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1.Inledning 
 

I Sverige finns det många kyrkor. Dit går många kristna när de vill be. Kyrkorna byggdes för länge sedan. Då var 

nästan alla människor i Sverige kristna. Men numera bor det också många här i landet som har andra religioner. 

Flera av dem är muslimer. För det mesta har de inte någon moské dit de kan gå för att be. (Sveriges radio 

2005-11-23) 

 

Det är i ett mångkulturellt och mångreligiöst Sverige som vi lever i dag. Detta medför såklart 

nya möjligheter, men även svårigheter. I min uppsats ska jag avhandla möjligheter och 

problem gällande fler moskéer i Stockholm, Uppsala och Gävle. 

 

I dag finns det mellan 250.000 och 350.000 muslimer i Sverige (Larsson 2006), en siffra som 

skiftar beroende på vilka data man väljer att lita på. Med dessa fakta i minnet anser jag att 

man inte kan säga att islam är en liten del av det religiösa livet i vårt land. Tvärtom, i takt med 

att inflyttningen ökar så växer antalet personer med islamisk bakgrund. De kommer från olika 

länder med skilda kulturer. Men de har religionen islam gemensamt. 

 

Det var under Ramadan, hösten 2006, som jag började intressera mig för hur muslimer i 

Sverige lever. Hur deras vardag ser ut och hur möjligheterna för att utöva islam ser ut. Jag 

studerade då hur köpmännen gjorde reklam för mat som muslimer äter under Ramadan och 

den efterföljande festen Eid al-Fitr. Köpmännen verkar ha insett att det är fördelaktigt vara 

tillmötesgående, att man är villig att ta in nya livsmedel, eftersom det ger ett uppsving för 

omsättningen. 

Jag intervjuade i samband med Ramadan två muslimer som bor i stadsdelen Öster i Gävle. De 

efterlyste en större samlingslokal, en moské med allt som hör till den för muslimer i Gävle. 

Det är här mitt intresse väcks. Jag vill ta reda på hur muslimer i Stockholm, Uppsala och 

Gävle ser på framtiden för moskéer i deras region och vilka åsikter de möts av vid 

planeringen av en moské. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min C- uppsats är att studera muslimers uppfattningar om de möjligheter och 

problem som de ser i att bygga moskéer i dagens Stockholm, Uppsala och Gävle. Jag utgår 

från följande frågeställningar: 

- Hur ser de muslimska representanterna i Stockholm, Uppsala och Gävle på behovet av flera 

moskéer? 

- Vilka möjligheter samt problem ser muslimska ledare i sin region när det gäller utbyggnaden 

av moskéer? 

- Vad innebär ordet moské för de personer som jag intervjuar? 

1.2. Metod 
 
Denna C-uppsats bygger på tre djupintervjuer med muslimska representanter i Stockholm, 

Uppsala och Gävle. Jag kontaktade dessa i mitten av mars för att fråga om de var intresserade 

av mitt C-uppsatsämne. Jag valde djupintervjuer eftersom jag vill ha subjektiva svar, och få 

en klarare uppfattning om hur läget ser ut på dessa tre områden. Jag vill även att det ska 

finnas utrymme för de muslimska ledarna att uttrycka känslor och ge tid för följdfrågor. Mitt 

mål är att denna C-uppsats ska få ett perspektiv inifrån, alltså att muslimerna som är 

fokusgruppen i denna frågeställning ska få säga sin åsikt, beskriva behoven samt problemen. 

 

Intervjuerna som genomförs ska vara öppna, alltså att intervjupersonerna själva får möjlighet 

att avgränsa, behandla och definiera området. När intervjuerna sedan tolkas handlar det om att 

identifiera innebörder, snarare än att komma fram till förutbestämda uppfattningar (Starrin & 

Svensson 1994). 

 

Jag har även använt mig av den fenomenografiska metoden. Den beskrivs av Mikael 

Alexandersson i Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994). Den beskriver hur fenomen, 

företeelser eller objekt uppfattas av människor. I den fenomenografiska forskningen är 

uppfattningar i fokus. Hur-aspekten är viktig, vilket innebär att informanternas svar ska 

analyseras med huvudfrågan hur? Hur man uppfattar en företeelse eller det objekt som 

behandlas. Jag ska analysera hur de tre personerna jag intervjuar uppfattar möjligheter 

respektive problem med fler moskéer i Stockholm, Uppsala och Gävle. Fenomenografins 

forskningsintresse är att beskriva olikheter, det vill säga variationer i uppfattningar som 
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resultat. Jag kommer att beskriva likheter och olikheter i deras svar. Intervjumetoden är 

vanligast i fenomenografin. Men det finns inte några rätta eller lämpliga svar i en 

fenomenografisk intervju, det är den individuella förståelsen som bestämmer innehållet. Det 

handlar i en fenomenografisk metod om ”att den empiriska undersökningen omfattar en 

kvalitativ analys av utskrivna intervjuer som forskaren själv genomför” (Starrin & Svensson 

1994). 

 

Jag har valt en kvalitativ metod för arbetet. Alltså att intervjuerna byggs upp av min egen 

förförståelse. Vidare att intervjuerna är djupa, ger närhet och sammanhang och inte är 

generaliserade (Föreläsning 15/2 2007 Olov Dahlin). Det som vidare kännetecknar en 

kvalitativ metod är att data som ges har en grov skattning till skillnad från den kvantitativa 

som är precis. Kvalitativa data anses vara subjektiva, det är muslimernas åsikt jag vill 

förmedla (Starrin & Svensson 1994). 

 

Uppsatsen är empiriskt grundad, alltså baserad på erfarenheter och iakttagelser. 

Vidare så har jag byggt denna uppsats på tidigare forskning om moskéer i Sverige, jag gör 

också en utblick mot Europa, som jag ville göra för att få en bredare syn på problemen. Jag 

har studerat litteratur och artiklar på Internet. 

1.3 Intervjuförberedelser 

Jag förberedde mig inför samtalen genom att läsa fakta om moskéer i Sverige. Jag har tagit 

del av tidigare forskning inom området, vilka problem och möjligheter som finns. Jag var i 

kontakt med varje intervjuperson i god tid innan samtalet. Vi kom överens om plats och tid 

för intervjuerna. Jag gav dem även några övergripande frågor att fundera på till vårt möte. 

Några dagar innan våra möten kontaktade jag personerna igen för att kontrollera att vi var 

överens om tid och plats. 

Jag gjorde en sammanställning av frågor och eventuella följdfrågor. Resultatet av detta blev 

ett frågebatteri (se bilaga 1) som jag hade som underlag inför varje möte. Jag bestämde mig 

för att dokumentera de tre samtalen med bandinspelningar och kompletterande anteckningar. 

Jag har valt att återge samtalen i berättande form. Jag har mellanrubriker som tar upp enskilt 

viktiga områden. Jag sammanställer de tre intervjupersonernas svar. 
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1.4 Materialbearbetning 

I materialbearbetningen nedan, berättar jag hur arbetet med intervjuerna fortlöpt. Jag redogör 

även för hur mitt arbete sett ut efter samtalen. 

1.4.1 Intervjukommentarer 

Jag har alltså genomfört tre djupintervjuer inom omloppet av två veckor. Intervjuerna tog 

vardera mellan en till två timmar i anspråk och skedde i olika typer av lokaler. I Uppsala 

träffades vi på ett café, i Stockholm i moskén och i Gävle på Högskolan i Gävle. De olika 

rummen kan ha betydelse för hur intervjuerna formades. Jag tänker då på ljudnivån och 

stämningen runt omkring. Jag använde mitt frågebatteri som utgångspunkt under samtalen. 

Jag är väldigt nöjd med intervjuerna. Jag anser att jag på ganska kort tid fick mycket värdefull 

information av de tre personer som jag intervjuade. De berättade både bakgrund och fakta och 

under vissa delar av samtalen blev de mer personliga i sina svar. Jag var inte rädd för avbrott 

eller tystnad i intervjuerna. Tvärtom, så tror jag att det kan främja ett samtal. Både jag och den 

intervjuade får mer tid till eftertanke som förhoppningsvis leder oss in på nya spår i samtalet. 

De tre personerna har väldigt olika bakgrund. Jag hoppas att på de punkter där deras åsikter 

går isär ska ge arbetet bredd. Min roll under samtalen var lyssnande och försiktigt styrande, 

vilket tyvärr kanske märktes mest under det tredje och sista samtalet då jag funderade mycket 

på vad de två tidigare informanterna sagt. 

1.4.2 Samtalsreferaten 

Under intervjuerna använde jag mig dels av bandinspelning, men jag antecknade även nästan 

allt som de tre personerna sade. Efter att jag kommit hem från varje intervju lyssnade jag 

genom kassettbanden för att se om jag missat något viktigt när jag förde anteckningar under 

samtalen. Sedan började jag skriva undersökningen. Jag kom fram till att det var bäst att jag 

använde mig av mellanrubriker. Dessa mellanrubriker är nästan identiska med mina 

frågeställningar. Till exempel ”Vad innebär en moské för dig?” Under mellanrubrikerna 

sammanfattar jag i berättande form vad varje person sagt om ämnet. I vilken ordning 

mellanrubrikerna kommer följer samtalens normala förlopp. Att välja ut det väsentliga som 

varje person sade är en tuff uppgift för mig som undersöker ämnet. Det handlar om att få med 

det som jag anser vara viktigt för uppsatsens syfte, men även att kanske få med helt oväntade 

spår. Min intention under redigeringsarbetet var att på ett berättande vis kunna återge en 

beskrivning över varje samtal. Jag har valt att inte alls redovisa mina egna kommentarer från 
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intervjuerna, jag anser dem inte vara väsentliga i detta skede. Efter en ytterligare redigering 

och genomläsning, så sände jag ut samtalsreferaten till de intervjuade som överenskommet. 

1.4.3 Disposition 
 
Denna uppsats kommer efter dessa inledande delar om syfte och metod att innehålla fyra 

delar. Först behandlar jag hur många moskéer som finns i Sverige idag, var de är placerade 

och hur deras verksamhet ser ut. Jag redovisar även vad som framkommit inom området 

tidigare, i litteratur och forskning. Vilka problem som forskarna pekar på vid byggandet av 

moskéer. Jag tar även upp religionsfrihetslagarna och vad de innebär för byggandet av flera 

moskéer och hur det ser i ut i övriga Europa. 

Sedan redovisar jag intervjuerna med de muslimska ledarna i Stockholm, Uppsala och Gävle. 

Hur de ser på behovet av fler moskéer, vilket motstånd de möter i arbetet och vad de tror om 

framtiden. Slutligen följer en analys av ämnet, där jag redogör för vad jag kommit fram till i 

min studie. 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är en moské? 

Jag vill först klargöra vad en moské är, hur den ser ut och i vilket syfte den används. Ordet 

moské kommer från det arabiska ordet masjia ”platsen där man faller ner” eller ”platsen för 

tillbedjan”(Stenberg 1999). Begreppet moské är mer mångtydigt än man kanske tror. Man kan 

definiera moské som ”en samlingsplats för fler aktiviteter i en ändamålsenlig konstruerad 

byggnad med islamisk prägel” (Karlsson & Svanberg 1997). En moské är en muslimsk 

helgedom, avsedd för bön, predikan och undervisning. Troende muslimer ber i moskén minst 

en gång i veckan, oftast på fredagar. Bönen leds av en imam (böneledare) och före bönen ska 

man tvätta sig, så att man blir rituellt ren. Renhet betonas, både fysisk och andlig hos såväl 

trosutövaren som moskén. 

Utseendet på moskén kan variera. Ofta kännetecknas den av det kupolformade taket, 

minareter och månskäror. 

2.2 Syftet med moskén 

Man kan se en moské som en institution, en offentlig arena. Men även ett rum för religiöst 

utövande. I Sverige är moskén nästan den enda som är institutionen baserad på islamisk 

grund. Därför fungerar den som ett samhälle i miniatyr som passar för till exempel högtider, 

vigslar, socialtjänst och utbildning. Som jag nämnde tidigare är en moské ofta mer än bara 

gudstjänstlokal, utan som ett samhälle samlat under ett och samma tak. Exempelvis finns ofta 

bibliotek och bespisning, samt hos de större moskéerna i de muslimska länderna ibland även 

härbärge, sjukhus och teologisk skola. Moskén kan vara samlingsplats för politik, juridik och 

utbildning. På vissa orter erbjuder man även sovplatser för resande, studenter samt sjukvård 

och man ger mat till fattiga. Kvinnor och barn erbjuds undervisning i Koranen och det 

arabiska språket. Många muslimer kommer till moskén för att utföra meditationsövningar 

eller bara umgås och samtala med vänner. Vid moskéerna i Sverige kan muslimer få 

information om regler och praxis i det svenska samhället. Det handlar alltså om att återskapa 

ett muslimskt rum i det nya hemlandet (Svanberg & Westerlund red 1994). 

Pia Karlsson har i texten Islam tar plats -moskéer och deras funktion studerat hur moskéer 

utformas i Sverige, vilken roll de spelar för muslimernas gemenskap och på vilket sätt denna 

visuella symbol bemöts av omgivningen. Karlsson tar upp moskéns betydelse för muslimerna. 
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Förutom att det är ett samlingsrum för människor som förenas under en gudstjänst och möter 

Gud finns en rad andra betydande faktorer i detta religiösa rum. Den har funktionen att vara 

ett centrum, en symbol för muslimsk identitet. Här ska det finnas rum för kultur, livsideologi, 

information, sjukvård och undervisning. Men det är mer än det rituella. Utan en moské kan en 

känsla av att sakna tillhörighet komma. Det är andligheten och riterna som är betydelsefulla. 

En moské kan ses som ett grundläggande behov för muslimerna för att kunna bevara och 

utöva sin religion. Men det handlar även om att kunna höja gruppens status, få respekt och 

skapa förståelse. Lojaliteten ska bli starkare och det är viktigt för kommande generationer 

svenskfödda muslimer (Karlsson & Svanberg 1997). 

2.3 Moskéer i Sverige idag 

Det är inte helt lätt att bestämma hur många moskéer det finns i Sverige idag. Det är vanligt 

med bönelokaler och samlingsrum i lägenheter, gamla villor och källarlokaler. Men några 

exakta uppgifter på hur många dessa är finns inte. En uppskattning är att det enbart i 

Stockholm finns drygt 100 lokaler som används som samlingsrum (Karlsson & Svanberg 

1997). Förutom dessa finns det sex moskéer i svenska städer. Jag kommer nu att presentera 

moskéerna. 

