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Abstract 
The aim of this study is to put forth, examine and understand eight young adult Muslims view of 

Islam and what it means to be a Muslim in Sweden. The analysed material consists of eight 

interviews with young adult Muslims, in the age 16 to 19 years old, made in december of 2017. To 

aid the research three questions were formulated: (1) What is Islam according to young adult 

Muslims?, (2) What does it mean to be Muslim according to young adult Muslims? and (3) What 

affect does religion have on the identity of young adult Muslims? 

In order to answer the questions and fulfill the purpose of this study a qualitative method of 

semi-structured interviews have been used. Further a theory of strategic and tactic religion along 

with a theory about self-identification were applied to analyze the result of the interviews. 

The study shows that young adult Muslims in Sweden, though they are affected of strategic 

religion, use tactics to individualize Islam in order to align with their every day life. The study also 

shows that Swedish young Muslims’ identity are affected by religion and that this can be related to 

categories such as continuity, between cultures, hybrid and deculturation.

Keywords: Muslim, Islam, Self-identity, Individual religion, Organized religion, Lived religion, 
Interview  



Tack! 
Denna studie hade inte varit möjlig utan vissa människor och jag vill därför snabbt tacka dem. Först 

och främst vill jag tacka de åtta unga vuxna som ställde upp och deltog i samtal med mig. Ni utgör 

ryggraden i arbetet. För det andra vill jag tacka personal och lärare på Nobelgymnasiet för att ni har 

stått ut med att jag trängt mig på och tagit upp er tid. Utan er hjälp hade inte ryggraden i detta arbete 

funnits. Till sist vill jag tacka Linnéa Narving som stått ut med min närvaro under arbetet med 

denna studie. Utan ditt stöd och hjälp hade inget blivit klart.  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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 
Muslimer är idag den snabbast växande religiösa gruppen i världen och om den nuvarande 

demografiska trenden håller i sig så kommer islam att vara den största religionen innan 

århundradets slut (Lipka 2017). Sverige hade år 2016 en andel på 8.1% av befolkningen som var 

muslimer, vilket gör att Sverige hamnar på en fjärdeplats i Europa om man ser till hur stor andel av 

befolkningen som är muslimer (Pew Research Center 2017:30). Cirka 35% av Sveriges befolkning 

har idag en negativ inställning till islam och muslimer (Lipka 2017). 

Mycket av den forskning och de representationer som idag existerar kring islam och muslimer 

har oftast fokuserat på institutionaliserad och organiserad islam. Religionssociologen Jonas 

Otterbeck framhäver att bilden och det offentliga samtalet om och av islam och muslimer bidrar till 

att ”bekräfta stereotypa föreställningar om muslimer” (Otterbeck & Hallin 2010:11). Otterbeck 

menar vidare att vi inte kan lämna över rätten att definiera människors religiositet endast till de 

andra, t.ex. till religiösa experter. Detta till trots är det enligt Otterbeck (Otterbeck & Hallin 

2010:14) väldigt sällan som den icke-organiserade och icke-institutionaliserade religionen syns i 

forskningen om islam och muslimer.  

Religionssociologen Nancy Tatom Ammerman (2014:6) menar att för att vi helt ska kunna förstå 

nutidens andlighet och den mångfald som faktiskt existerar utanför den normdefinierade religionen 

så behöver vi studera den vardagligt levda religionen hos den vardagliga religiösa människan, och 

inte bara studera den normerande institutionaliserade och organiserade religionen. Nadia Jeldtoft 

(2011:1138), som också är en framstående religionssociolog, lyfter fram att det är genom ett fokus 

på det vardagliga som vi bidrar med en kunskap om hur religion kan förstås på en mikro-nivå. 

Denna studie kommer med detta som utgångspunkt studera åtta unga muslimers representationer av 

islam och vad det innebär att vara muslim. Detta kan förhoppningsvis bidra till att bredda 

spektrumet i framtida religionsstudier samt att bidra till en ökad insikt om vad islam är och vad det 

innebär att vara muslim. 

1.2 Syfte & forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att uppmärksamma, undersöka och förstå unga vuxna muslimers 

religiositet och deras sätt att leva sin religion som icke-organiserade muslimer i Sverige. Som tagits 

upp i resonemanget i inledningen är denna grupp ofta förbisedd när det kommer till att representera 
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islam och vad det innebär att vara muslim. Otterbeck (Otterbeck & Hallin 2010:14, Otterbeck 

2011:1169) menar att unga muslimer utgör en legitim grupp att studera då de både existerar och kan 

bidra med ett intressant material för att skapa och förmedla bilder av islam och muslimer som 

nyanserar normerande publika diskurser. Ett sekundärt syfte med studien är dessutom att kunna 

erbjuda ett forum där icke-normerande röster om islam och muslimer kan göra sig hörda. För att 

kunna undersöka och komma åt syftet kommer studien att utgå från följande frågeställningar: 

1. Vad är islam enligt unga vuxna muslimer? 

2. Vad betyder det att vara muslim enligt unga vuxna muslimer? 

3. Vilken påverkan har religiositeten på identitetsskapande hos unga vuxna muslimer? 

1.3 Material, metod & teoretiska perspektiv 
För att kunna studera och undersöka ett material som har relevans till både det syfte och de 

forskningsfrågor som denna studie utgår ifrån har åtta kvalitativa intervjuer med muslimska 

ungdomar i åldern 16-19 år utförts. Intervjuerna var semi-strukturerade och varade mellan ca 30 och 

80 minuter. En semi-strukturerad intervju innebär att frågorna som utgör grunden för samtalet är 

relativt öppna men fortfarande utgår från det ämne som är tänkt att diskuteras (Dalen 2015:34). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att en mer grundad analys skulle vara möjlig. 

För att kunna analysera materialet och för att kunna besvara de forskningsfrågor som ligger till 

grund för denna studie har teorier om strategisk och taktisk religion använts. Teorier om strategisk 

och taktisk religion gör att en förståelse om vad som är egna individuella mekanismer respektive 

institutionell påverkan när det kommer till en människans religiositet kan uppmärksammas 

(Woodhead 2013:15). 

Utöver teorier om strategisk och taktisk religion kommer denna studie även att belysa vilken 

påverkan religiositeten har på identitetsskapande hos unga vuxna muslimer. Religionssociologen 

Daniel Nilsson DeHanas (2013:70) menar att tidigare studier av unga vuxna muslimer har visat att 

själv-identitet hos unga muslimer kan förstås utifrån fyra olika perspektiv; kontinuitet, 

mellankulturell, hybriditet och icke-kultur . För att kunna göra en mer djupgående och insiktsfull 1

analys så kommer båda dessa perspektiv att ligga till grund för den analys som senare kommer 

presenteras. 

 Daniel Nilsson DeHanas (2013:70-73) använder sig av begreppen continuity, between cultures, hybrid & 1

deculturation.
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1.4 Tidigare forskning & bakgrund 
Forskningen om islam och muslimer som ett eget forskningsområde i Europa och Sverige började 

utkristallisera sig redan under 1700-talet i samband med ett ökat intresse för att beskriva något 

tidigare okänt (Cato 2012:59f). Forskningen handlade då i synnerhet om att framställa islam som 

orientaliskt och därmed annorlunda. Den tidiga forskning som bedrevs handlade främst om att 

analysera det skrivna ordet och synligöra det som en autentisk religion (Cato 2012:60). Det skulle 

dröja till slutet av 1980-talet innan forskning om islam och muslimer i en europeisk eller svensk 

kontext på riktigt började ta fart (Otterbeck & Hallin 2010:34). Studierna handlade från början mest 

om att studera institutioner samt olika religiösa grupper och rörelser. 

Under 1990-talet så börjar studier om unga vuxna muslimer på riktigt att framträda som ett eget 

forskningsområde med ett fokus på muslimer i skolan. Enligt Otterbeck (Otterbeck & Hallin 

2010:34) så fokuserade ”muslimer-i-skolan-forskningen […] på hur relationen föräldrar/den 

islamiska gemenskapen, eleven och läraren/skolsystemet såg ut”. Först i slutet av 1990-talet så 

började studier om unga vuxna muslimer i sin egen rätt att framträda. Det var först då som unga 

vuxna muslimer studerades under premissen hur de själva skapar sig ett utrymme ”i relation till 

familj, vänner, skola, ungdomskultur och majoritetssamhälle” (Otterbeck & Hallin 2010:34). 

En studie som fogar in sig i det senare forskningsområdet, hur unga vuxna muslimer själva 

skapar sig ett utrymme i relation till sin religion, är Jonas Otterbecks (2011) Ritualization among 

young adult Muslims in Malmö and Copenhagen. I studien har Otterbeck (2011) intervjuat nio 

andra generationens icke-organiserade unga vuxna muslimer i åldrarna 17-19. Otterbeck 

(2011:1183) kommer fram till att de unga muslimer han intervjuat är väl integrerade i det nya 

samhället och den nya kulturen och därmed också har en mer dynamisk inställning till islam och 

vad det innebär att vara muslim. Otterbeck (2011:1183) menar att studien därmed visar att andra 

generationens unga vuxna muslimer uppvisar en inställning till, och en manifestation av islam som 

skiljer sig markant mot de stereotyper som målas upp och förmedlas av media, politiker och 

islamiska auktoriteter. 

En andra undersökning som studerar muslimers individuellt levda islam är Nadia Jeldtofts (2011) 

studie Lived Islam: religious identity with ’non-organized’ Muslim minorities. Jeldtoft (2011:1134f) 

analyserar vilka identiteter, praktiker och känslor av tillhörande och varande som är relevanta för 

muslimer i deras vardagliga liv. Det studerade materialet i studien består av 22 livsberättelse-

intervjuer med icke-organiserade muslimer i åldrarna 19-67 år från Köpenhamn, Aarhus och 

Hamburg. Jeldtoft (2011:1135) menar att genom att studera hur muslimer i sin vardag ger mening 
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åt, och förstår sig på, islam så kan andra perspektiv, än vad som tidigare lyfts fram, på vad det 

innebär att vara muslim synliggöras. Jeldtoft (2011:1148) kommer fram till att icke-organiserade 

minoritets-muslimer använder sig av en individualiserad praktik, tolkning och andlighet samt att de 

ofta blandar och anpassar religiösa traditioner och tankar om att vara och att tillhöra. Detta för att 

forma, omforma, förhandla, ge mening till och förståelse av islam i deras vardagliga liv.  

Jeldtoft (2013) har även i studien Spirituality and Emotions: Making a Room of One’s Own 

undersökt hur muslimer i ett minoritetssamhälle använder sig av religiositet för att skapa sig ett eget 

rum där både religiös praktik och religiös identitet kan ta plats. I studien kommer Jeldtoft (2013:98) 

fram till att de minoritets-muslimer som deltagit i studien skapar dessa religiösa rum av två 

anledningar. Den första anledningen handlar om att skapa sig en plats där religösa upplevelser 

framkallar en känsla av att förflytta sig till en annan verklighet. I motsats till detta så handlar den 

andra anledningen om att skapa en plats där religiositeten kan anpassas till den verklighet de lever i 

samtidigt som en individuell självständighet i relation till islam blir möjlig (Jeldtoft 2013:98). 

Jeldtoft (2013:98) menar att båda dessa anledningar kan ses som en privatiserad och individuell 

taktik för att både ge mening till och skapa förståelse för islam i en minoritetskontext.  

1.5 Avgränsningar 
Denna studie kommer endast att redogöra för åtta unga muslimers sätt att uppfatta islam och vad det 

innebär att vara muslim. Resultatet i denna studie ska inte ses som några allomfattande svar som 

kan appliceras på alla unga vuxna muslimer utan ska förstås och läsas som ett komplement till redan 

befintlig forskning på ämnet. Studien är därmed inte tänkt att ge några generella svar utan är mer 

tänkt att kunna bidra till ett heuristisk underlag som kan användas för att komplettera redan befintlig 

forskning om unga vuxna muslimer och islam.  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2. TEORETISKA PERSPEKTIV 

För att kunna förstå och undersöka de unga vuxna muslimernas förhandlingar och förståelse av 

islam och vad det innebär att vara muslim så behövs verktyg. Dessa verktyg består av teorier som 

kan appliceras på materialet för att komma åt förklaringar och bidra till förståelse. I denna studie 

handlar det om att kunna förstå de unga vuxna muslimernas sätt att se på islam och vad det innebär 

att vara muslim och om det är möjligt att förstå dessa processer. I denna studie kommer två teorier 

att användas. För att kunna förstå vad som är organisatorisk och institutionell påverkan hos de unga 

så kommer en teori om strategisk och taktisk religion att användas. För att kunna förstå 

religiositetens påverkan på de unga vuxna muslimernas identitetsskapande så kommer en teori om 

hur själv-identitet påverkas hos unga muslimer att användas.   

