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Abstract 

 
Denna uppsats behandlar hur nyimmigrerade muslimer upplever att de har blivit 

bemötta i Sverige samt hur svenskar tänker kring den muslimska ökningen som skett 

under de senare åren i Sverige. För att skapa en förståelse för hur de upplever varandra 

har det genomförts intervjuer för att på så sätt betrakta om det förekommer fördomar 

eller rädsla bland svenska medborgare och nyimmigrerade muslimer gentemot varandra.  

    Min metod är kvalitativ i form av personliga intervjuer där resultaten tolkas utifrån 

attributionsteorin samt Arne Trankells teori om de annorlunda och därefter jämförs 

detta med tidigare forskning. Resultatet av min undersökning visade en bredare kunskap 

hos svenskarna om islam tillskillnad från hur det har varit tidigare. Detta kunde man 

även se genom de muslimska nyimmigrerade informanternas svar, deras intryck av hur 

de blivit bemötta av de svenska folket visade att de var nöjda och tacksamma. 
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1. Introduktion  
Människor som kommer till ett främmande land efter att ha upplevt bland annat 

fattigdom, diskriminering och krig har förmodligen funderingar kring sin framtid, 

liksom hur deras liv kommer att se ut samt om de kommer kunna utöva sin religion på 

samma sätt som i hemlandet. Och på samma sätt tror jag även att svenskar oroar sig för 

att de svenska traditionerna och kulturen ska försvinna i samband men den stora 

muslimska invandringen. 

 

1.1 Inledning 
Jag har valt att skriva min C uppsats som en komplettering av min tidigare 

undersökning i min B uppsats som behandlade vilken roll medierna har i 

framställningen av islam och muslimer. Att islam i dagens samhälle oftast förknippas 

med hemskheter så som terrordåd är inget som går att undgå. Därför kommer jag i 

denna uppsats att göra en empirisk undersökning för att skapa en djupare förståelse för 

hur svenskar upplever muslimer i samband med den stora invandringen, med IS i 

centrum. Samtidigt kommer jag även att genomföra intervjuer med nyimmigrerade 

muslimer för att förstå hur de upplever att de har blivit behandlade i Sverige samt hur de 

tror att svenskar ser på dem då medierna har haft en stor betydelse i framställningen av 

islam och muslimer.  

 

Utifrån min tidigare undersökning av de olika artiklarna fick jag uppfattningen av att det 

fanns en stark skildring, av vi och dom, dom som är muslimerna och vi som är 

västvärlden. En kategorisering av oss de goda och civiliserade och dom de onda och 

ociviliserade. Denna uppfattning som skapades hos mig är det som jag bland annat 

empiriskt kommer att undersöka vidare genom intervjuer för att ta reda på om det 

verkligen stämmer in med hur andra uppfattar vi och dom.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 Syftet är att genom intervjuer undersöka vilka uppfattningar och värderingar mediernas 

framställning av islam kan skapa hos människor i Sverige samt om denna uppfattning 

avspeglats på bemötandet av de nyimmigrerade muslimerna. 

De frågeställningar som jag kommer att använda mig av är följande: 

 Finns det fördomar om islam hos svenskar? 

 Finns det någon rädsla inför Sveriges framtid? 
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 Upplever nyimmigrerade muslimer att de blivit särbehandlade?  

 

1.3 Begrepp och definitioner  
För att göra det tydligare för läsaren att förstår innehållet i min undersökning kan det 

vara bra att förstå de olika begreppens innebörd. Begreppsdefinitionerna är hämtade ur 

Nationalencyklopedin. 

 

Immigrant/invandrare - en individ som flyttar till ett land för att under en längre tid 

bosätta sig där i minst ett år enligt Sveriges folkbokföring. 

 

Flykting – en person som på grund av faran för förföljelse beroende på nationalitet, ras, 

religiös eller politisk uppfattning lämnat sitt land och inte kan återvända dit.  

 

Terrorism – våldsgärningar som är politiskt relaterade med syftet att påverka politiken 

i ett land eller till att påverka samhället utan hänseende till om de som drabbas är 

oskyldiga. 

 

IS – Islamiska staten är en väpnad sunniislamistisk rörelse som är en terrororganisation 

och är främst aktiva i Syrien och Irak.     

 

Islamofobi – en fruktan för islam, det är en överdriven föreställning om att denna tro 

medför negativa beteenden samt en uppfattning om att muslimer utgör en fara för 

samhället. 
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2. Bakgrund  
Under detta kapitel kommer bakgrundsinformation om invandringen till Sverige att 

lyftas fram för att illustrera hur invandringen har sett ut efter andra världskriget. Jag 

kommer även att försöka skildra när och hur islam började uppmärksammas i Sverige 

samt hur synen på islam har utvecklats till islamofobi.  

 

2.1 Sveriges invandringshistoria  
Den moderna immigrationshistorien i Sverige tog sin början i samband med andra 

världskrigets utbrott. Av Sveriges befolkning var endast en procent i början av 1940-

talet utlandsfödda. Moa Bursell menar att lika länge som det har funnits människor på 

denna del av jorden har folkgrupper av olika slag rört sig över det som idag är Sveriges 

gränser. Men under världskriget fick Sverige en betydande nettomigration, alltså 

invandrade det fler människor till Sverige än de som utvandrade. Till en början var 

orsaken till den ökande invandringen att människor försökte fly undan andra 

världskrigets fruktan. Innan ville många lämna Sverige på grund av fattigdom mellan 

1850-1930 emigrerade 1,5 miljoner svenskar till USA. Eftersom Sverige inte var 

delaktiga i kriget blev Sverige en tillflyktsort för bland annat finländare och tyskar. Den 

svenska industrin började exportera till Europa som låg i ruiner efter kriget vilket gjorde 

att Sverige gick in i en mycket stark högkonjunktur. Tusentals arbetare rekryterades till 

svenska företag under 1950 och 1960 – talen. I början av 1970-talet planades 

högkonjunkturen ut och arbetskraftsinvandringen minskade kraftigt, detta gällde dock 

inte de nordiska länderna. Under 1970 och 1980 – talen tvingades människor fly till 

Sverige på grund av krig då Sverige var ett land som visade solidaritet med flyktingar i 

högsta grad. Invandringen från Afrika och Mellanöstern fortsatte under 1990 och 2000 – 

talen. Sverige tog även emot ett stort antal flyktingar under 1990 – talet från forna 

Jugoslaven. 1995, när Sverige gick med i EU blev rörligheten mellan Sverige och andra 

EU länder större vilket ledde till att arbetskraftsinvandringen återigen ökat från Europa. 

Cirka 16 procent av den svenska befolkningen är idag utomlandsfödda och 5 procent är 

födda i Sverige men har en utländsk bakgrund genom sina föräldrar. Inkluderas de 

personer som har en utlandsfödd förälder så har, enligt Statistiska centralbyrån, SCB, 

skriver Bursell, ungefär 29 procent av den svenska befolkningen någon slags utländsk 

bakgrund.1  

                                                 
1 Darvishpour och Westin 2015: 279-281 
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2.2 Islam i Sverige 
Muslimerna i Sverige höll en låg profil under en lång period i det svenska samhället 

efter andra världskriget, vilket gjorde att samhället inte noterade dem särskilt mycket. 

Källarlokaler och gamla villor var där muslimerna utövade deras religion i. Under 1980-

talet ökade flyktingmottagandet i Sverige och på så sätt blev muslimerna allt mer 

synliga i samhället. Muslimernas levnadsförhållanden stabiliserades i det svenska 

samhället och en muslimsk självmedvetenhet samt en begäran på jämställdhet med 

andra växte fram. Antalet muslimer och religiösa institutioner ökade. Det växande 

flykting mottagandet, kulturella mångfalden samt globaliseringen bidrog till att islam 

hamnade i centrum i massmedierna och den politiska debatten. Denna stora 

samhällsförändring skriver Ingvar Svanberg och David Westerlund skapade en kraftig 

motreaktion som i sin tur utvecklade främlingsfientlighet och nynazism. Muslimerna 

representerade ett hot och de fick därför skulden för mycket negativt som skedde i ett 

mångkulturellt samhälle.2  

 

2.3.1 Islamofobi 
Invandrarfientlighet i Sverige har vuxit sig starkare under den senaste tiden. De 

nyimmigrerade är de som har fått uppleva detta som mest skriver Birgitta Angel och 

Anders Hjern. Denna fientlighet har bland annat uttryckts genom att äldre damer blivit 

knuffade och misshandlade av så kallade skinheads.3 

 

I boken Bin Ladin i våra hjärtan – Globaisering och framväxten av politisk islam 

skriver Mattias Gardell att det var under 1900-talet som begreppet islamofobi 

lanserades. Begreppet betyder det generaliserande hatet eller skräcken för islam och 

muslimer. På samma sätt som rasism och antisemitism, menar han, bygger även 

islamofobi på en grundläggande tolkning av kultur och religion då de har en väsentlig 

inverkan i hur människor tänker och agerar inom den aktuella religionen och kulturens 

ramar. Detta leder till att föreställningar om att muslimer skiljer sig från andra 

människor och att de har ett visst mönster för hur de är, skapas när man har sådana 

                                                 
2 Svanberg & Westerlund. 1999: 7 
3 Angel & Hjern 2004: 131 
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uppfattningar.4   

 

Fientligheten har även kommit till uttryck genom politiska rörelser såsom 

Sverigedemokraterna som år 2010 kom för första gången in i Sveriges riksdag.5 Partiet 

har uppmärksammats för att inneha aggressiv inställning till invandrare, med framför 

allt muslimsk bakgrund, och kan betraktats som ett främlingsfientligt parti. 