Nasirmoskén är Sveriges första moské och den stod klar 1976. Nasirmoskén är belägen i 

Göteborgsförorten Högsbohöjd. Den tillhör ahmadiyya rörelsen, vars lära inte accepteras som 

del av islam av världens övriga muslimer. Byggnaden rymmer en bönehall, lokaler för 

gemensamma aktiviteter och en lägenhet. 

Malmö moské förvaltas av organisationen Islamic center. Byggandet av moskén påbörjades i 

maj 1983, den stod klar senare samma år. Den är uppförd i närheten av invandrartäta 

stadsdelen Rosengård. En del av centret förstördes i en anlagd brand april 2003, men 

återuppbyggdes inom ett år. Moskén är välbesökt av muslimer från hela Skåne, men även av 

muslimer från Köpenhamn. Tillkomsten av denna separata moské var relativt odramatisk, det 

var inte några stridigheter. 

Trollhättans moské ligger i stadsdelen Lextorp och drivs av islamiska kulturföreningen i 

Trollhättan. Det var i november 1982 som kommunstyrelsen föreslog en planändring en del 

av området Lextorp till förmån för moskébygge. Det var inte heller några livliga protester mot 

moskén i Trollhättan. Den uppfördes 1985 som Sveriges tredje moské. Men den brann ner 14 
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augusti 1993. Den nuvarande moskén byggdes på samma plats som den gamla efter ett 

upprop med namnunderskrifter i den lokala tidningen och insamling av pengar. Men ungefär 

vid samma tidpunkt hade uttalade rasistiska och främlingsfientliga grupper som 

Sverigedemokraterna och Vitt Ariskt motstånd fått allt mer stöd bland ungdomar i 

Trollhättan. 

Uppsala moské (se bilaga 2) ägs av islamiska föreningen i Uppsala. Den är placerad i 

stadsdelen Svartbäcken och uppfördes 1995, och blev Sveriges fjärde moské. Trots att 

klimatet hårdnat för svenska muslimer tillkom denna moské utan större motstånd. Många är 

intresserade av moskén. Speciellt skolklasser, arbetsplatsdelegationer och allmänheten köar 

för visningar och informationsmöten (Karlsson & Svanberg 1997). 

Stockholms moské (se bilaga 3), även kallad Stockholms stora moské, invigdes år 2000. Den 

ligger vid Björns trädgård, nära medborgarplatsen på Södermalm. Moskén rymmer 2.000 

bedjande och förutom de religiösa funktionerna finns det bibliotek, bokhandel, gymnastiksal, 

kontor, storkök och föreläsningslokaler. 

Bellevuemoskén som är belägen i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg drivs av föreningen 

islamiska sunnicentret som bildades 1993. Föreningen har omkring 5.000 medlemmar. 

Den 16 januari 2006 godkände byggnadsnämnden i Umeå planerna på byggandet av en 

moské. Det är stiftelsen Umeå moské som står bakom bygglovsansökan. Umeå moské 

kommer att ligga i ett skogsområde mellan Ålidhemskyrkan och förskolan Hoppet. Moskén 

kommer förutom bönehall att innehålla bland annat gymnastikhall, bibliotek, gästrum och 

kontorsrum. Intill byggnaden kommer en 22 meter hög minaret att finnas. 

2.4 Religionsfrihetslagarna 
 

Religionsfrihet är inte en fråga som endast berör den svenska kyrkan menar författaren och 

socialdemokraten Evert Svensson i Religionsfrihet i teori och praktik. Svensson påpekar att 

detta är en fråga som är högaktuell för landets styrande regering och parlament. Han 

poängterar att det är omöjligt att ha religionsfrihet om inte andra friheter respekteras, till 

exempel tros- och tankefrihet, yttrande- och mötesfrihet och friheten att bilda politiska partier. 

Svensson får medhåll av Walter Persson i Kyrkofrihet och religionsfrihet. Han tar upp att det 

är viktigt med religionsfrihet i vårt samhälle, eftersom det är av en mångkulturell och 
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mångreligiös karaktär. En konsekvent tillämpning av religionsfriheten kräver, menar Persson, 

att alla trossamfund behandlas lika och med respekt. 

Det internationella skyddet för religionsfriheten baseras på FN:s Allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna. Bland konventioner kan nämnas den Internationella konventionen 

om medborgerliga och politiska rättigheter som antogs av Förenta Nationernas 

generalförsamling den 18 december 1966 och trädde i kraft 1976. Artikel 18 behandlar 

religionsfrihet och säger: 

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig 

till eller antaga en religion eller tro efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt 

eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning 

och undervisning. 

2.5 Vilka problem finns enligt den tidigare forskningen? 

Jag kommer här att presentera den tidigare forskningens syn på problemen. Problemen när det 

gäller byggandet av moskéer kan sammanfattas i en ofta trög byråkrati och en negativ 

opinion. Med tiden har det blivit ett allt hårdare klimat för muslimer i Sverige, bilden av islam 

har fått en negativ prägel. Allt fler organiserade grupper mot moskéer har framträtt i svenska 

städer. Enligt en attitydundersökning som gjordes 1990 skulle 76,6 procent av befolkningen 

varit mot att moskéer byggdes i deras närhet, endast 5,5 procent var positivt inställda till 

moskébyggande (Karlsson & Svanberg 1997). 

En undersökning från Integrationsverket pekar på samma sak. Man gjorde i fjol en 

undersökning om integration där över 2.500 personer deltagit. Bland de frågor som ställdes så 

fanns en del om attityder till Islam. Mest negativa är tydligen svenskar till moskébyggen, 

speciellt om det rör sig om att ha en moské i närheten av där de bor. Mer än en tredjedel av de 

tillfrågade är mot att ha en moské till granne. 

Många svenskar är rädda för att muslimerna ska rotfästa sig i Sverige. Att de blir en del av 

den svenska kulturen och det svenska samhället. Denna åsikt stöter jag på flera gånger i min 

studie av tidigare forskning och när jag besöker olika hemsidor på Internet. Många känslor är 

inblandade när moskébyggandet kommer på tal. Muslimerna möter på motstånd från 

närboende, rasister, frikyrkor, media och politiker. Det är alltså en rad olika faktorer de 

muslimska föreningarna kämpar mot när de vill bygga en moské i en svensk stad. Ett problem 

är åldriga stadsplaner och att kommunerna inte hjälper dem att få ett område där de kan bygga 
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en moské och om de väl får tillstånd så protesterar grannarna till tomten. Ett annat problem är 

finansiering, det beslutas inte om stöd till byggnaderna. Men det största problemet är nog 

fördomar. Allt handlar om attityder som beslutsfattare och allmänheten bär på. Man är rädd 

för ”de andra” och vill värna om ”det egna”. Helst skulle man vilja att moskén placerades i ett 

industriområde eller i ett skogsparti (Svanberg & Westerlund 1999). 

Kenneth Ritzen i texten Erkännande förlöser tar upp ämnet finansiering. Han menar att när 

det gäller ekonomiskt stöd så gynnas traditionella svenska frikyrkor till nackdel för 

österländska kyrkor och islam. Ofta bygger stödet på antal medlemmar, men problemet är här 

att enda automatiska registrering av personer är de som hör till statskyrkan. 

Hur har då beslutsfattare ställt sig i frågan om moskéärenden? frågar sig Pia Karlsson och 

Ingvar Svanberg. Inom samtliga partier har man någon gång ställt sig skeptisk till eller försökt 

hindra moskébyggen. Däremot har Karlsson och Svanberg konstaterat att kommunala 

tjänstemän som handlägger moskéärenden agerat i enlighet med vad som förväntas av dem. 

Vad är då allmänheten rädda för? Ett exempel är en planerad moské i Haninge som stötte på 

motstånd våren 1990. Det var namnlistor och skrivelser som förekom. Huvudargumenten var: 

ökad trafik, fara för muslimska terroristattacker och rasistiska bråk, rädsla för och hat mot 

islam (Karlsson & Svanberg 1997). 

I Svanbergs text nämns saker som böneutrop fem gånger om dagen samt miljöskäl och att det 

blir mer trafik av besökare om en moské byggs. Det var ivriga protester mot byggandet av 

moskéerna i Göteborg och Stockholm. Frikyrkorna var kanske de motståndare som hördes 

mest. Svanberg förundrar sig över hur moskébyggen motarbetas när flera religioner 

uppkommit i Sverige i samband med efterkrigsinvandringen. Dessutom hör religion till den 

privata sfären. Man kan tycka, menar Svanberg, att det borde underlätta en religiös pluralism. 

Svanberg tar även upp de problem för muslimer som media och myndigheter skapar. 

Muslimerna upplever ofta förhinder i den svenska lagstiftningen, när de ska utöva sin 

religion. Han menar att många politiker och experter tror att invandrare försöker tvinga in 

islam i Sverige, ”försöker plantera den i det svenska samhället”. Svenskarna betonar 

skillnader mer än muslimerna själva. Svanberg är kritisk till den massmediala behandlingen 

av muslimerna. Omgivningen förutsätter att alla muslimer ska uppträda på ett likartat sätt. 

Pia Karlsson sätter ord på problemet: 

 11



Den muslimska minoritetens rörelsefrihet bestäms av majoritetens tolkningar av situationen. Bland de redan 

existerande strukturer som invandrande muslimer möter i sin nya kontext finns uråldriga stadsplaner och 

principer för bedömning av vad som ska räknas som kulturarv och hur ny bebyggelse ska utformas i enlighet 

med detta. Hur förordningarna omsätts i praktiken och appliceras på muslimers önskemål om moskébyggen 

beror emellertid på de attityder människor, beslutsfattare såväl som allmänhet i deras omgivning bär på. 

(Svanberg & Westerlund 1999) 

Det handlar oftast om en rädsla för det som är nytt, något man inte känner till eller har 

tillräcklig kunskap om. Platser där kulturen och historian har en betydelse för Sverige är man 

extra rädd om. En moské är annorlunda mot det ”typiskt svenska” och bör då inte uppföras på 

det tilltänkta området. 

Främst på Internet kommer de mest radikala och främlingsfientliga tankarna fram. 

Nationalsocialistisk front är en grupp som är helt mot byggandet av moskéer i Sverige och det 

är inte helt överraskande. De använder uttryck som ”ett slag i ansiktet på det svenska folket”, 

”rasblandning”, ”symboliskt territorium”, ”förfular stadsbilden”. De är rädda för att 

muslimerna kommer kräva egna stadsdelar, kommuner och småningom ett eget land. Det 

finns även en rädsla för att moskéerna ska bli en samlingsplats för terrorister, att moskéerna är 

nationella säkerhetsrisker. Detta grundar sig i fördomar och rädsla. 

2.6 Hur ser det ut i Europa? 
 
Frågeställningar kring moskéer må vara ett relativt ungt problem i Sverige. Men ute i Europa 

är detta ämne ständigt aktuellt. Religionsfrihet hör idag som bekant till de mänskliga 

rättigheterna. Organ som Förenta Nationerna, Europarådet, Unesco, Europeiska 

säkerhetskonferensen, kyrkornas världsråd och Katolska kyrkan har uttalat sig i detta ämne. 

År 1950 var ett viktigt avstamp, då godkände den europeiska konventionen dokumentet med 

de mänskliga rättigheterna. Kyrkornas världsråds generalförsamling har diskuterat 

religionfrihetens innebörd och det är speciellt två punkter som är av intresse i denna studie om 

moskéer. 

varje människas rätt att förena sig med andra och med dem organisera sig för religiösa syften. 

religiösa organisationers rätt att bestämma om riktlinjer och tillvägagångssätt för att förverkliga de syften de 

försatt sig. (Hultman 1994) 

Brist på gudstjänstplatser tas upp som invandrares krav på religionsfrihet. Detta krav kan 

skapa praktiska problem. Man ger uttryck för en efterfrågan runtom i Europa: regeringar bör 
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utveckla utbildnings- och informationsprogram som riktar sig in på att bryta ner barriärer. Det 

handlar om ömsesidig förståelse och god vilja hos de berörda och hos samhället. 

Annika Ström Melin är skribent och frilansjournalist. I en debattartikel i Svenska Dagbladet 

den 11 januari 2007 redovisar hon en del av hur det ser ut i dagens Europa för muslimer. Hon 

har studerat den publicerade årsrapporten från EU:s centrum för övervakning av rasism och 

främlingsfientlighet, EUMC. Rapporten har titeln ”Muslims in the European Union”. 

 

Runt om i EU bränns moskéer ned, gravplatser skändas och förstörs, unga kvinnor som bär slöja attackeras och 

slakterier som säljer halalkött får fönsterrutor krossade. Enbart i Frankrike rapporteras till exempel följande ha inträffat 

under februari och mars 2004: en böneplats förstörs i Pertius, ett slakteri som säljer halalkött attackeras i Porto-Vecchi, 

två moskéer bränns ned i Annecy, ytterligare en moské förstörs i Comines … ett annat försök till mordbrand vid 

moskén i Creil. (http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14400718.asp) 

Hon anmärker att attackerna mot muslimer blir alltmer brutala i Europa. Hon är orolig vad 

rädsla, våld och fördomar kan utvecklas till i ett samhälle där klyftorna mellan 

samhällsklasserna växer och det finns en stagnerande ekonomi. 

2.7 Den positiva bilden 

Men vi är inne i förändringsprocesser som kanske gör arbetet med att uppföra moskéer lättare 

i framtiden. Den generation som växer upp i Sverige i dag är svenska muslimer, det tror man 

att kan avspegla sig i till exempel arkitekturen. Pyar Durrani som är representant för en ny 

generation muslimer uppvuxna i Sverige tror att vi i framtiden får se ”faluröda moskéer med 

vita knutar” i linje med ”en lugn och balanserad islam förankrad i, och med respekt för, det 

svenska kulturarvet” (Svanberg & Westerlund 1994). 

Det finns dock flera positiva saker att ta fram i denna presentation. En av dem är att 

muslimerna inte ger upp, de blir alltmer aktiva för att få till stånd moskébyggen. Trots allt 

motstånd de stöter på. Man talar även om att under flera år har en ”svensk” islam utvecklats. 

