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1. Inledning 
Mitt intresse för ämnet kultur och identitet kommer sig av att jag ser en mångfald av 

människor från olika kulturer som positivt, att det är förenat med utveckling att skillnader 

förekommer. Mångkultur håller på att bli ett ”naturligt tillstånd” i vårt svenska samhälle, det 

är s a s en utveckling som stämmer överens med övriga världen och de 

globaliseringsprocesser som kännetecknar detta århundrade. Med hjälp av modern teknologi 

inom kommunikation, media och Internet har världen blivit mindre. Människor reser enklare 

och fortare, förflyttar sig mellan nationer av olika skäl, vissa frivilligt och en del för att de är 

tvingade till det. Tillståndet i många delar av världen är sådant att många människor ser sig 

nödgade att fly från krig och förföljelser. Att Sverige i en allt mer globaliserad värld skulle 

kunna ställa sig utanför, eller avskärma sig från denna utveckling ser jag som högst osannolikt 

… eller önskvärt. 

  

Undersökningar i litteratur samt den information vi idag får genom media talar sitt tydliga 

språk, allt fler människor med utländsk bakgrund är del av vårt svenska samhälle idag 

(Franzén 2001, Rojas 2001, Andersson och Sander 2005). På 1930-talet var Sverige ur etniskt 

och religiöst hänseende ett homogent land där ca 1 % av befolkningen hade sitt ursprung i 

andra länder, d v s var födda i annat land. När 2000-talet tar sin början har andelen människor 

som är födda utomlands och boende i Sverige ökat, nu består befolkningen av 11 % 

utlandsfödda personer (Rojas 2001, 43). Till den kulturella bildens förändring hör också det 

religiösa landskapets förändring. Med inflyttningen har till den i majoritet lutherskt-kristna 

traditionen lagts till nya religiösa traditioner. Men religion, som en del av kultur, diskuteras 

sällan inom migrations- och invandringsforskning (Sander och Andersson, 2005). Ingvild 

Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson efterlyser också de en forskning som inriktar sig mer på 

religion som en integrerad del av kultur och samhälle, och de föreslår ett bredare 

funktionalistiskt förhållningssätt med tonvikt på religionens funktion i samhället och 

samspelet mellan religion och politik (Sælid Gilhus och Mikaelsson 2003, 121-122). Den här 

uppsatsen är en liten studie av religionens funktion i samhället som fokuserar på dess 

betydelse för människor som skall forma sitt liv i en ny kultur, de människor som av olika 

skäl sett sig tvungna att fly från sitt hemland och som flykting befinner sig i Sverige. Jag har 

gjort undersökningen bland flyktingar med uppehållstillstånd som valt att bosätta sig i en liten 

ort i Mellansverige och som deltar i ”Svenskundervisning för invandrare” (Sfi). 
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2. Syfte 
Uppsatsen inriktar sig på att undersöka om ett aktivt deltagande i en religiös gemenskap kan 

påverka integrationsprocessen, d v s nyinflyttade utländska personers möjligheter att känna 

sig delaktiga i en för dem helt ny form av kultur och samhälle. Jag har avgränsat mig till att 

fokusera på de nyanlända flyktingarnas1 uppfattning om detta. Vad tror de själva om den 

religiösa gemenskapens betydelse för integration? Att göra en studie som mer direkt visar på 

om deltagande i religiös gemenskap har betydelse för integration anser jag kräver betydligt 

mer omfattande undersökningar under en längre period, med t ex jämförelser av hur de 

nyanlända flyktingarna efter en viss tid uppnått ett för dem positivt deltagande i det svenska 

samhället ställt i relation till deltagande/icke deltagande i en religiös gemenskap. 

 

Syftet med uppsatsen är att söka kunskap om nyanlända utländska medborgare i Sverige 

upplever att ett deltagande i en religiös gemenskap har betydelse för deras möjligheter till 

deltagande i den nya samhällskontext man kommit till, d v s om ett aktivt deltagande i religiös 

gemenskap påverkar integration. Förutom den psykologiska dimensionen - anser man den 

religiösa gemenskapen ha en praktisk funktion i en ny samhällskontext? Detta har lett till 

följande frågeställningar; 

 

 Vilka förutsättningar och möjligheter har målgruppen att praktisera sin 

religiösa tro? 

 Hur uppfattar målgruppen den religiösa gemenskapens funktion, som en inre 

angelägenhet, som en yttre angelägenhet eller både och? 

2.1 Definitioner 
Flykting är den som, enligt FN:s flyktingkonvention, har skäl att vara rädd för förföljelse i sitt 

hemland på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell 

läggning eller att han/hon tillhör en viss samhällsgrupp. Enligt svensk lag kan även asyl sökas 

i åberopande av andra skyddsbehov såsom att man har skäl att vara rädd för t ex dödsstraff 

eller tortyr, behöver skydd p.g.a. väpnade konflikter eller miljökatastrofer. Ömmande 

omständigheter som t ex livshotande sjukdomar som inte kan behandlas i hemlandet är också 

skäl för att kunna söka asyl i Sverige.2 

 
                                            
1 Förklaring av begreppet under Generell beskrivning s. 20 
2 www.migrationsverket.se 2007-05-29 08:13 
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Det finns kanske anledning att förklara vad jag menar med religiös gemenskap. Det kändes 

inte rätt att använda benämningar som församling eller samfund, vilket jag tycker begränsar 

religion till en kristen institutionaliserad kontext. Samtidigt vill jag markera att det är en 

grupp människor som samlas kring ett gemensamt uppfattat behov av religion, oavsett om 

man är anser sig tillhöra den svenska kyrkan, någon evangelisk frikyrklig tradition, 

katolicism, islam, buddism, hinduism olika former av traditionell inhemsk religion eller 

former av nyandlighet. Jag vill helt enkelt inte utesluta någon form av religiositet och 

samtidigt markera att det är en grupp människor som faktiskt möts. I sammanhanget av de 

nyanlända flyktingarnas många olika nationaliteter och deras kulturers, respektive den 

svenska kulturens, inbördes varierande religiösa trosuppfattningar tyckte jag det var viktigt 

för enkätens språkliga utformning att använda ett begrepp som förmår inkluderar allt detta. 

Termen integration3 skall i den här uppsatsen förstås som den sociala process som ger en 

nyinflyttad invånare positiv delaktighet i en ny samhällskontext. Jag anser att begreppet 

omfattar alla invånare i ett samhälle som befinner sig i ett stadium av förändring, vilket man 

kan säga det svenska samhället gör i fråga om utökad kulturell och religiös mångfald, men i 

den här undersökningen är det de nyanlända flyktingarnas situation som är i fokus. Jag har 

utgått från det övergripande mål som kommunens Integration- och Migrationsenhet (IME) 

arbetar mot, vilket formuleras av Integrationsverket i Mål för nyanländas introduktion; 

”Samhällets insatser för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar under deras första tid i 

Sverige, ska inriktas på att ge förutsättningar till egen försörjning, utbildning och delaktighet 

i samhällslivet.”4 

 

Med distinktionen inre respektive yttre angelägenhet vill jag skilja mellan religionens 

betydelse för individen ur ett psykologiskt perspektiv (inre angelägenhet) och ur ett 

sociologiskt perspektiv (yttre angelägenhet). Religion som en inre angelägenhet har också en 

indirekt påverkan på integration ur ett sociologiskt perspektiv, men för studiens syfte ser jag 

det nödvändigt att göra en sådan distinktion. Jag är fullt medveten om att religionens 

psykologiska dimension är nära förknippad med individens sociologiska funktion vilket också 

formuleringen i syftet är menat att anknyta till, och detta är också något som framgår av 

Orando Mellas studier kring religionens betydelse för flyktingar och immigranter (Mella 

1994). 

                                            
3 för Integrationsverkets definition, se www.integrationsverket.se sök: ordlista 2007-05-31 
4 www.integrationsverket.se 2007-04-05 12:40 
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3. Teori 
Människor med bakgrund i icke-sekulariserade delar av världen har ett annat förhållande till 

religiositet än vad som kan sägas vara kännetecknande för svensk kultur och identitet i vår tid. 

Utan att påstå att utländska medborgare i Sverige är mer religiösa än svenska medborgare 

utan utländsk bakgrund så tror jag att den religiösa gemenskapen har större betydelse för 

människor med ursprung i kulturer som inte i samma utsträckning kan betecknas som 

sekulariserade, d v s med ursprung i kulturer där religion och samhälle inte ses som 

separerade enheter. I det svenska medvetandet har inte religionstillhörighet någon ”praktisk” 

betydelse för förmågan att ta del av samhället. Religiositet är en privat angelägenhet och berör 

människans förhållning till ett transcendent ”annat”, för en del i bilden av en Gud, för andra 

kanske i form av en ”kraft” eller ”energi”. Min uppfattning är att i det ”svenska” medvetandet 

görs ingen koppling mellan religion och människors möjligheter på t ex arbetsmarknaden. 

 

”Religion, in the ideological view maintained by the Swedish 
administrators, has been conceived to be a property of the isolated 
individual. Any social significance or social consequence has been 
generally and systematically ignored.” (Mella 1994, 3-4) 

 

Min hypotes är att den religiösa gemenskapen kan vara en positiv faktor för en person som 

står inför att installera sig i en helt ny samhällskontext ur perspektivet att den kanske kan ge 

större förutsättningar för detta i betydelsen av utökat socialt kontaktnät. Det skulle ha 

betydelse för den enskilda individens välmående och skapas större förutsättningar för 

kontaktskapande som i sin tur kanske skulle öka chanserna för sysselsättning. Vad jag vill ta 

reda på är om den religiösa gemenskapen kan vara en form av social samvaro där man som 

nyinflyttad till främmande land kan knyta kontakter med andra människor som möjligen varit 

här en längre tid, och att detta i sin tur skulle verka positivt för integrationsprocessen i fråga 

om försörjning, utbildning och delaktighet i samhällslivet vilket Invandrarverket satt upp som 

mål för flyktingars introduktion i det svenska samhället.5 

3.1 Tidigare forskning 
Att flytta till ett nytt land kan för många innebära ett förminskat socialt kontaktnät, och det 

sociala kontaktnätet har betydelse för, och påverkar integration. (Franzén 1997, Franzén 

2001, Ehn 2000, Rojas 2001). Mauricio Rojas talar om en inflyttning av nya utländska 

                                            
5 Citerat under syfte/definitioner 
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medborgare i Sverige som går i vågor. De som först beträder svensk mark kallar han pionjärer 

efter vilka det kommer en ny våg av immigranter som ofta har anhörigstatus och dessa kallar 

han efterföljare. Pionjärerna är en nyckelgrupp i integrationsprocessen, deras erfarenheter och 

inriktning i den nya samhällskontexten är vägledande för dem som kommer efter (Rojas 2001, 

90-91). Att som ny i främmande land ha möjlighet att söka sig till områden där det bor 

människor man kan identifiera sig med kan fungera som stöd och hjälp i en ny situation. 

 

Något som visar på betydelsen av att ha ett nätverk av sociala kontakter när det gäller 

arbetsmarknad refereras av Franzén i en undersökning påbörjad på 1960-talet bland studenter 

vid Chalmers. Resultat i denna visar att studenter med låga betyg var de som (i jämförelse 

med studenter med höga betygsresultat) lyckades ”bäst” i sin yrkeskarriär mätt med position 

och lönenivå. En anledning till detta ansåg man vara att de som nätt och jämt klarat sina 

studier med godkända betyg, istället för att lägga ner tid på studier lagt den tiden på arbete 

”… i studentkåren, fester och vad som i 90-talets Sverige skulle kallas nätverksskapande. 

Detta gav viktiga kontakter i det näringsliv, där man senare skulle söka sin utkomst …” 

(Franzén 1997, 27). Naturligtvis inser jag att här finns en milsvid skillnad mellan flyktingars 

situation och studenterna vid Chalmers, deras olikartade livssituationer kan inte med rätta 

jämföras. Men exemplet tycker jag ändå säger något viktigt – det visar på hur viktigt det är i 

det svenska samhället med ett nätverk av kontakter för den egna sysselsättningen. Franzén 

berättar även i samma bok om undersökningar som säger att nära 70% av tillsatta tjänster sker 

genom direktkontakt med arbetsgivare samt genom tips från släkt, vänner och bekanta. ”De 

mest framgångsrika sätten att söka och få arbete är informella.” (Franzén 1997, 31) I många 

intervjuer har Franzén tagit del av nyanlända flyktingars framtidsplaner för sin vistelse i 

Sverige, och hon presenterar att det generellt finns en uttalad önskan om att lära sig språket 

för att kunna söka arbete. 