Sverigedemokraterna lyckades år 2014 att bli Sveriges tredje största parti.6 

Sveriges radio skriver att islamologen Mohammed Fazelhshemi anser att 

Sverigedemokraternas tydliga islamofobiska främlingsfientlighet som ständigt angriper 

islam och framställer den som ett hot mot vårt samhälle har banat väg för att attacker 

mot svenska moskéer ökat i Sverige. Han menar att Jimmy Åkessons, 

Sverigedemokraternas partiledare, uttalanden har bidragit till att hatbrott mot invandrare 

och muslimer legitimerats.7 

 

 

 

3. Teori  
 

3.1 Attributionsteorin 
Människan är en varelse som tenderar att ständigt söka tolkningar och meningar till allt 

som händer i omgivningen. Attributionsteorin baserar sig i det grundläggande behovet 

hos människan nämligen att göra världen fattbar och i och med det kontrollerbar. Teorin 

handlar alltså om hur världen uppfattas hos den enskilda/enskilde individen genom att 

tolka sitt eget beteende och egna upplevelser.8 Attributionsteorin kan enligt Geels och 

Wikström fungera som en integrerande modell. Attributionsteoretikerna menar alltså att 

det grundläggande behovet är att göra världen meningsfull, att veta. Det vill säga ge en 

förklaring till varför världen är som den är. För att starta attributionsprocessen finns det 

även två andra drivkrafter, behovet att kontrollera ens liv, speciellt när det rör sig om 

                                                 
4 Gardell, 2005: 195  
5 Sverigedemokraterna historia och ideologi (elektronisk) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/sverigedemokraterna-historia-och-ideologi/ (2016-05-01) 
6 Sverigedemokraterna (elektroniskt) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverigedemokraterna (2016-05-01) 
7 Islamolog: SD-framgångar kan legitimera islamofobi 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6058952 (2016-05-24)  
8 Geels & Wikström 2006: 117 

http://www.dn.se/nyheter/politik/sverigedemokraterna-historia-och-ideologi/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverigedemokraterna
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6058952
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situationer om hotfulla slag. Närmare bestämt strävar människan alltid efter att 

kontrollera och förutsäga annorlunda och farofyllda situationer. Den andra drivkraften 

är behovet av självaktning. Dessa tre faktorer är enligt dagens psykologiska forskning 

relaterade till varandra. Rätt information krävs för att kunna kontrollera och förutsäga. 

Det har också visats att dessa känslor av kontroll är relaterade till en betydelsefull 

föreställning av världen. Även självuppfattningen är kopplad till upplevelsen av kontroll 

och meningsfullhet. Med utgångspunkt från dessa tre faktorer kan händelser tillskrivas 

olika orsaker som exempelvis, Gud, ödet, en själv, andra eller slumpen. Geels och 

Wikström menar att det som intresserat religionspsykologin är varför en människa 

använder sig av religiösa förklaringar i stället för profana. Detta kan bero på två 

faktorer: situationella faktorer eller dispositionella faktorer. Den förstnämnda berör 

personens relation till omvärlden medan den andra berör de egna förutsättningarna hos 

personen. Vidare kan de situationella faktorerna i sin tur även delas upp i två grupper, 

det ena har att göra med kontexten och den andra handlar om själva händelsen.9  

 

3.2 Det Annorlunda  
I boken Att möta flyktingar lyfter Birgitta Angel och Andreas Hjern Arne Trankells 

forskning om hur människan reagerar på en annans annorlunda kulturkrets. En allmän 

reaktion som man finner i olika kulturer. Skrämmande och frånstötande egenskaper 

tillskrivs det annorlunda trots att dessa antaganden saknar grund. Trankell menar 

dessutom att dessa uppfattningar är motståndskraftiga även om fakta motbevisar 

uppfattningarna. Att en människa har fördomar behöver inte betyda att hon är 

patologisk. Eftersom det tillhör människans natur att inneha en misstänksamhet mot allt 

okänt. Denna misstänksamhet fungerar som en slags överlevnadsinstinkt för att skydda 

den fundamentala tryggheten i vår livssituation. Fördomarna uppstår alltså när denna 

trygghet hotas. ”Fördomar ingår som ett försvar för vår egen världsbild och för de 

värderingar som vi inte uthärdar att någon ifrågasätter.”10  Vidare menar Trankell att 

även flyktingar och invandrare som kommer hit har förutfattade meningar om svenskar 

på samma sätt.11 

   

  

                                                 
9 Geels & Wikström 2006: 118 
10 Angel & Hjern 2004: 135-136   
11 Angel & Hjern 2004: 136 
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4. Tidigare Forskning 

 
Marta Axner som är utredare på Centrum för forskning om religion och samhälle 

utförde på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen rapporten ”Representationer, 

stereotyper och nyhetsvärdering” år 2014. Rapporten består av två delar: intervjuer med 

redaktörer från olika medier och en analys av hur islam och muslimer under några 

veckors tid har rapporterats om i svenska medier så som i radio, tidningar och tv. Axner 

kom fram till att när muslimer och islam nämns i de flesta artiklar är det utrikesnyheter 

som rör sig om ämnen så som terror, säkerhet, militärinsatser samt hat mot 

muslimer/islamofobi. Hon menar att islam används ofta som en gruppmarkör för att 

bland annat kunna särskilja på olika militanta grupper. Axner hävdar dock att detta inte 

betyder att varje enskild publicering är felaktig men däremot blir helhetsbilden att islam 

och muslimer ständigt förknippas med våld speciellt då det sällan sker en skildring av 

muslimer på ett nyanserat sätt.12   

 

Den svenska medieforskaren Håkan Hvitfelt gjorde en liknande undersökning under 

åren 1991-1995 genom att analysera den svenska televisionens nyhetsinslag och 

program om islam. Terrorism och krig var det som inslagen till stor del handlade om 

noterade Hvitfelt. Anledningen menar han beror på att det inte är islam som religion 

som representerar utan det som är annorlunda och okänt för den svenska realiteten, 

vilket gör att islam och muslimer kan uppfattats hatiskt.13 

 

Hvitfelt var den första som genomförde en opinionsundersökning om svenskars 

inställning till islam. Undersökningen gick ut på att ställa ett antal frågor om 

muslimernas rättigheter i Sverige samt attityden till islam i övrigt. Han menar att 

svenska folket på den tiden inte hade så mycket erfarenheter av muslimer på det 

personliga planet, det var alltså genom massmedia och skolundervisning som de erhållit 

sin kunskap. Resultatet visade en mycket negativ inställning till islam. Endast 2 procent 

av informanterna hade en ”ganska” eller mycket positiv syn på islam. Och 65 procent 

hade ”mycket” eller ”ganska” negativ inställning. När Hvitfelt ställde frågan om ”islam 

                                                 
12 Stereotyp skildring av muslimer i svensk media (elektronisk) 

http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=4940&typ=artikel&area=2&lang=sv (2016-04-20) 
13 Ouis, Roald. 2003: 39 

http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=4940&typ=artikel&area=2&lang=sv
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var möjligt att förena med demokrati av svensk typ” svarade 88 procent ”knappast” eller 

”absolut inte”. Motverkar eller medför islam kvinnoförtryck var en av frågorna där 

svaret blev att 62 procent ansåg att islam medför kvinnoförtryck och 30 procent ansåg 

att detta stämde till viss del medan endast 8 procent ansåg i hög grad eller till viss del att 

islam motverkar kvinnoförtryck. Bör muslimer få samma rättigheter som andra 

religionsutövare i Sverige, till att exempelvis bygga en moské var en fråga där 2,6 

procent ansåg att detta att ett mycket bra förslag, 2,9 procent tyckte det var ganska bra 

medan 76 procent tyckte att det var ett ganska dåligt eller mycket dåligt förslag. Om 

invandringen av muslimer bör minska svarade cirka 53 procent att det var ett ganska 

eller mycket bra förslag och 16 procent ansåg att det var ett mycket bra eller ganska 

dåligt förslag.14  

  