2.1 Strategisk & taktisk religion 
Strategisk och taktisk religion handlar om att försöka förstå vad som är individuella mekanismer 

och vad som är institutionell/organisatorisk påverkan när det kommer till religiositet (Woodhead 

2013:16). Woodhead (2013:16) tar upp att strategisk religion är den religion som förmedlas och 

upptas av de som har makt samt de som vill främja dem som har makt. Ett konkret exempel är t.ex. 

en präst eller imam som erhåller sin makt från den institution hen leder och därför också tjänar på 

att upprätthålla institutionens makt (Woodhead 2013:16). På grund av detta allierar sig ofta den 

strategiska religionen med andra som besitter makt, såsom politisk makt eller social elit, och 

därigenom också avskärmar sig från det vardagliga livet och dess innehåll och representeras därför 

oftast av ceremoniella och rituella aktiviteter (Woodhead 2013:18). Utöver detta så har det också 

skett en strategisk utveckling inom islam som visat sig genom ett försök att rena religionen genom 

att erbjuda en enda sann tolkning när det kommer till skriften, lagen och beteendet samt genom 

restriktioner för tillhörighet och ledarskap och det är dessa mer extrema och fundamentalistiska 

former av islam som idag fått mest uppmärksamhet i media och forskning (Woodhead 2013:18f). 

Taktisk religion å andra sidan kan istället förstås som den religion som upptas av de maktlösa, de 

vanliga utövarna av religionen (Woodhead 2013:16). Den taktiska religionen visar sig genom ett 

engagemang för att hitta lösningar att använda sig av den strategiska religionen i sitt vardagliga liv 

genom att tillägna sig aspekter av det strategiska, hitta nya användningsområden, komplettera och ta 

kontroll över det strategiska (Woodhead 2013:16). Detta visar sig oftast genom att nya platser, 

utrymmen och objekt kan få en individuellt viktig religiös betydelse på ett mer vardagligt plan. 
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Woodhead (2013:16) tar upp att taktisk religion kan visa sig i att allt från trädgårdar till vardagsrum, 

träd och skrin kan få en helig betydelse, men även att det inre personliga rummet blir av stor vikt. 

Woodhead (2013:18) framhäver att många andra- och tredje-generationens muslimer idag visar en 

skepsis mot den religiösa auktoritet som förmedlas av föräldrar och moské-ledare och vänder sig 

istället direkt mot koranen som de istället väljer att tolka på sitt egna sätt. Detta är en taktik för att 

komma åt en religiös sanning som blir förståelig för det egna livet och den egna identiteten. Denna 

process har beskrivits som en individualisering av islam (Woodhead 2013:18f). 

Det ska dock påvisas att den strategiska och den taktiska religionen formar och gestaltar 

varandra. Det strategiska förmedlar idéer som antingen kan accepteras eller motarbetas av det 

taktiska som det strategiska i sin tur behöver ta ställning till, som det taktiska antingen motarbetar 

eller accepterar o.s.v (Woodhead 2013:16ff). 

Genom att studera taktisk religion så kan man därmed studera individer som på ett eller annat 

sätt lever i distans från social och religiös makt, individer som är fria att utöva och kombinera 

element från strategisk religion med andra värderingar och ritualer som bättre stämmer överens med 

deras egna liv (Woodhead 2013:19). 

2.2 Själv-identifikation 
Förutom teorin om strategisk och taktisk religion kommer denna studie även att försöka förstå 

varför dessa åtta unga vuxna muslimer identifierar sig själva så som de gör. Religionssociologen 

Daniel Nilsson DeHanas (2013:70) menar att själv-identitet hos unga muslimer kan förstås utifrån 

fyra olika perspektiv; kontinuitet, mellankulturell, hybriditet och icke-kultur.  Dessa perspektiv 2

kommer här nedan presenteras ett och ett. 

Kontinuitet 
Med kontinuitet menas kortfattat att den egna identiteten influeras från generation till generation 

genom en familjär hierarki (Nilsson DeHanas 2013:70). Det är familjens värderingar som övertas av 

den yngre generationen och på det sättet kan man se en kontinuitet i värderingar genom 

generationer. Traditionsenliga islamiska värderingar övertas och fungerar som ett band till familjen 

och en grund i  kommunikation och förståelse. Dessa värderingar kan även användas för att 

upprätthålla ett band till den kultur som existerade i hemlandet. Daniel Nilsson DeHanas (2013:71) 

framhäver att det är främst i barndomen som man tydligt kan se att föräldrars kulturella traditioner 

 Daniel Nilsson DeHanas (2013:70-73) använder sig av begreppen continuity, between cultures, hybrid & 2

deculturation.
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övertas medan det i ungdomen mer framträder som ett taktiskt val. I denna identifikation 

förekommer nästan ingen konflikt då själv-identifikationen endast görs genom influenser från 

föräldrar och inte genom den nya kulturen. Denna identitet framträder i tal som refererar till vad 

’föräldrar’ eller ett ’vi’ gör eller säger (Nilsson DeHanas 2013:73). 

Mellankulturell 
Enligt detta perspektivet, till skillnad från kontinuitet, så kan en människa förklaras vara fången 

mellan två kulturer (Nilsson DeHanas 2013:71). Flera forskare som studerat ungdomstiden och 

övergången till vuxenhet har sett att denna period ofta kan vara oroande och förvirrande. Det är en 

tid då familj, religion, etnicitet och själv-identifikation ifrågasätts. Detta kan visa sig genom 

identitetskriser där de unga vuxna slits mellan starka familjeband, gemenskap, religiösa normer och 

den mer västerländska kulturen och dess liberala perspektiv (Nilsson DeHanas 2013:71). Det 

mellankulturella perspektivet kännetecknas av att ungdomar anammar en religio-kulturell identitet 

influerad från deras föräldrar som anammas i hemmet gentemot familjen och med en mer 

västerländsk identitet som visas i skolan och i andra samhälleliga miljöer (Nilsson DeHanas 

2013:71). Detta perspektiv kännetecknas av att det förekommer en hög grad av konflikt mellan den 

religio-kulturella och den nya kulturen och kan ses i tal som t.ex. diskuterar hur svårt det är att vara 

muslim eller att vara av den egna etniciteten i det land och den kultur man nu är i (Nilsson DeHanas 

2013:73). 

Hybriditet 
Detta perspektiv liknar det mellankulturella perspektivet men inom hybriditet-perspektivet talar 

man istället om multipla identiteter som anpassas efter situationer (Nilsson DeHanas 2013:71). 

Hybriditet-perspektivet handlar om att kombinera det bästa från flera kulturer för att skapa sig en 

identitet som passar olika situationer. Forskare menar att ungdomar är skickliga på att anamma 

multipla kulturella diskurser och att kreativt kombinera dessa utifrån situation och kontext (Nilsson 

DeHanas 2013:71). Detta gör att till skillnad från det mellankulturella perspektivet så förekommer 

det i hybriditet-perspektivet väldigt liten känsla av polarisering då flera kulturer växelverkar för att 

skapa en själv-identifikation (Nilsson DeHanas 2013:73).  

Icke-kulturell 
I detta perspektivet separerar individen religion och kultur i sitt identitetsskapande. Detta är möjligt 

då individen (om)tolkar religionen som kulturellt renad och allomfattande och därmed fungerar som 

den huvudsakliga identifikationen (Nilsson DeHanas 2013:72f). Det är främst en påstådd universell  
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och ren islam som oftast predikas av karismatiska predikanter från en salafistisk tradition som är 

den främsta influensen. Nilsson DeHanas (2013:73) framhäver att det oftast är de ungdomar som 

känner sig distanserade och främmande både inför det västerländska samhället och den äldre 

generationen som finner denna allomfattande islam som attraktiv. Detta gör att polariseringen inte 

sker mellan olika kulturer utan istället tar sig uttryck i form av konflikt mellan den äldre 

generationens religion/kultur och den egna religionstolkningen (Nilsson DeHanas 2013:73). 

Här nedan sammanfattas dessa fyra kategorier i tabellform utifrån Daniel Nilsson DeHanas 

(2013:73) sammanställning över de olika kategorierna. 

Identifikationsgrund Polarisering Ex. Teoretiserat språk

Kontinuitet Föräldrars kultur/religion Låg polarisering. 
Isolerad från konflikt.

”Min mamma säger 
alltid…” 

”Vi har en tradition..”

Mellankulturell
Föräldrars kultur/religion 

ELLER 
Värd-kultur

Hög polarisering.  
Konflikt mellan kultur/religion och 

värd-kultur.

”Det är svårt att vara 
muslim/somal här…” 
”Jag var tvungen att 
komma bort från det 

muslimska/kurdiska för att 
passas in…”

Hybriditet Anpassas efter situation och 
kontext

Låg polarisering. 
Växlar lätt mellan multipla 

kulturella påverkans-faktorer

”Jag har lite av varje i 
mig…” 

”Det beror på 
situationen…”

Icke-kulturell Religiös

Hög polarisering. 
Konflikt mellan den egna religiösa 
tolkningen och föräldrars kultur/

religion.

”Det är kulturellt och har 
inget med religionen att 

göra” 
”Det är inte riktig islam…”
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3. METOD & MATERIAL 

3.1 Metod 
Den forskningsmetod som varit grund för denna studie är en kvalitativ forskningsintervju. En 

person som använt sig mycket av den kvalitativa forskningsintervjun är professorn Monica Dalen. 

Dalen (2015:15) tar upp att den kvalitativa forskningsintervjun med fördel kan användas för att få 

en mer djupgående insikt av människors vardagliga upplevelser samt hur de förhåller sig till dessa. 

Denna studie har som syfte att uppmärksamma, undersöka och förstå unga vuxna muslimers 

religiositet och deras sätt att leva sin religion som icke-organiserade muslimer i Sverige. En intervju 

som metod är därmed fördelaktig för att kunna uppnå syftet med denna studie. 

Enligt religionssociologen Nancy Tatum Ammerman (2013:13) är det av stor vikt att en intervju 

måste utgöras av frågor som förväntar sig mer än kategoriska och förutbestämda svar för att få ett så 

fördelaktigt och trovärdigt material som möjligt. Denna studie har därmed utgått från en semi-

strukturerad intervjumetod där öppna frågor varit grunden för att hålla samtalet inom ramen av det 

ämne och tema som studien varit tänkt att behandla. Dessa öppna frågor har sedan följts upp med 

följdfrågor som varierat beroende på vad den intervjuade har berättat. Detta tillvägagångssätt har 

lett till ett mer trovärdigt material eftersom respondenterna själva kunnat styra vad de velat säga och 

därmed skapat ett relevant material för undersökningen.   

Davidsson Bremberg (2014:314) tar upp att det är av stor vikt att skapa en intervjuguide med 

frågor och övergripande teman innan själva intervjuandet kan börja. När det kommer till en semi-

strukturerad intervju så kan en sådan guide vara svår att utforma eftersom det under intervjun kan 

uppstå följdfrågor utifrån vad som diskuteras (Davidsson Bremberg 2014:315). Den intervjuguide 

som utarbetades inför denna studie utformades därmed med detta i beaktande. Intervjuguiden 

delades in övergripande teman med öppna frågor om islam och synen på muslimer. Samtidigt 

förbereddes variationer på följdfrågor som berörde ämnet ifall samtalen inte skulle komma att 

utvecklas. Den intervjuguide som utarbetades för denna studie kan ses i sin helhet i bilaga 1. 

Davidsson Bremberg (2014:315) tar vidare upp att en intervjuguide ska ha inledande frågor som 

får den intervjuade att känna sig bekväm. I denna studie användes en något annorlunda strategi för 

att få de unga vuxna att känna sig bekväma i inledningen av intervjun. Det första som de unga 

vuxna fick göra när samtalet inleddes vara att göra en övning som bestod i att välja ut olika 

begrepps-kort som både handlade om hur de identifierade/inte identifierade sig själva men också 

saker som de ansåg vara viktiga/oviktiga i deras liv (se bilaga 2). Från början var denna övning 

tänkt att bidra till en analys av de unga vuxnas identitetsskapande. Tidigare har denna typ av övning 
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använts just för att studera ungdomars sätt att identifiera sig etniskt, nationellt och religiöst (Nilsson 

DeHanas 2013). På grund av ett för brett spektrum av identitets-begrepp och på grund av att de 

intervjuade inte uppfattade övningen på ett likartat sätt så blev det inte möjligt att använda detta 

som material för att uppnå studiens syfte. Dessutom uppstod en osäkerhet i om de deltagande 

verkligen förstod alla begrepp vilket i sin tur medförde att resultatet i denna övning inte blir 

tillförlitligt. Dock fungerade denna övning som en bra ingång till samtal eftersom övningen skapade 

ett deltagande samt en bra grund för diskussion med respondenterna. 