 

”Medlemskap i grupper, vare sig de består av landsmän eller andra, ger 
stöd genom sin möjlighet att befordra information och skapa nätverk, ge 
tips om arbete och hur samhället fungerar. De kan också skapa en större 
medvetenhet om invandrarskapets villkor och möjligheter.” (Franzén 
2001, 84) 
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Kenneth Ritzén påtalar i ett kapitel i boken Bakom bergen lämnade vi allt – antologi om 

flyktingbarn och deras föräldrar (1990, 74-75)6 att i ett liv i exil är det religiösa livet ofta den 

enda välkända livsyta man lyckats överföra till Sverige. I en tillvaro som för många innebär 

ett tillstånd av oordning och känsla av rotlöshet kan religion få ökad betydelse och ge en 

upplevelse av etisk stadighet och strukturerad vardag. Att ofrivilligt lämna sitt hemland kan 

liknas med en existentiell kris, och religion får lätt en ökad betydelse vid sådana 

livssituationer. För människor som starkt identifierar sig med en religiös övertygelse kan 

också religion fungera som en uppfattad legitimerad anledning till att ta avstånd inom olika 

områden av majoritetssamhällets ordning och sociala struktur, ”Vår religion tillåter inte …” 

 

Orlando Mella tolkar resultaten i den studie av religionens betydelse för chilenska 

immigranters tillvaro i Sverige som att den har en faktisk betydelse, både ur psykologiskt och 

sociologiskt perspektiv. I centrum för hans undersökning har varit religionens bidrag till 

social och ekonomisk anpassning till värdlandet, och han kommer fram till att immigranten i 

första hand inte är fokuserar på integration, utan av överlevnad: ekonomisk, social och 

psykologisk överlevnad. Att vända sig till religion i en kaotisk livssituation är en 

överlevnadsstrategi som därefter följs av en anpassningsstrategi, d v s integration. Men här 

ges också en beskrivning av att religiositet kan reflektera lidande och problem och erbjuda 

den troende en flyktväg, en fantasins flyktväg från en hotfull verklighet. Jehovas Vittnen är 

enl. Mella en sådan form av religiositet som erbjuder många immigranter en flykt från 

verkligheten. Men oavsett överlevnadsstrategi eller fantasiflykt, interagerar religion med 

sociala och psykologiska krafter. Ur ett funktionalistiskt perspektiv är religionens mening och 

syfte att fungera integrerande för individ och samhälle. Människor som i religionen söker svar 

på känslomässiga behov som uppstår i en miljö man inte känner igen och förstår, fyller 

religionen en integrerande funktion som hjälper individen att ta del av det sociala systemet 

(Mella, 2000). ”Without doubt religion helps the immigrant to cope with the stressors and the 

life changes that the situation exile/immigration implies.” (Mella 2000, 111) 

 

Sverige är ett gott exempel på ett rationalistiskt och kapitalistiskt samhälle enligt sociologen 

Mella. Chilenska immigranter kommenterar i flera studier opersonligheten i mänskliga 

relationer som ett huvudsakligt hinder för integration. I Mellas framställning har detta att göra 

                                            
6 Bakom bergen lämnade vi allt – antologi om flyktingbarn och deras föräldrar 1990, kap. ”Religion och liv i 

exil …” Kenneth Ritzén s.74-75 
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med att ekonomi sätts före religiositet; kyrkan når inte människor med sitt etiska tänkande. 

Det är inte de religiösa dogmerna inom respektive religiös tradition som man reagerar på, det 

är hur människor är mot varandra som blir synligt i studien av chilenare i exil i Sverige. Det är 

alltså den prägling som olika religiösa traditioner haft på människor inom en speciell 

samhällskontext. Även om vi lever i ett av de länder i världen som sägs vara mest 

sekulariserat, så har den lutherska traditionen präglat vår kultur. Mella framställer 

protestantismen som en bidragande faktor till en strävan efter ekonomisk och social framgång 

som lever kvar i det svenska samhället. Sverige kan karaktäriseras som präglat på en 

individualistisk och positivistisk syn på världen och människan. Religion betraktas 

huvudsakligen som en tankekonstruktion, ett kognitivt fenomen. Positivistisk vetenskap 

relaterat till byråkratisk rationalitet har tagits som det enda kriteriet för rationalitet och 

sanning. Det betyder att de förklaringar om verkligheten som ryms inom religiösa 

trosuppfattningar, nödvändigtvis är falska (Mella 2000, 3). Även Andersson och Sander talar 

om att ett rationellt (natur)vetenskapligt tänkande ges företräde framför religionens icke-

vetenskapliga förklaringar av världens konstituerande i ett modernt välfärdssamhälle 

(Andersson och Sander 2005, 40-42). 

3.2 Disposition 
Efter de inledande raderna, framställning av syfte och frågeställning samt definitioner av 

begrepp presenteras mina teorier och hypotes i fråga om den religiösa gemenskapens funktion 

i relation till den situation människor befinner sig i som skall forma sitt liv i ett nytt land. I 

anslutning till detta kommer ett avsnitt innehållande tidigare forskning som anknyter till 

ämnet. Efter metodavsnitt och presentation av litteratur följer en teoretisk bakgrund som har 

till syfte att ge en övergripande bild av hur olika människors identiteter och livsvärldar kan 

forma sig beroende på vilken form av samhällskontext och kultur man har sitt ursprung i, 

samt beskrivning av religionens roll och funktion i dessa. En kort beskrivning av den svenska 

kristenhetens historia ingår också här. 

 

Därefter presenteras undersökningens praktiska del, enkätundersökningen, vilken inleds med 

en generell beskrivning av Söderhamns kommun i fråga om samhällskontext, religiös aktivitet 

samt kommunens roll som ansvarig för introduktion i samhället för de nyanlända flyktingar 

som valt att bosätta sig här. 
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Efter presentation av enkätens utförande och utformning presenteras resultat och tolkningar av 

denna uppdelad på fem kategorier. Varje kategori tolkas för sig i förhållande till resultaten i 

det inledande första påståendet i enkäten. Sedan följer en diskussion av resultaten i 

undersökningen i förhållande till den teoretiska bakgrunden, och därefter slutsatser där jag 

försöker ge svar på frågeställningarna samt uppfylla syfte. Som avslutning redovisas käll- och 

litteraturförteckning med efterföljande appendix innehållande sammanfattning av samtal och 

intervjuer samt utformning och sammanställning av enkätresultaten. 

 

4. Metod 
En kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod med religionssociologisk ansats har använts. 

Jag utgår från antagandet att delaktighet i grupp är viktigt för människor som står inför en 

situation av immigration, och skall forma ett liv i ett nytt land. Studiens syfte försöker jag 

besvara med hjälp av en enkätundersökning bland nyanlända flyktingar i Söderhamns 

kommun i syfte att ta reda på deras åsikt angående om de tror ett aktivt deltagande i en 

religiös gemenskap påverkar integration. Fokuseringen på målgruppens uppfattningar 

angående detta gör att studien även ryms inom den fenomenografiska forskningsmetoden 

(Starrin och Svensson 1994, 112). 

 

Eftersom syftet är att ta reda på vad kommunens nyinflyttade invånare med utländsk bakgrund 

själva anser om den religiösa gemenskapens betydelse för integration finns två 

metodalternativ; dels djupintervjuer som skulle ge undersökningen en högre grad av kvalitativ 

karaktär, eller använda enkätundersökning som sänker nivån av en kvalitativ karaktär, 

eftersom den metoden förknippas med mätningar och en kvantitativ forskningsmetod 

(Holme/Solvang 1997, 173). Jag resonerar som så att en enkätundersökning ändå skulle vara 

den bästa undersökningsformen, eftersom jag vill nå ut till så många respondenter som 

möjligt med mina frågor. Enkätförfarandet gör undersökningen till en frivillig och öppen 

undersökning. Det som begränsar är frågornas fasta formulering, att det finns en risk för 

språkliga missförstånd, och att svarsfrekvensen kan bli låg. Enkätundersökningen omfattas av 

en förberedande gruppintervju, vilket gör att uppsatsen även har ett inslag av en kvalitativ 

forskningsmetod. 

 

Den litteratur som refereras till när det gäller tidigare forskning är i huvudsak två böcker 

skrivna av Elsie C. Franzén, docent i pedagogik, legitimerad psykolog och psykoterapeut. 
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Hon har i 30 år arbetat med människor som immigrerat till Sverige. Det är dels hennes studie 

kring invandring och arbetslöshet, Invandring och arbetslöshet (1997) samt Att bryta upp och 

byta land (2001) som tar upp psykologiska skeenden som hör samman med immigration. Att 

religion har en funktion ur både psykologiskt och sociologiskt perspektiv berättar Orlando 

Mella, fil.dr. i sociologi, om i en studie av chilenska immigranters tillvaro i Sverige utgiven 

av CEIFO7, Religion in the life of refugees and immigrants (Mella 1994). 

 

För att göra kunna tolka, analysera och dra slutsatser av intervjuer och enkätundersökning 

tycker jag det är relevant att ha med en teoretisk bakgrund, vilken har en viktig funktion i för-

förståelsen för studien (Holme och Solvang 1997, 151). I den teoretiska bakgrunden har med 

hjälp av Jonas Stiers litteratur Identitet – Människans gåtfulla porträtt (2003) begreppen 

kultur och identitet getts en övergripande förklaring som belyser den komplicerade process 

som ligger bakom en individs identitet. Han tar också i ett avsnitt upp religion som 

identifikationsobjekt (Stier 2003, 69-72). Jonas Stier, lektor i sociologi, har forskat kring 

frågor som bl a berör identitet, etnicitet och invandring. 

 

Vad som utmärker inflyttande kulturer och religiösa traditioner i jämförelse med den svenskt 

västerländska kulturen och religiositeten presenteras utifrån Daniel Anderssons, FD i 

religionsvetenskap och Åke Sanders, FD i filosofi och docent i religionsvetenskap, teorier och 

förklaringar kring traditionella respektive moderna samhällsformer i Det Mångreligiösa 

Sverige – Ett landskap i förändring, (Andersson och Sander 2005, kap. 1 och 2). De menar att 

förståelsen för religion inte kan uppnås som separerad från ett socio-kulturellt sammanhang 

(s.69). Religion måste studeras i den samhällskontext den befinner sig i. Det är också ur deras 

litteratur som texten angående religionens form och funktion i huvudsak är hämtad, samt 

delen som utgör en kort tillbakablick på svensk, luthersk-kristen historia. 

                                            
7 CEIFO - Centre for research in International Migration and Ethnic Relations 
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5. Teoretisk bakgrund 
Vi har alla vår historia, alla är vi präglade av social kontext som kan härledas till olika plan; i 

vida bemärkelser i form av nationalitet, det samhälle vi tillbringar vår vardag i, och av våra 

personliga livserfarenheter. Människors referensramar skiljer sig åt, omvärlden betraktas och 

förstås på olika sätt, vilket bl a visar sig i hur vi människor agerar i samvaro med andra 

människor (Rojas 2001). Att göra en jämförande studie av olika kulturer är inte syftet med 

den här studien, men det kan vara relevant att presentera vad som karaktäriserar begreppen för 

att ge en bild av hur olika människors livsvärldar formar sig och som kanske kan belysa 

bakgrunden till att människor tänker och agerar olika i olika situationer och sammanhang 

beroende på ursprung, vilket inkluderar religion som en del av kultur. ”Livets skola påverkar 

vår bild av världen, av andra och av oss själva.” (Stier 2003, 82) 

5.1 Kultur och identitet 
Enligt Jonas Stier är några enkelt förklarande definitioner av begreppen kultur respektive 

identitet är inte möjliga att göra (Stier 2003, 13 och 66). Hans beskrivning av vad i hans 

mening identitet handlar om anser jag kan tolkas som att kultur och identitet inte kan förklaras 

som separerade från varandra. 

 

”… identitet handlar om att befinna sig ’ i vardande’ och att möta de 
utmaningar som man ställs inför. Varje individs identitet påverkas av och 
bör förstås utifrån samhällets betingelser, den sociala och kulturella 
omgivningen, livs- och utvecklingskriser, oförutsedda händelser och 
livserfarenheter.” (Stier 2003, 12) 

 
Stier förmedlar identitetsskapandet som en omfattande och ständigt pågående process där alla 

identiteter formas och omformas i sina unika sammanhang eller kontexter. Från den stund 

människan föds så påverkas hennes totala identitet. Han liknar identitet med ett porträtt, en 

målning, som talar om för människan vem han/hon är. Porträttet står under ständig förändring 

och skapas av flera konstnärer; individen själv och hans/hennes omgivning, det är alltså 

frågan om både ett självporträtt och ett verk som skapas av ”andra”, människor och 

omgivning. Identitet handlar också om perspektivet till sig själv, det är en mänsklig egenskap 

att kunna känna sig som ett ”jag”. Men identiteter är endast meningsfulla i relation till 

något/någon annan så det helt igenom renodlade självporträttet är inte möjligt att skapa enligt 

Stier. Individen påverkas av de människor hon har i sin närmaste omgivning; familj, vänner 

och andra närstående personer. Nationalitet, social klass, etnisk tillhörighet, kön och 

yrkesgrupp är ytterligare identifikationsobjekt. På olika sätt och i varierande grad påverkar 
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dessa objekt för identifikation individen beroende på hur hon/han värderar dem (Stier 2003, 

43-76). Människans förståelse för sig själv och sin omgivning, omfattas även av förmågan att 

identifiera sig med sin omgivning, d.v.s. den kollektiva identiteten. Existensen av en kollektiv 

identitet är ett villkor för en gemensam religion. Den kollektiva identiteten, känslan av 

samhörighet med andra människor, håller religiösa traditioner vid liv och reproducerar den 

över tid. Samtidigt är den kollektiva identiteten en ”gränsmarkerare”, som talar om vem/vad 

som inkluderas och därmed vem/vad som exkluderas, det som inte passar in eller avviker 

(Stier 2003, 71). 