Alltså allt fler svenska medborgare konverterar till islam och blir muslimer. En annan positivt 

sak att ta upp är att muslimerna inte viker sig på grund av alla protester. De säger ifrån, ett 

exempel är ett protestbrev från 1988 som sändes till den dåvarande statsministern: 

Nu får det vara nog. Nu har droppen fallit som fått bägaren att rinna över! Vi muslimer är hjärtligt trötta på att 

behandlas son en andra klassens medborgare eller som en bunt imbeciller. I över tre års tid har vi nu i Botkyrka 

sökt få något som i de flesta civiliserade länder världen över anses som en självklar rätt – vilket också borde vara 
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fallet i Sverige i allra högsta grad, bland annat därför att man undertecknat FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna nämligen en anständig lokal, värdig att utöva våra dagliga religiösa plikter i. (Svanberg & 

Westerlund 1994) 

Jag har i min undersökning valt att koncentrera mig på att beskriva läget när det gäller 

nuvarande och framtida moskéer regionalt i Stockholm, Uppsala och Gävle. De är städer i 

östra Mellansverige, och min studie är begränsad till dem. Det gör att jag djupare kan 

analysera, se samband och olikheter mellan dessa tre städer. Min undersökning är unik för att 

den är aktuell just nu i vårt område, gjord våren 2007. Den bygger till stor del på de tre 

djupintervjuerna. De intervjuade får chansen att beskriva hur de upplever möjligheter 

respektive svårigheter med att bygga flera moskéer i deras områden. Intervjuerna är 

kvalitativa och fenomenografiska, alltså det är informanternas förståelse och erfarenheter 

inom ämnet som bestämmer innehållet. Inom fenomenografin bygger man forskningen på 

frågan Hur? Samt att man även vill visa på olikheter som personerna upplever. 
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3. Undersökning 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa min undersökning med de tre muslimerna i Stockholm, 

Uppsala och Gävle. Jag kommer också att analysera svaren och försöka peka på likheter och 

skillnader i intervjupersonernas svar. Jag har byggt upp undersökningen med mellanrubriker 

som sammanfattar intervjuerna. 

3.1 Bakgrund intervjupersoner 

Person A är en man i 30-års åldern som arbetar som lärare vid Uppsala universitet. Han är 

guide vid moskén i Uppsala och möter dagligen många muslimer. Person B är en man i 50-

års åldern. Han kom från Tunisien till Sverige för snart 20 år sedan. Han har bott i många 

svenska städer. Han var med i kommittén som planerade moskén på Medborgarplatsen i 

Stockholm. I dag är han ordförande i föreningen som driver moskén. Person C är en kvinna 

från Gävle som är i 30-års åldern och född i Sverige. Hon studerar till elektronikingenjör vid 

Högskolan i Gävle. Varje sommar besöker hon sina föräldrars hemland; Egypten. 

3.2 Vad menar du med begreppet moské? 

Först vill jag ta reda på vad en moské är för informanterna. Vilka element som ska finnas där. 

Person A anser att en moské är en plats signerad för bön och samling oavsett om det är en 

lägenhet eller en källarlokal. Det bästa kännetecknet är enligt A att det hålls fredagsbön och 

fredagspredikan i lokalen. Även att riktningen mot Mekka är klart och tydligt utpekad och att 

det ska vara rent, att man inte får gå in med skor. Sedan är det inte lika viktigt med minareter 

och andra detaljer. Moskén är en oerhört viktig bas för muslimer, ett centrum att samlas kring 

och den används vid till exempel giftermål och skilsmässa. I framtiden tror A att moskéerna 

inte har en främmande struktur, utan snarare får en svensk prägel, en skandinavisk 

arkitekturstil. 

Person B pekar på en av moskéns två olika funktioner. Det viktigaste enligt honom liksom 

person A och C är att en moské är en mötesplats. Det är en plats där människor kan utöva 

religiösa aktiviteter. Han påpekar att sedan profetens tid har moskén varit en möteslokal, en 

träffpunkt. Det är en multifunktionell institution. Från början skedde allting i moskén. Den 

inrymde både skola och sjukhus och fungerade även som ett stadshus. Muslimerna har enligt 

B bevarat moskéns roll som centrum i livet. Det är den funktionella delen i definitionen som 

B ger. 
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Person B tar liksom person A upp den formella definitionen: att det är en byggnad med tre 

viktiga delar: böneplats som är vänd mot Mekka, minareten och tvagningslokal (tvättrum). 

Funktionen, det som händer i moskén är viktigare än det formella. Här sker vigsel, begravning 

och man hjälper till med familjerådgivning. Varje år har man mellan 15.000- 20.000 

besökare. Moskén är öppen under de fem bönetillfällena under dagen. 

Person C betonar även hon att en moské är en plats där man som muslim får ro. Det är en 

böneplats i gemenskap. Att umgås är viktigt. Det är lite annorlunda att utföra bön i en moské 

än i hemmet anser C. Det är en belöning att få gå till en moské. Dock poängterar C till 

skillnad från A och B glädjen att få höra böneutropen från en moské och C tycker att det är 

tråkigt att det är tillåtet på få platser i Sverige i dag. Helst ska moskén vara en skild byggnad 

som står på en egen plats. Alltså inte en källarlokal. Men en moské måste inte ha ett speciellt 

utseende med till exempel minareter. Det viktigaste är att det finns tillräckligt med plats för 

alla de muslimer som vill besöka lokalen. 

Det gemensamma för de tre intervjupersonerna är att utseendet på en moské inte är viktigast. 

Snarare funktionen, vad som händer innanför moskéns väggar. Skillnaderna är inte så stora 

gällande deras beskrivningar av moskén. De skillnader som finns kan bero på bakgrund, kön 

och ålder. 

3.3 Problem vid byggandet av moskéer 

Det är inte en lätt väg för muslimer som vill bygga en moské i Sverige. Jag kan konstatera att 

de möts av bland annat fördomar hos politiker och allmänheten, långa väntetider och 

protester. De tre muslimerna som jag intervjuat har flera erfarenheter av detta. A menar att när 

man börjar diskutera att uppföra en moské så startar närboende i området att skriva 

protestlistor ”som vanligt”. Det är, enligt A, tvetydiga argument mot moskéer. De som 

protesterar anser att en moské för med sig kriminalitet och kaos. Men aldrig har dessa rykten 

besannats. Muslimerna möts av misstänksamhet. En moské är något konstigt och främmande 

som inte hör till det svenska samhället. Även flera politiker är tveksamma och fördomsfulla 

mot muslimer och moskéer. Till exempel nämner A den nuvarande integrationsministern som 

är mot utbyggnaden av fler moskéer. Det blir en bas för allmänheten och de som redan är 

negativa får vind i seglen menar A. Han tar även upp media som oftast rapporterar negativa 

nyheter om muslimer, men det är inte något muslimerna har kraft eller makt att kämpa mot. 

Han kallar det för medial propaganda. Som guide har A daglig kontakt med muslimer i 
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Uppsalaområdet. Han berättar att de är jätteledsna och tycker att det är tråkigt med allt 

motstånd. 

Person B kallar dessa problem som person A beskrivit för sociala problem. Det största 

motståndet enligt B kommer från omgivningen. Det tar lång tid och det är många 

diskussioner. Boende som bor nära den tilltänkta platsen för moskén protesterar. B berättar att 

det gått så långt att de vänt sig till domstolar för att förhindra moskébyggandet. Å ena sidan 

menar B, att närboende har rätt att ifrågasätta praktiska saker som hur det blir med till 

exempel trafiken på området. Men å andra sidan finns det grupper med rasistiska åsikter som 

går för långt. De är fyllda av misstänksamhet och gör allt för att motarbeta muslimerna. Men 

oftast är det en liten grupp som inte får med sig de andra som är negativa till moskén. En av 

orsakerna till att debatten blev het är att platsen är speciell för många stockholmare. Den är i 

mitten av Södermalm, ”gamla stan” som är Stockholms kärna. Det väcker både oro och 

intresse. 

Person C upplever inte hotet och misstänksamheten från allmänheten lika stort som person A 

och B. Men visst ser även hon negativa attityder mot muslimer i samhället som kan vara 

problem vid moskébygge. C tror att det kan bli en del protester, eftersom många är negativt 

inställda. Man är rädd för att muslimerna ska ta över och de som ber förknippas ofta med 

extremister menar C. Även media har en inverkan på allmänhetens syn på muslimer. Många 

vet inte hur de ska bete sig mot muslimer och bär på många fördomar, berättar hon. 

C framhåller snarare de ekonomiska problemen än de sociala. Det största problemet med 

utbyggnaden av moskéer i Gävle är det ekonomiska enligt C. Hon tror inte att kommunen är 

beredd att bevilja bidrag för en moské. Muslimerna får alltså donera för att ett nybygge ska 

kunna genomföras. C kan tänka sig att ge upp till 1.000 kronor om man samlar in pengar. Hon 

menar att det även handlar om att påverka de styrande och allmänheten i kommunen. Det kan 

man göra genom att skriva debattartiklar och insändare i de lokala dagstidningarna. Även 

person A och B framhåller de ekonomiska problemen. B säger att den stora frågan är: Vem 

ska finansiera moskén? Oftast är det med hjälp av stöd från muslimerna som en moské byggs 

upp. Person A berättar att man vid byggandet av moskén i Uppsala fått ekonomisk hjälp av 

muslimer i arabvärlden som vill att moskéerna ska sprida sig i Europa. 

Ett problem som både A och B har upplevt är de juridiska. Det är en lång process att få till 

exempel bygglov. Politikerna fördröjer ibland beslut. 
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Person C har inte upplevt allmänhetens protester som allvarliga ännu. Detta tror jag att kan 

bero på att Gävles muslimer inte har gått genom processen ännu. De har ingen moské i 

samma bemärkelse som Stockholm och Uppsala. Antagligen skulle denna fråga i Gävle bli 

lika uppmärksammad om man sökte bygglov och bidrag för ett moskébygge. 

3.4 Möjligheter med moskéer 

Men det finns en hel del positiva aspekter att ta upp vid nybildandet av moskéer. Bland annat 

så konverterar allt fler svenskar till islam. Det uppger de tre personerna som intervjuats A, B 

och C. A uppger att varje vecka kommer det in många personer som vill bli muslimer. De är 

unga och välutbildade. Även i Stockholm kommer allt fler in och konverterar till islam. Men 

B menar att det är högst privat och inte många talar om det och man har inte några siffror på 

hur många det rör sig om. Både A och C kan se att det är tredje och fjärde generationens 

invandrare som trycker på vid till exempel byggandet av en moské. Även B påpekar att om 

det ska byggas flera moskéer i Stockholm så är det nya krafter, en ny generation som får ta 

vid. A påpekar att det inte är första generationens invandrare som kommer till moské, utan 

snarare tredje och fjärde generationen. Detta gör att moskén blir allt mer integrerad i det 

svenska samhället. 

Det finns en rad positiva kringeffekter vid byggandet av en moské som både A, B och C talar 

om. Undervisning i moskén för tankarna vidare för många muslimer att bygga skolor. Person 

C tror att en av möjligheterna är uppkomsten av skolor i området kring en moské. Det skulle 

vara en skola för muslimska barn, där de inte behöver känna sig annorlunda om de bär slöja 

eller inte äter griskött. Även undervisningen i moskén är viktig, det handlar främst om 

Koranens lära. Även person B ser att det finns förutsättningar att ”bygga ut” en moské med 

skolor. Person A ser det kanske mera som en vision för framtiden. 

Person B kan se en vändning i attityder. I Stockholm har man upplevt många möjligheter och 

positiva effekter efter moskébyggandet. B uppger att många grannar och personer som varit 

negativa i början nu besökt moskén och trivs med lokalen. De anser att moskén nu är en del 

av Katarinaområdet och är stolta över moskén. Parallellt med ombyggnaden av den gamla 

kraftstationen som sedan alltså blev moské har man rustat upp området omkring. B berättar 

om att man planterat växter, gårdsplanen har rustats upp och en lekplats har kommit till. Det 

har även byggts en ny utgång till tunnelbanestationen. Moskén har även blivit accepterad av 

samhället och flera tipsar om den som en sevärdhet, ett besöksmål. Moskén syns även på 

 18



turistkartor över Stockholm. Vid moskén har man goda kontakter och samarbetar med andra 

religioner. Man ordnar träffar med till exempel svenska missionskyrkan och Katolska kyrkan. 

En stor och betydande möjlighet är alla de besökare man tar emot. Här får skolelever 

information och chansen att besöka källan. Detta bygger en bro mellan islam/muslimer och 

det svenska samhället. 

Den största möjligheten med moskén är enligt A, B och C att man hjälper personer som har 

problem inom den sociala sfären. Man betjänar samhället och hjälper ungdomar och vuxna 

som har hamnat snett. Andra möjligheter som de tar upp är all hjälp man kan få i en moské, 

till exempel vid vigsel, skilsmässa eller begravning. De poängterar även hur viktigt det är för 

tredje och fjärde generationens muslimer att träffas och umgås. 

Det man kan se är att person B har flest möjligheter att berätta om. Stockholm är även en 

större stad med betydligt fler invånare än Uppsala och Gävle. Det är fler röster som hörs vid 

ett moskébyggande i en större stad, både positiva och negativa. 

3.5 Behovet av fler moskéer lokalt i din region och i Sverige 

Framtiden är oviss och en stor fråga. Men representanter för muslimer i Stockholm, Uppsala 

och Gävle hoppas att moskéerna ska bli en naturlig del av Sverige. De ser en ljus framtid för 

moskéerna i Sverige. Som tidigare sagts i undersökningen står hoppet till tredje och fjärde 

generationen. Det är de som ska få fart på byggandet. I framtiden tror person B att tredje och 

fjärde generationens invandrare kommer att ha större krav på det svenska samhället. De är 

födda här, tillhör Sverige och vet vilka rättigheter de har. De vill bli behandlade som alla 

andra svenskar och flera moskéer kommer att byggas. A hoppas att det blir många fler 

moskéer i Sverige i framtiden och att de blir en naturlig del av landet. I Sverige tror C att fler 

moskéer kommer att byggas i framtiden. Detta beror på att allt fler muslimer invandrar till 

Sverige och ju fler man är desto lättare är det att kräva moskéer och det i sin tur ger snabbare 

beslut av de styrande. Det är ett religiöst behov för muslimer att ha en moské nära. Även C 

har märkt att många människor väljer att konvertera till islam. Det är i större behov av 

moskéer än de som är födda till islam tror C. De slukar allt som har med islam att göra, de 

älskar religionen och brinner för tron. För dem blir traditionen med moskéer extra viktigt, där 

får de chansen att träffa andra muslimer. 