                                                 
14 Gardell 2010: 219-220 
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5. Metod  

 
Jag börjar uppsatsen genom att presentera en kort bakgrundsinformation om Islam i 

Sverige, hur den framkommit och utvecklats i det svenska samhället samt hur religionen 

och religionsutövarna upplevs av svenskar. Även mediernas betydelse i framställningen 

av islam hos den enskilda individen studeras. Detta har jag gjort genom att använda mig 

av litteratur som behandlar frågor om religion men framför allt i islam och invandring i 

Sverige. Dessutom har flera intervjuer genomförts. Först och främst intervjuade jag tre 

nyimmigrerade muslimer för att ta reda på hur de känner att de blivit bemötta av det 

svenska folket och inför deras framtid i Sverige. Därefter intervjuades även tre svenskar 

för att skapa en uppfattning av hur de upplever de ny immigrerade muslimernas 

inverkan på samhället. Sedan jämför jag mitt resultat av intervjuerna med utredaren på 

Centrum för forskning om religion och samhälle, Marta Axners och medieforskaren 

Håkan Hvitfelts tidigare forskningar om mediernas betydelse i framställningen av islam 

och muslimer samt Hvifelts resultat år 1990 av hans opinionsundersökning av 

svenskarnas inställning till islam. 

 

Professorn i pedagogisk psykologi Steinar Kvale och professorn i allmänpsykologi 

Svend Brinkmann har skrivit boken Den kvalitativa forskningsintervjun där de lyfter 

fram hur man genomför en intervjuforskning med hjälp av kvalitativ metod. I boken 

presenterar författarna hur man utifrån undersökningspersonernas synvinkel kan förstå 

världen, ur deras erfarenheter utveckla mening samt upptäcka hur deras värld såg ut 

innan de vetenskapliga förklaringarna. Professorerna Kvale och Brinkmann skriver om 

de sju etiska forskningsstadierna, som är en väsentlig mall att utgå från i en 

intervjuundersökning: tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering.15  

 

5.1 Urval 
Jag tog kontakt med de nyimmigrerade muslimerna genom att kontakta ett asylboende. 

Jag åkte dit träffade personerna och berättade om min undersökning och att den kommer 

att vara helt anonym, på så sätt fick de fundera över om deltagandet var något som 

intresserade dem, tre av fem personer valde att ställa upp. De fick på sig till nästa dag 

att fundera över ämnet. Dagen efter åkte jag till asylboendet igen där jag träffade de tre 

                                                 
15 Kvale & Brinkmann 2004: 97-99 
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informanterna var för sig. Jag talar arabiska vilket underlättade mycket samt fick de att 

känna sig bekväma och hemma till skillnad från om jag hade haft med mig en tolk. Att 

vi talade samma språk upplevde jag bidrog till att informanterna kunde slappna av och 

ge mer ärliga svar. 

 

Två av de svenska informanterna som jag intervjuade arbetar på två olika fritidsgårdar, 

anledningen till att jag vände mig till fritidsgårdar beror på att de på sina arbetsplatser 

träffar många nyimmigrerade barn, ungdomar och deras föräldrar dagligen. På 

fritidsgårdarna var de flesta anställda upptagna och jag kunde därför endast komma i 

kontakt med två personer. De tredje informanten arbetar som butikschef i den matbutik 

jag alltid handlar på.  

 

6. Material 

 
Det material jag har använt mig av är mina intervjuresultat för att studera dessa utifrån 

attributionsteorin samt tidigare forskning. Det genomfördes totalt sex intervjuer, var av 

tre är ny immigrerade muslimer (en man och två kvinnor) samt tre svenskar (två män 

och en kvinna).  

 

6.1 Informanter   
Muslimsk intervjuperson 1: Är en 37 årig kurdisk kvinna från Syrien. Har arbetat som 

engelskalärare. Asylsökande.    

Muslimsk intervjuperson 2: Är en 39 årig kurdisk man från Syrien. Har arbetat som 

apotekare. Asylsökande. 

Muslimsk intervjuperson 3: Är en 35 årig syrisk kvinna. Har haft ett eget börsbolag. 

Asylsökande.  

Svensk Intervjuperson 1: Är en 61 årig man som arbetar som samordnare på en 

fritidsgård.  

Svenska Intervjuperson 2: Är en 51 årig kvinna som arbetar som fritidsledare.  

Svenska intervjuperson 3: Är en 37 årig man som arbetar som butikschef i en mataffär.  

 

6.2 Intervjufrågor  
Till svenskar kommer jag att ställa samma frågor som Hvitfelt använt sig av i sin 

opinionsundersökning: 
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1. Vilken inställning har du till islam? 

2. Är islam möjlig att förena med demokrati av svensk typ?  

3. Tror du att islam motverkar eller medför kvinnoförtryck? 

4. Bör muslimer ha samma rättigheter som andra religionsutövare i Sverige till att 

exempelvis få bygga en moské?  

5. Bör invandringen av muslimer minska? 

Till de nyimmigrerade muslimerna kommer jag att ställa följande frågor: 

1. Hur upplever du att du blivit bemött av svenskar? 

2. Tror du att muslimer och svenskar kan leva ihop utan fientlighet? 

3. Tror du att du kommer att kunna utöva din religion på samma sätt som i ditt 

hemland? 

4. Känner du att du har samma rättigheter som en svensk medborgare? 

5. Vilken roll tror du att medierna har i svenskarnas uppfattning om er?  

 

7. Undersökning  
Genom mina intervjuer med de nyimmigrerade muslimerna och svenskarna kunde jag 

skapa en förståelse för hur interaktionen mellan de två kulturerna kan se ut. Antalet 

informanter blev tyvärr få på grund av att inte så många ville ställa upp på en intervju 

samt uppsatsens begränsade storlek. Därför ägnade jag istället en längre tid till varje 

samtal med respektive informant för att förutom att få svar på intervjufrågorna även få 

möjlighet att betrakta deras beteende och tänkesätt. Intervjufrågorna till de svenska 

informanterna är baserade på Hvifelts opinionsundersökning som han genomfördes år 

1990. Eftersom jag inte kunde finna liknande opinionsundersökning till nyimmigrerade 

muslimer att utgå från kommer jag i stället att tolka om Hvifelts frågor till egna frågor 

som passar bättre in till flyktingarnas situation.  

 

7.1 Svenska informanter 
 

1. Vilken inställning har du till islam? 

Informant 1: 61 årig man och arbetar som samordnare på en fritidsgård.  

- Jag bryr mig inte om religion oavsett vilken. Och att någon är muslim finner 

jag som mycket irrelevant.    

 

Informant 2, är 51 åring kvinna arbetar som fritidsledare.  
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- Jag är väldigt kluven till islam, jag tycker inte den passar in överallt. Men 

samtidigt anser jag att var och en borde få ha sin tro. Innan jag lärde känna 

muslimska familjer trodde jag att muslimer var som IS och det som man får 

se på TV. Men detta har ändrats, vissa muslimer som jag har lärt känna har 

en plats i mitt hjärta.    

 

Informant 3. 37 årig man arbetar som butikschef i en mataffär.  

- Genast tänker jag på människor som har en väldigt stark tro, en tro som är 

starkare än min egen. På senare tid har jag börjar koppla islam till IS och 

oroligheter. 

 

Utifrån de svar jag fick av de tre informanterna svarade två av de att de på ett 

eller annat sätt känner oro i samband med ordet islam. Dessa två har även 

markerat att denna oro beror på mediernas skildring av islam och de terrordåd IS 

genomför. Medan informant 1 hade svårt för att förstå varför en människans tro 

skulle vara av vikt för honom eller någon annan.  

 

2. Är islam möjligt att förena med demokrati av svensk typ?  

Informant 1.  

- Ja ungefär lika mycket som den kristna tron är förenad med demokrati. Det 

är ju ett sekulärt samhälle vi lever i, och det är det jag föredrar. Jag ser inga 

konstigheter i varför det inte skulle fungera. Jag tror inte att det som 

medierna lyfter fram om islam är det som står i själva koranen eller kan 

förekomma i vilken religion som helst. Det är förvanskat.  

 

Informant 2. 

-  Nej. Det märker jag bara på att det inte finns någon jämlikhet bland 

muslimska män och kvinnor.  Jag tror att det kommer ta lågt tid innan islam 

kan bli demokratiskt.  