Något som varit ett problem under intervjuerna har varit att många av de unga vuxna muslimerna 

har begränsade kunskaper inom det svenska språket. Dalen (2015:8) tar upp att språkliga 

begränsningar kan leda till att missförstånd och oklarheter uppstår i tolkningsprocessen. För att 

undvika missförstånd och oklarheter har därför frågor som t.ex. ‘Hur/Vad menar du…?’ och 

‘Förstår jag dig rätt om jag tolkar det du säger så här…?’använts. Detta för att få en så klar och 

tydlig förståelse av vad de medverkande har menat. Beroende av att de unga vuxnas språkliga 

färdigheter inom det svenska språket har varierat så har även längden på intervjuerna varierat. 

Etnologen Eva Fröberg (2011:103) menar att i det mötet som sker under en intervju så 

förekommer det en maktasymmetri. Vidare menar Fröberg (2011:103) att detta innebär att det finns 

en risk för att den intervjuade ibland kan känna sig underlägsen och att detta kan ha en negativ 

påverkan på vad den intervjuade berättar under intervjun. För att motarbeta detta maktperspektiv så 

presenterade jag mig själv som student och berättade att jag var intresserad av deras åsikter och 

tankar kring islam och vad det innebär att vara muslim. Jag betonade att det var de och inte jag som 

var experterna inom ämnet. Detta ledde till att de intervjuade i de flesta fall slappnade av och tyckte 

att det var både intressant och givande att få berätta och delge sina tankar och känslor. I samband 

med perspektivet om maktasymmetri bör det framhållas att jag har en tidigare relation till skolan 

genom att jag både vikarierat och praktiserat på skolan. Det är dock relevant att påpeka att jag inte 

har haft någon tidigare relation med de unga vuxna muslimer som utgör materialet i denna studie. 

Anledningen till att denna skola valdes som forum för att hitta deltagare till studien ska därmed 

endast ses som en bekvämlighet då tidigare relationer med lärare redan var befintlig och därmed 

underlättade sökandet och tillgången till en urvalsgrupp. 

 När det kommer till intervjuer så är det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter (Davidsson 

Bremberg 2014:320). Davidsson Bremberg (2014:320) tar upp att det är nödvändigt att de 

intervjuade är införstådda med vad intervjun ska handla om. Det är även viktigt att delge 

undersökningens syfte, vem som är ansvarig och hur intervjun kommer att användas samt när och 

hur studien kommer att publiceras. Utöver detta är det också viktigt att förmedla att de intervjuades 
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medverkan också är helt frivillig och att de när som helst har rätt att avstå från deltagandet 

(Davidsson Bremberg 2014:320). Detta löstes genom att de som medverkade fick läsa igenom en 

blankett (se bilaga 3) med information om allt det ovan nämnda som de sedan fick godkänna genom 

ett undertecknande. Genom denna blankett skapades en grundtrygghet både för mig och för 

respondenterna vilket bidrog till en mer avslappnad miljö där både jag och de intervjuade vågade 

samtala om de ämnen som var tänkta att avhandlas.  

Ännu en etisk aspekt som behöver reflekteras över är det faktum att flera av de intervjuade i 

lagens mening fortfarande anses som barn. Vetenskapsrådet (2002), som har sammanställt 

forskningsetiska principer, framhäver att om information ska inhämtas från undersökningsdeltagare 

som är under 15 år ska förälders eller vårdnadshavares samtycke inhämtas. Vidare framhäver 

Vetenskapsrådet (2002:12) att identifierbar information om undersökningsdeltagare inte ska lämnas 

ut till utomstående, speciellt om informationen som delges i undersökningen är av etiskt känslig 

karaktär.. Eftersom denna studies uppgiftslämnare är 16 år eller över och endast delger information 

som kan sägas handla om deras egna åsikter och tankar så har endast ett samtycke från 

undersökningsdeltagarna själva inhämtats. För att undvika att någon information som kan anses 

vara etiskt känslig ska kunna kopplas ihop med och/eller identifiera deltagarna i studien så har alla 

de unga vuxna undersökningsdeltagarna anonymiserats.  

3.2 Material 
Det material som undersökts i denna studie består av intervjuer med åtta unga muslimer som 

studerar på Nobelgymnasiet i Karlstad. Att alla de unga vuxna som intervjuats studerar på samma 

skola ska inte ses som något annat än en praktisk lösning och borde heller inte ha någon större 

inverkan på studiens resultat eftersom de intervjuade i övrigt utgör en relativt heterogen grupp med 

stor inre variation. Det ska dock finnas i åtanke att andra unga vuxna muslimer, som intervjuats utan 

någon koppling till en gemensam skola hade kunnat ge ett annorlunda resultat och slutsats. Detta 

ska dock inte uppfattas som något problematiskt eftersom denna studie inte är tänkt att ge några 

generella svar utan istället ge insikt i några unga vuxna muslimers sätt att se på islam och hur det är 

att vara muslim.  

För att få en så stor variation som möjligt på de ungdomar jag intervjuade så bestämdes det inte i 

förväg några andra krav än att de som intervjuades skulle vara muslimer, mellan 16 till 20 år gamla 

och bestå av hälften kvinnliga respektive hälften manliga deltagare. Detta för att studiens syfte inte 

har varit att undersöka någon annan specifik grupp än just unga muslimer och med intentionen att 
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studien skulle spegla en så bred och varierad bild av islam och muslimer som möjligt. Det hölls en 

intervju med varje ungdom och de varade mellan cirka 30 och 80 minuter. Även om fler än ett 

intervjutillfälle hade varit önskvärt med varje ungdom så har inte denna studies tidsliga omfattning 

erbjudit den möjligheten. De intervjuer som gjorts visade sig dock vara tillräckliga för att motsvara 

det syfte som varit utgångspunkten i denna studie. 

Urvalet av respondenterna har gjorts genom att jag spenderat en vecka på Nobelgymnasiet för att 

i samtal med lärare och elever informera om min studie. Denna vecka följdes upp av ytterligare en 

vecka under vilken intervjuerna också genomfördes under sammanlagt tre dagar. Alla intervjuer 

spelades in via en dator som placerades lite vid sidan av för att den inte skulle hamna i fokus och 

därmed stjäla uppmärksamhet under intervjuerna. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan 

ordagrant för att så mycket som möjligt av de intervjuades narrativ skulle behållas. De 

transkriberade intervjuerna lästes sedan igenom ett flertal gånger och tematiserades och 

kategoriserades sedan utifrån en öppen kodning. Bryman och Bell (2013:580) menar att öppen 

kodning handlar om att bryta ner ett innehåll och sedan kategorisera det efter olika teman. De 

transkriberade intervjuerna delades således in i kategorier efter vad de unga vuxna talade om när det 

kom till islam, muslimer och identifikation. Varje individs intervju kategoriserades separat och 

jämfördes sedan för att kunna göra en analys.  

Alla de kategoriserade intervjuerna analyserades utifrån teorier om strategisk och taktisk religion 

samt teorier om själv-identitet. Namnen som de intervjuade refereras till i studien är pseudonymer 

som de själva har fått välja utan några som helst restriktioner mer än att det inte ska gå att härleda 

tillbaka till dem själva. Detta för att de skulle känna sig trygga i att kunna berätta vad de än ville 

utan att de skulle känna sig utelämnade. Detta skapade en trygghet som också torde bidra med mer 

genuina berättelser. För att motverka att de unga vuxna muslimerna i studien endast ska ses som ett 

statiskt material och istället uppfattas som levande individer så kommer de här nedan kort att 

presenteras som de människor de faktiskt är. 

3.3 De unga vuxna - presentation 

John - 18 år [man] 
John bor i Karlstad och kom till Sverige från Kurdistan (Irak) år 2015. Han studerade för tillfället 

när intervjun genomfördes på språkintroduktion på Nobelgymnasiet i Karlstad. John har totalt 

studerat 13 år i skolan och har sin familj utspridd på olika platser i Sverige. John identifierar sig inte 

som muslim utan som starkt troende men påpekar dock att hela hans familj är muslimer. När John 
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får beskriva sig själv helt fritt så säger han ingenting om sin tro utan tar istället upp att han är en 

drömmare som drömmer om att förbättra världen. 

Zoya - 17 år [kvinna] 
Zoya bor i Karlstad och kom till Sverige från Somalia år 2015. Hon studerade för tillfället när 

intervjun genomfördes på språkintroduktion på Nobelgymnasiet i Karlstad. Zoya har totalt studerat 

6 år i skolan och har sin familj och mycket släkt i Karlstad. Zoya identifierar sig som en starkt 

troende muslim och tycker att familjen är det viktigaste i hennes liv. När hon får beskriva sig helt 

fritt så beskriver hon sig som en musik-älskande drömmare. Hennes högsta dröm i livet är att hon 

och hennes familj ska kunna leva lyckliga. I framtiden hoppas hon att hon ska arbeta som 

flygvärdinna, optiker, kläddesigner eller på en bank. 

Anders - 19 år [man] 
Anders bor i Karlstad och kom till Sverige från Irak år 2008. Han studerade för tillfället när 

intervjun genomfördes på ett gymnasieförberedande program på Nobelgymnasiet i Karlstad. Anders 

har totalt studerat 9 år i skolan och har sin familj i Karlstad. Anders identifierar sig som man 

(manligt kön) först och främst och han tar upp att familjen betyder mycket för honom. På fritiden 

tränar Anders på gym och han berättar att han även gillar mat och är lite intresserad av kläder. När 

Anders får beskriva sig helt fritt så tar han upp att han är en sjyst person som är generös och ställer 

upp för sina vänner. 

Gabriel - 17 år [man] 
Gabriel bor i Karlstad och kom till Sverige från Syrien år 2014. Han studerade för tillfället när 

intervjun genomfördes på ett gymnasieförberedande program på Nobelgymnasiet i Karlstad. 

Gabriel har totalt studerat 8 år i skolan och har sin familj i Karlstad. Gabriel säger att hans tro på 

Gud är det viktigaste i hans liv. När Gabriel får beskriva sig själv helt fritt så tar han upp att han 

gillar musik, djur, att läsa böcker och att han är anti-rasist. 

Mustafa - 19 år [man] 

Mustafa bor i Hagfors och kom till Sverige från Syrien år 2012. Han studerade för tillfället när 

intervjun genomfördes på ett gymnasieprogram på Nobelgymnasiet i Karlstad. Gabriel har totalt 

studerat 13 år i skolan och har sin familj i både Sverige och utomlands. Mustafa beskriver sig själv 

som muslim, superfeminist, multikulturell och världsmedborgare. Han talar stolt och mycket om sin 

familj som har rötter på olika platser och att han själv gjort ett test som har visat att han är 35% 
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afrikan, 45% asiat och 20% europé. Mustafa gillar också att träna, dansa, lyssna på musik och 

drömmer bl.a. om att spela trummor i ett punkband. 

Rawand - 16 år [kvinna] 
Rawand bor i Karlstad och kom till Sverige från Syrien år 2016. Hon studerade för tillfället när 

intervjun genomfördes på ett gymnasieförberedande program på Nobelgymnasiet i Karlstad. 

Rawand har totalt studerat 9 år i skolan och har sin familj i Sverige. Hon beskriver sig själv som en 

duktig och snäll tjej som är snäll mot andra människor. Hon anser sig själv vara en drömmande 

feminist som tycker om att dansa och läsa böcker om hur man blir en bättre människa. 

Claudia - 18 år [kvinna] 
Claudia bor i Karlstad och kom till Sverige från Kurdistan (Irak) år 2007. Hon studerade för 

tillfället när intervjun genomfördes på ett gymnasieprogram på Nobelgymnasiet i Karlstad. Claudia 

har totalt studerat 13 år i skolan och har sin familj i Karlstad. Claudia beskriver sig själv som 

pålitlig, glad, ärlig, trevlig och att hon har integritet. Hon tycker att det är bra och intressant med 

olikheter och att hon accepterar alla människor som dem är. 