 

Kultur färgar människans tankar och känslor som genom ”ett raster”, upplevelser och 

erfarenheter filtreras genom den eller de delar av kulturen hon anser sig tillhöra. Kulturens 

komponenter kan exempelvis vara; språk, symboler, traditioner, värderingar, normer, 

innebörder, vanor, ritualer, ceremonier, etik- och moraluppfattning, myter, tabun, matkultur, 

klädstil, litteratur, konst, arbetsdelning, familjestruktur, könsroller, utbildningstradition, 

religion, ideologi och politiskt och ekonomiskt system. Dessutom inrymmer kulturen 

subkulturer av olika slag, t ex ungdomskultur, studentkultur mm. Alla dessa kulturens delar 

fungerar som reglerande i mänskliga relationer och förskriver vad som är förväntade och 

accepterade mänskliga handlingar och beteenden. Kulturen organiserar människans vardagsliv 

och kan å ena sidan fungera underlättande eller å andra sidan problematisera det sociala livet. 

”Annorlunda uttryckt är kulturen en autopilot som hjälper oss att effektivisera såväl som att 

navigera i livet.” (Stier 2003, 66) Kulturella identiteter utgör en grund för samhörighet och 

gemenskap och är därför betydelsefulla för människans totalidentitet, och de är inte statiska, 

samhällen förändras och därmed förändras delar som människans totalidentitet består av. 

(Stier 2003, 66-68) För de människor som skall forma en ny tillvaro i nytt land kan man med 

Stiers liknelse av kulturen som autopilot, säga att för dem, har den satts ur bruk. De får på 

egen hand lära sig den nya kulturens innehåll samt den innebörd och betydelse kulturen har 

för de människor som redan bor här, vilka har präglats till andra tankesätt och beteenden än de 

man själv har präglats av. 

 

”Migration, flyttning, innebär alltid förändring. Internationell migration, 
att bryta upp och byta land, medför en förändring av hela livet. En 
förändring som är mer genomgripande än de flesta av oss kan förstå förrän 
vi själva upplevt det.” (Franzén 1997, 5) 
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Modern respektive Traditionell samhällsmodell 
 
Immigration betyder ofta en flytt från traditionella samhällen till moderna samhällen (Mella, 

2005, 3). Mellan de båda samhällsformerna finns skillnader som kan bli påtagliga och 

uppenbara för människor när de båda möts i ett mångkulturellt samhälle. Andersson och 

Sander presenterar teorier kring vad de anser vara de mest elementära skillnaderna mellan 

traditionell respektive modern samhällsform och kultur. De har också en beskrivning av vad 

som allmänt definierar modernisering. 

 

Det moderna samhällssystemet kan ses som processen från traditionellt jordbrukssamhälle via 

modernt industrisamhälle till framväxten av ett sen- eller postmodernt informationssamhälle. 

Denna form av kultur kan ses som del i en process av ”avmystifierad” individualism som 

frigör individen från det traditionella kollektivet och som till följd kan skapa en känsla av 

utanförskap. I termer av sekularisering uppfattas här vetenskaplig teknologi och rationalitet ha 

företräde framför religion som tanke- och föreställningsprincip. Nationalstaten styr över 

landets politik genom interna organisationsformer och byråkratiska institutioner. 

Moderniserings och globaliseringsprocesser har utvecklat en stark och självständig offentlig 

sektor, sociala institutioner och ambitiösa välfärdsprogram, ett modernt trygghetssystem som 

omfattar områden som utbildning, hälso- och sjukvårdssystem, barnomsorg, 

socialförsäkringssystem, arbetslöshetsförsäkringssystem och pensionssystem. I samhällen där 

staten och dess institutioner är dåligt utvecklade, där de inte har förmåga att gå medborgarnas 

behov av säkerhet, utbildning, sjuk- och åldringsvård tillmötes, tar ofta andra sociala nätverk 

hand om dessa funktioner. Ofta organiserade kring religiositet och etnicitet (Andersson och 

Sander 2005, 78-85) 

 

Det moderna samhället karaktäriseras av individens valfrihet, konkurrens, initiativ, ambition 

och vanliga begrepp är ansvar och framgång vilka är laddade med positiva värderingar. Män 

och kvinnor konkurrerar i arbetslivet och det offentliga har tilldelats ansvar för familjen. Här 

har individen ansvar för sina handlingar och är fri att välja hur han/hon vill leva sitt liv, det 

moderna välfärdssamhället öppnar för valmöjligheter. ”… Ju modernare samhälle desto 

större valfrihet antas individen ha när det gäller att själv forma sitt liv, att välja utbildning, 

yrke, könsroller, sexuella preferenser och religiositetsform.” (Andersson och Sander 2005, 

103) Därmed har individen också eget ansvar för de eventuella konsekvenser handlingarna 

ger, att misslyckas är förenat med en känsla av skuld. Inom antropologin, p.g.a. sin 
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individcentrerade ideologi, omtalas ibland denna form av samhällen som ”jag-kulturer”. 

Moderniseringen beskrivs också som en process som i sociala termer ofta går från ”öde till 

val” (Andersson och Sander 2005, 102-105) 

 

Traditionella samhällen baseras på släktskap (storfamilj, släkte, klan) och karaktäriseras av att 

man här lägger stor vikt vid på tradition. Gruppens intressen är viktigare än den enskilda 

individens, och gruppens medlemmar är ömsesidigt beroende av varandra. Här råder ofta en 

hierarkisk ordning, där hög ålder representerar högre makt. Inom familjen är det 

fadern/mannen som står högst i den hierarkiska ordningen. Ju mer traditionellt ett samhälle är 

antas det att medlemmar styrs av roller, som bestämmer deras ”öde”. Samhällen med en stark 

ödestro, benämns ofta inom antropologin för ”vi-kulturer”. Respekt och heder är vanliga 

begrepp. Att bryta mot regler som gruppen/samhället satt upp innebär att hela gruppen får 

utstå skam, och dens överhuvud får ta konsekvenserna. (Andersson och Sander 2005, 102-

105). 

 

Ett exempel på hur den i Sverige härskande individcentrerade ideologin kontrasterar sig mot 

en gruppcentrerad ideologi som kan förekomma i andra delar av världen och som präglar 

många av de flyktingars identiteter som befinner sig i Sverige, är en berättelse av en man med 

ursprung i Afrika som berättar vad han saknar mest från sitt hemland. Det är (förutom 

klimatet) den sociala trygghet storfamiljen gav, han upplever en brist av gemenskap, trots att 

han lever en ”ordnad” tillvaro i Sverige, med hustru, barn, arbete och bostad (Franzén 2001, 

142). 

5.2 Religion 
Liksom för andra områden inom den kultur man tar del av gäller att kulturens sätt att förmedla 

religion påverkar individers totalidentitet, och att urskilja någon klar gräns mellan religion och 

kultur kan vara svårt. Religionstillhörighet påverkar många människors sätt att ”… leva, 

tänka, känna, bete sig och handla privat såväl som offentligt och politiskt.” (Andersson och 

Sander 2005, 13) Men människor rör sig inom väldigt skiftande samhällskontexter, och därför 

även inom olika religiösa traditioner, vilket gör att det finns många olika sätt som denna 

religiösa prägling kan ta sig uttryck i. 

 
Vad är Religion och vad gör den? 
Religion betyder och förklaras på varierande sätt av människor inom olika religiösa 

traditioner. Detta betyder inte att alla människor inom stora världsreligioner som den judiska, 
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kristna, muslimska, buddhistiska eller hinduiska traditionen definierar eller värderar sina 

respektive religioner på likartade sätt. Utan att gå in på närmare preciseringar så är det väl 

känt att många olika religionsformer historiskt har utvecklats utifrån dessa och/eller 

transformerats i närvaro av varandra. Det finns således många olika sätt att definiera religion 

på. Två strategier som på ett övergripande sätt vill förklara religion finns beskrivna inom 

religionsforskningen. Dels en substantiell strategi som innebär definitioner utifrån frågan om 

vad religion är, och som utgår från dens innehåll, exempelvis upplevelser, 

trosföreställningssystem, föreställningar om plikter, förbud, normer och värderingar, vad man 

bör och inte bör göra samt institutionsformer. En andra strategi är den funktionella, vilken 

definierar religion utifrån vad den gör för individ, grupp eller samhälle. Här förklaras religion 

som ett meningssystem av psykologiskt, socialt eller samhälleligt meningsskapande och 

sammanbindande funktioner. Funktioner som bl a omfattas av att ge trygghet, svara på 

existentiella frågor, erbjuda skydd mot dödsskräck och hålla ihop grupp och samhälle 

(Andersson och Sander 2005, 54) 

 

Religion är ett mångdimensionellt fenomen och det är mycket olika från individ till individ 

vad man i huvudsak uppfattar vad religion är och vad för funktion den har. Vad man som 

enskild individ inom olika religiösa traditioner värderar högst kan variera. Ibland kan det vara 

i enlighet med någon av faktorerna beskrivna ovan, ibland kombinationer som kan härledas 

till både substantiella och funktionella religionsdefinitioner. I det svenska, västerländska 

välfärdssamhället kan religion i huvudsak härröras till den substantiella strategins definitioner, 

här svarar religion på frågan ”Vad skall jag tro?”. För många hinduer, judar och muslimer ger 

religionen svar på frågor som ”Hur skall jag leva mitt liv?” och ”Hur skall vi organisera hela 

vårt samhälle?”. Även om inte definitionerna stämmer in på alla människor inom respektive 

kontext av substantiella respektive funktionella förklaringar av religion, så dominerar den 

senare i s.k. traditionella samhällen och deras livs- och världsåskådning. Och den förra 

dominerar inom samhällen som den kristna världen i stor utsträckning utgörs av. 

 

”… inifrån de flesta västerländska (kristna) sammanhang uppfattas 
religion som först och främst som något som har att göra med intellektuell 
och känslomässigt hållna trosföreställningar visavi något transcendents 
existens samt att detta i första hand rör den individuella privata sfären. 
Inifrån flertalet andra religiösa traditioner världen över uppfattas religion 
som något som har ett mycket större och vidare applikations-, funktions- 
och kompetensområde, och något som rör handlingar och beteende snarare 
än trosuppfattningar.” (Andersson och Sander 2005, 55-56) 
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Religionens funktion på gruppnivå, som social organisation, kan fungera som förmedlare av 

social service och trygghet när inte de av samhället skapade trygghetssystemen når fram, 

fungerar eller är tillgängliga. Det kan gälla t ex barnomsorg, utbildning, sjuk- och äldrevård, 

socialvård och ibland som en hjälp med ett mål mat. Den kan fungera som förmedlare av 

sociala kontakter och nätverk människor emellan, och även som en länk mellan individens 

medvetande och identitet med det historiskt utvecklade och kollektiva medvetandet och 

identiteten, det s.k. kollektiva minnet, den större gemenskap som man upplever sig vara en del 

av. Religionen som social organisation tillhandahåller även ett heligt rum för sina 

medlemmar, en plats för kontemplation, andakt, gudstjänst och gudsmöten (Andersson och 

Sander 2005, 84). 

 

Religiös identitet omfattar våra högst personliga existentiella utmaningar och livsfrågor; vad 

som händer efter döden, vad som anses vara dygdigt respektive odygdigt, rätt och fel, gott och 

ont. Här finns en nära släktskap med kultur, speciellt i fråga om etik- och moraluppfattning 

och tabun. Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark 

sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, 

normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr 

människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan (Stier 2003, 71) 

 

Kort historisk bakgrund - Sverige 
Sverige har en historia av kristen enhetskultur. Den lutherska kyrkan har haft stort inflytande 

på det svenska samhället sedan slutet på 1500-talet. En enhetlig religion förklarades i början 

av 1600-talet som en absolut förutsättning för folkets välgång. Annat utövande av religion än 

den evangelisk-lutherska förbjöds i 1655 års regeringsstadga och nästan hundra år senare 

utdömdes som strängaste straff landsförvisning om man ”avföll” från landets religion. Först i 

slutet på 1700-talet tilläts inflyttade invånare från andra länder att utöva sin religion. Luthers 

Katekes var huvudsaklig litteratur i kristendomsundervisningen fram till år 1919. När 

religionsfrihetslagen infördes 1951 blev det tillåtet för andra trosutövare att leva efter och 

praktisera sin religiösa tradition, och ”infödda” svenskar kunde gå ur Svenska Kyrkan utan 

tvång på sig att gå in i annat accepterat religiöst samfund (Andersson och Sander 2005, 25-

28). 