Intervjupersonerna är även positiva till framtiden i deras eget område. I Uppsala kan ett 

nybygge vara aktuellt inom en tidsram på fem till tio år. A tror att det kan bli trångt i Uppsala 
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moské. Under en fredagsbön hade man uppskattningsvis 1.500 besökare, en vanlig fredag 

besöker 600-700 personer moskén. Han menar att det kan bli trångt och i sådana fall vill man 

bygga en moské i en annan del av staden. Men först måste man göra den nuvarande moskén 

så aktiv som möjligt. Om och när det blir dags för ett nybygge är det troligen yngre krafter 

som tar vid. A tror att det är de inhemska, svenska muslimerna som tar intiativet till en ny 

moské. För att Uppsala kommun ska bevilja en moské måste det vara av säkerhetsskäl, alltså 

att det är på grund av att antalet muslimer växer som man måste ha ett nytt samlingscentrum. 

Liksom person A anser person B att det finns ett stort behov av utbyggnad, nu talar vi om 

Stockholms området. Detta på grund av samma anledning som person A, att det är för trångt i 

dagens läge. B förklarar läget i Stockholm: I dag räcker inte en moské till. Man måste be i 

omgångar och under fredagar är det mycket trångt i lokalerna. Men störst behov av nya 

lokaler har alla de muslimer i Stockholm som ber i trånga källarlokaler. B har besökt flera av 

dem och berättar att säkerheten är liten i dessa lokaler. De är små och ventilationen är dålig. 

Om det börjar brinna blir det katastrof och flera blir antagligen krossade vid en utrymning 

menar B. Men man behöver hjälp av samhället i processen att få till bättre bönelokaler. Det är 

förnedrande att hålla till i en dålig källare påpekar B. I Fittja inviger en turkisk förening en 

moské i början av Ramadan. B vet att flera föreningar planerar en gemensam moské i norra 

Stockholm. Protesterna mot moskéer minskar när man köper en tomt och bygger en moské 

utanför bostadsområden och långt från en plats centrala punkt. 

I Gävle handlar det mest om saknaden efter en moské, här är det dock inte tal om 

utrymmesbrist i de nuvarande lokalerna som hos A och B. Gävle islamiska center driver i dag 

det man kallar ”moskén” på söder i Gävle. Tidigare träffades Gävles muslimer i en lokal på 

nordost. I moskén finns aktiviteter som koranläsning, fredagsbön och undervisning. Detta är 

verkligen inte en källarlokal poängterar B. Ibland diskuterar muslimerna i Gävle att ansöka 

om att få bygga en ”riktig” moské i området. Det finns alltså ett behov bland muslimerna i 

Gävleområdet. Men först måste man finna lämplig plats, som är lite separat. Söder är ett fint 

ställe menar C. Vi skulle vara glada om vi fick en moské säger C. Men hon är den enda av 

intervjupersonerna som belyser muslimernas ansvar i att bygga en moské. Hon påpekar att 

man måste ha en stabil och engagerad styrelse för att det ska fungera. Man måste ta första 

steget, ingen annan gör det åt muslimerna. Alla måste vara beredda med att arbeta med till 

exempel underhåll av moskén. C har en känsla av att de flesta icke-muslimer i Gävle är 

positivt inställda till moskén. Hon poängterar även att muslimer, både i Gävle och på andra 
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orter måste förstå att det tar tid att få genom beslut som berör islam. Att det tar ett tag innan 

man får det man vill helt enkelt. 
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4 Diskussion och analys 

Begreppet moské är svårt att definiera. Som jag konstaterat tidigare är en definition beroende 

av flera olika faktorer, som till exempel tid, kultur och tidigare erfarenheter. Men alla tre som 

jag intervjuade poängterar att det inte är utseendet som är viktigast, varken månskäror eller 

minareter är ett krav. Den klart viktigaste funktionen en moské har är att den är en mötesplats, 

signerad för bön, för muslimer. Vad som sedan finns i moskén, det vill säga innehållet, 

varierar. I en moské kan det finnas undervisningssalar, i en annan bibliotek. I min studie har 

det även talats om framtiden och de förändringar som den för med sig. Det är tredje och fjärde 

generationens invandrare som formar det muslimska i ett svenskt samhälle. Jag fastnade för 

Pyar Durranis tolkning av moskéer i framtiden: faluröda med vita knutar. 

Jag kan nu konstatera när jag närmar mig slutet på denna C-uppsats att det är fördomar mot 

muslimer som är det största och mest övergripande problemet vid moskébygget. Både hos 

politikerna, medierna och allmänheten möter muslimerna en stor skepsis. Det bekräftar de tre 

intervjuade A, B, C och bakgrundslitteraturen. Under intervjuerna berättades det bland annat 

om att man inte vill blanda in något muslimskt i det typiskt svenska, till exempel på Söder i 

Stockholm ville man bevara huvudstadens kärna som den var från början. Man vill inte heller 

att en moské ska placeras centralt, så att alla ser den. Den passar bättre i en skogsdunge eller 

vid ett industriområde är en återkommande kommentar. Bland andra Pia Karlsson tar upp 

denna problematik med uråldriga stadsplaner och kulturarv. Man är rädd om platser där kultur 

och historia har en betydelse för Sverige. Moskén på Söder i Stockholm är ett exempel på 

detta. 

Fördomar, ofta med rasistiska inslag mot muslimers leverne hänger med när det blir tal om 

moskébyggen. Det blir en ”vi” mot ”dom” känsla berättar de tre intervjuade. Motståndarna 

vill bevara det de kallar för svenskheten. De som protesterar mot moskéer är rädda för 

terrorhot, böneutrop, ökad trafik på platsen och att muslimer ska ta över i området. Pia 

Karlsson & Ingvar Svanberg hänvisar i boken Religionsfrihet i Sverige till en till en 

attitydundersökning, gjord 1990. Då var 76,6 procent av befolkningen mot att moskéer 

byggdes i deras närhet, endast 5,5 procent var positivt inställda. Men jag tror att en förändring 

är på kommande. De tre personerna som jag intervjuade har upplevt att hotet mot muslimer 

och moskéer har minskat. Det kan bero på att i Uppsala och Stockholm var motståndet som 

störst när man planerade att bygga moskéer, allmänheten var rädda för det som är nytt. Nu är 

moskéerna en del av stadsbilden och läget är lugnare. I vissa fall besöker de forna 
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motståndarna moskéerna. I Gävle upplever person C att muslimer och svenskar lever sida vid 

sida och att det fungerar bra hittills. Men det är en lång väg kvar att gå. Det kanske handlar 

om att mötas på halva vägen. 

Finansiering är ett annat problem som beskrivs av litteraturen och de tre representanter i 

Stockholm, Uppsala och Gävle. Kommunerna är inte positiva till att ge bidrag för att stödja 

moskébyggandet. Man konstaterar att det är sällan som muslimer får bidrag för 

moskébyggande. Ekonomiskt stöd går ofta istället till svenska frikyrkor. Det som gäller för 

muslimerna är att samla in pengar för att på så vis få råd att bygga en moské. A, B och C 

uppger att muslimer som vill bygga moskén kommer att bidra med pengar, eftersom det ligger 

i deras intresse. Det är även högst troligt att muslimer i övriga världen vill att flera moskéer 

byggs i Europa och bidrar vid byggandet. Men här tar person C upp en viktig aspekt, som inte 

bara hör till finansieringsfrågan. Hon menar att det är upp till muslimerna själva om de vill 

synas och höras och på så sätt få uppmärksamhet hos de styrande och allmänheten. Det 

handlar om att kämpa och se till vad vi kan göra, vad ligger inom vårt eget ansvar menar C. 

Hon ger exempel på vad muslimerna kan göra för att förbättra situationen, som att skriva 

debattartiklar i tidningarna, där kan de föra fram sin åsikt. 

I de flesta fall överensstämmer den tidigare forskningen med vad jag kommit fram till i min 

studie. Det man kan säga om skillnader är, anser jag, att min studie har en mer positiv anda, 

en ljus framtidstro. Detta märker man sällan i litteraturen, där de ofta pekar på problemen och 

vad de kan bero på. A, B och C menar att det finns många möjligheter med moskébyggande 

som kanske får större utrymme i framtiden. Min C-uppsats kommer även med förslag på 

lösningar på problemen. Person C menar att det inte bara är upp till det svenska samhället, det 

styrande och allmänheten hur framtiden ska se ut. Det är till nästan lika stor del muslimernas 

eget ansvar. Min C-uppsats visar även på, hur framtiden kan se ut för moskéerna, både 

regionalt, men även i hela Sverige. 

De intervjuade uppger att i en tid när tredje och fjärde generationens invandrare växer upp och 

allt fler väljer att konvertera till islam blir det lättare att bygga upp fler moskéer. Dessa två 

grupper är dels mer medvetna om och belyser sina rättigheter de har att utöva sin religion. De 

argumenterar för dem och på något sätt står de för något nytt, ett samhälle där både muslimer 

och svenskar samarbetar. De är svenska muslimer. Jag redovisar även aktuella planer på 

utbyggnad av moskéer regionalt. Alla tre städerna funderar på och vill snart bygga fler 

moskéer. 

 23



En annan fördel som alla tre personerna tar upp är all möjlighet till undervisning och 

utbildning som en moské för med sig. Det handlar delvis om att unga muslimer får 

undervisning i Koranens lära, som även litteraturen påpekar. Men intervjupersonerna tar detta 

ännu ett steg längre. Man vill även bygga muslimska skolor, gärna nära moskén. Detta delvis 

för att muslimska elever inte ska känna sig utanför eller annorlunda i skolan. I Stockholm och 

Uppsala tar man nu emot besökare, ofta skolklasser som vill besöka moskén. Detta ofta för att 

motverka fördomar som ibland uppstår. 

Person B framhåller det samarbete som muslimerna har med katoliker och kristna. Man 

ordnar träffar med svenska missionskyrkan och Katolska kyrkan i Stockholm. 

Det man även bör ha i åtanke är att resultatet av intervjuerna skulle högst troligen blivit 

annorlunda om jag valt andra intervjupersoner. Jag redogör för informanternas svar, deras 

åsikter i studien ska man naturligtvis se som subjektiva och inte som representativa för alla 

muslimer i dessa områden. 

4.1 Förslag på vidare forskning 
 
Under arbetet med C-uppsatsen har det flera gånger kommit upp idéer till vidare forskning. 

Trots att det inte finns så mycket forskning om ämnet moskéer i Sverige, anser jag ändå att 

det skulle vara intressant med en fördjupning inom dessa områden. 

Kartlägg alla kommuner som i dagsläget vill få till ett moskébygge. Visa på hur arbetet går till 

från att man skriver första ansökan till alla protester. 

Studera hur tredje och fjärde generationens invandrare (som det talats mycket om i min C-

uppsats) ser på moskéer i Sverige- nu och i framtiden. Hur vill de kämpa vidare? 

Hur skulle en typisk svensk-muslimsk moské se ut? 

Gör en studie av hur media påverkar bilden av islam och moskéer i Sverige. 

Vad säger beslutsfattarna i frågan? Hur ser deras argumentation ut vid ett moskébyggande? 
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5. Sammanfattning 

I dag i Sverige finns det sex moskéer. De är placerade i Trollhättan, Malmö, Göteborg, 

Uppsala och Stockholm. 

Ordet moské innebär för A, B och C en plats där bön utföres. Det är en viktig samlingsplats, 

ett centrum på flera olika sätt, för muslimer. Fredagsbönen och riktningen mot Mekka i 

bönelokalen är viktig. Det yttre utseendet med till exempel minareter och månskäror är inte 

lika viktigt. En moské kan vara en källarlokal. 

Trots att vi lever i ett Europa på 2000-talet med religionsfrihetslagar, där man har rätt till sin 

tro, så är det idag svårt för muslimerna att få acceptans när det gäller moskébyggandet. Jag 

konstaterar att fortfarande idag i Sverige är det rädslan som är det största hotet. Man är rädd 

för det nya som hotar nuvarande normer och samhällsutseende. De problemen som de tre 

representanterna ser är fördomar mot muslimer och därmed moskéer. Moskéer drabbas av 

samma fördomar och rädsla som muslimer och islam. Man stöter på protester bland 

allmänheten, bland de styrande i samhället, bland grannar till den planerade moskén, hos 

andra religiösa samfund och i media. Det är problem med att få tillstånd för bygglov, 

placering och motstånd från närboende. 

Finansiering är ett annat problem. Muslimerna blir tvungna att ”samla in pengar” för att få till 

en moské. Medan ofta traditionella kristna frikyrkor gynnas när det är tal om stöd från staten. 

Tidigare forskning pekar på problem med bland annat protestlistor som vänder sig mot 

moskébyggande på grund av till exempel ökad trafik, böneutrop, att moskén inte passar in i 

området samt rädsla för terroristattacker. Flera rasistiska åsikter kan skönjas. 

Men nu när moskéerna står på stadig mark i Stockholm och Uppsala är läget lugnare. Person 

A och B berättar att flera av de forna motståndarna nu besöker moskén och visar tolerans. I 

Gävle har man hittills inte behövt brottas så mycket mot fördomsfulla tankar och man hoppas 

att det ska fortsätta att vara så. 

Möjligheter som A, B, och C ser med en moské är att den främjar utbildning, både i moskén 

och utanför. Man talar positivt om tredje, fjärde generationens muslimer. De gör att 

moskéernas framtid ser ljusare ut. Dels för att de vet om sina rättigheter i samhället och 

kämpar för dem och dels för att representerar något nytt, en blandning mellan det islamska 
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och svenska. Positivt är även att muslimerna inte ger upp, de är ofta aktiva i sin kamp att få 

till fler moskéer. Person C poängterade att det delvis är upp till muslimerna själva, att de 

måste synas och höras i samhället för att de styrande och allmänheten ska få upp ögonen för 

muslimernas vilja. 