Natasha - 18 år [kvinna] 
Natasha bor i Karlstad och föddes i Sverige år 1999. Hon studerade för tillfället när intervjun 

genomfördes på ett gymnasieprogram på Nobelgymnasiet i Karlstad. Natasha har totalt studerat 12 

år i skolan och har sin familj i Karlstad. Natasha beskriver sig själv som en stark självständig 

muslimsk kvinna som gillar att dansa och är intresserad av mode. Hon beskriver även sig själv som 

omtänksam och sofistikerad.  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4. RESULTAT 

Här nedan kommer en sammanfattning av det innehåll som diskuterades under de åtta intervjuerna 

att presenteras. Det resultat som här nedan presenteras utgår således endast från den information 

som delgavs av de unga vuxna muslimerna själva. Alla de åtta unga vuxna muslimernas samtal 

presenteras ett och ett för att en bättre överblick över vem som har sagt vad ska kunna utrönas och 

på bästa sätt kunna användas i vidare studier inom området levd islam. Tanken med att kategorisera 

varje intervju separat grundar sig också i en vilja att levandegöra materialet. Eftersom materialet 

består av verkliga människor är det viktigt att de inte nedgraderas till att endast vara ett statiskt 

material utan att de presenteras som det levande och individuella material som de faktiskt utgör. 

Som bonus bådar det också för en intressantare läsning. Eftersom de unga vuxna muslimerna redan 

kort presenterats under rubriken material så kommer den tidigare presenterade informationen här att 

förbises. Detta handlar mer om en platsekonomisk prioritering mer än någonting annat. Resultaten 

nedan kommer i nästa kapitel att diskuteras och analyseras utifrån de inledande forskningsfrågorna.  

4.1 John 
John berättar att hela hans familj är muslimer men att han själv inte anser sig vara muslim utan en 

starkt troende människa som tror på Gud. Anledningen till detta menar han beror på att det är 

samma Gud i islam som det är i kristendom och judendom och att vi alla är människor med 

varierande drömmar med olika trosövertygelser. Trots att John anser sig vara starkt troende så 

berättar han att han inte tänker på Gud så ofta eftersom att det inte är tanken på Gud som är det mest 

betydelsefulla utan att vara muslim istället handlar om att göra bra saker. John själv anser att han 

alltid eftersträvar att göra goda handlingar trots att han oftast inte får någonting för det. Denna 

avsaknad av gensvar beror inte på Gud, menar han, utan på att de flesta människor inte är bra. John 

bryr sig varken om religion eller pengar utan framhäver att det viktigaste med att vara muslim är att 

hjälpa andra människor från svält och död och att det är en strävan efter detta som gör honom 

lycklig. 

När John talar om muslimer i allmänhet så menar han att muslimer var bättre förr men att detta 

nu har förändrats. Han tar upp att ordet muslim betyder fridfull/fredlig och att det viktigaste för en 

muslim är att göra vad som står i koranen, tro på Gud och att utföra goda handlingar. Det handlar 

inte om att vara muslim det handlar om att vara en god människa. Om du är en god människa så 

kommer du till paradiset, och en god människa dödar inte andra människor. John lyfter även 
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problematiken med att muslimer ibland blir terrorister och menar att trots att muslimer alltid 

försöker göra goda handlingar så motarbetas de och att det är denna orättvisa som driver muslimer 

till extrema handlingar. Han påpekar dock att detta är fel väg att gå och att det endast leder till att 

andra muslimer måste kämpa extra mycket. Det som är intressant när han talar om muslimer under 

denna sekvens är att han refererar till muslimer som ett vi trots att han tidigare under intervjun sagt 

att han inte är muslim. 

John talar om kristendom och islam som de främsta religionerna men framhäver tydligt att 

muslimer och kristna inte behöver vara bra för det. Han menar att det är människor själva som utför 

onda handlingar och inte religionen. Islam talar han om som en fredlig religion och att själva ordet 

islam betyder fred. För John så betyder även islam en tro på en Gud, Allah, och han tar upp att inom 

islam kan man hitta svar på frågor om hur jorden och universum skapades.  

John tror att Muhammed var den sista profeten men han menar att idag så måste alla människor 

vara profeter. Han menar att detta är möjligt då människor besitter så mycket kunskap och att vi 

därför har möjligheten att kunna tänka och förbättra oss själva. Vad som är rätt och fel avgör vi 

själva då vi inte kan veta vad Gud anser vara gott eller ont. John tar upp att Gud har gett oss en 

hjärna och att vi själva måste fylla den med kunskap och sedan använda denna kunskap till att göra 

gott. 

Halal (ung. tillåtet) och haram (ung. förbjudet) är ingenting som John tror på. Han anser att 

dessa regler skapades för en annan tid och att de idag inte kan sägas gälla längre eftersom världen 

har förändrats och att vi idag istället har lagar och regler som inte har med religionen att göra. 

Religionen har ingenting med det yttre att göra menar han, utan den kommer inifrån: ”Om du tror 

på Gud så tror du på Gud. Du behöver inte gå till kyrkan eller moskén bara för att du tror på Gud. 

Du kan tro på Gud för dig själv” (John 2017-11-28). Avslutningsvis så tar John upp att om man vill 

veta mer om islam så ska man lyssna på den islamiska salafist-predikaren Dr. Zakir Naik. John 

påpekar dock att han själv inte säger någonting om att Dr. Zakir Naik är en bra eller dålig profet 

utan att han bara menar att han talar mer om islam än vad han själv gör. 

4.2 Zoya 
Enligt Zoya handlar muslim om att respektera sin familj, framförallt sina föräldrar. Koranen skall 

följas genom att bland annat be fem gånger om dagen, inte dricka alkohol eller umgås med 

människor som har dåligt inflytande. Zoya anser att vara muslim är något som kommer inifrån, 

genom en tro på Allah, och att det är Allah som bestämmer om man är muslim eller inte. Zoya 
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förklarar att hon inte tycker att man är muslim om man inte efterföljer alla regler men samtidigt så 

anser hon att det är okej att fela så länge som förlåtelse och förbättring alltid eftersträvas.  

Zoya anser att hon är en starkt troende muslim, precis som hela hennes familj, och att vara 

muslim är det näst viktigaste efter hennes egna mamma. Det finns enligt Zoya både goda och dåliga 

muslimer. En god muslim är en person som tycker att alla människor är lika mycket värda, är 

hjälpsam och förtalar inte andra människor. En dålig muslim är en person som dricker alkohol, har 

sexuella utomäktenskapliga relationer, ljuger och är respektlös mot ens föräldrar. Zoya tar också 

upp att de muslimer som brukar våld inte handlar i enlighet med koranens budskap och därav är de 

inte muslimer som tror på Islam. Vidare så tar Zoya upp att Islam för henne är hennes föräldrar och 

allt som hon gör. Zoya liknar Islam med en egenskap och menar att religionen både lär hur man ska 

vara en bra människa och hur man kan bli en bättre människa. Islam och tron på Allah får Zoya att 

känna sig tryggare i situationer när hon känner sig rädd.  

Kultur och religion är två saker som Zoya vill särskilja. Det finns många som  tror att vissa saker 

beror på religionen i sig men att det i själva verket handlar om kultur. Zoya exemplifierar detta 

genom att berätta om det ojämställda somaliska samhället där kvinnor förtrycks. Hon menar att 

hennes föräldrar har lärt henne att alla människor är lika mycket värda och att det enligt koranen 

och islam är förbjudet att skada andra människor och att förtrycket i Somalia grundar sig i kulturen 

snarare än i religionen. 

Ett efterföljande av islams regler är viktigt för Zoya och hon berättar att hon går på Koranskola 

på helgerna där hon försöker lära sig koranen utantill. Zoya försöker be fem gånger om dagen men 

på grund av skolan missar hon de två bönerna mitt på dagen och därmed tar hon igen dem på 

kvällen istället. Enligt Zoya är det i dagens samhälle mycket som är haram som förr inte ansågs vara 

haram. Hon menar att detta är förvirrande och att muslimer som bestämt vad som är haram idag inte 

levde när Muhammed levde och att det är deras syn som nu spridit sig. Zoya tycker att det är svårt 

att komma ihåg allt som är haram men förklarar att det finns saker som anses vara haram men som 

inte är så farligt, som t.ex. att lyssna på musik.  

Zoya lyssnar mycket på musik men trots att hon inte anser att det är haram så ber hon om 

förlåtelse på kvällarna och menar att det räcker för att hon ska kunna fortsätta lyssna på musik. 

Något som hon anser vara mycket haram är sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Zoya menar 

även att prästen säger att det t.o.m är haram att stöta hud mot hud mellan könen men att hon själv 

inte tror på detta. Existerar det inga känslor för personen så kan det inte vara haram enligt Zoya. 

Zoya äter inte fläskkött och tycker inte att det är något problem i hennes vardag. Allt annat kött är 

inga problem, det räcker med att säga bismillah (ung. i Guds namn) innan man äter för att köttet ska 
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bli halal. Zoya bär även hijab och hon förklarar att hon gör det för att visa att hon är muslim och att 

det får henne att känna sig närmare Gud. 

4.3 Anders 
Anders menar att han inte är 100% religiös eftersom han inte lyckas följa alla regler inom islam,  

men att han dock försöker att följa alla reglerna efter bästa förmåga . Det viktigaste med att vara 

muslim är enligt Anders att be, besöka moskén, fasta, ge pengar till de fattiga och att besöka Mekka. 

Andra viktiga aspekter att följa för en muslim är att inte dricka alkohol, inte ha sexuellt umgänge 

innan äktenskap, respektera föräldrar och ens medmänniskor. Det är detta som avgör om man är en 

god muslim eller inte, menar Anders. En dålig muslim är en person som gör det motsatta till vad en 

god muslim gör men Anders menar dock att alla människor felar, muslim eller inte, och att det är 

okej så länge det finns en strävan efter att återvända till den rätta vägen igen. Anders talar även om 

muslimer som ett vi men menar att vissa traditioner och kulturer, som t.ex. shia inte är lika mycket 

muslim som exempelvis sunni.  

Islam fungerar som ett regelverk för Anders, religionen lär honom att leva rätt och att vara en 

snäll person som respekterar sina föräldrar. Vidare menar han att islam och hans tro på Gud som 

skaparen och den som gjort och gör allting möjligt skänker honom lycka och trygghet. När Anders 

berättar om hur islam och att vara muslim faktiskt tar sig uttryck i hans vardag så berättar han att  

han försöker följa reglerna så gott det går men att det är svårt. Att be fem gånger om dagen är t.ex. 

problematiskt och Anders berättar att han ber på morgonen men att på grund av skola och andra 

fritidsintressen så är han oftast för trött för att be på kvällen. Något som Anders dock gör helhjärtat 

är att fasta och att fira alla högtider, även om han har något svårt att komma på namnen på vissa 

högtider. Fastan, menar Anders, ska man göra så länge som man orkar under dagen, helst 

soluppgång till solnedgång. Han menar vidare att man inte ska välja den enkla vägen utan snarare 

den bästa vägen. Ber man i Sverige så ska man också fasta i Sverige men om en shejk eller imam 

har påtalat att det är godtagbart att fasta mindre så är det acceptabelt. I slutändan handlar det dock 

alltid om att försöka och Anders anser att det alltid blir bättre om man försöker.  

Det som Anders anser vara mest haram är att ha lösa och enstaka sexuella förbindelser med en 

kvinna. Han menar att detta är extra dåligt då det också bär med sig en skam som går ut över hela 

familjen. Andra saker som Anders tar upp som är haram är att gå emot familjen och att inte följa 

reglerna (se ovan). Han tar upp att han försökt att vara svensk genom att festa men att han nu har 

”kommit tillbaka till det rätta spåret” (Anders 2017-11-29). Något som Anders dock finner 
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överdrivet är halal-maten. Han menar att han inte bryr sig så mycket om det men att han inte äter 

fläskkött. Gör Anders något som är haram så ber han alltid om förlåtelse och försöker förbättra sig, 

och han menar att det är speciellt viktigt att be när man gör fel. I sina böner ber Anders också alltid 

för sina föräldrar, han ber att de ska få leva länge och lyckligt. 

4.4 Gabriel 
För Gabriel är det en tro på Gud som är det viktigaste i hans liv och det är alltid Gud som kommer 

först. Gabriel gillar ordet muslim eftersom att det betyder fred och han menar att muslim inte 

handlar om religion utan snarare om fred. Gabriel lyfter fram att en muslim är både en människa 

som är god och en människa som tror på Gud. Gabriels egna val att vara muslim och tro på islam 

menar han kommer från att han är uppväxt med religionen. Han anser att islam har fler aspekter 

som är gynnsamma för människors välmående än andra religioner. De exempel som han tar upp 

som främjar människors välmående är att islam är en fredens religion (det är förbjudet att döda) och 

att de regler som fanns från början var till för människors hälsa (inte äta fläskkött) och beskydd 

(kvinnan ska ha täckande kläder). Han är dock noga med att påpeka att om han skulle upptäcka att 

det finns saker i andra religioner som är bättre än de i islam så skulle han förmodligen tro på dem 

också. 