 

Från att tidigare karaktäriserats som ett samhälle av kristen enhetskultur omnämns Sverige i 

våra dagar vanligen som ett av världens mest sekulariserade länder (Andersson och Sander 
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2005, 52). Sekularisering har en betydelse av ”avkristning, ökad likgiltighet för religion” 

enligt Bonniers Svenska Ordbok (1998). Men som Andersson och Sander beskriver Sverige 

och dess invånare i relation till religion så är den definitionen av begreppet inte tillräcklig och 

i många avseenden missvisande. En till helt nyligen vanlig och uppfattad ”rätt tolkning” har 

varit att med en utveckling av välfärdssamhället, ur ekonomiskt och materiellt perspektiv, så 

minskar religionens inflytande över samhällets medlemmar. Kulmen på detta för Sveriges del 

kom i och med att den tidigare svenska statskyrkan utformades till en rent religiös kyrka. Stat 

och kyrka blev separata enheter fr.o.m. januari år 2000. Formellt är religion skilt från politik, 

juridik, ekonomi, arbete, sjukvård, utbildning och liknande samhälleliga områden, ur den 

aspekten kan man tala om det svenska samhället som sekulariserat. Andersson och Sander 

talar om sekularisering som en process av frigörande av religion från religiositet. Med 

begreppet religion menar de den form av religion som förmedlas genom institutionella 

organisationer och som, tidigare, haft funktionen av socialt system, medan begreppet 

religiositet står för religion som ett personligt trossystem. Religion har därmed blivit en 

kulturell faktor som för individen har blivit en privat angelägenhet ur den bemärkelsen att den 

är baserad på frivillighet. Religion har förändrats från att vara en ”… yttre, tvingande kraft, 

något ’tillskrivet’ till att bli ett inre frivilligt intresse, något som man själv väljer eller låter 

bli att välja.” (Andersson och Sander 2005, 95) 

 

Det har skett en tillbakagång för religion som institutionell verksamhet i Sverige, med vilket 

menas, som jag uppfattat det, församlingsorganisatoriska former av religion vilka förmedlas 

av kyrkor med fastställda dogmer, skrifter och ritualer. Medlemsantalen inom traditionellt 

religiösa organisationer har kraftigt minskat de senaste decennierna. Ur detta perspektiv är det 

också rimligt att tala om sekularisering, men däremot inte när det gäller religiositet. Det finns 

fortfarande behov av och intresse för religiositet, d.v.s. människors intresse för, samt tro på en 

transcendent eller andlig verklighet och behovet att tolka sina liv och världen i enlighet med 

denna tro (Andersson och Sander 2005, 74-77). Forskning visar på att det förekommer ett 

stort intresse för religion som befinner sig utanför institutionella former av religion som bl a 

visar sig i ett alltmer växande utbud av nya religiösa rörelser (Partridge 2004) och allt fler 

människor söker inre andlig utveckling. Paul Heelas och Linda Woodhead beskriver en 

förmodad revolution inom området eget andligt sökande, som talar för en tillbakagång av 

religionsformer där människor styrs av plikten mot förmedlade förväntningar 

(Heelas/Woodhead, 2005). 

 

 18



En annan faktor som talar för att religion inte är likgiltigt för människor i en s.k. sekulariserad 

samhällsordning är dens latenta funktion, med förmåga att engagera och föra människor 

samman i stunder av kris, både när det gäller individuella såväl som samhälleliga situationer 

av kris. Estoniakatastrofen, diskoteksbranden i Göteborg och attackerna mot World Trade 

Center är några få exempel på händelser som gör att kyrkor fylls av människor som söker 

tröst, svar och gemenskap. Att ett land som Sverige, som tagit del av 

moderniseringsprocesser, globalisering och modern kommunikationsteknologi, skulle kunna 

undgå att lägga märke till den uppmärksamhet religion fått globalt är heller inte sannolikt 

menar religionsforskarna Andersson och Sander. Därtill kan tilläggas inflyttningen av många 

olika religiösa traditionsformer som följt med de senaste decenniernas ökande immigration. 

”Större delen av världens länder och folk kan idag knappast kallas sekulära. Världen har 

blivit väldigt religiös.” (Andersson och Sander 2005, 51) 
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6. Undersökningen 
 
Vad är det då för samhällskontext som de nyanlända flyktingarna i den här undersökningen 

möter? Vad är det som präglat människorna i just den här delen av Sverige? Detta är en typisk 

arbetarkommun, bestående av lite drygt 26 000 invånare, som präglats av en på 1920-talet 

blomstrande sågverksindustri, och senare trä- och verkstadsindustri. Men som många andra 

små orter i Sverige har den här kommunen erfarenhet av industrins tillbakagång och 

arbetslöshet. Industrijobben har blivit färre men samtidigt har ur detta växt fram en allt 

ökande marknad av små egna företag. 

 

Av de religiösa församlingar som finns representerade inom kommunen hör majoriteten till 

Svenska kyrkan med sina 9 församlingar och dryga 26000 medlemmar (nästan alla 

kommuninvånare alltså). Förutom dessa finns även frikyrkliga församlingar; Missionskyrkan, 

Pingstkyrkan, Baptistkyrkan samt en fristående församling som heter Kristen Gemenskap med 

rötter inom pingströrelsen. Jehovas Vittnen och Frälsningsarmén har samlingslokaler här och 

för de troende inom Islam finns en moské.8 Sedan hösten -06 finns även inom 

nyreligiositetens område ett ”Gudinnetempel” centralt beläget i kommunen. Bland eleverna 

vid Sfi är det några som träffar människor inom Jehovas Vittnens församling. Men som en 

lärare berättar är det inte för att man delar deras trosuppfattning, man tar del i deras grupper 

och aktiviteter ändå.9 

 

Av kommunens invånare är nästan 1 500 av dem födda i annat land än Sverige och av dessa 

har drygt 700 personer utländskt medborgarskap (p.d. 31/12 2006, Statistiska Centralbyrån). 

Enligt information från Migrationsverket befinner sig även, utöver dessa, drygt 400 

asylsökande flyktingar i kommunen, vilka inte ingår i statistiken för utländska medborgare. 

Bland dem är 40 nationaliteter representerade varav majoriteten kommer från Irak. 

Asylmottagandet i Sverige sköts av staten, medan introduktionen av nyanlända flyktingar med 

uppehållstillstånd är en kommunal angelägenhet, som i den här kommunen ansvaras för av en 

speciell Integration- och Migrationsenhet (IME). I dagsläget ansvarar kommunen för 

introduktion av 283 nyanlända flyktingar som erhållit uppehållstillstånd (häri inräknas alltså 

                                            
8 Enligt en tidigare undersökning om kommunens religiösa liv, gjord under hösten 2004 av skribenten inom 

kursen Religionsvetenskap A, vid Högskolan i Gävle  
9 Info vid möte med lärare och rektor vid Sfi den 25/5 2007 
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inte gruppen av asylsökande) och valt att bosätta sig här. Begreppet nyanlända omfattas av 

flyktingar som valt att bosätta sig i kommunen, men som kanske inte alla tillbringade tiden 

innan uppehållstillstånd här. Även de s.k. kvotflyktingarna inbegrips i begreppet nyanlända, 

detta är människor som redan har uppehållstillstånd när de anländer till Sverige. 

Språkundervisning bedrivs för de utländska invånarna inom Sfi, Svenskundervisning för 

Invandrare, och för nuvarande är 110 elever inskrivna vid denna. Eleverna kommer från 

många olika delar av världen, ca 30 olika nationaliteter är representerade, med en majoritet av 

arabisk-, kurdisk- samt somalisktalande personer. De är uppdelade i grupper efter hur långt 

man kommit i sina språkkunskaper i svenska, vilket betyder en spännvidd mellan grupper där 

eleverna är analfabeter (inte kan läsa eller skriva på sitt hemspråk) till de som förstår och kan 

uttrycka sig mycket bra på det nya landets språk, i svenska mått i nivå med år 5-6 i 

grundskolan. Alla elever inskrivna vid Sfi har uppehållstillstånd.10 

 

I min telefonintervju och de personliga samtal jag haft med olika tjänstemän inom 

Migrationsverket, IME och Sfi berättar de om att i introduktionen för både asylsökande och 

nyanlända flyktingar ingår information om vad för olika religionsformer som finns 

representerade inom kommunen. Tjänstemannen på Migrationsverket informerar också om att 

de har samarbete med frivilligorganisationer såsom Röda Korset och olika religiösa 

församlingar, men det är inget som hör till en obligatorisk arbetsgång, och informanten 

poängterar distinktionen mellan myndighetens och de frivilliga organisationernas arbete. Man 

anser det vara betydelsefullt för de asylsökande att känna att de talar med människor utanför 

de statliga institutionerna. Många behöver känna att de talar med en ”icke-

myndighetsperson”. Något samarbete med företrädare för Islam har man inte. Man tar inom 

Migrationsverket inte ”för givet” att de människor de möter har en religiös tro, man är mån 

om att visa respekt för människors förmåga att ta egna initiativ och eget ansvar. Svenska 

kyrkan har för gruppen asylsökande både dagisverksamhet och en ”kvinnolägenhet” där de 

kvinnor som hör till gruppen asylsökande träffas en gång i veckan.11 Kommunens IME-enhet 

har utöver information om de religiösa församlingar som finns i kommunen inget direkt 

samarbete med någon av dessa. På initiativ av IME har startats en studiecirkel; ”Att vara 

muslim i Sverige”12. 

                                            
10 Information av representant för Sfi 2007-04-10 
11 intervju representant Migrationsverket – se appendix 
12 Information representant Integration- och Migrationsenheten 
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6.1 Enkäten 
 
Målgruppen 
Att göra en undersökning bland alla utrikesfödda invånare inom kommunen, idag nästan 

1 500 personer, är inte rimligt anser jag. Utformningen av en sådan enkät skulle vara allt för 

omfattande och risken för språkliga missförstånd stor. Jag kan också tänka mig att det 

föreligger en risk för att det skulle tas som myndighetsutövande och möjligen skapa rädsla 

eller oro om det kommer ett brev med förfrågningar kring religiositet. Jag har fokuserat på 

gruppen flyktingar med uppehållstillstånd och som har valt att bosätta sig i kommunen och 

som läser svenska vid kommunens Sfi-utbildning. Jag anser detta vara mest fördelaktigt för 

undersökningen, även om inte alla invånare med utländsk bakgrund nås. På rekommendation 

av rektor och lärare på Sfi begränsades målgruppen till de två grupper som kommit längst i 

sina studier av svenska språket, i svenska mått är de som kommit längst i nivå med 

grundskolans år 5-6. 

 

Utformning 
Enkäten består av totalt 15 frågeställningar utformade som påståenden som skall värderas. 

Påståendena har en personlig ansats, de talar till respondenten som individ. Att utforma 

frågorna som påståenden som skall värderas är gjort på de grunderna att målgruppen inte skall 

behöva skriva ner sina svar, det är svårare att skriva och formulera egna svar på ett nytt språk 

än att läsa. Efter en inledande fråga om man anser att religion betyder mycket för ens egen 

person, är frågorna som följer placerade i sådan följd att de kan delas in i tre kategorier; 

graden av delaktighet i religiös gemenskap, religion som yttre angelägenhet samt religion som 

inre angelägenhet. Därefter ställs en avslutande fråga om man anser att delaktighet i religiös 

gemenskap är bra för integration. Följden på frågorna har funktionen sätta igång en 

tankeprocess hos respondenterna (Kylén 2004, 56). Detta kan tolkas som ett försök till att 

manipulera svaret, men jag tror inte den sista frågan skulle ha blivit förstådd annars. Under 

arbetets gång har jag haft tillgång till IME:s enkätprogram, och resultaten har införts i detta, 

men enbart i syfte att få hjälp med sammanställning av svaren. Analys och tolkningar är 

gjorda av mig ”manuellt”. 

 

Förberedelse 
Innan utformningen av enkäten har jag haft kontakt med Integration- och migrationsenheten, 

rektor och lärare vid Sfi, för att i ett första läge ta reda på om de ställer sig positiva till ett 
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utförande av enkäten, den är främst beroende av Sfi-lärarnas stöd ur ett språkligt perspektiv. 

En förberedande gruppintervju13 med 6 av eleverna vid Sfi utfördes i syfte att ta reda på hur 

de upplever förutsättningar och möjligheter att utöva sin religion, få grepp om hur enkäten bör 

utformas språkligt samt för att eventuellt få ett underlag för frågeställningarna i enkäten 

(Kylén 2004, 72). Efter det utformades frågorna för enkäten, vilka presenterades i ett möte 

med rektor och lärare. Efter vissa ändringar presenterades enkäten för två grupper Sfi-elever 

(totalt 43 personer) av sina lärare och de gick igenom den språkligt. De här två grupperna är 

de som kan mest svenska av de fem grupperna på Sfi. Inga ytterligare ändringar gjordes 

härefter. 

 

Utförandet 
Det rekommenderas att ett följebrev skrivs och skickas med vid enkätundersökningar (Kylén 

2004, 59), men eftersom jag fanns på plats under enkätens genomförande och samlade in den 

vid samma tillfälle så presenterade jag mig själv och syftet med enkäten på plats, den hade ju 

även tidigare presenterats för dem av lärarna. För att göra den ännu tydligare så hade det varit 

positivt om jag även hade varit med på den första presentationen. Tiden för besvarandet av 

frågorna i enkäten gjordes i anslutning till elevernas ordinarie lektioner, men i ett annat rum 

inom studielokalerna. Möjligen hade svarsfrekvensen blivit högre om den hade utförts i 

klassrummen, men på det här sättet så blev den frivilliga aspekten tydligare. Vid 

presentationen var jag mycket tydlig med att undersökningen var anonym. Både jag och 

läraren betonade att det var helt på sin plats att diskutera och ställa frågor. Detta kanske man 

kan säga ger en annars kvantitativ undersökningsmetod ett kvalitativt inslag. Personerna som 

svarade på enkäten var från olika delar av världen, i salen märktes ett bläddrande i lexikon 

och det småpratades på flera olika språk; spanska, thai, något arabiskt och något afrikanskt 

språk. Eftersom enkäten skulle uppfattas som helt anonym frågade jag heller inte efter 

nationalitet i enkäten. 

 

Den förberedande gruppintervjun 

Informanterna kom alla från den grupp på Sfi som ansågs ha högsta kunskaper i svenska av 

dem som för närvarande går den utbildningen, men ändå hade jag svårt att göra mig förstådd. 

Av tolken och läraren vid Sfi så förstår jag så småningom att jag använder ett för svårt svenskt 

språk, jag presenterar mig och varför jag är där, men det är inte säkert här att alla förstår. 