 

Informant 3.  

- Ja, absolut. Det funkar ju på andra ställen.   
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Två av tre ansåg att det inte skulle finnas några svårigheter med att förena islam 

med demokrati, de två informanter som svarade ja hade olika anledningar till 

varför detta skulle fungera. Dessa svar kommer jag senare i analysen att lyfta 

fram.  

 

3. Tror du att islam motverkar eller medför kvinnoförtryck? 

Informant 1.  

- Nej jag tror inte det är själva islam som gör det utan snarare traditioner och 

kultur som kan medföra kvinnoförtryck. Jag är noga med att skilja på 

religion och kulturella skillnader.  

 

Informant 2.  

- Jag tror att 90 % av kvinnorna är förtryckta, om inte fler.   

 

Informant 3.  

- Vad man kan läsa sig till är att det finns ett jättestort kvinnoförtryck i vissa 

muslimska samhällen. Men rent generellt är det inget jag resonerar över. Det 

är nog inte förtryck utan snarare olika roller kvinnor och män har beroende 

på kulturen.   

 

Alla tre svar på om islam medför kvinnoförtryck skilde sig från varandra, vilket 

är intressant att det kan vara så olika man ser på saker.  Informant 1 pratade om 

att det var en kultur och inte en religion som kunde förtrycka kvinnan. Den 

andra informanten var helt inställd på att islam är orsaken till att nästan alla 

muslimska kvinnor är förtryckta medan informant 3 menade att det inte rör sig 

om förtryck lika mycket som att det är olika roller män och kvinnor innehar 

beroende på vilket samhälle de befinner sig i. Detta hävdar han kan i 

västvärldens ögon betraktas som ojämlikhet mellan könen. 

 

4. Bör muslimer ha samma rättigheter som andra religionsutövare i Sverige till att 

exempelvis få bygga en moské?  

Informant 1. 

-  Nu ska jag säga som gamla svenskar brukar säga: det gör mig inget så länge 

det inte byggs utanför mitt hus. Ja men självklart, religionsfriheten borde 
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gälla för alla. Moskéer fungerar som ganska bra mötesplatser, det behöver 

alltså inte jämt handla om religion. Det finns många andra aktiviteter precis 

som i Svenska kyrkan så gör man annat än att bara utöva religion.  

 

Informant 2.  

- Nej jag tycker inte att moskéer behöver byggas i Sverige. Precis på samma 

sätt som att man inte bygger Svenska kyrkan i Dubai. Detta gäller även 

andra religionsutövare i Sverige.  

 

Informant 3. 

-  Jag tycker att alla har rätt till att utöva sin religion så länge man anpassar sig 

till det samhälle man lever i och visar hänsyn till de seder som finns där. Jag 

önskar att de som vill bygga något kunde försöka vända på situationen för att 

se hur de själva hade reagerat om någon till exempel ville bygga en kyrka i 

deras hemland.   

 

Även dessa tre svar var till viss del olika men informanterna 2 och 3 diskuterade 

att det i så fall borde byggas kyrkor i de muslimska samhällena. Men skillnaden 

mellan de två informanterna var att informant 2 var helt bestämt emot iden 

medan informant 3 var lite mjukare i sitt svar.  

 

5. Bör invandringen av muslimer minska? 

Informant 1. 

- Nej. Dom har ju inte kommit hit för att de är muslimer, det har kommit hit 

för att de flyr från ett krig. Däremot tycker jag att integrationen i Sverige har 

fungerat dåligt då vi inte har tagit hand om dem på rätt sätt genom att vara 

bra förebilder. Vissa målar upp skräckscenarion där de menar att muslimer 

kommer ta över Sverige. Men jag tänker inte alls så, jag tror snarare att om 

några generationer kommer religion att avta mer och mer. 

 

Informant 2. 

- Nej, invandringen är inget som stör mig så länge det kommer hit bra 

människor och jag tycket att de har många bra egenskaper, exempelvis är 
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barnen artigare än svenska barn. Dessutom tror jag att senare generationer 

sakta men säkert kommer att släppa religionen och bli alltmer sekulariserade.    

 

Informant 3.  

-  Nej. Jag tycker vi bör hjälpa dem som behöver vår hjälp oavsett om det är 

muslimer eller inte så länge vi har möjligheten att kunna ta hand om dem.   

 

Alla tre informanterna var på denna fråga eniga om att vi skulle fortsätta ta emot 

muslimer. Informanterna 1 och 3 menade att de i grund botten är människor i 

behov av hjälp och att vi som medmänniskor är skyldiga att hjälpa de medan 

informant 2 syftade på att invandringen inte gör henne något då vissa av dem 

faktiskt är bra människor. 

 

7.2 Muslimska informanter  
 

1. Hur upplever du att du blivit bemött av svenskar? 

Informant 1. Är 37 årig kvinna som har arbetat som engelskalärare i Syrien 

numera asylsökande i Sverige.  

- Redan när jag, min man och tre barn kom fram till Sverige blev vi väl 

omhändertagna och placerades på ett asylboende med ett eget hem för oss 

själva. Jag har tidigare haft en bild av att svenskar är tillbakadragna och inte 

lika sociala som vad vi var vana vid i Syrien. Men det chockade mig att mina 

grannar var så trevliga mot oss och människor som vi inte kände kunde hälsa 

på oss.   

 

Informant 2. 39 årig man som har arbetat som apotekare i Syrien. 

-  Jag tycker att jag och min familj har blivit bemötta på ett mycket bra sätt av 

både myndigheter och svenska folket. Jag har inte heller märkt att någon i 

min omgivning har klagat. De och vi är bara nöjda och tacksamma.    

 

 Informant 3. 35 årig asylsökande kvinna från Syrien som drev ett eget 

börsbolag. 
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- Av svenska myndigheter har vi blivit väl bemötta och fått bra hjälp. Däremot 

har jag upplevt att jag blivit uttittad vissa gånger förmodligen på grund av 

min slöja då den symboliserar islam. 

 

De tre muslimska informanterna var enade om att de upplevde att bemötandet 

var av hög kvalité då de menar att Sverige tagit emot de med öppna armar. 

Däremot upplevde Informant 3 att hennes slöja dragit till sig nyfikna och 

fördomsfulla blickar många gånger. 

 

2. Tror du att muslimer och svenskar kan leva ihop utan fientlighet? 

Informant 1. 

- Ja det tror jag. Jag har snart bott i Sverige i ett helt år och jag har aldrig 

upplevt att det skulle vara ett problem för oss som muslimer att leva ihop 

med svenskar. Det finns även många svenska familjer som vi har blivit 

vänner med och som hälsar på oss ibland.   

 

Informant 2. 

- Jag ser inga svårigheter i detta, inte heller upplever jag några fientligheter 

från varken vår sida eller från svenskarnas. Eftersom att de tog emot oss här i 

Sverige och att de gav oss tak över huvudet och mat då ingen annan gjorde 

det så kan jag inte se varför det inte skulle fungera för oss att leva ihop.  

 

Informant 3.  

- Jag tror att vi kommer kunna leva tillsammans men att det finns någon slags 

fientlighet går inte att undgå. Jag har märkt att det oftast är de äldre som har 

fördomar om oss muslimer. Och samtidigt vågar vi inte ta för mycket plats 

eller hamna i konflikter då det på något sätt känns som att vi är underlägsna 

och i stället bör vara tacksamma för allt vi har fått här.  

 

Samtliga informanter tror att muslimer och svenskar kan leva ihop utan problem 

men informant 3 tror att det på ett eller annat sätt alltid kommer att finnas lite 

fientlighet då muslimer med utländsk bakgrund enligt många inte hör hemma i 

Sverige. Men samtidigt håller hon med de andra två om att de bör vara 

tacksamma för allt de fått av Sverige. 
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3. Tror du att du kommer att kunna utöva din religion på samma sätt som i ditt 

hemland? 

Informant 1.  

-  Nej, jag tror inte att jag kommer kunna utöva min religion på samma sätt 

längre eftersom att i Syrien kunde barnen exempelvis ha 

religionsundervisning i just islam i skolan tre gånger i veckan. Så kommer 

det inte att bli här, jag vill att mina barn ska hålla kvar vid våra traditioner 

och religion samtidigt som de anpassar sig till det svenska samhället.  

 

Informant 2.  

-  Jag tror att precis som jag har kunnat utöva min religion i Syrien kommer 

jag även att kunna utöva den här i Sverige. Jag tror inte att min tro kommer 

att påverkas av att bo i Sverige, vi är ju inte extremister. Min tro är något 

mellan mig och min Gud. Jag kan därför inte tänka mig att någon skulle 

förbjuda det heller eftersom att det råder religionsfrihet i Sverige.  