Regionalt sett visar min studie att behovet av flera moskéer är stort. Stockholm, Uppsala och 

Gävle vill alla bygga moskéer i framtiden. Alla tre intervjupersonerna bekräftar att behovet 

växer delvis för att allt fler muslimer invandrar till Sverige, en ung muslimsk generation växer 

upp och allt fler konverterar till islam. Det blir alltså trångt i dagens bönelokaler och moskéer. 
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Bilaga 1 
 
Inför intervjuerna: 
 
Frågebatteri till de muslimska ledarna i Stockholm, Uppsala och Gävle. 
 
Beskriv hur ser läget ut i dag i din stad? Vad har ni för bönelokaler/moskéer? Vad är på 

planeringstadiet? 

Placering och planeringen av en moské som ska byggas. Hur går arbetet till? 

Vilka möjligheter samt problem ser ni i er region när det gäller utbyggnaden av moskéer? 

Hur stort är behovet av flera moskéer? 

Varför är den här frågan så viktig, vad betyder en moské för en muslim? 

Vilka problem stöter man på i planeringen av nya moskéer? 

Ekonomiskt stöd? 

Hur blir ni bemötta av allmänheten och de beslutsfattande? 

Vad säger muslimer i er församling som ni talar med? Hur upplevs situationen? 

Kan alla muslimer enas i din stad m vilken typ av moské som behövs? 

Hur känns det inför framtiden? 

 

 
Hur ser politikerna på behovet av fler moskéer i Sverige? 

Vad rapporteras i media om detta? 

Vad säger lagen? Religionsfrihetslagen? 
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Bilaga 2 

 

Uppsala moské 
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Bilaga 3 

 

Stockholms moské 
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1.Inledning

I Sverige finns det många kyrkor. Dit går många kristna när de vill be. Kyrkorna byggdes för länge sedan. Då var nästan alla människor i Sverige kristna. Men numera bor det också många här i landet som har andra religioner. Flera av dem är muslimer. För det mesta har de inte någon moské dit de kan gå för att be. (Sveriges radio 2005-11-23)


Det är i ett mångkulturellt och mångreligiöst Sverige som vi lever i dag. Detta medför såklart nya möjligheter, men även svårigheter. I min uppsats ska jag avhandla möjligheter och problem gällande fler moskéer i Stockholm, Uppsala och Gävle.

I dag finns det mellan 250.000 och 350.000 muslimer i Sverige (Larsson 2006), en siffra som skiftar beroende på vilka data man väljer att lita på. Med dessa fakta i minnet anser jag att man inte kan säga att islam är en liten del av det religiösa livet i vårt land. Tvärtom, i takt med att inflyttningen ökar så växer antalet personer med islamisk bakgrund. De kommer från olika länder med skilda kulturer. Men de har religionen islam gemensamt.


Det var under Ramadan, hösten 2006, som jag började intressera mig för hur muslimer i Sverige lever. Hur deras vardag ser ut och hur möjligheterna för att utöva islam ser ut. Jag studerade då hur köpmännen gjorde reklam för mat som muslimer äter under Ramadan och den efterföljande festen Eid al-Fitr. Köpmännen verkar ha insett att det är fördelaktigt vara tillmötesgående, att man är villig att ta in nya livsmedel, eftersom det ger ett uppsving för omsättningen.

Jag intervjuade i samband med Ramadan två muslimer som bor i stadsdelen Öster i Gävle. De efterlyste en större samlingslokal, en moské med allt som hör till den för muslimer i Gävle. Det är här mitt intresse väcks. Jag vill ta reda på hur muslimer i Stockholm, Uppsala och Gävle ser på framtiden för moskéer i deras region och vilka åsikter de möts av vid planeringen av en moské.

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med min C- uppsats är att studera muslimers uppfattningar om de möjligheter och problem som de ser i att bygga moskéer i dagens Stockholm, Uppsala och Gävle. Jag utgår från följande frågeställningar:

- Hur ser de muslimska representanterna i Stockholm, Uppsala och Gävle på behovet av flera moskéer?


- Vilka möjligheter samt problem ser muslimska ledare i sin region när det gäller utbyggnaden av moskéer?


- Vad innebär ordet moské för de personer som jag intervjuar?

1.2. Metod

Denna C-uppsats bygger på tre djupintervjuer med muslimska representanter i Stockholm, Uppsala och Gävle. Jag kontaktade dessa i mitten av mars för att fråga om de var intresserade av mitt C-uppsatsämne. Jag valde djupintervjuer eftersom jag vill ha subjektiva svar, och få en klarare uppfattning om hur läget ser ut på dessa tre områden. Jag vill även att det ska finnas utrymme för de muslimska ledarna att uttrycka känslor och ge tid för följdfrågor. Mitt mål är att denna C-uppsats ska få ett perspektiv inifrån, alltså att muslimerna som är fokusgruppen i denna frågeställning ska få säga sin åsikt, beskriva behoven samt problemen.

Intervjuerna som genomförs ska vara öppna, alltså att intervjupersonerna själva får möjlighet att avgränsa, behandla och definiera området. När intervjuerna sedan tolkas handlar det om att identifiera innebörder, snarare än att komma fram till förutbestämda uppfattningar (Starrin & Svensson 1994).

Jag har även använt mig av den fenomenografiska metoden. Den beskrivs av Mikael Alexandersson i Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994). Den beskriver hur fenomen, företeelser eller objekt uppfattas av människor. I den fenomenografiska forskningen är uppfattningar i fokus. Hur-aspekten är viktig, vilket innebär att informanternas svar ska analyseras med huvudfrågan hur? Hur man uppfattar en företeelse eller det objekt som behandlas. Jag ska analysera hur de tre personerna jag intervjuar uppfattar möjligheter respektive problem med fler moskéer i Stockholm, Uppsala och Gävle. Fenomenografins forskningsintresse är att beskriva olikheter, det vill säga variationer i uppfattningar som resultat. Jag kommer att beskriva likheter och olikheter i deras svar. Intervjumetoden är vanligast i fenomenografin. Men det finns inte några rätta eller lämpliga svar i en fenomenografisk intervju, det är den individuella förståelsen som bestämmer innehållet. Det handlar i en fenomenografisk metod om ”att den empiriska undersökningen omfattar en kvalitativ analys av utskrivna intervjuer som forskaren själv genomför” (Starrin & Svensson 1994).

Jag har valt en kvalitativ metod för arbetet. Alltså att intervjuerna byggs upp av min egen förförståelse. Vidare att intervjuerna är djupa, ger närhet och sammanhang och inte är generaliserade (Föreläsning 15/2 2007 Olov Dahlin). Det som vidare kännetecknar en kvalitativ metod är att data som ges har en grov skattning till skillnad från den kvantitativa som är precis. Kvalitativa data anses vara subjektiva, det är muslimernas åsikt jag vill förmedla (Starrin & Svensson 1994).

Uppsatsen är empiriskt grundad, alltså baserad på erfarenheter och iakttagelser.


Vidare så har jag byggt denna uppsats på tidigare forskning om moskéer i Sverige, jag gör också en utblick mot Europa, som jag ville göra för att få en bredare syn på problemen. Jag har studerat litteratur och artiklar på Internet.

1.3 Intervjuförberedelser


Jag förberedde mig inför samtalen genom att läsa fakta om moskéer i Sverige. Jag har tagit del av tidigare forskning inom området, vilka problem och möjligheter som finns. Jag var i kontakt med varje intervjuperson i god tid innan samtalet. Vi kom överens om plats och tid för intervjuerna. Jag gav dem även några övergripande frågor att fundera på till vårt möte. Några dagar innan våra möten kontaktade jag personerna igen för att kontrollera att vi var överens om tid och plats.

Jag gjorde en sammanställning av frågor och eventuella följdfrågor. Resultatet av detta blev ett frågebatteri (se bilaga 1) som jag hade som underlag inför varje möte. Jag bestämde mig för att dokumentera de tre samtalen med bandinspelningar och kompletterande anteckningar. Jag har valt att återge samtalen i berättande form. Jag har mellanrubriker som tar upp enskilt viktiga områden. Jag sammanställer de tre intervjupersonernas svar.


1.4 Materialbearbetning


I materialbearbetningen nedan, berättar jag hur arbetet med intervjuerna fortlöpt. Jag redogör även för hur mitt arbete sett ut efter samtalen.


1.4.1 Intervjukommentarer


Jag har alltså genomfört tre djupintervjuer inom omloppet av två veckor. Intervjuerna tog vardera mellan en till två timmar i anspråk och skedde i olika typer av lokaler. I Uppsala träffades vi på ett café, i Stockholm i moskén och i Gävle på Högskolan i Gävle. De olika rummen kan ha betydelse för hur intervjuerna formades. Jag tänker då på ljudnivån och stämningen runt omkring. Jag använde mitt frågebatteri som utgångspunkt under samtalen. Jag är väldigt nöjd med intervjuerna. Jag anser att jag på ganska kort tid fick mycket värdefull information av de tre personer som jag intervjuade. De berättade både bakgrund och fakta och under vissa delar av samtalen blev de mer personliga i sina svar. Jag var inte rädd för avbrott eller tystnad i intervjuerna. Tvärtom, så tror jag att det kan främja ett samtal. Både jag och den intervjuade får mer tid till eftertanke som förhoppningsvis leder oss in på nya spår i samtalet. De tre personerna har väldigt olika bakgrund. Jag hoppas att på de punkter där deras åsikter går isär ska ge arbetet bredd. Min roll under samtalen var lyssnande och försiktigt styrande, vilket tyvärr kanske märktes mest under det tredje och sista samtalet då jag funderade mycket på vad de två tidigare informanterna sagt.


1.4.2 Samtalsreferaten

Under intervjuerna använde jag mig dels av bandinspelning, men jag antecknade även nästan allt som de tre personerna sade. Efter att jag kommit hem från varje intervju lyssnade jag genom kassettbanden för att se om jag missat något viktigt när jag förde anteckningar under samtalen. Sedan började jag skriva undersökningen. Jag kom fram till att det var bäst att jag använde mig av mellanrubriker. Dessa mellanrubriker är nästan identiska med mina frågeställningar. Till exempel ”Vad innebär en moské för dig?” Under mellanrubrikerna sammanfattar jag i berättande form vad varje person sagt om ämnet. I vilken ordning mellanrubrikerna kommer följer samtalens normala förlopp. Att välja ut det väsentliga som varje person sade är en tuff uppgift för mig som undersöker ämnet. Det handlar om att få med det som jag anser vara viktigt för uppsatsens syfte, men även att kanske få med helt oväntade spår. Min intention under redigeringsarbetet var att på ett berättande vis kunna återge en beskrivning över varje samtal. Jag har valt att inte alls redovisa mina egna kommentarer från intervjuerna, jag anser dem inte vara väsentliga i detta skede. Efter en ytterligare redigering och genomläsning, så sände jag ut samtalsreferaten till de intervjuade som överenskommet.


1.4.3 Disposition

Denna uppsats kommer efter dessa inledande delar om syfte och metod att innehålla fyra delar. Först behandlar jag hur många moskéer som finns i Sverige idag, var de är placerade och hur deras verksamhet ser ut. Jag redovisar även vad som framkommit inom området tidigare, i litteratur och forskning. Vilka problem som forskarna pekar på vid byggandet av moskéer. Jag tar även upp religionsfrihetslagarna och vad de innebär för byggandet av flera moskéer och hur det ser i ut i övriga Europa.

Sedan redovisar jag intervjuerna med de muslimska ledarna i Stockholm, Uppsala och Gävle. Hur de ser på behovet av fler moskéer, vilket motstånd de möter i arbetet och vad de tror om framtiden. Slutligen följer en analys av ämnet, där jag redogör för vad jag kommit fram till i min studie.

2. Bakgrund


2.1 Vad är en moské?


Jag vill först klargöra vad en moské är, hur den ser ut och i vilket syfte den används. Ordet moské kommer från det arabiska ordet masjia ”platsen där man faller ner” eller ”platsen för tillbedjan”(Stenberg 1999). Begreppet moské är mer mångtydigt än man kanske tror. Man kan definiera moské som ”en samlingsplats för fler aktiviteter i en ändamålsenlig konstruerad byggnad med islamisk prägel” (Karlsson & Svanberg 1997). En moské är en muslimsk helgedom, avsedd för bön, predikan och undervisning. Troende muslimer ber i moskén minst en gång i veckan, oftast på fredagar. Bönen leds av en imam (böneledare) och före bönen ska man tvätta sig, så att man blir rituellt ren. Renhet betonas, både fysisk och andlig hos såväl trosutövaren som moskén.

Utseendet på moskén kan variera. Ofta kännetecknas den av det kupolformade taket, minareter och månskäror.

2.2 Syftet med moskén


Man kan se en moské som en institution, en offentlig arena. Men även ett rum för religiöst utövande. I Sverige är moskén nästan den enda som är institutionen baserad på islamisk grund. Därför fungerar den som ett samhälle i miniatyr som passar för till exempel högtider, vigslar, socialtjänst och utbildning. Som jag nämnde tidigare är en moské ofta mer än bara gudstjänstlokal, utan som ett samhälle samlat under ett och samma tak. Exempelvis finns ofta bibliotek och bespisning, samt hos de större moskéerna i de muslimska länderna ibland även härbärge, sjukhus och teologisk skola. Moskén kan vara samlingsplats för politik, juridik och utbildning. På vissa orter erbjuder man även sovplatser för resande, studenter samt sjukvård och man ger mat till fattiga. Kvinnor och barn erbjuds undervisning i Koranen och det arabiska språket. Många muslimer kommer till moskén för att utföra meditationsövningar eller bara umgås och samtala med vänner. Vid moskéerna i Sverige kan muslimer få information om regler och praxis i det svenska samhället. Det handlar alltså om att återskapa ett muslimskt rum i det nya hemlandet (Svanberg & Westerlund red 1994).

Pia Karlsson har i texten Islam tar plats -moskéer och deras funktion studerat hur moskéer utformas i Sverige, vilken roll de spelar för muslimernas gemenskap och på vilket sätt denna visuella symbol bemöts av omgivningen. Karlsson tar upp moskéns betydelse för muslimerna. Förutom att det är ett samlingsrum för människor som förenas under en gudstjänst och möter Gud finns en rad andra betydande faktorer i detta religiösa rum. Den har funktionen att vara ett centrum, en symbol för muslimsk identitet. Här ska det finnas rum för kultur, livsideologi, information, sjukvård och undervisning. Men det är mer än det rituella. Utan en moské kan en känsla av att sakna tillhörighet komma. Det är andligheten och riterna som är betydelsefulla.