En god muslim, enligt Gabriel, är en muslim som främjar fred och inte begår onda handlingar 

mot andra människor, en person som hela tiden försöker förbättra sig samt kämpar för jämställdhet 

och människors lika värde och dessutom tror på Gud. Gabriel menar att om svenskar bara trodde på 

Gud så skulle man kunna kalla dem för perfekta muslimer. En dålig muslim är en muslim som visar 

en felaktig bild av vad islam är och vad koranen förmedlar och Gabriel menar att detta är något som 

många arabiska länder gör. För Gabriel handlar islam om att man ska läsa och lära för att utvecklas 

och att detta står i Koranen. Vad som inte står i Koranen, enligt Gabriel, är kvinnoförtryck och han 

menar att i länder som t.ex. Saudiarabien är det mycket som inte handlar om religion utan snarare 

om kultur. Gabriel tar upp att hans religion endast är till för hans egen skull och att det är viktigt att 

särskilja religion från politik och kultur. Han berättar vidare att man inte borde tänka att det finns 

flera religioner utan att det finns en religion som handlar om Gud och att den uppstod för 

människans skull så att människor skulle lära sig hur man ska leva. Vidare uttrycker Gabriel 

ödmjukhet när han menar att islam passar just honom men att varje människa måste läsa själva och 

bestämma själva vad de tror på. Det viktigaste är inte vad man tror, att men ber eller fastar, utan att 

man hela tiden strävar efter att vara en bra människa, menar Gabriel. 
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Gabriel pratar om dagens islam som en efterkonstruktion, som skapats efter Muhammeds död,  av 

människor som inte vet vad islam handlar om och att det är dessa människor som skapat en islam 

som bara handlar om vad som är halal och haram. Gabriel hanterar halal och haram på ett 

annorlunda sätt, enligt honom själv. Han menar att det fanns en tid då vissa av islams regler tjänade 

ett syfte men att eftersom världen idag har förändrats så måste också tankarna om halal och haram 

förändras. Till exempel så menar han att det här med att sex utanför äktenskapet  är förbjudet inte är 

så viktigt idag utan menar istället att så länge man älskar varandra och vet att man ska vara 

tillsammans resten av livet så behöver man inte gifta sig. Hijab menar han är en feltolkning och att 

det enda som står i koranen är att kvinnan skulle skyla överkroppen för att förebygga angrepp mot 

barbariska män. 

Fläskkött äter Gabriel inte men det hävdar han är för att det är ohälsosamt. Dock menar han att 

grisen är bra till mycket annat, t.ex. inom sjukvården så att läkare t.ex. kan att öva på att sy. Ljuga är 

något som är förbjudet enligt islam men Gabriel menar att det inte handlar om små vardagliga 

lögner utan om lögner som får avsevärt negativa konsekvenser för ett stort antal människor. Även 

bönen, menar Gabriel, är något feltolkad. Bönen är endast till för att man själv ska kunna känna sig 

närmare Gud. Det är dock viktigare att man läser mer än vad man ber eftersom det är viktigare att 

hela tiden lära sig och utvecklas som människa. 

4.5  Mustafa 
Mustafa berättar att han inte anser sig vara super-religiös eftersom han inte följer alla regler. Han tar 

t.ex. upp att han går på fester, dricker alkohol ibland, att han inte längre är oskuld och att han har 

ätit fläskkött. Han menar att man måste kunna testa för att förstå varför vissa saker är förbjudet och 

sen bilda sig en egen uppfattning. Mustafa kallar sig varken för en god eller en dålig muslim utan 

ser snarare att han befinner sig någonstans mitt emellan. För Mustafa handlar muslim om att vara en 

profet för islam men han menar dock att det viktigaste inte är att tro på islam utan att hela tiden 

försöka att vara en bättre människa. Vad som gör en person till muslim menar han dock är en 

övertygelse om att det bara finns en Gud och att Muhammed är hans profet. Det är även viktigt att 

följa alla regler; trosbekännelsen, bön, fastan, ge till de fattiga och vallfärden till Mekka. Det 

viktigaste är dock att man följer sitt hjärta och alltid försöker göra det rätta. 

När Mustafa redogör för vad en god muslim är så tar han upp att det handlar om att visa vad 

islam verkligen är utan att lägga någon vikt i vad andra tycker, att följa reglerna och inte göra sådant 

som är tabu men samtidigt våga göra saker som är tabu och lägga ödet i Guds händer. En dålig 
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muslim är en människa som visar en felaktig bild av vad islam är och som exempel tar Mustafa upp 

ISIS som han själv inte anser är muslimer. 

Mustafa berättar att han egentligen är sunni-muslim men att han kallar sig själv för endast 

muslim då han bara följer gudens testamente och inte inspireras från varken shia- eller sunni-islam. 

Mustafa talar om koranen som en slags kompass som både fungerar som rådgivare vid 

beslutsfattande och som ett medel för att uppnå lugn, fokus och lycka. Mustafa uttrycker att hans tro 

på Gud ger honom en tro på sig själv och att islam hjälper honom att hjälpa andra. Han menar att 

hans tro på det sättet hjälper honom på både ett psykiskt och fysiskt plan genom att  han lägger sin 

vilja och sitt öde i Guds händer samtidigt som det också bidrar till att göra honom glad och positiv. 

Mustafa berättar att en blomma behöver näring och kärlek för att överleva och menar att det är 

precis på samma sätt för kroppen och hjärtat. Religionen hjälper till i denna process i och med att 

islam bl.a. handlar om att äta rätt och om medmänsklighet, vilket i sin tur leder till att man känner 

sig lugn och trygg. 

Mustafa talar om islam som en feministisk religion och menar att sjalen är till för att man ska se 

till det inre istället för det yttre. Vidare tycker han att det är konstigt att så många uttalar sig om vad 

som är haram när de själva inte testat. Exempelvis tar han upp att flera muslimer inte äter fläskkött 

men att de gör värre saker som att dricka alkohol eller skada andra människor. Mustafa själv äter 

inte fläskkött, även om han har testat, eftersom att fläskkött enligt honom inte är ett hälsosamt kött 

p.g.a. att det är fett och därmed kan bidra till högt kolesterol och cancer. 

Mustafa berättar vidare att han inte kan hjälpa att han själv gör saker som är haram eftersom han 

endast är en människa, och att människor inte är perfekta utan skapades av Gud just för att göra 

misstag och för att bli testade. Han berättar vidare att det heller inte är hans uppgift att avgöra vad 

som är haram utan att det arbetet endast tillfaller Gud. Trots detta ber Mustafa om förlåtelse när han 

begår misstag. Förutom de böner som handlar om att erhålla förlåtelse så försöker Mustafa också att 

be de fem dagsbönerna. Han påpekar dock att det är svårt att hinna med och att han ibland 

kompenserar detta genom att be extraböner på kvällarna. Utöver detta så ger Mustafa vad han kan 

till de fattiga, han fastar när han kan p.g.a. att han äter mediciner och han spenderar fredagskvällar 

hemma i lugn och ro utan att dricka alkohol eftersom att han anser att fredagar är en helig dag. 

4.6  Rawand 
Rawand är en gudstroende tjej som menar att muslim är detsamma som att tro på Gud. Hon menar 

att islam och koranen skänker henne trygghet och lugn genom att ge henne svar när hon känner sig 
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osäker. Hon tar vidare upp att hennes tro bidrar till att hon fortsätter kämpa för det hon vill uppnå. 

Rawand menar också att islam ger henne svar på livsfrågor som t.ex. om vem hon är och varför hon 

är här. 

Att vara muslim handlar för Rawand om att tro på Gud och göra vad koranen säger, att visa 

respekt både inför sig själv och för sina medmänniskor samt att lära sig mer om livet och att alltid 

sträva efter att bli en bättre människa. Utöver detta så förklarar Rawand att vara muslim också 

innebär att man lever ett verkligt liv där man arbetar tills man ska möta Gud. Det är också det ovan 

nämnda som hon menar är en god muslim medan en dålig muslim handlar om att man gör motsatt 

vad religionen säger, t.ex. att man inte visar respekt. Ytterligare ett exempel som hon tar upp är att 

trots att islam förbjuder alkohol så finns det många muslimer som förtär alkohol. Hon tar vidare upp 

att det finns många muslimer som bara kallar sig för muslimer men som inte gör någonting för att 

visa att dom är muslimer. De muslimer hon främst tänker på är de som är medlemmar i ISIS och 

hon tycker inte att de är riktiga muslimer och att de inte följer den riktiga islam. Rawand tycker 

också att shia-islam inte alls har med islam att göra eftersom shia-islam endast handlar om att 

begränsa människor genom att säga att allt är haram. 

När det kommer till tankar om halal och haram så berättar Rawand att hon tänker mycket på det i 

sin vardag men att hon, p.g.a. att man inte kan undvika allt som anses vara haram, ibland gör saker 

som är haram. Vid dessa tillfällen så ser hon dock till att be om förlåtelse men hon tror även på att 

goda handlingar kan väga upp och leda till förlåtelse. 

Något som är viktigt för Rawand är att be de fem dagsbönerna. Detta är dock något som hon på 

grund av skolan inte helt lyckas med. Vissa dagar lyckas hon bara be fyra böner men hon säger att 

hon ska tala med skolan och försöka lösa så att hon får möjlighet att be under skoltid. Rawand bär 

även hijab men det är något som hon först började med när hon kom till Sverige för ca 1,5 år sedan. 

Anledningen till att hon idag bär hijab är tudelad och en av anledningarna är för att ett flertal vuxna, 

både män och kvinnor, sa till henne att hon måste ha det i Sverige. Den andra anledningen som hon 

uppger är att det var först när hon kom till Sverige som hon läste på om varför man har hijab och att 

den betyder att hon känner sig närmare Gud. Hon framhäver dock att hon respekterar de kvinnor 

och tjejer som inte bär hijab. 

4.7  Claudia 
Claudia känner sig främst som muslim p.g.a. sin bakgrund, födelseland och familj. Hon menar att 

vara muslim är mer som en grund och att det t.ex. inte handlar om att be och fasta. Även om det 

sägs att man ska göra allt på ett visst sätt för att vara muslim så menar Claudia att hon inte behöver 
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bevisa för någon utan att det räcker för henne att hon känner att hon är en bra människa, att hon inte 

ljuger och inte skadar andra människor. Trots att Claudia påtalar att hon inte är djupt troende så tar 

hon upp att det betyder väldigt mycket för henne att vara muslim. Hon menar att hon har varit 

muslim sedan hon föddes och att det viktigaste med att vara muslim är att tro på Gud, men att man 

för den skull inte behöver tro på allt. Hon förklarar att tron på Gud är en känsla större än någonting 

annat. Claudia berättar att hon till en början var helt muslim men att hon efter ett tag i Sverige 

försökte att vara helt svensk. Anledningen till att hon försökte sluta att vara muslim handlade om att 

hon var rädd för att hennes svenska kompisar skulle tycka att hon var konstig. Idag så bryr hon sig 

inte lika mycket om vad människor tycker om henne och idag känner hon sig först och främst som 

en muslim.  

När Claudia talar om muslimer så berättar hon att en muslim är en människa som tror på Gud 

och gör vad som står i koranen och att en god muslim är en bra människa som inte ljuger och som 

inte skadar andra människor. Ett exempel på en dålig muslim är enligt Claudia ISIS och att de inte 

ens borde få kallas för muslimer eftersom de har tolkat islam fel. Hon säger att det tydligt står i 

koranen att man inte får tvinga någon att bli muslim och att en god muslim aldrig skulle skada en 

annan människa. Själv anser hon sig varken vara en god eller dålig muslim men att hon i slutändan 

nog ändå är en god muslim eftersom hon anser att hon har hittat sig själv. 