                                            
13 Se appendix för gruppintervju i sin helhet 
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Männen berättar positivt om hur IME förmedlar vad kommunen har att erbjuda i fråga om 

religiösa församlingar, kvinnan från Irak har fått kontakt med den muslimska gemenskapen 

genom vänner och den afrikanska (jag uppfattade inte hennes ursprungliga hemland) kvinnan 

genom sin man som kommit till Sverige före henne. Alla förmedlar att de i den frågan fått ett 

respektfullt bemötande från lärare på Sfi och av personalen på IME. Men som representanten 

för Sfi påpekar (när vi talar om enkäten efter att intervjun avslutats) så kommer inte de här 

eleverna på Cfl14 med kritik. Det är i så fall mannen från Colombia som förmedlar ett 

ogillande över en tjänstemans försök till mission. Samtalen rör sig till stor del kring Islam. 

När det gäller kristendom och islam har kommunen lättare att tillmötesgå de nya invånarna. 

Kristendomen finns ju redan här, och den i jämförelse stora majoriteten av muslimer som bor 

i kommunen (om man jämför med andra minoriteter vill säga) har lättare att hitta ”sin” 

religiösa grupp, här finns också en moské. Svårare är det för de nyinflyttade med religiösa 

traditioner som inte finns representerade i kommunen, här i form av troende inom Katolicism 

och Isini. Jag avslutar samtalen med frågan om de tror att deltagande i en religiös grupp är 

positivt ur integrationssynpunkt (ordet integration känner man igen men inte ordet 

deltagande). Det som framkommer är att man överlag anser det viktigt att lära sig det svenska 

språket, när det gäller sambandet mellan integration och deltagande i religiös grupp är man 

mer ”svävande”. Överlag anser man det vara viktigt ur integrationssynpunkt att lära sig 

språket, alla nickar samstämmigt när någon annan talar om hur viktigt det är att lära sig 

språket. 

 

6.2 Resultat och tolkning 
 
Av de 43 som blivit presenterade för enkäten kom 15 personer för att svara på frågorna i 

enkäten, vilket blir en något lägre svarsfrekvens än vad som är normalt för enkäter. Ett 

normalt bortfall ligger på ca 40-50 % (Kylén 2004), men här blev bortfallet lite drygt 60 %. 

 

Enkäten är utformad som påståenden som värderats mellan 1 och 5 av respondenterna. 

Sammanställningen skall läsas som antal svar i förhållande till det totala antalet enkätsvar. 

Exempel: På första påståendet har 0 av 15 svarande ansett att påståendet inte alls stämmer in 

på dem, medan 11 av 15 svarande instämmer helt. Värderingsskalan skall läsas så här: 

                                            
14 Cfl, Centrum för flexibelt lärande, det studiecentrum i kommunen där ”Svenskundervisning för invandrare” 

(Sfi) bedrivs 
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 1 = instämmer inte alls 

 2 = instämmer till 25 % 

 3 = instämmer till 50 % 

 4 = instämmer till 75 % 

 5 = instämmer helt 

 

 

Anmärkningar:  

Påstående nr 3 och nr 10 har besvarats av 14 personer. 

 

Vid det förberedande gruppsamtalet så framkom att det fanns en skillnad mellan män och 

kvinnor angående frågan hur man hade fått kontakt med en religiös gemenskap. Därför hade 

det varit intressant att göra jämförelser mellan män och kvinnors svar i enkäten. Den inleds 

därför med en notering där det var tänkt att personerna skulle tala om vilket kön man tillhör, 

men det var endast 4 personer som gjort markering för detta. Därför utgår en sådan jämförelse 

ur undersökningen. 

 

Påståendena i originalet av enkäten är markerade med ”N2” – ”N15”, och det beror på att den 

är utformad i ett enkätprogram. I sammanställningen av resultaten är de översatta till en 

numrering av påståendena i nummerföljd. 

 

6.2.1 Påstående 1 - värderingar över till vilken grad respondenterna upplever 
religion är betydelsefullt för dem 
 
Påstående    Värdering:  1 2 3 4 5 

            

1. Religion betyder mycket för mig    0/15 3/15 0/15 1/15 11/15 

 
Tolkning 
Majoriteten av dem som kommit för att svara på enkäten värderar religion som i hög grad 

betydelsefull för dem personligen. 12 av 15 instämmer till mellan 75 och 100 % i detta 

påstående. Det är ingen som anser religion är helt betydelselös, och 3 personer som värderar 

den till 25 %. 
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6.2.2 Påstående 2-5 - angående respondenternas delaktighet i religiös gemenskap 
 

Påstående    Värdering:  1 2 3 4 5 

            

1. Religion betyder mycket för mig    0/15 3/15 0/15 1/15 11/15 

 

Påstående     Värdering:  1 2 3 4 5 

           

2. Jag känner till religiösa gemenskaper i kommunen  2/15 3/15 4/15 5/15 1/15 

 som stämmer in med min trosuppfattning        

            

3. Jag utövar min religion tillsammans med andra   1/14 7/14 0/14 3/14 3/14 

 människor som har likadan religiös tro som mig själv       

            

4. Jag önskar utöva min religion tillsammans med andra  3/15 2/15 4/15 3/15 3/15 

 människor med likadan religiös tro som mig själv       

            

5. Jag har kontakt med religiösa gemenskaper som  3/15 6/15 5/15 1/15 0/15 

 inte stämmer överens med min religiösa tro        

 

 
Tolkning 
 
3 av 14 utövar sin religion till 100 % med andra människor med likadan religiös tro som dem 

själva. Dessa tre håller med till mellan 25 och 50 % i påstående nr 5, att man har viss kontakt 

med andra religiösa gemenskaper. 

 

12 av 15 instämmer till mellan 25 och 75 % i påstående nr 5. Av dessa är det 6 personer som 

värderat påstående nr 3 till mellan 75 och 100 %. Jag tolkar detta som att man utövar sin 

religion i relativt hög grad inom den egna religiösa traditionen samtidigt som man har kontakt 

med religiösa gemenskaper som inte överensstämmer med denna, även om inte i lika stor 

omfattning, majoritetens svar för påstående 5 håller sig inom skalan 25 till 50 %. 

 

Inom den här gruppen av påståenden hade jag förväntat mig att svaren skulle hålla sig i 

ytterkanterna på värderingsskalan, d.v.s. kunna tolkas som rent nekande eller jakande svar. 

Men detta är bara tydligt bland de tre respondenter som instämmer till 25 % i påstående nr. 1, 

d.v.s. för dem som religion har relativt liten betydelse. I genomsnitt har de ett ”nästan” helt 

nekande svar (25 %) på påstående nr. 2-5. Men en av dem instämmer även till hälften på nr.4 

ovan, vilket kan tolkas som ett inte fullständigt avståndstagande från religion som 
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gruppföreteelse eftersom det finns en önskan om att ta del i en religiös gemenskap som 

överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen. 

 

En del av enkätsvaren när det gäller de här frågorna kan tolkas som otydliga och lite 

förvirrande. Ett exempel på detta är att ett av enkätsvaren som innehåller ett 100-procentigt 

instämmande i påstående nr 3, också innehåller ett svar som säger att den här personen inte 

alls känner till religiösa gemenskaper som stämmer överens med den egna trosuppfattningen, 

nr 2. En möjlig förklaring kan vara att t ex inom både kristendom och islam finns olika former 

av respektive tradition, och att den här respondenten kanske deltar inom en kristen kontext 

men ändå känner att trosuppfattningen skiljer sig. Den här personen har heller ingen önskan 

om att utöva sin religion tillsammans med andra människor med likadan religiös tro. En 

möjlig förklaring till det kan kanske vara att personen redan uppfattar sig själv som delaktig i 

religiös gemenskap som stämmer med hans/hennes egen tro och därför svarat nekande på det 

påståendet. Men förmodligen finns fler förklaringar till spridningen av svaren inom det här 

området av enkäten, mina förklaringar ovan kan därför endast betraktas som spekulationer. 

 

6.2.3 Påstående nr 6-8 – angående respondenternas upplevelse av religion som en 
social funktion i relation till kunskap om det svenska samhället, språk samt 
möjligheter på arbetsmarknaden 
 

Påstående    Värdering:  1 2 3 4 5 

            

1. Religion betyder mycket för mig    0/15 3/15 0/15 1/15 11/15 

 

Påstående     Värdering:  1 2 3 4 5 

           

6. Den religiösa gemenskapen är bra därför att den ger  4/15 0/15 2/15 6/15 3/15 

 mig möjlighet att lära mig mer om det svenska samhället       

            

7. Den religiösa gemenskapen är bra därför att där får jag  3/15 0/15 1/15 7/15 4/15 

 möjlighet att prata svenska         

            

8. Den religiösa gemenskapen är bra därför där kan jag   1/15 4/15 4/15 0/15 6/15 

 skapa kontakter som underlättar för mig när jag ska        

 söka arbete          

 

Tolkning 
 

- 11 av 15 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 6 
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- 12 av 15 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 7 

- 10 av 15 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 8 

 

Sammanfattningsvis ger detta ett genomsnitt av 11 personer som instämmer till mellan 50 och 

100 % att den religiösa gemenskapen är positiv för integration ur ett sociologiskt perspektiv. 

Dessa hör i majoritet till gruppen som värderat religionens betydelse med 4 respektive 5 på 

värderingsskalan. 

 

4 av 11 som värderat religionens betydelse (påstående 1) med 5 har värderat den religiösa 

gemenskapens betydelse för kontaktskapande i relation till arbete med 2, men i relation till 

språk och kunskap om det svenska samhället instämmer dessa till mellan 75 och 100 %. 

 

En av respondenterna som inte tycker att religion i så hög grad betyder mycket för han/henne 

(25 %), anser den heller inte vara positiv ur vare sig psykologisk eller sociologisk aspekt och 

instämmer genomgående till 0 % på samtliga dessa påståenden (nr 6-11). De två andra som 

instämmer till 25 % på påstående nr 1, håller med till 50 % på att ett deltagande i religiös 

gemenskap kan vara positivt för kontaktskapande i relation till ökade möjligheter till inträde 

på arbetsmarknaden i och med ökade kontakter inom den religiösa gemenskapen. 

 

Man kan tolka in ett visst samband mellan påstående nr 7 och nr 5 i delen som gäller 

delaktighet i religiös gemenskap. En tredjedel av dem som svarat i hög grad instämmande på 

påstående nr 7 har delvis kontakt med religiösa gemenskaper som inte överensstämmer med 

den egna religiösa övertygelsen. I en jämförelse mellan funktionen i fråga om språk 

respektive arbete så kan en större övertygelse om att den religiösa gemenskapen är positiv ur 

språkhänseende skönjas. Det är 4 personer som håller med till en lägre grad (0-50 %) på detta 

påstående, medan 9 personer håller med till en lägre grad (0-50 %) i påståendet som gäller 

arbete. 
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6.2.4 Påstående nr 9-11 – angående respondenternas upplevelse av religion som 
en psykologisk funktion i relation till kulturell identitet, trygghet samt utökat 
socialt umgänge 
 

Påstående    Värdering:  1 2 3 4 5 

            

1. Religion betyder mycket för mig    0/15 3/15 0/15 1/15 11/15

 

Påstående     Värdering:  1 2 3 4 5 

        

9. Den religiösa gemenskapen är bra därför att den är viktig   3/15 1/15 5/15 2/15 4/15 

 för min kulturella identitet         

            

10. Den religiösa gemenskapen är bra därför att den ger   2/14 0/14 6/14 3/14 3/14 

 trygghet           

            

11. Den religiösa gemenskapen är bra därför att den gör mitt  3/15 2/15 4/15 3/15 3/15 

 sociala kontaktnät större         

 
Tolkning 
 

- 11 av 15 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 9 

- 12 av 14 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 10 

- 10 av 15 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 11 

 

Sammanfattningsvis ger detta ett genomsnitt av 11 personer som instämmer till mellan 50 och 

100 % att den religiösa gemenskapen är positiv för integration ur ett psykologiskt perspektiv, 

att den för dem har en inre funktion på ett psykologiskt plan. 

 

I majoritet har dessa respondenter också värderat religionens betydelse högt, mellan 75 och 

100 %. Undantaget är två respondenter, där en som instämmer helt på påstående nr 1, inte 

svarat på påståendet angående religion och trygghet (nr 10) och inte instämmer alls angående 

religionens funktion gällande utökat socialt kontaktnät (nr 11). Denna person har ingen 

kontakt med någon religiös gemenskap som stämmer in med den egna religiösa tron, men har 

en önskan om att han/hon hade det. Bland undantagen finns också en respondent (som svarat 

med fem på nr 1), som värderat den religiösa gemenskapen vara betydelsefull för den 

kulturella identiteten med en tvåa, men som håller till 100 % med i påståendet angående 

religion i relation till utökat kontaktnät och arbetsmarknad. 
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I jämförelse med den del i enkäten som gäller den religiösa gemenskapens funktion ur ett 

sociologiskt perspektiv (påstående nr 6-8) så är det fler respondenter som svarar med en trea i 

den här delen av enkäten. Här kan man göra tolkningen att det förekommer en högre grad av 

osäkerhet kring frågeställningarna. Men om jag tolkar ”mittensvaren” för sig, och de med 

lägre (1-2) respektive högre grad av instämmande för sig, så är det fler svar som håller sig 

inom graderingen 4-5 för påstående 9-11. 