 

Informant 3. 

- Jag ser inte detta som något bekymmer, min tro kommer i första hand. 

Egentligen finns det inga hinder, det är upp till var och en att avgöra hur 

mycket man kan utöva ens religion.   

 

Religionens utövande verkade inte vara något bekymmer för informanter 2 och 3 

då de menar att de håller starkt kvar vid deras tro och övertygelser oavsett var de 

befinner sig så länge de inte trampar någon på fötterna. De markerar att Sverige 

är ett mångkulturellt samhälle där det råder religionsfrihet. Däremot bekymrar 

sig informanter 1 över barnen och kommande generationer som inte kommer att 

ha samma möjligheter till att lära sig om sin religion som hon själv haft.  

 

4. Känner du att du har samma rättigheter som en svensk medborgare? 

Informant 1. 

- Ja, jag har aldrig märkt av att vi behandlas på ett annorlunda sätt.  

 

Informant 2.  



C-uppsats  

Basmah Tarabeih 

18 

 

-  Jag tycker att jag har blivit behandlad bra och fått samma rättigheter som en 

svensk medborgare, om inte bättre till och med! Asylboendet som vi bor på 

har byggts för vår skull. Jag och min familj är mycket tacksamma över 

Sveriges generositet.   

 

Informant 3.  

- Ja, jag tycker att vi har fått samma rättigheter, det är snarare att vi känner oss 

som en börda för Sverige då de har bidragit med mycket för att göra det bra 

för oss trots att vi är många som kommit till Sverige efter kriget i Syrien. 

När jag var i Turkiet på väg hit så såg vi en restaurang där de hade skrivit att 

araber inte var välkomna. Jag fick till och med höra att vissa araber hade 

blivit utslängda där ifrån.    

 

Att de har samma rättigheter som en svensk medborgare var en självklarhet för 

alla tre informanter. De är nöjda men upplever att det känns jobbigt att Sverige 

har hjälpt dem så mycket, då ingen annan ville ta emot dem, då dem upplever sig 

själva som en belastning för det svenska samhället. 

 

5. Vilken roll tror du att medierna har i svenskarnas uppfattning om er? 

Informant 1. 

- Jag tror att medierna har framställt oss muslimer som terrorister eller IS 

anhängare. Det är synd att svenskar tänker så om oss då IS inte har något 

med islam att göra. Det är något som svenskar borde förstå.  

 

Informant 2.  

-  Det är inte konstigt att vissa svenskar har fått fel uppfattning om oss 

muslimer då allt man får se och höra om islam genom medierna är koppat till 

terrorism och hemskheter. Självklart förstår jag den oron som svensken kan 

känna.  

 

Informant 3.  

-  Det är framför allt på grund av medierna som vi idag stämplats som 

terrorister i västvärlden. Vissa kanske bara har en fientlighet mot allt som 
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känns annorlunda för dem. Men annars är det troligen i högsta grad medierna 

som är orsaken.  

 

Medierna är helt klart anledningen till att vissa uppfattar muslimer som terrorister 

påpekade alla tre Informanter. Informant 2 hade förståelse för dessa som hade en 

fientlighet gentemot islam då de förmodligen saknar kunskap om muslimer och endast 

får se den sida av islam som medierna väljer att visa. Informant 1 visade mer upprördhet 

och besvikelse över att många har bilden av muslimer som terrorister, de bör istället 

forska i det menar hon i stället för att generalisera. Informant 3 la inte hela skulden bara 

på medierna utan trodde att vissa föds med fientlighet som sedan går vidare genom 

uppfostran till senare generationer.  
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8. Analys  
 

I detta kapitel kommer jag till att börja med analysera mina resultat genom att de lyfts 

fram och vägs mot ovannämnda teorier, attributionsteorin och Trankells teori om det 

annorlunda. Därefter kommer jag att göra en likhetsgranskning på mina intervjuresultat, 

utifrån min analys, med Hvitfelts opinionsundersökning från år 1990 då den muslimska 

invandringen inte var lika stor som den är idag. Avslutningsvis kommer frågorna som 

formulerats under rubriken syfte och frågeställning att besvaras. 

 

8.1 Analys av de svenska informanternas svar 

 
Två av de tre svenska informanterna ansåg att de på grund av mediernas framställning 

av islam och muslimer har en negativ inställning till religionen, ofta förknippar de 

religionen med terrorism och oroligheter. De vet att denna uppfattning inte stämmer 

överens med verkligheten, men de menade att det inte gick att undgå denna associering 

när de talade om islam. Alla tre informanter hade dock olika uppfattningar om islam vad 

gäller kvinnoförtryck men informant 2 utmärkte sig med en åsikt som skiljde sig 

markant från de andra svaren. Svaret präglades av en stark övertygelse om att nästan 

alla muslimska kvinnor är förtryckta på grund av religionen. De andra informanterna 

delade inte samma uppfattning som informant 2, de hade ett mer fördomsfritt tänkesätt 

genom att skilja på religion och kultur. Jag upplevde att de bestämda svaret jag fick av 

informant 2 bekräftade attributionsteorin, jag kunde märka under intervjun att hon var i 

behov av att visa att hon hade kontroll genom att antyda att hon visste hur saker och ting 

fungerade och varför världen är som den är. Enligt attributionsprocessen är det ett behov 

hos människan, nämligen att göra världen meningsfull - att veta.16  

 

Att förena islam med demokrati hade informant 1 och 3 en positiv inställning till medan 

informant 2 återigen svarar hastigt och bestämt, ”nej”. Det intressanta med hennes svar 

är att hon även här motiverar det genom att påpeka att den inte finns någon jämställdhet 

mellan muslimska män och kvinnor. Ännu en gång visade hennes svar och attityd att 

hon hade ett kontrollbehov. Hon valde att använda sig av religion som förklaring till 

varför det inte finns någon jämställdhet mellan muslimska kvinnor och män i stället för 

                                                 
16 Geels & Wikström 2006: 118 
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profana förklaringar så som de andra två informanterna gjorde. Detta kan enligt Geels 

och Wikström bero på två faktorer: situationella faktorer – som berör individens 

relation till omvärlden, eller dispositionella faktorer – som berör de egna förutsättningar 

hos individen.17  Utifrån den uppfattningen jag fick av hennes personlighet och åsikter 

så har hon en speciell relation till omvärlden. Jag fick en känsla av att det i grund och 

botten endast rörde sig om okunskap då hennes åsikter saknade grund och förnuftiga 

motiveringar.  

De tre informanterna hade olika åsikter vad gäller muslimernas rättigheter till bland 

annat att bygga moskéer. Informant 1 hade inget emot det så länge det inte byggdes en 

moské utanför hans hus, men detta förklarade han senare berodde på att han själv inte 

var troende och hade heller inte velat ha en kyrka. Trankells teori om att människan har 

fördomar mot allt som är annorlunda låter logiskt och stämmer nog in på de flesta 

människorna men inte när det kommer till informant 1 åsikter. Han hade inga problem 

alls med muslimer tillskillnad från informant 2 som jag uppfattade ha lite fördomar. 

Förmodligen beror detta på det som Trankell hävdar, att fördomar uppstår när en 

människas trygghet hotas.18 Troligtvis upplever inte informant 1 faktumet att muslimer 

ökar i landet och att de bör ha samma rättigheter som andra religionsutövare som något 

märkligt eller hotfullt.  Det svar jag däremot fick av informant 3 var något mitt emellan 

de andra två svaren. Jag upplevde att han inte egentligen tyckte att det var nödvändigt 

med att bygga moskéer men samtidigt ansåg han att alla borde få ha samma rättigheter. 

Hans svar upplevdes som försiktigt, osäkert och diplomatiskt vilket gav mig 

uppfattningen av att han innerst inne har en liten rädsla för det som är okänt och 

annorlunda. På frågan om muslimsk invandring bör minska svarade alla tre informanter 

”nej”. Informant 1 och 3 menade att man inte kan utgå från deras tro, de är människor i 

behov som kommer hit för att de flyr från död, svält och krig. Men båda talade om att 

integrationen borde bli bättre för att det ska fungera och därmed undvika fientlighet. Ska 

man nu utifrån attributionsteorin utreda varför det blev just det svaret, att integrationen 

bör fungera bättre för att samhället ska bli bättre, skulle man kunna anta att de skyller på 

att integrationen i Sverige inte fungerar för att på sätt göra världen begriplig och därmed 

kontrollerbar.19 Det vill säga skyller man på integrationens brister för att på så sätt finna 

en förklaring till varför det bland annat skapts fientlighet gentemot islam på många håll 

i landet. En annan teori skulle kunna vara att de faktiskt är ”ärliga” och att det mer rör 

                                                 
17 Geels & Wikström 2006: 118 
18 Angel & Hjern 2004: 136  
19 Geels & Wikström 2006: 117 
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sig om att det är så de tolkar deras egna upplevelser och eget beteende.20 Informant 2 

däremot hade en helt annan motivering, hon ansåg att muslimer kunde fortsätta komma 

hit så länge det är bra människor med förklaringen att muslimer kan ha bra egenskaper. 