När Claudia berättar om hur islam och att vara muslim påverkar henne i hennes vardagliga liv så 

handlar det mest om förhandlingar om vad som är tillåtet gentemot familjen. Claudia tar upp att hon 

har kämpat för att få sin familj att förändra sig genom att få dem att förstå hennes omfamning av 

den svenska kulturen. Claudia berättar att hon idag får träffa och ta hem killkompisar men att hon 

fortfarande respekterar sin mamma tillräckligt mycket för att inte göra henne besviken genom att ta 

hem en kille som hon bara träffat ett par gånger. Det främsta som hon har fått från den svenska 

kulturen förklarar hon är en förståelse och tro på kvinnors rättigheter. Hon nämner också att hon 

försöker tänka på vad hon tar på sig för kläder men att detta mer handlar om en mognad snarare än  

om att vara muslim.  

Claudia påpekar ett flertal gånger att hon inte ber men när vi pratar om vad islam betyder för 

henne så tar hon upp att hon lyssnar på koranen och ibland ber till Gud för att kunna ta rätt beslut. 

Hon menar att även om hon är medveten om att det inte är Gud som tar besluten åt henne så känner 

hon att Gud hjälper henne att känna vad som är rätt och fel. Hon menar vidare att bara för att 

någonting känns rätt så behöver det inte vara rätt och att Gud hjälper henne att förstå det och att 

Gud genom detta gör att hon känner sig trygg och lugn. Claudia menar att denna tro på Gud gör att 
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hon också tänker efter innan hon gör vissa saker eftersom hon tänker på att man kan bli straffad om 

man gör fel, att man får lida för det senare. 

För Claudia har halal och haram inte någon större betydelse och berättar att hon förmodligen 

skulle äta fläskkött om hon var tillräckligt hungrig. Hon menar att hon tror mer på gunah (ung. 

synd). Trots att hon påstår att halal och haram inte påverkar henne så mycket så berättar hon att hon 

har bett om förlåtelse när hon känner att hon gjort något fel. Hon tar vidare upp att man inte kan 

fortsätta göra dåliga saker samtidigt som man gör bra saker och tro att det ska väga jämnt utan att 

man hela tiden måste sträva efter att göra goda handlingar och hela tiden försöka förbättra sig. 

4.8  Natasha 
Natasha beskriver sig själv som en självständig kvinna som är muslim eftersom att hon tror på 

islam. Hon säger dock att hon inte anser sig vara starkt troende eftersom hon gör vissa saker som 

inte anses vara rätt att göra enligt islam och därför inte stämmer in på mallen av vad en muslim är. 

Exempelvis så tar hon upp att hon inte bär hijab och att hon inte heller läser koranen. Hon menar 

istället att det finns ett yttre sätt och ett inre sätt att visa att man är muslim och att hennes sätt 

handlar mer om en inre tro på Gud, Allah. Förr var hon mer troende men på grund av grupptryck 

har hon idag backat tillbaka lite från religionen. Dock har Gud alltid funnits med henne och 

kommer alltid att finnas med henne och hon tycker att det är en lättnad att Gud följer med henne 

överallt. Detta gör att hon känner sig tryggare vilket leder till att hon blir modigare och vågar göra 

saker som hon annars inte skulle ha vågat. Det är tron på Gud som gör att Natasha känner sig som 

en muslim. 

När Natasha får prata fritt om muslimer så menar hon att det finns vissa som kallar sig för 

muslimer men som hon själv inte anser vara riktiga muslimer. De muslimer som hon syftar till 

förklarar hon vara de muslimer som menar att det står i koranen att man ska dö för sin religion. Hon 

menar vidare att det är dessa människor som tyvärr fått representera muslimer men ”att inte ens vi 

muslimer tycker att de är muslimer” (Natasha 2017-11-30). 

Natasha uttrycker att islam betyder mycket för henne. Hon berättar att hela hennes familj och 

släkt är muslimer så när hon åker tillbaka till sitt hemland så blir islam en stor del av henne (trots att 

Natasha är född i Sverige så talar hon ofta om Iran som sitt hemland). Hon förklarar att t.ex. 

bönuppropen får henne att känna sig fri och delaktig i någonting större och att det endast är när hon 

är i en riktig moské som hon kan be helhjärtat utan att känna stress. Vidare tar hon upp att islam 

förändrar hennes sätt att tänka, det får henne att göra bra saker för att hon vill visa Gud att hon är en 
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bra människa. Islam får henne att vara en god människa, mot sina vänner, familj och släkt. Hon 

menar att islam gör att hon tänker rätt. 

Även om Natasha menar att islam betyder mycket för henne så tar hon också upp att det finns 

mycket inom islam som hon inte håller med om och som hon känner sig tveksam till. En sådan sak, 

som hon lyfter under samtalet, är vad islam säger om rätt och fel och hon menar att det finns 

alldeles för mycket regler kring vad som är halal och haram och att det därför är svårt att följa det 

perfekt. Hon förklarar att hon själv gör mycket saker som anses vara haram och hon tar upp sin 

klädstil som ett exempel, att hon t.ex. visar ben och inte bär hijab. Trots detta hoppas hon att hon i 

framtiden kommer bära mer täckande kläder, eftersom det står i koranen att kvinnan ska täcka sig, 

men att hon är osäker på om hon någonsin kommer att bära hijab. Hon framhåller dock att hon 

aldrig skulle täcka sig för endast för mäns skull. 

Trots att Natasha är medveten om att hon gör mycket saker som anses vara fel enligt islam så ber 

hon inte om förlåtelse för det. Det är just därför, att hon inte gör saker rätt eller perfekt, som hon 

inte anser sig själv vara starkt troende. Hennes fokus, menar hon, ligger istället på att vara en god 

människa som försöker ta vara på det goda i livet.  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5. ANALYS & SLUTSATS 

Nedan kommer en analys av ovan redovisade resultat att göras utifrån de inledande 

forskningsfrågorna som formulerades inför denna studie. Under avsnitt 5.1 kommer 

forskningsfrågorna vad är islam enligt unga vuxna muslimer? och vad betyder det att vara muslim 

enligt unga vuxna muslimer? att diskuteras och besvaras utifrån teorin om strategisk och taktisk 

religion. Anledningen till att dessa frågor diskuteras och analyseras under samma avsnitt beror på 

att de unga vuxna muslimerna i studien ofta talar om islam och muslim i relation till varandra. 

Genom att bryta isär dessa diskussioner hade därmed analysen riskerats att bli missvisande och 

repetitiv. I avsnitt 5.2 kommer således den tredje forskningsfrågan, vilken påverkan har 

religiositeten på identitetsskapande hos unga vuxna muslimer?, att diskuteras och besvaras utifrån 

teorier om själv-identitet. Dessa båda avsnitt kommer sedan att följas upp av en diskussion om 

studiens slutsats i avsnitt 5.3. 

5.1 Unga muslimers uppfattning om islam och vad det innebär att 
vara muslim? 

Islam framstår i samtalen med de unga vuxna som något väldigt brett och det är tydligt att de har 

olika åsikter om vad islam är. Den gemensamma nämnaren hos de unga vuxna är att de anser att 

islam handlar om en tro på Gud och en uppsättning regler eller dogmer som förväntas leda till ett 

gott och rättskaffens liv. 

Woodhead (2013:18) lyfter fram att den taktiska religionen yttrar sig genom att muslimer vänder 

sig direkt till koranen för att sedan omtolka den för att kunna hitta en religion som blir förståelig för 

det egna livet. Detta tydliggörs hos vissa av de unga vuxna när de tar upp att den riktiga islam är 

den islam som koranen förmedlar, men de lyfter även fram att det existerar brister i koranen när det 

gäller kvinnans roll och utseende. De menar att koranen inte nämner någonting om detta och 

poängterar att det snarare handlar om kultur än religion. Det blir ännu mer påtagligt när de unga 

vuxna förmedlar att koranen och dess budskap måste tolkas efter den tid som råder nu och inte efter 

den tid som varit. I enlighet med det Woodhead (2013:18) skriver om omtolkning går det att förstå 

och applicera den taktiska religionen på de medverkande i och med den taktik som används för att 

anpassa religionen efter det liv som respondenterna lever, samt i det samhälle som de lever det i.  

Den taktiska religionen kan även detekteras när exempelvis John talar om att islam endast 

handlar om en tro på Gud och att denna tro är till för en själv och att det inte finns något behov av 
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att gå till en kyrka eller en moské bara på grund av en tro på Gud. John visar här att han är 

medveten om de strategiska influenser som islam förmedlar och han omtolkar detta till att islam är 

något som kommer inifrån och att det inte handlar om ceremonier eller några rituella aktiviteter. 

Utifrån vad Woodhead (2013:16ff) tar upp om avståndstagande från riter och ceremonier så kan 

Johns sätt att tala om religionen, som något som endast kommer inifrån, tolkas som ett taktiskt val 

och ett tecken på en individualiserad bild av islam. 

Hos många av de intervjuade handlar islam, förutom en tro på Gud, om ett regelverk som skall 

följas. Detta regelverk verkar dock vara tvådelat. Å ena sidan handlar det om regler för hur en 

människa skall vara och å andra sidan handlar det om vad man ska göra som människa. Att vara en 

människa i enlighet med de unga vuxnas sätt att tolka islam handlar därmed om att vara en god 

människa och att visa respekt för andra människor. Zoya tar exempelvis upp att islam för henne är 

en egenskap som får henne att vara en bra människa men också något som får henne att sträva efter 

att bli en bättre människa. Woodhead (2013:18f) talar om en individualisering av islam som går ut 

på att finna den religiösa sanningen som skapar förståelse för det egna livet och den egna 

identiteten. Att vara en bra och god människa är något som alla de intervjuade berör som en del av 

islams grundtanke. Detta kan tolkas som att religionen är en bidragande faktor till att skapa ett eget 

inre personligt rum där dogmer och värderingar skapar en trygghet eftersom de bidrar till en 

förståelse för världens uppkomst, hur den fungerar och individens egen plats i den.Vid användandet 

av Woodheads terminologi blir det tydligt att de intervjuades sätt att omtolka och se på islam, ur 

vikten av att vara en bra människa, styrker den taktiska religionen genom det sättet de intervjuade 

pratar om islam som ett inre personligt rum. 

Islam handlar också om att göra islam, i form av exempelvis riter och ceremonier. Enligt de 

intervjuade handlar islam främst om att be, fasta och fira högtider men även om att besöka moskén 

och Mekka. Islam handlar också om en inre övertygelse om att Gud existerar. Flertalet av de unga 

vuxna betonar att det inte finns någon möjlighet till att följa alla islams regler, utan att det är tvunget 

att göras prioriteringar eftersom vardagen många gånger gör det svårt att utöva religionen i den 

utsträckning som ibland önskas/krävs. Detta kan tolkas utifrån Woodheads (2013:16ff) teori om 

taktisk och strategisk religion genom de (om)tolkningar individer ibland kan behöva göra för att 

kunna anpassa sin religion efter sin vardag. Detta märks tydligt när t.ex. Zoya omtolkar vad prästen 

sagt angående att man inte får stöta hud mot hud mellan könen. Istället väljer hon att hantera det 

genom att förklara att det är okej att stöta hud mot hud så länge inga känslor är inblandade.  

Vidare så kan bönen ses som en strategisk influens, men via att bönen enligt respondenterna, 

ibland anpassas efter vardagens bestyr så blir det tydligt att respondenterna gör taktiska val för att 
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komma runt detta krav. Ett exempel på detta är Mustafa som anser att man ska be fem gånger om 

dagen men på grund av att han oftast inte hinner så ber han dubbelt vid andra tillfällen. Rawand å 

andra sidan anser att bönen är viktig och vill därmed be de fem böner varje dag, och detta påvisar en 

mer strategisk påverkan av religionen med färre taktiska inslag. Ett renodlat taktisk 

tillvägagångssätt finns representerat hos Natasha som endast i princip väljer att praktisera och utöva 

islam när hon besöker Iran. Iran blir för Natasha därmed en plats som besitter en specifik religiös 

betydelse där hon kan utöva sin religion. Woodhead (2013:16) menar att det är ett taktiskt beslut att 

göra specifika platser till religiösa platser och sedan tillägna dem en individuell viktig betydelse. 

Utifrån detta går det att tolka det som att Natasha förlägger sin religiositet till en annan plats för att 

hon ska kunna hantera sitt vardagliga liv i ett icke-religiöst land som Sverige. 