 

6.2.5 Påstående nr 12 – angående respondenternas övergripande åsikt om den 
religiösa gemenskapens betydelse för integration 
 

Påstående    Värdering:  1 2 3 4 5 

            

1. Religion betyder mycket för mig    0/15 3/15 0/15 1/15 11/15 

 

12. Jag tycker delaktighet i religiös gemenskap är bra för   3/15 0/15 4/15 5/15 3/15 

 integration          

 
 
Tolkning 
 
3 av 15 respondenter instämde till 25 % att religion betydde mycket för dem, det är också 

samma personer som inte tycker den religiösa gemenskapen har någon betydelse för 

integration. De personer (12 av 15) som instämmer till mellan 75 % - 100 % på påståendet 

”Religion betyder mycket för mig” är också de som anser att delaktighet i religiös gemenskap 

till mellan 50 och 100 % är positivt för integration. 

 
Enligt Jan-Axel Kylén (2004, 83) kan en markering på ”mitten” tolkas ur tre aspekter; som 

om att respondenten känner sig osäker och egentligen inte vet hur han/hon skall bedöma 

påståendet, det kan även betyda ”jag bryr mig inte” eller så har markeringen i mitten 

betydelsen av att man till hälften håller med i påståendet. Ingen av de enkätsvar som lämnats 

in tolkar jag som besvarade utan engagemang, vilket t ex ett genomgående val av samma 

värdering skulle kunna vara ett tecken på. En av personerna som värderat påstående 12 med 

ett mitt-värde kan tolkas som vara osäker på vad hon/han skall svara, denne har ytterligare 6 

markeringar på ”mitten” och har inte besvarat påstående nr 6. I övrigt bedömer jag de övriga 

tre som värderat påstående nr 12 med tre som faktiska instämmanden till 50 %. 
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7. Diskussion 

Metod 
 
Det har visat sig vara ett komplicerat förfarande att tolka och analysera de 15 enkätsvaren. 

Det finns många variationer bland de enkätsvar som lämnades in och jag vet inget om vad 

som döljer sig bakom svaren, d.v.s. anledningen till att respondenterna svarat som de gjort. 

Men i ett av enkätsvaren, trots att det bara är markeringar på en skala, kan man ändå utläsa en 

stark önskan om att få ta del i religiös gemenskap som stämmer med den egna 

trosuppfattningen och som anser ett deltagande i religiös gemenskap har stor funktion ur både 

psykologisk och sociologisk aspekt. Jag tycker det är viktigt att påpeka att de personer som 

svarat på enkäten alla har sin unika karaktär, har olika ursprung och sina unika 

livserfarenheter. De har gemensamt att de sett det nödvändigt att flytta till ett annat land, men 

de kan ha olika anledningar till varför de ansett det nödvändigt att ta ett sådant livsavgörande 

beslut. Med anledning av detta och att jag presenterar resultaten i form av sammanställningar 

gör att det finns ett visst mått av generaliserande här. 

 

Det är möjligt att de personer som svarat på enkäten har varit här en längre tid, det faktum att 

de alla tillhör den grupp av Sfi-elever som har kommit längst i fråga om kunskaper i det 

svenska språket talar för det. Resultatet i den del som omfattar religionens funktion ur ett 

sociologiskt perspektiv kan ha fått ett annorlunda utfall om enkäten utförts bland de grupper 

som nyss börjat utbildningen. Orlando Mella beskriver att immigranter inte i första hand 

fokuserar på integration. Att vända sig till religion är för dem i första hand en 

överlevnadsstrategi som fungerar som stöd och hjälp för att klara en kaotisk livssituation, 

därefter övergår religionens funktion till att fungera som integrerande i samhället. 

 

Den del som har till syfte att ge klarhet i hur hög grad respondenterna tar del i religiösa 

gemenskaper (påstående 2-5) har stor spridning på värderingsskalan och tolkade var och en 

för sig så förekommer i vissa fall även till synes motsägelsefulla svar.15 Av detta så kan 

formuleringarna och sammansättningen av dessa påståenden ifrågasättas. För en person som 

nyss börjat lära sig det svenska språket kanske de ter sig lika ut i formuleringarna, och 

tillsammans ger något av ett rörigt intryck. Innebörden i formuleringarna kan ha tolkats olika 

eller inte blivit språkligt förstådda. Det är tänkbart att den här delen av enkäten fyllt sitt syfte 

                                            
15 Se exempel s. 27 
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på ett tydligare sätt om det varit möjligt att svara ”ja” eller ”nej”. Det som talar för att ändå ta 

hänsyn till denna del i resultat och slutsats är att det förekommer ett aktivt deltagande i 

religiösa gemenskaper som har överensstämmelse med respondenternas egna religiösa 

övertygelse parallellt med en delaktighet i sådana som avviker från densamma, vilket jag 

tycker är intressant och har relevans för den här studien. En diskussion kring detta förs här i 

diskussionsdelen under Resultat/Den religiösa gemenskapens funktion. 

 

Resultat 

Förutsättningar och möjligheter till att praktisera och utöva sin religion 

Sekularisering i betydelse av en ”ökad likgiltighet för religion” som det förklaras i Bonniers 

svenska ordbok stämmer inte i dagens Sverige, eller för världen i övrigt, enligt Andersson och 

Sanders beskrivningar. Det förekommer en allt mer ökad medvetenhet om religion idag. Vad 

som skiljer är hur människor inom traditionella respektive moderna samhällen definierar och 

identifierar sig med kulturens religiösa dimension. I Sverige har religion, i och med 

religionsfrihetslagen 1951 och senare skilsmässan mellan stat och kyrka år 2000, blivit en 

privat angelägenhet i den bemärkelsen att individen själv väljer om, hur och till vilken grad 

han/hon identifierar sig med religiösa trosuppfattningar. Inom traditionella samhällsformer 

där religion som en del av kultur starkare förknippas med samhällsordning och regler kring 

det vardagliga livet kan man kanske tänka sig att det inte finns utrymme för individuella val i 

samma utsträckning som det gör i Sverige. För den ”inhemske svensken” är religiositet ett 

individuellt val och förknippat med en privat trosuppfattning, han/hon får tro vad han/hon vill. 

För människor som har ett ursprung i länder med gruppcentrerad ideologi kan religion var 

föremål för en mer kollektiv identitet än den är i det svenska samhället, här är det en 

individens identitet. För att använda Jonas Stiers liknelse av totalidentitet som ett porträtt som 

skapas, så håller individen själv i penseln i större utsträckning i den senare formen av 

samhällskontext, och omgivningen i större utsträckning i den förra. 

 

Av vad som beskrivits i den litteratur som använts för den teoretiska delen i undersökningen 

så är min uppfattning att det finns likheter mellan den traditionella samhällsformen och en 

icke-sekulariserad samhällskontext. Religion har i denna en större funktion för människors 

sätt att forma sin vardag, och även för samhällsordningen, i form av relationen religion och 

politik. Många av de flyktingar som söker asyl i Sverige idag och även de flyktingar som skall 

installera sig och forma sin vardag här kommer från samhällen där en icke-sekulariserad 

samhällsordning är rådande och där en gruppcentrerad ideologi är starkare framträdande än 
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den individcentrerade som är vanligare i vårt samhälle. Majoriteten av de nyanlända 

flyktingarna inom kommunen i fokus för den här studien har sitt ursprung i kulturer där islam 

har stark förankring, t ex Irak och Somalia. Enligt Andersson och Sanders beskrivningar 

innebär det även livsåskådningsmässig resa i meningen av från ”öde till valfrihet”. 

 

Ett exempel på hur detta kan skapa osäkerhet och villrådighet anser jag beskrivs av en irakisk 

man vilken deltog i den gruppintervju som ingår i den här studien. Han beskriver en känsla av 

frustration över att stå inför en valsituation, det är svårt att ”välja väg” säger han, och 

beskriver sig själv som till 100 % muslim samtidigt som han i vissa avseenden (i vilka 

avseenden det gäller säger han inget om) tar avsteg från ett muslimskt sätt att leva. Den här 

irakiske mannens situation kan ses som ett exempel på hur mötet mellan de två former av 

religionsdefinition som beskrivs av Andersson och Sander, den substantiella och den 

funktionella, ger anledning till ett personligt dilemma för den som befinner sig ”mitt i” detta 

möte. Han står med ena foten i ett samhälle där religiositet förknippas med individuell 

valfrihet, och med den andra foten i sitt ursprung där religion på ett mer påtagligt sätt talat om 

för honom hur han skall leva sitt liv. Hans frustration över sin tillvaro är ur den aspekten 

förståelig. Men samtidigt så kan just den skillnaden, som nu förorsakar hans dilemma, ses 

som förutsättningen till att han faktiskt har ett val. Om man tittar på den korta tillbakablicken 

över den svenska religionshistorien, så hade han för lite drygt 100 år sedan inte haft något val, 

då hade han inte haft någon möjlighet alls att praktisera islam i Sverige. 

 

Den religiösa gemenskapens funktion 

När det gäller de delar som syftar på den religiösa gemenskapens betydelse ur det 

sociologiska respektive psykologiska perspektivet (påstående 6-11) går det att tolka resultaten 

i positiv riktning för den religiösa gemenskapens betydelse för integration. Här finns små 

variationer i fråga om huruvida vilket som värderas mest, den religiösa gemenskapens 

psykologiska funktion eller den sociologiska funktionen. En avvikelse från det övergripande 

positiva resultatet för den sociologiska funktionen, hittas i fyra av enkätsvaren. Dessa värderar 

den religiösa gemenskapens betydelse för språk respektive kunskaper om svenska samhället 

högre än dens funktion för möjligheterna på arbetsmarknaden. Dessa svar överensstämmer 

med det som kom fram i gruppintervjun, att lära sig det svenska språket anser man ha stor 

betydelse för integration. Det är ju också något som framgår i Elsie Franzéns studier av 

nyanlända flyktingars framtidsplaner för sitt liv i Sverige, man vill lära sig språket för att 

kunna söka arbete. 
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Intressant är att enkätsvaren visar på att 12 respondenter av 15 har i varierande grad kontakt 

med religiösa gemenskaper som inte stämmer in med den egna religiösa tron, av dessa även 

tre personer som parallellt till 100 % praktiserar den religion som man identifierar sig med. 

Undersökningen visar även att det förekommer ett deltagande i religiösa kontexter som har 

avvikande religiös trosuppfattning, som t ex de som tar del av Jehovas Vittnens aktiviteter. 

Detta anser jag visar på en öppenhet gentemot andra religiösa traditionsformer. Att människor 

tar del av religiösa aktiviteter inom traditioner som skiljer sig från de man anser sig tillhöra, 

kan kanske vara positivt i ett vidare perspektiv. Om religiösa traditioner kan fungera 

tillsammans på det här sättet kan det verka för en positiv religiös mångfald där olika 

traditioner lär av varandra, och i förlängningen möjligen implantera respekt och förståelse för 

att det finns fler förklaringar om världens konstituerande och för det transcendenta som vi 

människor med vetenskaplig fakta inte kan förklara. Fler ”sanningar” kan då få chansen att 

verka parallellt inom en och samma samhällskontext, trots skillnader i ursprung, religiös och 

kulturell prägling. Det som förenar är i så fall en gemensam upplevelse av att det finns något 

”annat”, bortom det som kan förklaras av naturvetenskapliga teorier. 

 

Religionsforskarna Andersson och Sander beskriver den institutionaliserade formen av 

religion som på tillbakagång parallellt med en förminskad funktion som förmedlare av social 

service och trygghet för medlemmar av en modern samhällskontext med stark och 

självständig offentlig sektor.16 De aktiviteter som anordnas av Svenska kyrkan för de till 

Sverige nyss anlända flyktingarna, i form av barnomsorg och mötesplatser för kvinnor, anser 

jag kan tyda på att religion i dess institutionaliserade form ändå har en social funktion i dessa 

avseenden i det svenska samhället. 

                                            
16 Se den teoretiska bakgrunden i dokumentet 
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8. Slutsatser 

 
Att fly från en invand hemmiljö innebär för individen att lämna det som varit med och präglat 

henne till den hon/han är. Bakom sig lämnar man grannar, vänner, kanske delar av familjen 

och den komplexa samling faktorer som uttrycker den kultur där man växt upp och som varit 

med och format individens totala identitet. Det är rimligt att anta det sociala kontaktnätet 

minskar, och att man börjar fundera på sin identitet när det den uttrycker inte tolkas på det sätt 

man är van. Som Kenneth Ritzén påtalar så är det religiösa livet ofta den enda välkända del av 

livet som man för med sig i och med flytten till ett nytt land. En slutsats är därför att den 

religiösa gemenskapen ur den aspekten därför är en för dem naturlig och viktig mötesplats. 

 

Samtidigt visar den teoretiska bakgrunden att den religiösa gemenskapen kan diskuteras ur ett 

riskperspektiv. T ex beskriver Orlando Mella Jehovas Vittnens religiösa gemenskap som en 

möjlighet till ”flykt från verkligheten” som kan resultera i ett avståndstagande från det 

samhälle man befinner sig i, i väntan på en bättre värld, eller i termer av absolut 

gränsmarkerare gentemot andra former av kollektiva gemenskaper som t ex Ritzéns notering 

att en religiös identitet blir ett sätt att hävda sin unicitet och rättigheter gentemot det 

omgivande samhället. 