Men vem är det som avgör om de är bra människor? Definitionen av vad som är ”bra” 

skiljer sig förstås hos olika människor. 

 

8.2 Analys av de muslimska informanternas svar 

 
Alla tre nyimmigrerade muslimska informanterna hade fått ett bra intryck av svenskar 

och svenska myndigheter utifrån hur de blivit bemötta som flyktingar när de kom till 

Sverige. Informant 1 och 2 ansåg inte att de någon gång känt att de blivit bemötta av 

någon med kränkande blickar eller på ett otrevligt sätt medan informant 3 som bar på 

slöja upplevde sig själv blivit uttittad flera gånger på grund av hennes utseende. Aldrig 

hade någon varit direkt otrevlig mot henne men blickarna kändes obehagliga menade 

hon. Informant 1 chokades av att människor här i Sverige hälsade på henne, då hon 

förklarade att hon hade kommit hit med uppfattningen av att svenskar är osociala och 

tillbakadragna. Här kan vi se det Trankell talar om i sin teori och menar att på samma 

sätt som svenskar kan ha fördomar om det som är annorlunda så har även invandrare 

och flyktingar som kommer hit förutfattade meningar.21 Detta kunde man även se hos 

informant 3 när jag ställde frågan om hon tror att muslimer och svenskar kommer att 

kunna att leva ihop utan fientlighet. Hon ansåg att det alltid kommer att finnas någon 

slags fientlighet på grund av den bilden av muslimer som finns i västvärlden om att 

muslimer inte passar in här. Detta skulle jag tolka som en generalisering som bygger på 

fördomar, sådant som hon utan underlag är så övertygad om. Jag uppfattade henne på 

samma sätt som Trankell hävdar, att skrämmande och frånstötande egenskaper ofta 

tillskrivs det som upplevs som annorlunda trots att dessa antaganden saknar grund. Det 

tillhör liksom till människans natur att inneha en misstänksamhet mot allt som känns 

okänt menar han.22 

 

Informant 2 och 3 hade en självklar inställning till att de kunde fortsätta att utöva sin 

religion på samma sätt som de tidigare gjort i sitt hemland. De menade att Sverige är ett 

land där religionsfrihet råder och att det därför inte bör vara några problem med att 

                                                 
20 Geels & Wikström 2006: 117 
21 Angel & Hjern 2004: 136 
22 Ibid, 136 
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kunna utöva sin religion. Informant 1 däremot var orolig över att barnen inte skulle få 

möjligheten att lära sig om sin religion så som hon hade velat. Hon kändes riktigt 

bekymrad vilket kanske är normalt då hon kommit till ett främmande land med ett nytt 

levnadsätt som hon själv inte än är så bekant med. Hennes oro tolkar jag som att hon är 

rädd för att tappa kontrollen och inte veta hur hon ska tycka och tänka då människan 

utifrån attributionsteorin är en varelse som har en tendens till att ständigt söka 

tolkningar och meningar till allt som händer i omgivningen.23 Hon har förmodligen på 

grund av den nya kultur ändringen inte hunnit fylla behovet inom henne av att göra 

världen begriplig, som Geels och Wikström skriver om utifrån attributionsteorin,24 för 

att på så sätt få kontroll över allt som sker i hennes omgivning.  

 

Alla tre informanter hade upplevt att de till stor del hade samma rättigheter som svenska 

medborgare. De hade blivit behandlade som medmänniskor på ett bra och på rättvist sätt 

till skillnad från hur det var i Turkiet berättade informant 3. Som arab har man inga 

rättigheter alls där, medan hon hade haft turen att få komma till Sverige där hon blivit 

behandlad bra och mycket hjälp trots att antalet flyktingar från Syrien var stor. Vad 

gäller frågan om mediernas roll i svenskarnas uppfattning av muslimer ansåg alla tre 

informanter att det var mediernas fel att muslimer kan uppfattas som känslolösa 

monster. Informant 1 blev upprörd över att vissa faktiskt kan tro på sådant man får höra 

i nyhetsrapporteringar ständigt. Hon menade att svenskarna borde veta bättre än så, 

islam och IS är två helt skilda saker. Informant 2 kunde förstå att en oro och en sådan 

uppfattning kunde skapas hos vissa svenskar på grund av allt som de får se och höra om 

islam hela tiden. Informant 3 däremot skyllde inte bara på medierna utan hon bekräftade 

även både attributionsteorin och Trankells teori. Hon menade att fördomar inte endast 

beror på mediernas framställning av islam och muslimer utan att vissa människor kan 

känna oro och en rädsla för allt som är nytt och annorlunda för de, detta stämmer bra 

överens med attributionsteori om att varje människa alltid strävar efter att kontrollera 

och förutsäga annorlunda och farofyllda situationer, vilket är en av de tre faktorer som 

bidrar till attributionsprocessen.25 Utgår man från Trankells teori så behöver inte en 

människa med fördomar vara patologisk då de tillhör människans natur att inneha en 

misstänksamhet mot allt som är annorlunda som i sin tur fungerar som en överlevnads 

                                                 
23 Geels & Wikström 2006: 117 
24 Ibid, 118 
25 Ibid, 118 
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instinkt för att skydda den fundamentala tryggheten i vår livssituation.26  Troligtvis är 

har dessa personer som har fördomar fått det när de känt att deras trygghet hotats. 

 

8.3 Likhetsgranskning 
Hvitfelts opinionsundersökning om svenskarnas inställning till islam gjordes år 1990 då 

islam inte var lika stor i Sverige som den är idag. Därför saknade svenskarna empirisk 

kunskap om muslimer och islam tillskillnad från idag. Den kunskap som de erhållit på 

den tiden var genom skolundervisning och massmedia. Mina intervjuer genomfördes ca 

26 år senare för att observera om det har skett någon ändring genom åren då Hvifelts 

resultat till stor del innehöll negativ respons. Dock är min undersökning betydligt 

mindre än Hvifelt undersökning då jag även fått med de muslimska nyimmigrerades 

upplevelser av det svenska bemötandet. De svenska intervjufrågorna är de samma som 

Hvifelt använde för 26 år sedan, och utifrån mina få resultat kunde jag erfara att 

människor i dag är mer öppensinnade för det som är annorlunda. Hvifelts resultat på 

frågan vilken syn de har på islam visade att mer än hälften hade en negativ inställning 

till islam medan mina informanter inte hade någon negativ inställning till muslimer trots 

att de hade en negativ inställning till den islam som skildras i medierna. Vilket tyder på 

att man idag har mer kännedom om muslimer och islam än tidigare. Detsamma kunde 

man se på svaren på frågan om islam var möjlig att förena med demokrati av svensk 

typ, i Hvifelts undersökning blev 88 procent av svaren att det inte var möjligt. Jag 

upplevde däremot att mina informanter ansåg att det inte skulle vara några problem med 

det medan informant 2 sa nej och hänvisade till att muslimer inte har någon jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Vilket de andra informanterna inte höll med om på frågan om 

islam medför kvinnoförtryck. De hade olika teorier om varför islam kan upplevas som 

en religion som medför kvinnoförtryck men de var i alla fall medvetna om att det var 

kulturella skillnader som misstogs för att vara religiösa, av människor från andra 

kulturer. Hvitfelts undersökningssvar visade att 62 procent ansåg att islam medför 

kvinnoförtryck och 30 procent ansåg att det till viss del stämde vilket är ett ganska högt 

resultat.  

 

76 procent hade en negativ inställning i Hvitfelts undersökning till att muslimer skulle 

ha samma rättigheter som andra religionsutövare genom att bland annat bygga moskéer. 

Två av mina informanter ansåg att alla bör ha rätt till att få utöva sin religion, dock 

                                                 
26 Angel & Hjern 2004: 136 
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antydde de på ett indirekt sätt att det kanske inte var så nödvändigt att bygga moskéer. 

Den tredje informanten var helt emot idén och tyckte att de fick anpassa sig till det 

svenska samhället istället. Resultaten på denna fråga var till viss del ganska lika, det har 

förmodligen inte skett några större ändringar i åsikten om denna fråga sedan Hvitfelts 

undersökning. Att sätta stopp för den muslimska invandringen var inget aktuellt hos 

mina informanter medan Hvitfelts studie visade att 53 procent tyckte att det var en bra 

lösning.  