En moské kan ses som ett grundläggande behov för muslimerna för att kunna bevara och utöva sin religion. Men det handlar även om att kunna höja gruppens status, få respekt och skapa förståelse. Lojaliteten ska bli starkare och det är viktigt för kommande generationer svenskfödda muslimer (Karlsson & Svanberg 1997).

2.3 Moskéer i Sverige idag


Det är inte helt lätt att bestämma hur många moskéer det finns i Sverige idag. Det är vanligt med bönelokaler och samlingsrum i lägenheter, gamla villor och källarlokaler. Men några exakta uppgifter på hur många dessa är finns inte. En uppskattning är att det enbart i Stockholm finns drygt 100 lokaler som används som samlingsrum (Karlsson & Svanberg 1997). Förutom dessa finns det sex moskéer i svenska städer. Jag kommer nu att presentera moskéerna.

Nasirmoskén är Sveriges första moské och den stod klar 1976. Nasirmoskén är belägen i Göteborgsförorten Högsbohöjd. Den tillhör ahmadiyya rörelsen, vars lära inte accepteras som del av islam av världens övriga muslimer. Byggnaden rymmer en bönehall, lokaler för gemensamma aktiviteter och en lägenhet.


Malmö moské förvaltas av organisationen Islamic center. Byggandet av moskén påbörjades i maj 1983, den stod klar senare samma år. Den är uppförd i närheten av invandrartäta stadsdelen Rosengård. En del av centret förstördes i en anlagd brand april 2003, men återuppbyggdes inom ett år. Moskén är välbesökt av muslimer från hela Skåne, men även av muslimer från Köpenhamn. Tillkomsten av denna separata moské var relativt odramatisk, det var inte några stridigheter.

Trollhättans moské ligger i stadsdelen Lextorp och drivs av islamiska kulturföreningen i Trollhättan. Det var i november 1982 som kommunstyrelsen föreslog en planändring en del av området Lextorp till förmån för moskébygge. Det var inte heller några livliga protester mot moskén i Trollhättan. Den uppfördes 1985 som Sveriges tredje moské. Men den brann ner 14 augusti 1993. Den nuvarande moskén byggdes på samma plats som den gamla efter ett upprop med namnunderskrifter i den lokala tidningen och insamling av pengar. Men ungefär vid samma tidpunkt hade uttalade rasistiska och främlingsfientliga grupper som Sverigedemokraterna och Vitt Ariskt motstånd fått allt mer stöd bland ungdomar i Trollhättan.


Uppsala moské (se bilaga 2) ägs av islamiska föreningen i Uppsala. Den är placerad i stadsdelen Svartbäcken och uppfördes 1995, och blev Sveriges fjärde moské. Trots att klimatet hårdnat för svenska muslimer tillkom denna moské utan större motstånd. Många är intresserade av moskén. Speciellt skolklasser, arbetsplatsdelegationer och allmänheten köar för visningar och informationsmöten (Karlsson & Svanberg 1997).

Stockholms moské (se bilaga 3), även kallad Stockholms stora moské, invigdes år 2000. Den ligger vid Björns trädgård, nära medborgarplatsen på Södermalm. Moskén rymmer 2.000 bedjande och förutom de religiösa funktionerna finns det bibliotek, bokhandel, gymnastiksal, kontor, storkök och föreläsningslokaler.

Bellevuemoskén som är belägen i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg drivs av föreningen islamiska sunnicentret som bildades 1993. Föreningen har omkring 5.000 medlemmar.

Den 16 januari 2006 godkände byggnadsnämnden i Umeå planerna på byggandet av en moské. Det är stiftelsen Umeå moské som står bakom bygglovsansökan. Umeå moské kommer att ligga i ett skogsområde mellan Ålidhemskyrkan och förskolan Hoppet. Moskén kommer förutom bönehall att innehålla bland annat gymnastikhall, bibliotek, gästrum och kontorsrum. Intill byggnaden kommer en 22 meter hög minaret att finnas.

2.4 Religionsfrihetslagarna


Religionsfrihet är inte en fråga som endast berör den svenska kyrkan menar författaren och socialdemokraten Evert Svensson i Religionsfrihet i teori och praktik. Svensson påpekar att detta är en fråga som är högaktuell för landets styrande regering och parlament. Han poängterar att det är omöjligt att ha religionsfrihet om inte andra friheter respekteras, till exempel tros- och tankefrihet, yttrande- och mötesfrihet och friheten att bilda politiska partier. Svensson får medhåll av Walter Persson i Kyrkofrihet och religionsfrihet. Han tar upp att det är viktigt med religionsfrihet i vårt samhälle, eftersom det är av en mångkulturell och mångreligiös karaktär. En konsekvent tillämpning av religionsfriheten kräver, menar Persson, att alla trossamfund behandlas lika och med respekt.

Det internationella skyddet för religionsfriheten baseras på FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Bland konventioner kan nämnas den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som antogs av Förenta Nationernas generalförsamling den 18 december 1966 och trädde i kraft 1976. Artikel 18 behandlar religionsfrihet och säger:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller antaga en religion eller tro efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning och undervisning.

2.5 Vilka problem finns enligt den tidigare forskningen?


Jag kommer här att presentera den tidigare forskningens syn på problemen. Problemen när det gäller byggandet av moskéer kan sammanfattas i en ofta trög byråkrati och en negativ opinion. Med tiden har det blivit ett allt hårdare klimat för muslimer i Sverige, bilden av islam har fått en negativ prägel. Allt fler organiserade grupper mot moskéer har framträtt i svenska städer. Enligt en attitydundersökning som gjordes 1990 skulle 76,6 procent av befolkningen varit mot att moskéer byggdes i deras närhet, endast 5,5 procent var positivt inställda till moskébyggande (Karlsson & Svanberg 1997).

En undersökning från Integrationsverket pekar på samma sak. Man gjorde i fjol en undersökning om integration där över 2.500 personer deltagit. Bland de frågor som ställdes så fanns en del om attityder till Islam. Mest negativa är tydligen svenskar till moskébyggen, speciellt om det rör sig om att ha en moské i närheten av där de bor. Mer än en tredjedel av de tillfrågade är mot att ha en moské till granne.


Många svenskar är rädda för att muslimerna ska rotfästa sig i Sverige. Att de blir en del av den svenska kulturen och det svenska samhället. Denna åsikt stöter jag på flera gånger i min studie av tidigare forskning och när jag besöker olika hemsidor på Internet. Många känslor är inblandade när moskébyggandet kommer på tal. Muslimerna möter på motstånd från närboende, rasister, frikyrkor, media och politiker. Det är alltså en rad olika faktorer de muslimska föreningarna kämpar mot när de vill bygga en moské i en svensk stad. Ett problem är åldriga stadsplaner och att kommunerna inte hjälper dem att få ett område där de kan bygga en moské och om de väl får tillstånd så protesterar grannarna till tomten. Ett annat problem är finansiering, det beslutas inte om stöd till byggnaderna. Men det största problemet är nog fördomar. Allt handlar om attityder som beslutsfattare och allmänheten bär på. Man är rädd för ”de andra” och vill värna om ”det egna”. Helst skulle man vilja att moskén placerades i ett industriområde eller i ett skogsparti (Svanberg & Westerlund 1999).

Kenneth Ritzen i texten Erkännande förlöser tar upp ämnet finansiering. Han menar att när det gäller ekonomiskt stöd så gynnas traditionella svenska frikyrkor till nackdel för österländska kyrkor och islam. Ofta bygger stödet på antal medlemmar, men problemet är här att enda automatiska registrering av personer är de som hör till statskyrkan.


Hur har då beslutsfattare ställt sig i frågan om moskéärenden? frågar sig Pia Karlsson och Ingvar Svanberg. Inom samtliga partier har man någon gång ställt sig skeptisk till eller försökt hindra moskébyggen. Däremot har Karlsson och Svanberg konstaterat att kommunala tjänstemän som handlägger moskéärenden agerat i enlighet med vad som förväntas av dem. Vad är då allmänheten rädda för? Ett exempel är en planerad moské i Haninge som stötte på motstånd våren 1990. Det var namnlistor och skrivelser som förekom. Huvudargumenten var: ökad trafik, fara för muslimska terroristattacker och rasistiska bråk, rädsla för och hat mot islam (Karlsson & Svanberg 1997).

I Svanbergs text nämns saker som böneutrop fem gånger om dagen samt miljöskäl och att det blir mer trafik av besökare om en moské byggs. Det var ivriga protester mot byggandet av moskéerna i Göteborg och Stockholm. Frikyrkorna var kanske de motståndare som hördes mest. Svanberg förundrar sig över hur moskébyggen motarbetas när flera religioner uppkommit i Sverige i samband med efterkrigsinvandringen. Dessutom hör religion till den privata sfären. Man kan tycka, menar Svanberg, att det borde underlätta en religiös pluralism. Svanberg tar även upp de problem för muslimer som media och myndigheter skapar. Muslimerna upplever ofta förhinder i den svenska lagstiftningen, när de ska utöva sin religion. Han menar att många politiker och experter tror att invandrare försöker tvinga in islam i Sverige, ”försöker plantera den i det svenska samhället”. Svenskarna betonar skillnader mer än muslimerna själva. Svanberg är kritisk till den massmediala behandlingen av muslimerna. Omgivningen förutsätter att alla muslimer ska uppträda på ett likartat sätt.


Pia Karlsson sätter ord på problemet:

Den muslimska minoritetens rörelsefrihet bestäms av majoritetens tolkningar av situationen. Bland de redan existerande strukturer som invandrande muslimer möter i sin nya kontext finns uråldriga stadsplaner och principer för bedömning av vad som ska räknas som kulturarv och hur ny bebyggelse ska utformas i enlighet med detta. Hur förordningarna omsätts i praktiken och appliceras på muslimers önskemål om moskébyggen beror emellertid på de attityder människor, beslutsfattare såväl som allmänhet i deras omgivning bär på. (Svanberg & Westerlund 1999)


Det handlar oftast om en rädsla för det som är nytt, något man inte känner till eller har tillräcklig kunskap om. Platser där kulturen och historian har en betydelse för Sverige är man extra rädd om. En moské är annorlunda mot det ”typiskt svenska” och bör då inte uppföras på det tilltänkta området.


Främst på Internet kommer de mest radikala och främlingsfientliga tankarna fram. Nationalsocialistisk front är en grupp som är helt mot byggandet av moskéer i Sverige och det är inte helt överraskande. De använder uttryck som ”ett slag i ansiktet på det svenska folket”, ”rasblandning”, ”symboliskt territorium”, ”förfular stadsbilden”. De är rädda för att muslimerna kommer kräva egna stadsdelar, kommuner och småningom ett eget land. Det finns även en rädsla för att moskéerna ska bli en samlingsplats för terrorister, att moskéerna är nationella säkerhetsrisker. Detta grundar sig i fördomar och rädsla.

2.6 Hur ser det ut i Europa?


Frågeställningar kring moskéer må vara ett relativt ungt problem i Sverige. Men ute i Europa är detta ämne ständigt aktuellt. Religionsfrihet hör idag som bekant till de mänskliga rättigheterna. Organ som Förenta Nationerna, Europarådet, Unesco, Europeiska säkerhetskonferensen, kyrkornas världsråd och Katolska kyrkan har uttalat sig i detta ämne. År 1950 var ett viktigt avstamp, då godkände den europeiska konventionen dokumentet med de mänskliga rättigheterna. Kyrkornas världsråds generalförsamling har diskuterat religionfrihetens innebörd och det är speciellt två punkter som är av intresse i denna studie om moskéer.

varje människas rätt att förena sig med andra och med dem organisera sig för religiösa syften.

religiösa organisationers rätt att bestämma om riktlinjer och tillvägagångssätt för att förverkliga de syften de försatt sig. (Hultman 1994)


Brist på gudstjänstplatser tas upp som invandrares krav på religionsfrihet. Detta krav kan skapa praktiska problem. Man ger uttryck för en efterfrågan runtom i Europa: regeringar bör utveckla utbildnings- och informationsprogram som riktar sig in på att bryta ner barriärer. Det handlar om ömsesidig förståelse och god vilja hos de berörda och hos samhället.


Annika Ström Melin är skribent och frilansjournalist. I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 11 januari 2007 redovisar hon en del av hur det ser ut i dagens Europa för muslimer. Hon har studerat den publicerade årsrapporten från EU:s centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, EUMC. Rapporten har titeln ”Muslims in the European Union”.


Runt om i EU bränns moskéer ned, gravplatser skändas och förstörs, unga kvinnor som bär slöja attackeras och slakterier som säljer halalkött får fönsterrutor krossade. Enbart i Frankrike rapporteras till exempel följande ha inträffat under februari och mars 2004: en böneplats förstörs i Pertius, ett slakteri som säljer halalkött attackeras i Porto-Vecchi, två moskéer bränns ned i Annecy, ytterligare en moské förstörs i Comines … ett annat försök till mordbrand vid moskén i Creil. (http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14400718.asp)

Hon anmärker att attackerna mot muslimer blir alltmer brutala i Europa. Hon är orolig vad rädsla, våld och fördomar kan utvecklas till i ett samhälle där klyftorna mellan samhällsklasserna växer och det finns en stagnerande ekonomi.


2.7 Den positiva bilden


Men vi är inne i förändringsprocesser som kanske gör arbetet med att uppföra moskéer lättare i framtiden. Den generation som växer upp i Sverige i dag är svenska muslimer, det tror man att kan avspegla sig i till exempel arkitekturen. Pyar Durrani som är representant för en ny generation muslimer uppvuxna i Sverige tror att vi i framtiden får se ”faluröda moskéer med vita knutar” i linje med ”en lugn och balanserad islam förankrad i, och med respekt för, det svenska kulturarvet” (Svanberg & Westerlund 1994).