När de unga vuxna muslimerna i studien talar om vad en muslim är så verkar det finnas en 

diskrepans mellan hur de själva är som muslimer och hur en muslim bör vara. Woodhead 

(2013:16ff) menar att den strategiska religionen förmedlar en bild som ofta får kliva tillbaka och 

lämna plats åt den mer taktiska religionen för att den ska passa in i den levda vardagen. Utifrån 

Woodheads resonemang kan det tolkas som att de unga vuxna har en stor medvetenhet om den 

strategiska religionen och vad den har för förväntningar på dem men att de trots detta väljer ett mer 

individuellt taktiskt tillvägagångssätt när det kommer till att vara muslimer och vad som är viktigt 

med att vara muslim. I enlighet med vad Woodhead (2013:16ff) skriver om taktisk och strategisk 

religion och hur de både samverkar, motarbetar och formar samt gestaltar varandra så kan det här 

ses tydligt hur detta tar sig uttryck hos de unga vuxna muslimerna och hur de på olika sätt 

involverar och anpassar religionen för att passa in. Detta kan exemplifieras med Mustafa som menar 

att det viktigaste med att vara muslim inte är tron utan snarare att sträva efter att bli en bättre 

människa. Samtidigt anser Mustafa att en god muslim bör följa alla regler. Att vara muslim handlar 

enligt Mustafa därför om ett taktiskt val medan en god muslim däremot handlar om att följa en 

strategisk religion. 

Det framkommer även under intervjuerna att det viktigaste med att vara muslim är att respektera 

familj och medmänniskor, sträva efter att vara en god människa och att tro på Gud. Woodhead 

(2013:16) tar upp att strategisk religion handlar om att främja de som har makt och att den taktiska 

religionen istället främjar de maktlösa vanliga människorna. Utifrån detta resonemang så kan man 

tolka att det som är det viktigaste med att vara muslim inte har något att göra med den strategiska 

religionen eftersom endast en strävan efter att vara en god människa, respektera familjen och att tro 

på Gud endast bidrar till en förbättring av det egna livet och därmed ett främjande av det egna 

personliga rummets betydelse. 
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Woodhead (2013:18) lyfter fram att flera muslimer idag har en tvivelaktig inställning till religiös 

auktoritet och att de istället använder sig av en personlig taktik för att skapa egna sanningar som gör 

livet förståeligt. Utifrån detta resonemang är det möjligt att förstå de ungas förhandlingar och 

(om)tolkningar om vad som enligt den strategiska religionen anses vara tillåtet, halal, och förbjudet, 

haram. Det blir tydligt att deras åsikter om värdet av dessa regler grundar sig i en tanke om att det 

går att förhandla med religiösa auktoriteter för att göra deras vardagliga religiositet enklare att 

utöva. Ingen av de intervjuade menar att de följer de religiösa auktoriteterna fullt ut och somliga 

anser att det rent av är omöjligt att följa alla regler som är förmedlade genom dem. En del av de 

unga vuxna hanterar detta genom att tala om det som att det är förlegat och andra väljer att hantera 

det genom att helt enkelt påvisa att islam och muslim inte handlar om att följa några regler alls.  

Det är dock märkbart att flera av de unga vuxna anser att det är en väsentlig del av islam och att 

vara muslim eftersom de flesta av dem ber om förlåtelse när de anser att de begår en handling som 

anses vara haram. Utifrån vad Woodhead (2013:16ff) berättar om hur det taktiska och strategiska 

påverkar varandra så blir det påtagligt att de unga vuxna använder sig av en taktik för att motarbeta 

den strategiska religionen samtidigt som den strategiska religionen påverkar dem till den grad att de 

till och med använder taktiska grepp för att anpassa sig mot den strategiskt religiösa auktoriteten.  

5.2 Religiositetens påverkan på identitetsskapande hos unga vuxna 
muslimer? 

För att försöka förstå de ungas sätt att skapa sig en identitet utifrån sin religiositet så menar Nilsson 

DeHanas (2013:71ff) att man kan se till hur individer talar om sin religion. Utifrån de unga vuxnas 

sätt att tala om sin syn på islam och vad det innebär att vara muslim så är det tydligt att det är svårt 

att kategorisera dem inom en enda kategori. Det verkar också omöjligt att placera en och samma 

ung vuxen muslim inom en enda kategori eftersom det verkar som om alla av dem kan placeras in i 

alla fyra kategorierna. 

Nilsson DeHanas (2013:70) talar om att kontinuitet handlar om att människor övertar 

värderingar från sina föräldrar. Även om detta, utifrån resultatet, inte är helt lätt att härleda så går 

det att ana att det finns vissa sådana tendenser hos några av de intervjuade. Exempelvis  finns det ett 

flertal episoder där de unga vuxna talar om familjen som viktig och att islam och muslim främst 

handlar om att inte göra familjen besviken. Det här kan tolkas som att de unga vuxna inte skulle 

göra något som deras föräldrar inte hade godkänt. Detta kan ses som ett övertagande av värderingar, 

eller i alla fall som ett efterföljande av deras föräldrars värderingar. Nilsson DeHanas (2013:70) tar 
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även upp att kontinuitet fungerar som ett band till familjen och en grund i kommunikation och 

förståelse genom att traditionsenliga islamiska värderingar övertas. Rawand visar också tecken på 

att kunna kategoriseras inom denna kategori när hon berättar att hon idag bär hijab eftersom att flera 

vuxna har informerat henne om att hon borde göra detta. Även om Rawand i slutändan förmedlar att 

det handlar om eget beslut att bära hijab så är det tydligt att det finns en stark auktoritär påverkan 

och därmed kan det ses som ett övertagande av värderingar enligt vad Nilsson DeHanas talar om. 

Nilsson DeHanas (2013:71) menar också att en del unga muslimer präglas av en mellan-kulturell 

identitet. Anders talar om att det är viktigt att respektera familjen. Anders tar dock upp att han 

vacklat i sin tro och under en period anammat en mer icke-religiös kultur men att han nu har 

återtagit kontrollen. Nilsson DeHanas (2013:71) menar att en mellan-kulturell identitet ofta visar sig 

genom att en konflikt mellan religion och den nya mer liberala kulturen förekommer. Detta 

resonemang kan därmed appliceras på Anders i och med att det har funnits en konflikt både inom 

honom och mellan honom och hans familj när det kommer till religion och kultur. Claudia talar 

också om att hon har fått kämpa för att övertala sin familj att acceptera hennes nya värderingar. 

Även om hon berättar att familjen varit stöttande så kan man ana att det har existerat konflikter 

inom familjen. Claudia berättar att hon varit osäker angående betydelsen och skillnaden mellan 

religion och kultur. Även detta kan ses som ett kännetecken på att hon befunnit sig i ett mellan-

kulturellt stadie när det gäller hennes identitet. Claudia tydliggör detta genom att berätta att hon från 

början var väldigt religiös men att hon senare gav upp religionen med anledningen av att hon var 

rädd för vad hennes svenska vänner skulle tycka och tänka. Idag verkar dock Claudia ha övergått 

till en mer hybrid identitet. 

En hybrid identitet kännetecknas av en kombination av det mest önskvärda från flera kulturer 

och där en identitet skapas för att kunna anpassas efter olika situationer (Nilsson DeHanas 

2013:71). Detta kan exemplifieras med Natasha som verkar ha en viss identitet i Sverige och en 

annan när hon åker och hälsar på sina släktingar i Iran. Natasha anpassar därmed sin identitet 

beroende på vilken kontext hon befinner sig i. Nilsson DeHanas (2013:73) lyfter också fram att det 

inom detta perspektiv inte förekommer någon konflikt mellan religion och kultur utan att de båda 

samverkar för att skapa en identitet. Mustafa kan därmed också sägas ha en hybrid identifikation 

eftersom han kombinerar både icke-religiös kultur och en mer religiös kultur som anpassas efter den 

kontext som han befinner sig i. Det blir tydligt när Mustafa berättar om festande och att han träffar 

tjejer, men att han samtidigt vårdar och strävar efter andra mer religiösa aspekter såsom fredagens 

helighet. 
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Gabriel och John verkar ha en mer icke-kulturell attityd gentemot islam. Enligt Nilsson DeHanas 

(2013:72f) så handlar den icke-kulturella identifikationen om en separation mellan kultur och 

religion och istället ett eftersökande efter en kulturellt renad islam som fungerar allomfattande 

oavsett kontext och kulturell tillhörighet. När John talar om islam som att endast handla om en tro 

på Gud och att vara en bra människa så kan det tolkas som ett exempel på en icke-kulturell identitet 

eftersom religionen här avskalas till att endast handla om en inre tro, som inga yttre kulturella 

faktorer kan påverka.   

Gabriel har liknande tankar när det kommer till islam och att vara muslim och att det i slutändan 

främst handlar om att lära för att bli en bättre människa. Nilsson DeHanas (2013:73) tar även upp 

att de som har en icke-kulturell identitet också ofta övertar en kulturellt renad islam som ofta 

predikas av salafistiska predikanter. John berättar om salafisten Dr. Zakir Naik som en källa för att 

lära sig mer om islam. Detta påvisar att John har en mer icke-kulturell identitet eftersom han verkar 

inspireras av ett islam renat från kultur och detta märks tydligt genom hans sätt att tala om islam 

och att vara muslim genom hela hans intervju. 

Som det nämndes i inledningen till detta avsnitt så är det komplext att inordna de unga vuxna 

muslimerna inom endast en enda av dessa kategorier. Ovan nämnda resonemang ska därför endast 

ses som exemplifieringar. Faktum är att alla av de unga vuxna på ett eller annat sätt kan placeras in i 

alla de fyra kategorierna.  

5.3 Slutsats 
Tidigare forskning (Otterbeck & Hallin 2010) tar upp att den islam som tidigare har representerats 

inom forskning och i media främst har behandlat vad Woodhead (2013) kallar för en strategisk 

religion. Det är studier om den vardagligt levda religionen hos icke-organiserade muslimer som bör 

ges mer uppmärksamhet för att skapa förståelse för vad islam är för de verkliga utövarna (Jeldtoft 

2011 & Ammerman 2014). Syftet med denna studie var att uppmärksamma, undersöka och förstå 

unga vuxna muslimers religiositet och deras sätt att leva sin religion som icke-organiserade 

muslimer i Sverige. 

Utifrån vad Woodhead (2013) tar upp om strategisk och taktisk religion så kan de unga vuxna 

muslimernas syn på islam förstås som att de är medvetna om den strategiskt förmedlade religionen 

men att de uppfattar den som något ouppnåeligt och därför skapar individuella taktiker för att 

hantera utövandet och förståelsen av islam så att den blir begriplig och hanterbar i deras vardagliga 

liv. Islam enligt de unga vuxna blir därför främst något som handlar om en inre tro där de trots sina 
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olika uppfattningar om islam skapar en individuell övertygelse om vad islam är. Detta på grund av 

att det verkar som om den strategiskt förmedlad religionen ibland ses som ouppnåelig och ibland 

inte ens eftersträvansvärd. Samma resonemang kan appliceras för att visa på hur de unga vuxna ser 

på betydelsen av att vara muslim. Att vara muslim innebär främst att vara en god människa men är 

också kopplat till religionen i det avseendet att en muslim skall följa islams regler. Strategisk och 

taktisk religion styr därmed hur de unga vuxna muslimerna väljer att uppfatta hur och vad en 

muslim är. Samtidigt som det finns en medvetenhet av hur en muslim bör vara, som korrelerar med 

en strategiskt förmedlad bild av islam, kan bilden av hur de unga vuxna muslimerna själva anser sig 

vara som muslimer skilja sig från den strategiskt förmedlade bilden. Detta innebär att de använder 

sig av individuella taktiker för att kunna hantera sig själva som muslimer i en icke-strategisk 

kontext.  

Utifrån Nilsson DeHanas (2013) teori om självidentifikation hos unga vuxna muslimer så visar 

denna studie på ett komplext identitetsskapande hos de unga vuxna där de influeras av ett flertal 

faktorer och använder sig av dessa för att skapa sin identitet. I vissa fall blir det märkbart att den 

religiösa påverkan på de unga vuxnas identitetsskapande är något som förmedlas på grund av 

familjens inverkan, det vill säga utifrån den kontinuitetsprincipen som Nilsson DeHanas (2013) 

talar om. Även tecken på att mellan-kulturella, hybrida- och icke-kulturella faktorer påverkar och 

formar de unga vuxna muslimernas identitet kan utrönas utifrån deras berättelser. Det är dock svårt 

att placera in var och en av de unga vuxna i en specifik kategori eftersom det snarare verkar handla 

om ett samspel där olika faktorer, som kan härledas till de olika kategorierna som Nilsson DeHanas 

(2013) talar om, istället samverkar och bidrar till att skapa en komplett religiös identitet.   