 

Att göra en exakt jämförelse mellan Hvitfelts undersökning och mitt resultat är svårt då 

Hvitfelts undersökning byggde på en mer omfattande, anonym enkät undersökning 

medan min undersökning var mindre och baserades på ett personligt möte mellan mig 

och respektive informant. I en anonym undersökning vågar respondenten ärligt säga vad 

de tycker medan en intervju kan innebära att informanten inte fullt ut kan uttrycka vad 

de tycker, vilket jag även la märke till i vissa avseenden.  

  

Resultaten i allmänhet visar att människor idag är mer nyanserade i sitt tänkande och 

inte lika fördomsfulla som i undersökningen år 1990. Mina informanter kunde i vissa 

anseenden skilja på kultur och religion trots att de i många sammanhang upplevdes som 

okunniga inom området. Men förmodligen beror detta på att man idag på ett eller annat 

sätt känner någon muslim som man lärt känna och därför insett att de kanske inte är lika 

otäcka som medierna skildrar de. År 1990 var muslimerna inte så många i Sverige som 

idag men de hade precis börjat bli synliga på grund av 1980 talets ökade 

flyktingmottagande.27 De var alltså något nytt och annorlunda för det svenska folket, då 

det enda de visste om muslimer och islam var vad medierna visat, vilket förmodligen är 

anledningen till att fördomar och rädsla skapats.28 Att människor än idag kan upplevas 

som fördomsfulla på många sätt är inget som går att undvika men jag tror fortfarande att 

det har skett en förändring mot rätt riktning. 

  

Sammanfattningsvis kan man konstatera utifrån min undersökning att det till viss del än 

idag lever kvar fördomar om islam och muslimer hos svenska medborgare trots att deras 

kunskap om islam i dag är mycket större än vad den var för över tjugo år sedan. Och att 

anledningen till detta sannolikt beror på vad medierna väljer att skildra i 

                                                 
27 Svanberg & Westerlund 1999: 7 
28 Angel & Hjern 2004: 136 
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nyhetsrapporteringarna. Att det skulle finnas någon rädsla inför Sveriges framtid då 

muslimerna under de senaste åren ökat verkade inte bekymra de personer jag 

intervjuade. De ansåg att den muslimska tron snarare med tiden sakta men säkert skulle 

avta med kommande generationer. På så sätt kan man konstatera att det inte finns någon 

rädsla för att muslimerna kommer att ta över Sverige. 

Utifrån mina intervjuer verkade de nyimmigrerade muslimerna ganska nöjda med hur 

de blivit bemötta av svenska myndigheter samt befolkningen, de hävdade dessutom att 

de aldrig mött på någon annan i deras omgivning som upplevt att de blivit bemötta på 

ett dåligt sätt. 
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9. Diskussion 

 
När jag hade genomfört samtliga intervjuer och började gå igenom inhämtad data kunde 

jag inte låta bli att förvånas av att deras svar inte alls var vad jag hade förväntat mig. Jag 

trodde framför allt att de svenska informanternas svar skulle se annorlunda ut då 

resultatet i min B uppsats bekräftade Hvitfelts och Axners undersöknings resultat om 

mediernas nyhetsinslag och program om islam. Axner kom fram till att islam och 

muslimer oftast nämns i samband med ämnen som berör terror, säkerhet, hat mot 

muslimer och militärinsatser.29 Hvitfelts studie visade liksom Axners att det är krig och 

terrorism som nyhetsinslagen för det mesta visade. Detta förklarade Hvitfelt beror på att 

det inte är islam som religion som presenteras utan snarare det som är annorlunda och 

okänt för svenskarna, vilket leder till att muslimer och islam kan uppfattas hatiskt.30 Det 

som är intressant här är att både Axner och Hvitfelt har kommit fram till samma resultat 

trots att Hvitfelt genomförde sin studie under åren 1991-1995 och Axner gjorde sin 

undersökning år 2014. Dock var Hvitfelts förklaring till varför dessa inslag kunde leda 

till att muslimer och islam uppfattas hatiskt intresseväckande. Detta påminde mig om de 

teorier som jag har utgått från i min analys, nämligen att det som känns främmande och 

annorlunda för människan tillskrivs egenskaper som skrämmande och frånstötande.31 

Denna tolkning tror jag även beror på att det i början av 1990-talet inte existerade någon 

IS, Islamisk Stat som de kallar sig själva för. Jag förmodar att terrorismen på den tiden 

var på en helt annan nivå. Det gick att läsa och höra om den i nyhetsinslagen men man 

kände sig inte lika involverad som man gör idag då det har skett flera terrordåd i 

västvärlden på senare tid. Ändå upplevde jag att mina informanters svar till viss del inte 

var så fördomsfulla som jag hade förväntat mig, kanske beror detta på att mina intervju 

personer inte var så många. Det lilla fördomsfulla som jag kunde märka av i vissa svar 

kunde jag inte koppla till mer än brist på kunskap. Men fördomar bygger ju å andra 

sidan oftast på okunskap. I vissa sammanhang tror jag att fördomar kan bildas hos 

människor även om de är kunnig inom området, men att de istället väljer att lyfta fram 

nackdelar och förstora upp saker och ting som verkar annorlunda.  

 

                                                 
29 Stereotyp skildring av muslimer i svensk media (elektronisk) 

http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=4940&typ=artikel&area=2&lang=sv (2016-04-20)  
30 Ouis & Roald 2003: 39 
31 Angel & Hjern 2004: 136 

http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=4940&typ=artikel&area=2&lang=sv
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Av informant 1 fick jag intrycket av att jag är inne på helt fel spår då islam och religion 

över huvud taget inte hade någon betydelse för honom. Han menade att om en person 

skulle berätta att han var muslim skulle han bara tycka att det var en irrelevant sak att 

säga. Genom att ha möjligheten att ansikte mot ansikte utföra en intervju kan man till 

viss del se om en person är ärlig eller inte. Det är så mycket mer man kan betrakta än 

vad som kommer ut ur munnen. Informant 1 förknippade inte islam med något av de 

man får se genom medierna, han drog helt enkelt aldrig slutsatsen att ”den personen är 

muslim och därför gjorde hen så”. Detta kunde jag notera när jag ställde frågan om 

islam medför kvinnoförtryck, han menade att han aldrig tänkt att det är islam som ligger 

bakom att vissa kvinnor kan upplevas som förtryckta utan snarare kulturen. Informant 3 

upplevde jag också som icke fördomsfull. När jag frågade om han ville ställa upp på en 

intervju var han ärlig och berättade på en gång att han inte kan så mycket om islam 

vilket jag kunde märka under intervjun. Men han visade i alla fall förståelse för de 

muslimska invandrarna och respekterade deras tro. Utifrån dessa två intervjuresultats 

material kunde jag se en helt annan bild av vad jag hade förväntat mig. De var neutrala i 

sitt tänkande och kunde skilja på det som visas i nyheterna om muslimer och muslimer i 

realiteten. Detta beror förmodligen på att man idag lever i ett mångkulturellt samhälle 

där de ständigt tvingas träffa muslimer genom bland annat sitt arbete, fritidsintressen, 

skola eller sina barn.  

 

Vi får nu inte undvika faktumet att det finns andra människor som faktiskt har fördomar 

som kan bero på olika faktorer. Informant 2 som jag intervjuade sa att hon inte hade 

något emot att muslimska flyktingar fortsatte att komma till Sverige men samtidigt var 

hon mycket skeptisk till själva religionen islam. Hon hade klart och tydligt fördomar 

vilket hon bekräftade bestämt genom alla hennes svar. Dock upplevde jag att mycket av 

hennes fördomar byggde på okunskap. Däremot kunde jag märka att dessa fördomar 

idag minskat jämfört med tidigare då hon nyligen börjat arbeta med ny immigrerade 

muslimska familjer genom sitt yrke som fritidsledare. Detta framgick när hon berättade 

att hon tidigare trott att alla muslimer var som IS och det man får se på TV men att hon 

på senare tid har ändrat uppfattning efter att hon fått lära känna vissa muslimer. Genom 

Informant 2 svar kunde jag se denna skildring av vi och dom, en kategorisering av oss 

västvärlden de civiliserade och dom muslimerna de ociviliserade.  
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De muslimska nyimmigrerade informanternas intervjuresultat förvånade mig också men 

efter att jag bearbetat mitt material kom jag fram till att deras svar bekräftade mitt 

resultat som jag genom de svenska informanternas intervjuer erhållit.  