 

Förutsättningar och möjligheter att praktisera och utöva sin religion 
 
Undersökningen ger underlag för att diskutera målgruppens förutsättningar och möjligheter 

till att utöva sin religion i förhållande till om den religion man ser sig tillhöra finns 

representerad i kommunen och i fråga om de fått den informationen, av vänner eller av 

tjänstemän som är ansvariga för introduktion inom kommunen. Slutsatsen blir att det ges god 

information, och möjligheter till att utöva religion, men inte förutsättningar till att utöva 

religion i enlighet med den egna trosuppfattningen, vilket har naturliga förklaringar i att inte 

alla religiösa traditioner finns representerade. Men här finns ändå den nödvändiga och 

grundläggande förutsättningen för att det skall vara möjligt att praktisera sin religion, och det 

är valfriheten att ha vilken religiös livsåskådning man vill, d.v.s. religionsfriheten. 

 

Den religiösa gemenskapens funktion 
 
Enkätsvaren pekar åt samma håll. De som i hög grad identifierar sig med en religiös tro (12 

respondenter av 15) håller till mellan 50 och 100 % med i påståendena kring den religiösa 
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gemenskapens funktion i fråga om ökade möjligheter till att lära sig det svenska språket, att 

den ger ökade möjligheter till att lära sig mer om det svenska samhället samt större 

möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden. Det är även en majoritet som i hög grad 

instämmer i påståendena som gäller religion som en inre angelägenhet med positiva 

psykologiska funktioner. Jag anser det rimligt att dra slutsatsen om att den i majoritet 

förekommande åsikten är att en religiös gemenskap har faktisk betydelse och funktion för 

integration ur både psykologiskt och sociologiskt perspektiv. Sammanfattande visar 

undersökningen i sin helhet att det är att lära sig det svenska språket som ur 

integrationssynpunkt prioriteras bland målgruppen, de utrikesfödda nya invånarna, i 

kommunen för den här undersökningen. 

 

I mina möten och samtal med representanter för Migrationsverket, Invandring- och 

Migrationsenhet och lärare vid ”Svenskundervisning för invandrare”, så får jag en känsla av 

att de har en stor respekt för de nyinflyttade flyktingarnas personliga integritet parallellt med 

en lyhördhet för individuella behov. Inom religionens område i mening av att man har respekt 

och förståelse för att religiösa uttryck ingår i deras vardag, t ex den muslimska bönen. Jag 

upplever även att det finns en rädsla för kristen mission, att ”pracka på” människor en religiös 

tro. Detta kanske inte är så konstigt med tanke på att det är ju så det svenska samhället 

fungerar, religiositet är en fråga om fritt val och individens personliga integritet. Rädslan för 

mission kanske ligger djupt förankrad i det svenska medvetandet och har sin förklaring i 

Sveriges kristna religiösa historia, där för inte så länge sedan den lutherskt evangeliska 

traditionen bestämde vad som var rätt tro. Vi har med tiden ”lärt oss” att ingen ska tala om för 

oss vad vi ska tycka och tro i religiösa termer. Men å andra sidan, ur ett funktionalistiskt 

sociologiskt perspektiv, kan möjligen ett möte och en gemenskap över de religiösa 

traditionernas gränser vara fruktbart för de här människorna som skall installera sig och forma 

sin vardag i ett nytt land. Om det resulterar i en förändring i trosuppfattning är kanske en 

aspekt i det hela som är upp till individen, och hans/hennes förmåga till eget ansvarstagande 

och bedömning. Undersökningen visar att en del nyanlända flyktingar ser positivt på en 

delaktighet i religiösa gemenskaper som inte överensstämmer med den egna religiösa 

övertygelsen, utan att för den skull känna sig utsatta för mission. Å andra sidan uttryckte en 

av deltagarna i gruppsamtalet som föregick enkätundersökningen ett ogillande angående detta. 

Resultaten i enkäten visar på en öppenhet för deltagande i religiös gemenskap som inte 

överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen parallellt med en önskan om att delta i 

religiösa gemenskaper som stämmer in med den egna tron. Huruvida Jehovas vittnen är en 
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religiös gemenskap som erbjuder en ”flykt från verkligheten”, eller en religiös gemenskap 

som har praktisk betydelse för de nyanlända flyktingarnas integration i det svenska samhället, 

finns det således flera förklaringar på. Och möjligen är det för den nyinflyttade med utländsk 

bakgrund lättare att ta eget initiativ och ansvar för besvarandet av den frågan än det är för 

honom/henne att göra bruk av innovativa förmågor och eget ansvar i fråga om möjligheterna 

till försörjning, utbildning och delaktighet i en för dem helt ny och främmande 

samhällskontext. 

 

De gemensamma faktorer som man hittar i den här undersökningen och som är lika viktiga 

och betydelsefulla för alla som tar del av det svenska samhället är religion och sysselsättning. 

Intresset för religion har i det ”svenska” medvetandet inte minskat, bara ändrat form från 

institutionaliserad religion till en individens egna fritt valda religiositet. Det som i detta 

avseende skiljer är hur man uppfattar relationen dem emellan, d.v.s. religionens funktion för 

möjligheterna på arbetsmarknaden. Vi är medvetna i vårt samhälle om det egna ansvaret och 

initiativförmågan, men vad som skiljer en ”inhemsk” invånare från en nyinflyttad med 

utländsk bakgrund, är att vi befinner oss i en välkänd samhällskontext, där vi känner igen och 

kan orientera bland allt från att hitta till affären till att veta vilken samhällsinstans att vända 

sig till i olika situationer och en eventuell religiös övertygelse är inget som direkt och konkret 

förknippas med möjligheterna på arbetsmarknaden. Att ta egna initiativ och eget ansvar när 

man kanske är van vid att vända sig till den närmaste gruppen (familj, släkt, vänner), att ta råd 

från ”de äldste”, när inte människor förstår vad man säger och när arbetsmarknaden göms 

bakom en bastant mur av bl a språkliga hinder17. Då kan jag tänka mig att det egna initiativet 

och ansvaret inte är så lätt att axla, speciellt om den nya samhällskontexten även kan innebära 

en förändring i perspektivet från ”öde till valfrihet”. 

 

Att stötta utländska medborgare i bildande av forum med religiös inriktning och uppmuntra 

till religionsmöten över de traditionella religiösa gränserna kanske skulle ligga i samhällets 

och de inflyttade flyktingarnas intresse och vara fördelaktigt ur bådas perspektiv. Ur 

integrationssynpunkt skulle detta kanske få positiva effekter för individ, kollektiv och 

samhälle, både för ”inhemska” och ”nya” invånare. Det skulle också ligga lite av ett 

arbetsmarknadspolitiskt intresse att se positivt på religiösa forum och möten mellan religiösa 

                                            
17 Kring utrikesföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden finns även andra teoretiska förklaringar som 

inte ryms inom ramen för den här uppsatsen, se t ex Elsie C. Franzén (1997)  
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gemenskaper med bakgrund i olika religiösa traditioner eftersom de skulle vara en plats där 

man utökar sitt sociala kontaktnät, breddar sina språkliga kunskaper och får möjlighet att 

utbyta erfarenheter och skapa kontakter som ökar chanserna till sysselsättning. Kanske det 

vore möjligt att genom att lyfta fram de positiva funktionerna ur en praktisk sociologisk 

aspekt och fokusera på dessa i religionsmötet, inte som en ersättning för dess psykologiska 

dimension utan som ett komplement, så skulle kanske ökad respekt och förståelse för olika 

religiösa ”sanningar” uppnås i en förlängning. 

 

Trots skillnader i hur människor från olika kulturer definierar och förklarar religionens form, 

funktion och mening anser jag att både litteratur och undersökningsstudie visar på en 

gemensam nämnare här. Det är att det finns ett övergripande intresse för religion, d.v.s. för 

något bortom vetenskapliga bevis och förklaringar av världen. Det kanske är naivt att tro 

människor skulle kunna samlas kring detta ämne i respekt och förståelse för varandra, trots 

kulturella olikheter. Men, det vore teoretiskt möjligt. 
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10. Appendix 

10.1 Intervjuer 
 
Gruppsamtal 
 
Gruppsamtal  2007-04-10 
 
Plats:   Centrum för flexibelt lärande (Cfl), Söderhamn  
 
Närvarande: 
 
Tjänstemän Två tjänstemän från kommunens Integration- och Migrationsenhet, lärare vid 

Sfi, spansktalande tolk 
 
Informanter  (A) Kvinna (Irak, Islam), 

(B) Kvinna (swahilitalande, Kristendom), 
(C) Man (Colombia, Katolicism), 
(D) Man (Irak, Islam), 
(E) Man (Irak, Isini), 
(F) Man (Somalia, Islam) 

 
Formen för intervjun var av informell karaktär och mer utformat som ett samtal där informanterna skulle berätta 
om hur de upplever sina förutsättningar och möjligheter att utöva sin religion. Detta visade sig vara svårt. 
Informanterna kom alla från den grupp på Sfi som ansågs ha högsta kunskaper i svenska av dem som för 
närvarande går den utbildningen, men ändå hade jag svårt att göra mig förstådd. Av tolken och läraren vid Sfi så 
förstår jag så småningom att jag använder ett för svårt svenskt språk, jag presenterar mig och varför jag är där, 
men det är inte säkert här att alla förstår. Jag frågar om hur de utövar sin religion, i grupp eller ensamt och hur de 
i så fall kommit i kontakt med den religiösa gruppen. Mannen från Somalia, börjar berätta på god svenska om 
hans upplevelser av hur han givits förutsättningar för att praktisera sin religion Islam. Sedan börjar den första 
osäkerheten släppa, och alla berättar lite om sin religion. Jag avslutar samtalet med frågan om de tror att 
deltagande i en religiös grupp är positivt ur integrationssynpunkt (ordet integration känner man igen men inte 
ordet deltagande, uttrycket är bra fungerar bättre än positivt). Här får jag inga direkta svar, varken ja eller nej, 
man börjar tala om betydelsen av att kunna det svenska språket. 
 
Sammanfattning av samtalen under kategorier för respektive religion. 
 
Isini18  
Ensam, känner inga fler i kommunen som utövar den här religionen, skrift: Abrahams bok. Religionens ursprung 
är i norra Irak. Anser integration avhängigt på språket. Säger inte så mycket, har inte lärt sig så mycket svenska 
än. Får hjälp språkligt av den muslimske mannen från Irak. 
 
Katolicism  
Några få katolska familjer i kommunen, utövar sin religion hemma, intresserad av att lära sig om andra 
religioner, saknar katolsk kyrka. Har av tjänsteman vid IME erbjudits att följa med till ”hans” församling, men 
det gillade han inte. Anser integration avhängigt på språket. Berättar om ett positivt bemötande när det gäller 
respekt för religiositet, IME förmedlar vad kommunen har att erbjuda i religiös väg. Påpekar att man inte träffar 
människor i den svenska kyrkan, det är ju inga där! 
 

                                            
18 Isin, I´sin (nuv. Ishan Bahrijat), stad i Babylonien, vid en forntida flodarm av Eufrat, ca. 200 km sydsydöst om 

nuv. Bagdad. I. har undersökts av tyska arkeologer sedan 1973. Utgrävningarna har bl.a. frilagt det stora 
templet åt läkekonstens gudinna Gula. I början av Isin-Larsa tiden, dvs. tidig gammalbabylonisk tid (ca 2000-
1930 f.Kr.), utgjorde Isinområdet den ledande staten i Babylonien. Lipit-Ishtar av I. (1934-1924 f.Kr.) 
utfärdade en av de äldsta bevarade lagarna på sumeriska. Källa: Nationalencyklopedin, 
www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=213648 2007-05-25, 11:03 
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Islam  
Stor grupp muslimer i kommunen, här finns också en moské. (F) berättar att män och kvinnor inte kan delta 
samtidigt vid gudstjänsterna därför att det saknas vägg som skiljer män och kvinnor åt. (F) berättar om att 
kvinnor går till moskén på lördagar och söndagar. De två männen har blivit informerade av IME om vad 
kommunen har att erbjuda i religiös väg. (F) säger att det är ett personligt ansvar också att söka reda på religiösa 
gemenskaper. Kvinnan (A) berättar att hon kommit i kontakt med andra muslimer genom vänner, hon berättar 
även om hur hon som muslimsk kvinna klär sig. Annars säger hon inte så mycket, men hon talar om besök vid 
moskén på fredagar. Detta kan vara ett språkligt missförstånd, männen berättar ju om att kvinnor inte deltar i 
fredagsgudstjänsterna. 
 
De båda muslimska männen anser det är viktigt att följa svenska regler. (D) berättar om en känsla av att det är 
svårt att ”välja väg”, han är gift med en svensk kvinna och de har barn tillsammans. (D) har gjort avkall på sin 
religiositet, han är inte lika noga längre med de regler som finns förknippade med Islam, hans attityd till Islam 
har förändrats, men säger också att han är 100% muslim. (F) berättar (med humor) om hur han försökt äta 
griskött, men fick då allergiska utslag, därför är han noga med att följa Islams regler, annars blir han ju sjuk. (F) 
berättar om att det finns idéer om en Somalisk förening, men man har inte kunnat enas om formen för den. På 
Cfl finns ett bönerum (med plats för 1-2 personer), ett initiativ som tagits av elever vid Sfi. Lärarna på Sfi 
respekterar t ex när de som utövar Islam vill be sina dagliga böner, vilket ingår i deras vardag. När det gäller 
bönen så berättar både de muslimska männen och kvinnan om att det inte är några problem att hitta tid för bön. 
Det tar några minuter, och de anpassar sig efter omständigheterna. (F) påtalar, på eget initiativ, att det skulle vara 
positivt för integration om utrikesfödda nya invånare i kommunen när det gäller boende skulle vara mer 
”utspridda”, han tyckte det var viktigt att ”människor blandar sig”. 
 