Det finns dock flera positiva saker att ta fram i denna presentation. En av dem är att muslimerna inte ger upp, de blir alltmer aktiva för att få till stånd moskébyggen. Trots allt motstånd de stöter på. Man talar även om att under flera år har en ”svensk” islam utvecklats. Alltså allt fler svenska medborgare konverterar till islam och blir muslimer. En annan positivt sak att ta upp är att muslimerna inte viker sig på grund av alla protester. De säger ifrån, ett exempel är ett protestbrev från 1988 som sändes till den dåvarande statsministern:

Nu får det vara nog. Nu har droppen fallit som fått bägaren att rinna över! Vi muslimer är hjärtligt trötta på att behandlas son en andra klassens medborgare eller som en bunt imbeciller. I över tre års tid har vi nu i Botkyrka sökt få något som i de flesta civiliserade länder världen över anses som en självklar rätt – vilket också borde vara fallet i Sverige i allra högsta grad, bland annat därför att man undertecknat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna nämligen en anständig lokal, värdig att utöva våra dagliga religiösa plikter i. (Svanberg & Westerlund 1994)


Jag har i min undersökning valt att koncentrera mig på att beskriva läget när det gäller nuvarande och framtida moskéer regionalt i Stockholm, Uppsala och Gävle. De är städer i östra Mellansverige, och min studie är begränsad till dem. Det gör att jag djupare kan analysera, se samband och olikheter mellan dessa tre städer. Min undersökning är unik för att den är aktuell just nu i vårt område, gjord våren 2007. Den bygger till stor del på de tre djupintervjuerna. De intervjuade får chansen att beskriva hur de upplever möjligheter respektive svårigheter med att bygga flera moskéer i deras områden. Intervjuerna är kvalitativa och fenomenografiska, alltså det är informanternas förståelse och erfarenheter inom ämnet som bestämmer innehållet. Inom fenomenografin bygger man forskningen på frågan Hur? Samt att man även vill visa på olikheter som personerna upplever.

3. Undersökning


I detta avsnitt kommer jag att redovisa min undersökning med de tre muslimerna i Stockholm, Uppsala och Gävle. Jag kommer också att analysera svaren och försöka peka på likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. Jag har byggt upp undersökningen med mellanrubriker som sammanfattar intervjuerna.

3.1 Bakgrund intervjupersoner


Person A är en man i 30-års åldern som arbetar som lärare vid Uppsala universitet. Han är guide vid moskén i Uppsala och möter dagligen många muslimer. Person B är en man i 50-års åldern. Han kom från Tunisien till Sverige för snart 20 år sedan. Han har bott i många svenska städer. Han var med i kommittén som planerade moskén på Medborgarplatsen i Stockholm. I dag är han ordförande i föreningen som driver moskén. Person C är en kvinna från Gävle som är i 30-års åldern och född i Sverige. Hon studerar till elektronikingenjör vid Högskolan i Gävle. Varje sommar besöker hon sina föräldrars hemland; Egypten.

3.2 Vad menar du med begreppet moské?

Först vill jag ta reda på vad en moské är för informanterna. Vilka element som ska finnas där.

Person A anser att en moské är en plats signerad för bön och samling oavsett om det är en lägenhet eller en källarlokal. Det bästa kännetecknet är enligt A att det hålls fredagsbön och fredagspredikan i lokalen. Även att riktningen mot Mekka är klart och tydligt utpekad och att det ska vara rent, att man inte får gå in med skor. Sedan är det inte lika viktigt med minareter och andra detaljer. Moskén är en oerhört viktig bas för muslimer, ett centrum att samlas kring och den används vid till exempel giftermål och skilsmässa. I framtiden tror A att moskéerna inte har en främmande struktur, utan snarare får en svensk prägel, en skandinavisk arkitekturstil.


Person B pekar på en av moskéns två olika funktioner. Det viktigaste enligt honom liksom person A och C är att en moské är en mötesplats. Det är en plats där människor kan utöva religiösa aktiviteter. Han påpekar att sedan profetens tid har moskén varit en möteslokal, en träffpunkt. Det är en multifunktionell institution. Från början skedde allting i moskén. Den inrymde både skola och sjukhus och fungerade även som ett stadshus. Muslimerna har enligt B bevarat moskéns roll som centrum i livet. Det är den funktionella delen i definitionen som B ger.

Person B tar liksom person A upp den formella definitionen: att det är en byggnad med tre viktiga delar: böneplats som är vänd mot Mekka, minareten och tvagningslokal (tvättrum). Funktionen, det som händer i moskén är viktigare än det formella. Här sker vigsel, begravning och man hjälper till med familjerådgivning. Varje år har man mellan 15.000- 20.000 besökare. Moskén är öppen under de fem bönetillfällena under dagen.


Person C betonar även hon att en moské är en plats där man som muslim får ro. Det är en böneplats i gemenskap. Att umgås är viktigt. Det är lite annorlunda att utföra bön i en moské än i hemmet anser C. Det är en belöning att få gå till en moské. Dock poängterar C till skillnad från A och B glädjen att få höra böneutropen från en moské och C tycker att det är tråkigt att det är tillåtet på få platser i Sverige i dag. Helst ska moskén vara en skild byggnad som står på en egen plats. Alltså inte en källarlokal. Men en moské måste inte ha ett speciellt utseende med till exempel minareter. Det viktigaste är att det finns tillräckligt med plats för alla de muslimer som vill besöka lokalen.

Det gemensamma för de tre intervjupersonerna är att utseendet på en moské inte är viktigast. Snarare funktionen, vad som händer innanför moskéns väggar. Skillnaderna är inte så stora gällande deras beskrivningar av moskén. De skillnader som finns kan bero på bakgrund, kön och ålder.

3.3 Problem vid byggandet av moskéer


Det är inte en lätt väg för muslimer som vill bygga en moské i Sverige. Jag kan konstatera att de möts av bland annat fördomar hos politiker och allmänheten, långa väntetider och protester. De tre muslimerna som jag intervjuat har flera erfarenheter av detta. A menar att när man börjar diskutera att uppföra en moské så startar närboende i området att skriva protestlistor ”som vanligt”. Det är, enligt A, tvetydiga argument mot moskéer. De som protesterar anser att en moské för med sig kriminalitet och kaos. Men aldrig har dessa rykten besannats. Muslimerna möts av misstänksamhet. En moské är något konstigt och främmande som inte hör till det svenska samhället. Även flera politiker är tveksamma och fördomsfulla mot muslimer och moskéer. Till exempel nämner A den nuvarande integrationsministern som är mot utbyggnaden av fler moskéer. Det blir en bas för allmänheten och de som redan är negativa får vind i seglen menar A. Han tar även upp media som oftast rapporterar negativa nyheter om muslimer, men det är inte något muslimerna har kraft eller makt att kämpa mot. Han kallar det för medial propaganda. Som guide har A daglig kontakt med muslimer i Uppsalaområdet. Han berättar att de är jätteledsna och tycker att det är tråkigt med allt motstånd.


Person B kallar dessa problem som person A beskrivit för sociala problem. Det största motståndet enligt B kommer från omgivningen. Det tar lång tid och det är många diskussioner. Boende som bor nära den tilltänkta platsen för moskén protesterar. B berättar att det gått så långt att de vänt sig till domstolar för att förhindra moskébyggandet. Å ena sidan menar B, att närboende har rätt att ifrågasätta praktiska saker som hur det blir med till exempel trafiken på området. Men å andra sidan finns det grupper med rasistiska åsikter som går för långt. De är fyllda av misstänksamhet och gör allt för att motarbeta muslimerna. Men oftast är det en liten grupp som inte får med sig de andra som är negativa till moskén. En av orsakerna till att debatten blev het är att platsen är speciell för många stockholmare. Den är i mitten av Södermalm, ”gamla stan” som är Stockholms kärna. Det väcker både oro och intresse.


Person C upplever inte hotet och misstänksamheten från allmänheten lika stort som person A och B. Men visst ser även hon negativa attityder mot muslimer i samhället som kan vara problem vid moskébygge. C tror att det kan bli en del protester, eftersom många är negativt inställda. Man är rädd för att muslimerna ska ta över och de som ber förknippas ofta med extremister menar C. Även media har en inverkan på allmänhetens syn på muslimer. Många vet inte hur de ska bete sig mot muslimer och bär på många fördomar, berättar hon.


C framhåller snarare de ekonomiska problemen än de sociala. Det största problemet med utbyggnaden av moskéer i Gävle är det ekonomiska enligt C. Hon tror inte att kommunen är beredd att bevilja bidrag för en moské. Muslimerna får alltså donera för att ett nybygge ska kunna genomföras. C kan tänka sig att ge upp till 1.000 kronor om man samlar in pengar. Hon menar att det även handlar om att påverka de styrande och allmänheten i kommunen. Det kan man göra genom att skriva debattartiklar och insändare i de lokala dagstidningarna. Även person A och B framhåller de ekonomiska problemen. B säger att den stora frågan är: Vem ska finansiera moskén? Oftast är det med hjälp av stöd från muslimerna som en moské byggs upp. Person A berättar att man vid byggandet av moskén i Uppsala fått ekonomisk hjälp av muslimer i arabvärlden som vill att moskéerna ska sprida sig i Europa.


Ett problem som både A och B har upplevt är de juridiska. Det är en lång process att få till exempel bygglov. Politikerna fördröjer ibland beslut.

Person C har inte upplevt allmänhetens protester som allvarliga ännu. Detta tror jag att kan bero på att Gävles muslimer inte har gått genom processen ännu. De har ingen moské i samma bemärkelse som Stockholm och Uppsala. Antagligen skulle denna fråga i Gävle bli lika uppmärksammad om man sökte bygglov och bidrag för ett moskébygge.


3.4 Möjligheter med moskéer


Men det finns en hel del positiva aspekter att ta upp vid nybildandet av moskéer. Bland annat så konverterar allt fler svenskar till islam. Det uppger de tre personerna som intervjuats A, B och C. A uppger att varje vecka kommer det in många personer som vill bli muslimer. De är unga och välutbildade. Även i Stockholm kommer allt fler in och konverterar till islam. Men B menar att det är högst privat och inte många talar om det och man har inte några siffror på hur många det rör sig om. Både A och C kan se att det är tredje och fjärde generationens invandrare som trycker på vid till exempel byggandet av en moské. Även B påpekar att om det ska byggas flera moskéer i Stockholm så är det nya krafter, en ny generation som får ta vid. A påpekar att det inte är första generationens invandrare som kommer till moské, utan snarare tredje och fjärde generationen. Detta gör att moskén blir allt mer integrerad i det svenska samhället.

Det finns en rad positiva kringeffekter vid byggandet av en moské som både A, B och C talar om. Undervisning i moskén för tankarna vidare för många muslimer att bygga skolor. Person C tror att en av möjligheterna är uppkomsten av skolor i området kring en moské. Det skulle vara en skola för muslimska barn, där de inte behöver känna sig annorlunda om de bär slöja eller inte äter griskött. Även undervisningen i moskén är viktig, det handlar främst om Koranens lära. Även person B ser att det finns förutsättningar att ”bygga ut” en moské med skolor. Person A ser det kanske mera som en vision för framtiden.

Person B kan se en vändning i attityder. I Stockholm har man upplevt många möjligheter och positiva effekter efter moskébyggandet. B uppger att många grannar och personer som varit negativa i början nu besökt moskén och trivs med lokalen. De anser att moskén nu är en del av Katarinaområdet och är stolta över moskén. Parallellt med ombyggnaden av den gamla kraftstationen som sedan alltså blev moské har man rustat upp området omkring. B berättar om att man planterat växter, gårdsplanen har rustats upp och en lekplats har kommit till. Det har även byggts en ny utgång till tunnelbanestationen. Moskén har även blivit accepterad av samhället och flera tipsar om den som en sevärdhet, ett besöksmål. Moskén syns även på turistkartor över Stockholm. Vid moskén har man goda kontakter och samarbetar med andra religioner. Man ordnar träffar med till exempel svenska missionskyrkan och Katolska kyrkan. En stor och betydande möjlighet är alla de besökare man tar emot. Här får skolelever information och chansen att besöka källan. Detta bygger en bro mellan islam/muslimer och det svenska samhället.


Den största möjligheten med moskén är enligt A, B och C att man hjälper personer som har problem inom den sociala sfären. Man betjänar samhället och hjälper ungdomar och vuxna som har hamnat snett. Andra möjligheter som de tar upp är all hjälp man kan få i en moské, till exempel vid vigsel, skilsmässa eller begravning. De poängterar även hur viktigt det är för tredje och fjärde generationens muslimer att träffas och umgås.


Det man kan se är att person B har flest möjligheter att berätta om. Stockholm är även en större stad med betydligt fler invånare än Uppsala och Gävle. Det är fler röster som hörs vid ett moskébyggande i en större stad, både positiva och negativa.

3.5 Behovet av fler moskéer lokalt i din region och i Sverige


Framtiden är oviss och en stor fråga. Men representanter för muslimer i Stockholm, Uppsala och Gävle hoppas att moskéerna ska bli en naturlig del av Sverige. De ser en ljus framtid för moskéerna i Sverige. Som tidigare sagts i undersökningen står hoppet till tredje och fjärde generationen. Det är de som ska få fart på byggandet. I framtiden tror person B att tredje och fjärde generationens invandrare kommer att ha större krav på det svenska samhället. De är födda här, tillhör Sverige och vet vilka rättigheter de har. De vill bli behandlade som alla andra svenskar och flera moskéer kommer att byggas. A hoppas att det blir många fler moskéer i Sverige i framtiden och att de blir en naturlig del av landet. I Sverige tror C att fler moskéer kommer att byggas i framtiden. Detta beror på att allt fler muslimer invandrar till Sverige och ju fler man är desto lättare är det att kräva moskéer och det i sin tur ger snabbare beslut av de styrande. Det är ett religiöst behov för muslimer att ha en moské nära. Även C har märkt att många människor väljer att konvertera till islam. Det är i större behov av moskéer än de som är födda till islam tror C. De slukar allt som har med islam att göra, de älskar religionen och brinner för tron. För dem blir traditionen med moskéer extra viktigt, där får de chansen att träffa andra muslimer.


Intervjupersonerna är även positiva till framtiden i deras eget område. I Uppsala kan ett nybygge vara aktuellt inom en tidsram på fem till tio år. A tror att det kan bli trångt i Uppsala moské. Under en fredagsbön hade man uppskattningsvis 1.500 besökare, en vanlig fredag besöker 600-700 personer moskén. Han menar att det kan bli trångt och i sådana fall vill man bygga en moské i en annan del av staden. Men först måste man göra den nuvarande moskén så aktiv som möjligt. Om och när det blir dags för ett nybygge är det troligen yngre krafter som tar vid. A tror att det är de inhemska, svenska muslimerna som tar intiativet till en ny moské. För att Uppsala kommun ska bevilja en moské måste det vara av säkerhetsskäl, alltså att det är på grund av att antalet muslimer växer som man måste ha ett nytt samlingscentrum.