Denna studie hade förmodligen sett annorlunda ut om studien endast hade undersökt en homogen 

grupp med unga vuxna muslimer, exempelvis endast unga vuxna muslimer från ett och samma land 

eller endast män eller kvinnor. Dock är unga vuxna muslimer i verkligheten inte någon homogen 

grupp. Fördelen med denna studie blir därför att den ger en bredare bild av vad unga vuxna 

muslimer anser att islam är och vad det innebär att vara muslim. En begränsning med denna studie 

är att endast ett intervjutillfälle per ung muslim utförts. Fler intervjutillfällen hade kunnat bidra till 

ett mer omfattande material där vissa ämnen hade kunnat fördjupas och på det sättet kunnat leda till 

en djupare förståelse för hur de unga vuxna muslimerna ser på islam och vad det innebär att vara 

muslim, samt hur religiositeten påverkar identitetsskapande. 

 Vad som blir tydligt i denna studie är att alla de unga vuxna har en taktisk infallsvinkel på sin 

religion och vad det innebär att vara muslim. Det blir också tydligt att de hela tiden jämför sig med 

en strategisk religion och förhandlar gentemot den om vad som är viktigt/oviktigt, sant/osant och 
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betydelsefullt. Dessutom påvisar studien att den religiösa påverkan på identiteten i allra högsta grad 

är befintlig men att den påverkan som religionen har är komplex och multi-fasetterad och yttrar sig 

som en direkt påverkan utifrån ett flertal faktorer. 

Det intressanta med en sådan här studie är att den visar hur unga vuxna muslimer förhandlar med 

sin egen religion för att kunna anpassa den till sitt vardagliga liv. Studien visar dessutom att religion 

inte är något som kan definieras som något entydigt som gäller för alla och envar. Denna studie 

bidrar även till den redan befintliga forskningen på ämnet och gör därmed att forskning om 

vardagligt levd religion kompletteras och att bilden av islam och muslimer berikas. Studier av 

vardagligt levd islam är, som påpekats ett flertal gånger genom studien, av stor betydelse för att 

nyansera den ofta stereotypa bilden som förmedlas genom media, politik och religiösa aktörer.  

Framtida studier av just levd islam är därmed något som det behöver göras mer av för att bilden av 

islam ska kunna nyanseras ännu mer. Denna studie är därmed inte bara en intressant nyansering av 

islam utan även ett viktigt bidrag för att påverka negativa inställningar mot, och förståelse för, en av 

världens snabbast växande religioner.  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BILAGA 1 – Intervjuguide 

Intervjumall - Levd islam i Värmland 
Förklara intervjuns övergripande struktur och syfte och att allt de säger kommer att anonymiseras. Förklara 
också att det inte finns några rätt eller fel svar och att de får tala fritt utifrån frågorna och att det inte finns 
några rätta svar. 

SE TILL ATT STÄNGA AV SKÄRMSLÄCKARE OCH ENERGISPARLÄGE PÅ DATOR 

Då börjar vi intervjun med medverkande _________________  
Kodnamn / Alias:____________________ 

Kvinna / Man 

Personlig information  

(Komplettera med detta i slutet om det inte kommit fram under intervjun) 

1.  Namn 

2. Ålder 

3. Födelseland 

4. Tid i Sverige 

5. Bostadsort 

6. Total utbildningsnivå 

7. Familj i Sverige / Ensamkommande 

8. Traditions-tillhörighet 

Identitet 

Identitetsövning 

1. Välj ut de kort som du tycker bäst beskriver dig! (Se sista sida för begrepp) 
Om du tycker att det saknas något så ta någon av de blanka korten och skriv helt fritt 

ett begrepp som du tycker beskriver dig bättre. 

2. Kan du lägga begreppen i den ordningen så att det som du tycker beskriver dig bäst 

hamnar överst och det begreppet som beskriver dig minst hamnar underst! 
A. Varför har du ordnat dem så? Varför hamnar t.ex. _____ före/under _____ 
B. Hur kommer det sig att du inte valt ________? Diskutera de identifieringar som inte 

valts! 
C. Vilka begrepp anser du vara speciellt annorlunda från dig? Varför? 
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Självbeskrivning - fritt tal 

1. Om du skulle beskriva dig själv helt fritt hur skulle du då beskriva dig? Tänk dig att du 

beskriver dig för en person som inte känner dig, en person som du träffar för första 

gången.  

2. Skulle du beskriva dig annorlunda om det var en man/kvinna? Förklara 

A. Yngre / äldre? Förklara 

B. Religiös / icke-religiös? Förklara 

Synen på muslim och islam 

Att vara muslim 

1. Vad betyder det att vara muslim enligt dig? 

2. Vad skulle du säga att det är som avgör om man är muslim eller inte? 

3. Kan man vara en god/dålig muslim? Utveckla. 

4. Vad tycker du är det viktigaste med att vara muslim? 

Frågor om Islam 

1. Vad är Islam för dig? Tala helt fritt. 

2. Vad betyder Islam för dig i ditt vardagliga liv? Tala helt fritt. 

Om diskussionen inte kommer framåt:  
• Frågor om Gud: 

1. Vad betyder tro (på Gud) för dig? (Förklara) 
2. När är det viktigt att tro (på Gud)? (Förklara) 
3. Har du tro (på Gud) hela tiden varje dag? Har det alltid varit så? 5 år sedan? 
4. Finns det tillfällen när det är viktigare att tro (på Gud) och tillfällen när det inte är lika 

viktigt? 

• Frågor om halal / haram: 
5. Vilken betydelse har halal / haram i ditt liv? 
6. Kan du berätta lite om hur det påverkar dig i ditt vardagsliv? 
7. Tror du att man kan väga upp för onda handlingar (haram) genom att göra goda handlingar 

(halal)? 
8. Om du skulle göra någonting fel (haram) skulle du då känna ånger inför Gud? 
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Upplevelser av icke-muslimska synsätt på Islam och muslim 

1. Skulle du säga att icke-muslimer har en förståelse för islam och vad det innebär att 

vara muslim? 

2. Vilka missuppfattningar tror du att icke-muslimer har om Islam? 
Varför tror du att det är så? 

3. Vilka missuppfattningar tror du att icke-muslimer har om muslimer? 
Varför tror du att det är så? 

4. Har du någon gång blivit utsatt för fördomar bara för att du är muslim? 
Varför tror du att det är så? 

Avslutning 

Är det något som du skulle vilja tillägga? Något som du tycker att vi inte har pratat om? 

Tacka för att de deltagit och att deras medverkan betyder mycket för studien. 

Bilaga 1



Bilaga 2

BILAGA 2 – Personinformation & begreppskort 

Bilaga 2

2. Zoya
Ålder 17 år

Kön Kvinna

Nationell bakgrund Somalia

Boende i Karlstad

Traditionstillhörighet Sunni

År i skola 6

Kom till Sverige 2015

Familj i Sverige Ja

Studerar nu på Språkintro

1. John
Ålder 18 år

Kön Man

Nationell bakgrund Kurdistan (Irak)

Boende i Karlstad

Traditionstillhörighet N/A

År i skola 13

Kom till Sverige 2015

Familj i Sverige Ja

Studerar på Språkintro
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4. Gabriel
Ålder 17 år

Kön Man

Nationell bakgrund Syrien

Boende i Karlstad

Traditionstillhörighet N/A

År i skola 8

Kom till Sverige 2014

Familj i Sverige Ja

Studerar nu på Gymnasieförberedande

3. Anders
Ålder 19 år

Kön Man

Nationell bakgrund Irak

Boende i Karlstad

Traditionstillhörighet Sunni

År i skola 9

Kom till Sverige 2008

Familj i Sverige Ja

Studerar nu på Gymnasieförberedande
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6. Rawand
Ålder 16 år

Kön Kvinna

Nationell bakgrund Syrien

Boende i Karlstad

Traditionstillhörighet N/A (Sunni)

År i skola 9

Kom till Sverige 2016

Familj i Sverige Ja

Studerar nu på Gymnasieförberedande

5. Mustafa
Ålder 19 år

Kön Man

Nationell bakgrund Syrien

Boende i Hagfors

Traditionstillhörighet N/A (Sunni)

År i skola 13

Kom till Sverige 2012

Familj i Sverige Ja

Studerar nu på Gymnasiet
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8. Natasha
Ålder 18 år

Kön Kvinna

Nationell bakgrund Sverige (Iran)

Boende i Karlstad

Traditionstillhörighet Sunni

År i skola 12

Kom till Sverige Född i Sverige

Familj i Sverige Ja

Studerar nu på Gymnasiet

7. Claudia
Ålder 18 år

Kön Kvinna

Nationell bakgrund Kurdistan (Irak)

Boende i Karlstad

Traditionstillhörighet Sunni

År i skola 13

Kom till Sverige 2007

Familj i Sverige Ja

Studerar nu på Gymnasiet
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Sammanställning av begrepp

Nationell och etnisk 
tillhörighet

Ideologisk 
tillhörighet

Social tillhörighet Intressen

Svensk Icke-religiös Man Mat-intresserad

Syrier Lite troende Bror Teknik-galen

Europé Troende Tjej Konstnär

Afrikan Starkt troende Kille Sport-fantast

Muslim Kristen Ungdom Mode-intresserad

Afghan Anti-rasist Vuxen Gamer

Arab Feminist Son Karriär-driven

Brun Självständig* Dotter Djurvän

Vit Guds-troende* Syster Fotograf

Svart Drömmare* Barn Bok-fantast

Kurd* Kvinna Pryl-nörd

Somali* Familj* Tränings-freak

Mamma* Musik-nörd

Dricka alkohol*

Dansare*

Umgås med dålig person*

* Begrepp som deltagarna själva skrev
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BILAGA 3 – Information- & samtyckes-blankett 

Uppgiftsbeskrivning av studien 

Islam i Värmland 
Karlstad universitet 

Om studien 
Tanken med studien är att öka förståelsen för islam och muslimer i Värmland genom 

att studera muslimska elevers sätt att se på och uppfatta sin egen identitet i relation 

till islam och att vara muslim. Studien utförs av Pär Skoglund, lärarstudent på 

Karlstads universitet, och handleds av FD Katarina Plank, Institutionen för samhälls- 

och kulturvetenskap vid Karlstads universitet. Studien ingår i ett forskningsprojekt 

som utgår från ett och samma tema men med olika infallsvinklar med syftet att bidra 

till att belysa och analysera ett ämne med stor samhällsrelevans. 

Studiens resultat och analys är tänkt att presenteras i form av en uppsats under 

januari 2018. Det material som är tänkt att samlas och analyseras är inspelade 

intervjuer som även kommer att transkriberas. Alla medverkande i studien kommer 

att ha full anonymitet och ingen kommer att kunna identifiera de medverkande 

genom det material som presenteras. I de fall material från forsknings-projektet 

presenteras för andra än personer anslutna till projektet ska materialet alltid vara 

fritt från namn och personnummer. Uppgifter om de medverkande, insamlade i 

studien, kommer inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas genom att 

kontakta Pär Skoglund. 

Kontaktuppgifter 
Pär Skoglund 
par.skoglund@gmail.com 

0702-308318 

Religionsvetenskap, Ämneslärarprogrammet, Karlstads universitet 
Bilaga 3
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Godkännande för medverkan och bruk i studien 

Islam i Värmland 
Karlstad universitet 

Om studien 
Tanken med studien är att öka förståelsen för islam och muslimer i Värmland genom 

att studera muslimska elevers sätt att se på och uppfatta sin egen identitet i relation 

till islam och att vara muslim. Studien utförs av Pär Skoglund, lärarstudent på 

Karlstads universitet, och handleds av FD Katarina Plank, Institutionen för samhälls- 

och kulturvetenskap vid Karlstads universitet. Studien ingår i ett forskningsprojekt 

som utgår från ett och samma tema men med olika infallsvinklar med syftet att bidra 

till att belysa och analysera ett ämne med stor samhällsrelevans. 

Studiens resultat och analys är tänkt att presenteras i form av en uppsats under 

januari 2018. Det material som är tänkt att samlas och analyseras är inspelade 

intervjuer som även kommer att transkriberas. Alla medverkande i studien kommer 

att ha full anonymitet och ingen kommer att kunna identifiera de medverkande 

genom det material som presenteras. I de fall material från forsknings-projektet 

presenteras för andra än personer anslutna till projektet ska materialet alltid vara 

fritt från namn och personnummer. Uppgifter om de medverkande, insamlade i 

studien, kommer inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas genom att 

kontakta Pär Skoglund. 

Godkännande 
Genom min underskrift godkänner jag att materialet fritt får användas inom 

forskning och forskningsnära aktiviteter. Medverkan är frivillig och jag kan när som 

helst avbryta min medverkan genom att kontakta Pär Skoglund. 

Underskrift   Namnförtydligande   Datum 
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