 

Mina tre muslimska informanter som är nya här i Sverige berättade att de blivit bemötta 

på ett mycket bra sätt än vad de hade förväntat sig och bättre än vad de hade blivit 

bemötta i andra länder på vägen till Sverige. Jag har vetat att Sverige är ett bra land vad 

gäller flyktingpolitik men jag förväntade mig ändå att informanterna skulle ha mer 

fördomar. De hade ju trots allt flytt krig, lämnat deras hem och släktingar och på grund 

av det kan må psykiskt dåligt och därför över analysera allt på ett negativt sätt. Men 

deras inställning till det svenska samhället och svenskarna gav mig intrycket av att de 

faktiskt verkar må bra. Detta beror självklart enligt min tolkning på att de har fått den 

rätta hjälpen de behöver här i Sverige, vilket de också berättade att de hade fått. Dock 

upplevde informant 3 att hon på grund av sin slöja blivit uttittad på ett sätt som hon 

upplevde som negativt. Men i allmänhet var hon mycket nöjd med hur hon behandlats 

av svenska myndigheter och svenska grannar. Trots att informant 3 var lite missnöjd 

med att människor hade gett henne obehagliga blickar så hade även hon en mycket 

positiv inställning till det nya livet här i Sverige. Denna inställning kan jag uppleva kan 

bero på att hon har insett att hon inte har någon annan stans att ta vägen och försöker 

därför se det positiva i allt. Detta betyder dock inte att hon är oärlig om att hon är nöjd 

med hur hon behandlats men i många avseenden antydde hon på att hon och andra 

flyktingar är underordnade och en börda för samhället. Hon syftade på att de därför bör 

hålla låg profil och vara tacksamma för allt Sverige har erbjudit de. Informant 2 var 

också inne på samma spår som informant 3 då han menade att de inte känt sig olikt 

behandlade samt att de fått samma rättigheter som svenska medborgare om inte bättre 

och pekade på att de hade fått boenden som är byggda för deras skull.  

 

Två av de muslimska nyimmigrerade informanterna ansåg att de inte skulle finnas några 

svårigheter för de att leva ihop med svenskar utan fientligheter, då de aldrig upplevt 

fientlighet sedan dem kom till Sverige och inte heller känner de någon fientlighet 

gentemot svenskarna. Jag upplevde att de förvånades över att svenskarna skulle ha 

någon fientlighet mot de då Sverige självvalt tagit emot de och hjälpt de på bästa sätt. 

Även här kan man se att inga fördomar alls existerat hos de trots att allt i Sverige är 



C-uppsats  

Basmah Tarabeih 

30 

 

okänt och annorlunda från vad de är vana vid. Dock kan detta enligt mig bero på att dem 

än så länge inte behövt beblandas med svenskar som de förmodligen kommer att göra 

längre fram när de får möjligheter att läsa SFI, svenska för invandrare, och därefter 

komma ut i arbetslivet. Än så länge bor de i ett litet samhälle där den enda riktiga 

kontakten med svenskar de har är med migrationsverket och barnens skolor. 

 

Informant 3 ansåg att fientlighet alltid kommer att finnas på grund av olikheterna och 

kulturkrockarna, vilket kan upplevas som fördomsfullt i min mening. Men detta kan 

också till viss del stämma. Det behöver inte röra sig om fientlighet som informant 3 

hävdade då fientlighet är ett kraftigt ord utan det kommer snarare röra sig om ogrundade 

uppfattningar. Jag tror att detta tillhör människans natur och att i vissa sammanhang ha 

förutfattade meningar vilket ofta attribueras till det som upplevs annorlunda. 

Anledningen till att hon över huvud taget känner sig uttittad tror jag kan bero på att hon 

känner sig olik de andra och därmed osäker och sårbar inte bara vad gäller hennes 

utseende med slöjan utan även vad slöjan har kommit att symbolisera genom medierna. 

Trots att de svenska informanterna visade kunskap om att de kunde skilja på muslimer i 

medierna och muslimer i realiteten så går det inte att bortse från att vissa faktiskt 

omedvetet kopplar islam till terrorism vilket även till viss del framgick i de svar jag fick 

av mina svenska informanter. Genom intervjun upprepade dem åter och åter igen hur 

tacksamma de var över allt som de hade fått i Sverige. I Sverige fick de möjligheten att 

leva i trygghet inte bekymra sig över mat, krig eller barnens säkerhet vilket kan förklara 

varför de var så tacksamma. Men fortfarande kunde jag inte låta bli att undra om inte 

denna tacksamhet så småningom går över till skuldkänslor, en känsla av att de bara tar 

emot och ger tillbaka något till samhället. Detta kan både vara negativt och positivt. Det 

positiva skulle kunna bidra till att personen motiveras till att göra bra ifrån sig genom att 

exempelvis studera eller så snabbt som möjligt komma ut i arbetslivet. Men å andra 

sidan kan denna känsla av skuld endast tynga personen vilket leder till psykisk ohälsa. 

 

Det intressanta var att rädslan som jag antog att de svenska informanterna hade om att 

islam en dag kommer att ta över Sverige, då muslimska invandringen drastiskt ökat 

under de senare åren, var helt fel. Informanterna hävdade snarare att de ny svenska 

muslimernas kommande generationers tro kommer att avta och bli allt mer 

sekulariserade. Vilket fick mig att tänka i andra spår, denna teori lät mer logisk i mina 

öron. Kanske upplevs då inte islam ett hot mot det svenska kulturarvet.  
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10. Sammanfattning & slutsats  
 

Jag var intresserad av att ta reda på vilken uppfattning mediernas framställning av islam 

lämnat för intryck hos det svenska folket. Detta på grund av att islamistisk terrorism är 

ett aktuellt ämne, särskilt i dag då IS utgör ett stort hot på många håll och runt om i 

världen. För att kunna besvara min frågeställning har jag utfört intervjuer med svenskar 

för att ta reda på hur de tänker kring islam, den stora muslimska invandringen och om 

Sveriges framtid. Dessutom har jag intervjuat nyimmigrerade muslimer för att ta reda på 

hur dem upplever att de blivit bemötta och om dem blivit särbehandlade. För att 

analysera inhämtad data från intervjuerna har jag utgått från Attributionsteorin och Arne 

Trankells teori om det annorlunda för att på så sätt hitta förklaringar till varför 

människan skapar fördomar och olika tolkningar till det som sker i hennes omgivning.  

Genom att bearbeta inhämtad data kunde jag konstatera att svenskarnas inställning till 

islam och muslimer inte är så fördomsfull som jag från början förmodade. De 

informanter som jag intervjuade visade till viss del kunskap om att kunna urskilja på 

vad som medierna presenterar som islam/muslimer och på hur muslimer är i 

verkligheten. De muslimska nyimmigrerade informanterna hade också en positiv 

inställning till sitt nya liv i Sverige. De upplevde att de hade blivit bemötta och 

omhändertagna på ett mycket bra sätt. Deras svar bekräftade i sin tur de svenska 

informanternas svar. 

 

Utifrån Håkan Hvitfelts tidigare forskning kunde jag se att det skett en liten ändring när 

det rör sig om människors inställning till islam. Detta kan förstås bero på att Hvitfelts 

undersökning var mer omfattande än min undersökning eller också på att svenskar idag 

har större kunskap och förståelse för det som är annorlunda tack vare vårt 

mångkulturella samhälle. Självklart finns det fientlighet vilket man kan betrakta utifrån 

vissa svar i mina intervjuer samt det politiska partiets Sverigedemokraternas hastiga 

växande i landet. Att svenskar skulle ha någon rädsla inför Sverige framtid på grund av 

den muslimska invandringen verkade inte vara något som bekymrade mina svenska 

informanter. Det var snarare en uppfattning av att nysvenska muslimernas senare 

generationers tro kommer att avta med tiden sakta men säkert. 
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Personlig kommunikation  

 

Svenska informanter  
Informant 1: 61 årig man. Samordnare på en fritidsgård. 2016, enskilda intervjuer 25 

april.  

Informant 2: 51 årig kvinna. Fritidsledare. 2016, enskilda intervjuer 25 april.  

Informant 3: 37 årig man. Butikschef i en mataffär. 2016, enskilda intervjuer 25 april.  

 

Nyimmigrerade informanter  
Informant 1: 37 årig kvinna. Asylsökande, har arbetat som engelskalärare. 2016, 

enskilda intervjuer 29 april.  

Informant 2: 39 årig man. Asylsökande, har arbetat som apotekare. 2016, enskilda 

intervjuer 29 april.  

Informant 3: 35 årig kvinna. Asylsökande. Har drivit eget börsbolag. 2016, enskilda 

intervjuer 29 april.  

 

 

 

 

 

 