Liksom person A anser person B att det finns ett stort behov av utbyggnad, nu talar vi om Stockholms området. Detta på grund av samma anledning som person A, att det är för trångt i dagens läge. B förklarar läget i Stockholm: I dag räcker inte en moské till. Man måste be i omgångar och under fredagar är det mycket trångt i lokalerna. Men störst behov av nya lokaler har alla de muslimer i Stockholm som ber i trånga källarlokaler. B har besökt flera av dem och berättar att säkerheten är liten i dessa lokaler. De är små och ventilationen är dålig. Om det börjar brinna blir det katastrof och flera blir antagligen krossade vid en utrymning menar B. Men man behöver hjälp av samhället i processen att få till bättre bönelokaler. Det är förnedrande att hålla till i en dålig källare påpekar B. I Fittja inviger en turkisk förening en moské i början av Ramadan. B vet att flera föreningar planerar en gemensam moské i norra Stockholm. Protesterna mot moskéer minskar när man köper en tomt och bygger en moské utanför bostadsområden och långt från en plats centrala punkt.


I Gävle handlar det mest om saknaden efter en moské, här är det dock inte tal om utrymmesbrist i de nuvarande lokalerna som hos A och B. Gävle islamiska center driver i dag det man kallar ”moskén” på söder i Gävle. Tidigare träffades Gävles muslimer i en lokal på nordost. I moskén finns aktiviteter som koranläsning, fredagsbön och undervisning. Detta är verkligen inte en källarlokal poängterar B. Ibland diskuterar muslimerna i Gävle att ansöka om att få bygga en ”riktig” moské i området. Det finns alltså ett behov bland muslimerna i Gävleområdet. Men först måste man finna lämplig plats, som är lite separat. Söder är ett fint ställe menar C. Vi skulle vara glada om vi fick en moské säger C. Men hon är den enda av intervjupersonerna som belyser muslimernas ansvar i att bygga en moské. Hon påpekar att man måste ha en stabil och engagerad styrelse för att det ska fungera. Man måste ta första steget, ingen annan gör det åt muslimerna. Alla måste vara beredda med att arbeta med till exempel underhåll av moskén. C har en känsla av att de flesta icke-muslimer i Gävle är positivt inställda till moskén. Hon poängterar även att muslimer, både i Gävle och på andra orter måste förstå att det tar tid att få genom beslut som berör islam. Att det tar ett tag innan man får det man vill helt enkelt.

4 Diskussion och analys

Begreppet moské är svårt att definiera. Som jag konstaterat tidigare är en definition beroende av flera olika faktorer, som till exempel tid, kultur och tidigare erfarenheter. Men alla tre som jag intervjuade poängterar att det inte är utseendet som är viktigast, varken månskäror eller minareter är ett krav. Den klart viktigaste funktionen en moské har är att den är en mötesplats, signerad för bön, för muslimer. Vad som sedan finns i moskén, det vill säga innehållet, varierar. I en moské kan det finnas undervisningssalar, i en annan bibliotek. I min studie har det även talats om framtiden och de förändringar som den för med sig. Det är tredje och fjärde generationens invandrare som formar det muslimska i ett svenskt samhälle. Jag fastnade för Pyar Durranis tolkning av moskéer i framtiden: faluröda med vita knutar.

Jag kan nu konstatera när jag närmar mig slutet på denna C-uppsats att det är fördomar mot muslimer som är det största och mest övergripande problemet vid moskébygget. Både hos politikerna, medierna och allmänheten möter muslimerna en stor skepsis. Det bekräftar de tre intervjuade A, B, C och bakgrundslitteraturen. Under intervjuerna berättades det bland annat om att man inte vill blanda in något muslimskt i det typiskt svenska, till exempel på Söder i Stockholm ville man bevara huvudstadens kärna som den var från början. Man vill inte heller att en moské ska placeras centralt, så att alla ser den. Den passar bättre i en skogsdunge eller vid ett industriområde är en återkommande kommentar. Bland andra Pia Karlsson tar upp denna problematik med uråldriga stadsplaner och kulturarv. Man är rädd om platser där kultur och historia har en betydelse för Sverige. Moskén på Söder i Stockholm är ett exempel på detta.

Fördomar, ofta med rasistiska inslag mot muslimers leverne hänger med när det blir tal om moskébyggen. Det blir en ”vi” mot ”dom” känsla berättar de tre intervjuade. Motståndarna vill bevara det de kallar för svenskheten. De som protesterar mot moskéer är rädda för terrorhot, böneutrop, ökad trafik på platsen och att muslimer ska ta över i området. Pia Karlsson & Ingvar Svanberg hänvisar i boken Religionsfrihet i Sverige till en till en attitydundersökning, gjord 1990. Då var 76,6 procent av befolkningen mot att moskéer byggdes i deras närhet, endast 5,5 procent var positivt inställda. Men jag tror att en förändring är på kommande. De tre personerna som jag intervjuade har upplevt att hotet mot muslimer och moskéer har minskat. Det kan bero på att i Uppsala och Stockholm var motståndet som störst när man planerade att bygga moskéer, allmänheten var rädda för det som är nytt. Nu är moskéerna en del av stadsbilden och läget är lugnare. I vissa fall besöker de forna motståndarna moskéerna. I Gävle upplever person C att muslimer och svenskar lever sida vid sida och att det fungerar bra hittills. Men det är en lång väg kvar att gå. Det kanske handlar om att mötas på halva vägen.

Finansiering är ett annat problem som beskrivs av litteraturen och de tre representanter i Stockholm, Uppsala och Gävle. Kommunerna är inte positiva till att ge bidrag för att stödja moskébyggandet. Man konstaterar att det är sällan som muslimer får bidrag för moskébyggande. Ekonomiskt stöd går ofta istället till svenska frikyrkor. Det som gäller för muslimerna är att samla in pengar för att på så vis få råd att bygga en moské. A, B och C uppger att muslimer som vill bygga moskén kommer att bidra med pengar, eftersom det ligger i deras intresse. Det är även högst troligt att muslimer i övriga världen vill att flera moskéer byggs i Europa och bidrar vid byggandet. Men här tar person C upp en viktig aspekt, som inte bara hör till finansieringsfrågan. Hon menar att det är upp till muslimerna själva om de vill synas och höras och på så sätt få uppmärksamhet hos de styrande och allmänheten. Det handlar om att kämpa och se till vad vi kan göra, vad ligger inom vårt eget ansvar menar C. Hon ger exempel på vad muslimerna kan göra för att förbättra situationen, som att skriva debattartiklar i tidningarna, där kan de föra fram sin åsikt.

I de flesta fall överensstämmer den tidigare forskningen med vad jag kommit fram till i min studie. Det man kan säga om skillnader är, anser jag, att min studie har en mer positiv anda, en ljus framtidstro. Detta märker man sällan i litteraturen, där de ofta pekar på problemen och vad de kan bero på. A, B och C menar att det finns många möjligheter med moskébyggande som kanske får större utrymme i framtiden. Min C-uppsats kommer även med förslag på lösningar på problemen. Person C menar att det inte bara är upp till det svenska samhället, det styrande och allmänheten hur framtiden ska se ut. Det är till nästan lika stor del muslimernas eget ansvar. Min C-uppsats visar även på, hur framtiden kan se ut för moskéerna, både regionalt, men även i hela Sverige.

De intervjuade uppger att i en tid när tredje och fjärde generationens invandrare växer upp och allt fler väljer att konvertera till islam blir det lättare att bygga upp fler moskéer. Dessa två grupper är dels mer medvetna om och belyser sina rättigheter de har att utöva sin religion. De argumenterar för dem och på något sätt står de för något nytt, ett samhälle där både muslimer och svenskar samarbetar. De är svenska muslimer. Jag redovisar även aktuella planer på utbyggnad av moskéer regionalt. Alla tre städerna funderar på och vill snart bygga fler moskéer.

En annan fördel som alla tre personerna tar upp är all möjlighet till undervisning och utbildning som en moské för med sig. Det handlar delvis om att unga muslimer får undervisning i Koranens lära, som även litteraturen påpekar. Men intervjupersonerna tar detta ännu ett steg längre. Man vill även bygga muslimska skolor, gärna nära moskén. Detta delvis för att muslimska elever inte ska känna sig utanför eller annorlunda i skolan. I Stockholm och Uppsala tar man nu emot besökare, ofta skolklasser som vill besöka moskén. Detta ofta för att motverka fördomar som ibland uppstår.

Person B framhåller det samarbete som muslimerna har med katoliker och kristna. Man ordnar träffar med svenska missionskyrkan och Katolska kyrkan i Stockholm.

Det man även bör ha i åtanke är att resultatet av intervjuerna skulle högst troligen blivit annorlunda om jag valt andra intervjupersoner. Jag redogör för informanternas svar, deras åsikter i studien ska man naturligtvis se som subjektiva och inte som representativa för alla muslimer i dessa områden.

4.1 Förslag på vidare forskning

Under arbetet med C-uppsatsen har det flera gånger kommit upp idéer till vidare forskning. Trots att det inte finns så mycket forskning om ämnet moskéer i Sverige, anser jag ändå att det skulle vara intressant med en fördjupning inom dessa områden.


Kartlägg alla kommuner som i dagsläget vill få till ett moskébygge. Visa på hur arbetet går till från att man skriver första ansökan till alla protester.


Studera hur tredje och fjärde generationens invandrare (som det talats mycket om i min C-uppsats) ser på moskéer i Sverige- nu och i framtiden. Hur vill de kämpa vidare?


Hur skulle en typisk svensk-muslimsk moské se ut?


Gör en studie av hur media påverkar bilden av islam och moskéer i Sverige.


Vad säger beslutsfattarna i frågan? Hur ser deras argumentation ut vid ett moskébyggande?

5. Sammanfattning


I dag i Sverige finns det sex moskéer. De är placerade i Trollhättan, Malmö, Göteborg, Uppsala och Stockholm.

Ordet moské innebär för A, B och C en plats där bön utföres. Det är en viktig samlingsplats, ett centrum på flera olika sätt, för muslimer. Fredagsbönen och riktningen mot Mekka i bönelokalen är viktig. Det yttre utseendet med till exempel minareter och månskäror är inte lika viktigt. En moské kan vara en källarlokal.


Trots att vi lever i ett Europa på 2000-talet med religionsfrihetslagar, där man har rätt till sin tro, så är det idag svårt för muslimerna att få acceptans när det gäller moskébyggandet. Jag konstaterar att fortfarande idag i Sverige är det rädslan som är det största hotet. Man är rädd för det nya som hotar nuvarande normer och samhällsutseende. De problemen som de tre representanterna ser är fördomar mot muslimer och därmed moskéer. Moskéer drabbas av samma fördomar och rädsla som muslimer och islam. Man stöter på protester bland allmänheten, bland de styrande i samhället, bland grannar till den planerade moskén, hos andra religiösa samfund och i media. Det är problem med att få tillstånd för bygglov, placering och motstånd från närboende.

Finansiering är ett annat problem. Muslimerna blir tvungna att ”samla in pengar” för att få till en moské. Medan ofta traditionella kristna frikyrkor gynnas när det är tal om stöd från staten.

Tidigare forskning pekar på problem med bland annat protestlistor som vänder sig mot moskébyggande på grund av till exempel ökad trafik, böneutrop, att moskén inte passar in i området samt rädsla för terroristattacker. Flera rasistiska åsikter kan skönjas.


Men nu när moskéerna står på stadig mark i Stockholm och Uppsala är läget lugnare. Person A och B berättar att flera av de forna motståndarna nu besöker moskén och visar tolerans. I Gävle har man hittills inte behövt brottas så mycket mot fördomsfulla tankar och man hoppas att det ska fortsätta att vara så.


Möjligheter som A, B, och C ser med en moské är att den främjar utbildning, både i moskén och utanför. Man talar positivt om tredje, fjärde generationens muslimer. De gör att moskéernas framtid ser ljusare ut. Dels för att de vet om sina rättigheter i samhället och kämpar för dem och dels för att representerar något nytt, en blandning mellan det islamska och svenska. Positivt är även att muslimerna inte ger upp, de är ofta aktiva i sin kamp att få till fler moskéer. Person C poängterade att det delvis är upp till muslimerna själva, att de måste synas och höras i samhället för att de styrande och allmänheten ska få upp ögonen för muslimernas vilja.

Regionalt sett visar min studie att behovet av flera moskéer är stort. Stockholm, Uppsala och Gävle vill alla bygga moskéer i framtiden. Alla tre intervjupersonerna bekräftar att behovet växer delvis för att allt fler muslimer invandrar till Sverige, en ung muslimsk generation växer upp och allt fler konverterar till islam. Det blir alltså trångt i dagens bönelokaler och moskéer.
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Intervjuer:

Person A, Uppsala 10.4 2007.


Person B, Stockholm 17.4 2007.

Person C, Gävle 20.4 2007.

Bilaga 1


Inför intervjuerna:


Frågebatteri till de muslimska ledarna i Stockholm, Uppsala och Gävle.

Beskriv hur ser läget ut i dag i din stad? Vad har ni för bönelokaler/moskéer? Vad är på planeringstadiet?


Placering och planeringen av en moské som ska byggas. Hur går arbetet till?


Vilka möjligheter samt problem ser ni i er region när det gäller utbyggnaden av moskéer?


Hur stort är behovet av flera moskéer?


Varför är den här frågan så viktig, vad betyder en moské för en muslim?


Vilka problem stöter man på i planeringen av nya moskéer?


Ekonomiskt stöd?


Hur blir ni bemötta av allmänheten och de beslutsfattande?


Vad säger muslimer i er församling som ni talar med? Hur upplevs situationen?


Kan alla muslimer enas i din stad m vilken typ av moské som behövs?


Hur känns det inför framtiden?


Hur ser politikerna på behovet av fler moskéer i Sverige?


Vad rapporteras i media om detta?


Vad säger lagen? Religionsfrihetslagen?


Bilaga 2




Uppsala moské


Bilaga 3



Stockholms moské
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