Kristendom 
Kvinna (B) berättar om att hon kommit i kontakt med ”sin” religiösa grupp genom sin man som kommit till 
Sverige före henne. De är med i pingstförsamlingen i kommunen. Berättar om predikningar på franska. Den 
”helige anden”, en hjälpare. 
 
Sammanfattning/diskussion 
Männen berättar positivt om hur IME förmedlar vad kommunen har att erbjuda i fråga om religiösa församlingar. 
Alla förmedlar att de i den frågan fått ett respektfullt bemötande från lärare på Sfi och av personalen på IME. 
Men som representanten för Sfi påpekar (när vi talar om enkäten efter att intervjun avslutats) så kommer inte de 
här eleverna på Cfl med kritik. Det är i så fall mannen från Colombia som påtalar ett ogillande över en 
tjänstemans försök till mission. Samtalen rör sig till stor del kring Islam. Och det verkar som att när det gäller 
kristendom och islam har kommunen lättare att tillmötesgå de nya invånarna. Kristendomen finns ju redan här, 
och den i jämförelse stora majoriteten av muslimer som bor i kommunen (om man jämför med andra minoriteter 
vill säga) har ju lättare att hitta ”sin” religiösa grupp, här finns ju också en moské. Svårare är det för de 
nyinflyttade med religiösa traditioner som inte finns representerade i kommunen, här i form av troende inom 
Katolicism och (den för mig okända formen av religion) Isini. Överlag anser man det vara viktigt ur 
integrationssynpunkt att lära sig språket, alla nickar samstämmigt när någon annan talar om hur viktigt det är att 
lära sig språket. 
 
Tänkvärt är att när man som svensk (utan utländsk bakgrund) talar om islam så är det ofta i generaliserande 
former, vi talar om islam som en helhet. Men när vi talar kristendom är vi medvetna om att det kan vara stora 
skillnader mellan kristen och kristen. På samma sätt förhåller det sig inom Islam. Något som också (F) påpekar. 
T ex är det skillnad mellan shia och sunni traditionerna inom islam. 
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Telefonintervju 
 
Telefonintervju med tjänsteman vid Migrationsverket i Söderhamn 2007-03-12 
 
Förarbete till C-uppsats – Asyl- och flyktingmottagande i Söderhamns kommun med inriktning på 
religion/kultur/identitet. 
 
1 Hur många asylsökande finns i Söderhamn idag? 
 
Det finns 412 platser, idag har man 430 asylsökande, men detta överskott är tillfälligt, 412 platser är vad man 
har att jobba med. 
 
2 Varifrån kommer de? 
 
Fyrtio nationaliteter, majoriteten från Irak 
 
3 Hur många flyktingar finns i Söderhamn idag? 
 
Flyktingmottagandet sköts av kommunens IME-enhet. Info hämtas där. Informanten berättar att det är endast 
asylmottagandet som sköts av Migrationsverket. När uppehållstillstånd beviljats är det kommunen som tar över 
det ansvaret, d v s flyktingmottagandet. I enlighet med det avtal man har med Integrationsverket. 
 
4 När man talar om introduktionsplatser – gäller det all invandring, d v s inkluderas även de människor 
som söker asyl och ännu inte fått uppehållstillstånd? 
 
Nej, när det gäller introduktionsplatser är det människor som har uppehållstillstånd som menas. Däremot har 
Migrationsverket egen introduktion för de asylsökande. 
 
5 Har man något samarbete med kyrkliga församlingar i Söderhamn? 
 
Ja, även med Röda korset. Informerar om Svenska kyrkans dagisverksamhet för asylbarn, och informerar om 
Svenska Kyrkans ”kvinnolägenhet”, där asylsökande kvinnor träffas en gång i veckan. 
 
Informanten poängterar att det är viktigt att förstå att samarbetet bygger på att de frivilliga organisationerna 
sköter sin verksamhet, och Migrationsverket sin. Frivillig organisationerna får t ex inget stöd i form av tolk. 
Man är noga med att hålla distinktion mellan myndighet och det ”frivilliga”, det är också viktigt för de 
asylsökande att ges möjlighet att tala med människor utanför den statliga institutionen. Många behöver känna 
att de talar med en icke-myndighetsperson. 
Ofta inbjuds frivilliga organisationer vid Migrationsverkets introduktioner, men det är ingen regel, och om de 
inte är närvarande informerar Migrationsverket och talar om att de finns. 
 
6 Har du någon uppfattning om de här människornas religiösa tro och hur stor vikt de lägger vid den? 
 
Informanten menar att det är viktigt att möta de asylsökande på samma sätt som man möter andra, d v s man 
kan inte ta för givet att religiositet är något mycket viktigt för dem. För en del är det det, för andra inte. 
 
Islamska företrädare har man ingen direkt kontakt med, men man är öppen för om önskemål finns bland de 
asylsökande om hjälp att få kontakt med sådan. Informanten menar att man måste ha respekt för människors 
förmåga att ta egna initiativ, man måste ha med sig att de är ansvarstagande individer. Informanten berättar att 
man har kännedom att de asylsökande själva ”nosar upp” var man hittar de islamska organisationerna om vilja 
till det finns. 
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Frågeställning Integration- och migrationsenheten 
 
Frågor till Integration- och Migrationsenheten 2007-03-26 
Söderhamns Kommun 
 
1 Hur ser fördelningen av olika nationaliteter ut? 
Grupperna av nyanlända flyktingar består av ett 30-tal nationaliteter, med en majoritet av arabisk-, kurdisk-, 
och somalisktalande, även spansktalande (Colombia) 
 
2 Hur många studerar vid Sfi? 
Ca 110 personer, uppdelade i klasser efter hur höga kunskaper i svenska man har 
 
3 Sfi-utbildbildningen, omfattar den även flyktingar som inte har uppehållstillstånd i Sverige? 
Nej 
 
4 I nyanlända flyktingars introduktion, omfattar den information angående vad för religiösa 
församlingar som finns i kommunen? 
Ja 
 
5 Har ni något aktivt samarbete med några religiösa församlingar i kommunen? 
Nej 
 
Övrigt: 
Studiecirkel ”Att vara muslim i Sverige”, kommunalt initiativ 
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10.2 Enkät 
 

ENKÄT: RELIGIONSUTÖVNING I NYTT LAND 
 

 
N2 Man   N3 Kvinna 
 
 
Vi ber dig nu att sätta betyg på alla de följande påståendena. Om du instämmer helt med 
påståendet ringar du in en 5:a. Om du inte alls instämmer ringar du in en 1:a. Om din åsikt 
ligger däremellan ringar du in 2, 3 eller 4. 
 
 
      
  

Instämmer Instämmer 
helt inte alls 

N4   Religion betyder mycket för mig               1        2        3        4          5 
 
N5   Jag känner till religiösa gemenskaper         1        2        3        4          5 
        i kommunen som stämmer in med min 
        trosuppfattning 
 
N6   Jag utövar min religion tillsammans           1         2       3        4          5 
       med andra människor som har likadan religiös 
       tro som mig själv 
 
N7   Jag önskar utöva min religion                  1         2       3        4          5 
       tillsammans med andra människor med likadan 
       religiös tro som mig själv 
 
N8   Jag har kontakt med religiösa gemenskaper  1         2       3        4           5 
       som inte stämmer överens med min religiösa tro 
 
N9   Den religiösa gemenskapen är bra              1         2       3        4           5 
       därför att den ger mig möjlighet att lära mig 
      mer om det svenska samhället 
 
N10  Den religiösa gemenskapen är bra därför att  1         2       3        4           5 
       där får jag möjlighet att prata svenska   
 
N11  Den religiösa gemenskapen är bra              1         2        3        4          5 
        därför att där kan jag skapa kontakter 
        som underlättar för mig när jag ska söka arbete 
  
N12  Den religiösa gemenskapen är bra därför att  1         2         3       4          5 
        den är viktig för min kulturella identitet 
 
N13  Den religiösa gemenskapen är bra därför att  1         2         3        4         5 
        den ger mig trygghet  
 
N14  Den religiösa gemenskapen är bra därför att den  1         2         3        4         5 
        gör mitt sociala kontaktnät större 
 
N15  Jag tycker att delaktighet i religiös gemenskap  1         2         3        4         5 
        är bra för integrationen 
 
Tack för din medverkan! 
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10.3 Sammanställning av enkätsvar 
 
Beskrivning:  1/15 skall läsas 1 av 15. På första påståendet (N4) har alltså 0 av 15 svarande ansett att 

  påståendet inte alls stämmer in på dem medan 11 av 15 svarande instämmer helt. 

 
 
SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR         

            

Påstående    Värdering:  1 2 3 4 5 

            

            

1. Religion betyder mycket för mig    0/15 3/15 0/15 1/15 11/15 

            

2. Jag känner till religiösa gemenskaper i kommunen  2/15 3/15 4/15 5/15 1/15 

 som stämmer in med min trosuppfattning        

            

3. 
Jag utövar min religion tillsammans med andra 
människor som har likadan religiös   1/14 7/14 0/14 3/14 3/14 

 tro som mig själv       

            

4. Jag önskar utöva min religion tillsammans med andra  3/15 2/15 4/15 3/15 3/15 

 människor med likadan religiös tro som mig själv       

            

5. Jag har kontakt med religiösa gemenskaper som  3/15 6/15 5/15 1/15 0/15 

 inte stämmer överens med min religiösa tro        

            

6. Den religiösa gemenskapen är bra därför att den ger  4/15 0/15 2/15 6/15 3/15 

 mig möjlighet att lära mig mer om det svenska samhället       

            

7. Den religiösa gemenskapen är bra därför att där får jag  3/15 0/15 1/15 7/15 4/15 

 möjlighet att prata svenska         

            

8. Den religiösa gemenskapen är bra därför där kan jag   1/15 4/15 4/15 0/15 6/15 

 skapa kontakter som underlättar för mig när jag ska        

 söka arbete          

            

9. Den religiösa gemenskapen är bra därför att den är viktig   3/15 1/15 5/15 2/15 4/15 

 för min kulturella identitet         

            

10. Den religiösa gemenskapen är bra därför att den ger   2/14 0/14 6/14 3/14 3/14 

 trygghet           

            

11. Den religiösa gemenskapen är bra därför att den gör mitt  3/15 2/15 4/15 3/15 3/15 

 sociala kontaktnät större         

            

12. Jag tycker delaktighet i religiös gemenskap är bra för   3/15 0/15 4/15 5/15 3/15 

 integration          
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1. Inledning

Mitt intresse för ämnet kultur och identitet kommer sig av att jag ser en mångfald av människor från olika kulturer som positivt, att det är förenat med utveckling att skillnader förekommer. Mångkultur håller på att bli ett ”naturligt tillstånd” i vårt svenska samhälle, det är s a s en utveckling som stämmer överens med övriga världen och de globaliseringsprocesser som kännetecknar detta århundrade. Med hjälp av modern teknologi inom kommunikation, media och Internet har världen blivit mindre. Människor reser enklare och fortare, förflyttar sig mellan nationer av olika skäl, vissa frivilligt och en del för att de är tvingade till det. Tillståndet i många delar av världen är sådant att många människor ser sig nödgade att fly från krig och förföljelser. Att Sverige i en allt mer globaliserad värld skulle kunna ställa sig utanför, eller avskärma sig från denna utveckling ser jag som högst osannolikt … eller önskvärt.

Undersökningar i litteratur samt den information vi idag får genom media talar sitt tydliga språk, allt fler människor med utländsk bakgrund är del av vårt svenska samhälle idag (Franzén 2001, Rojas 2001, Andersson och Sander 2005). På 1930-talet var Sverige ur etniskt och religiöst hänseende ett homogent land där ca 1 % av befolkningen hade sitt ursprung i andra länder, d v s var födda i annat land. När 2000-talet tar sin början har andelen människor som är födda utomlands och boende i Sverige ökat, nu består befolkningen av 11 % utlandsfödda personer (Rojas 2001, 43). Till den kulturella bildens förändring hör också det religiösa landskapets förändring. Med inflyttningen har till den i majoritet lutherskt-kristna traditionen lagts till nya religiösa traditioner. Men religion, som en del av kultur, diskuteras sällan inom migrations- och invandringsforskning (Sander och Andersson, 2005). Ingvild Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson efterlyser också de en forskning som inriktar sig mer på religion som en integrerad del av kultur och samhälle, och de föreslår ett bredare funktionalistiskt förhållningssätt med tonvikt på religionens funktion i samhället och samspelet mellan religion och politik (Sælid Gilhus och Mikaelsson 2003, 121-122). Den här uppsatsen är en liten studie av religionens funktion i samhället som fokuserar på dess betydelse för människor som skall forma sitt liv i en ny kultur, de människor som av olika skäl sett sig tvungna att fly från sitt hemland och som flykting befinner sig i Sverige. Jag har gjort undersökningen bland flyktingar med uppehållstillstånd som valt att bosätta sig i en liten ort i Mellansverige och som deltar i ”Svenskundervisning för invandrare” (Sfi).

2. Syfte

Uppsatsen inriktar sig på att undersöka om ett aktivt deltagande i en religiös gemenskap kan påverka integrationsprocessen, d v s nyinflyttade utländska personers möjligheter att känna sig delaktiga i en för dem helt ny form av kultur och samhälle. Jag har avgränsat mig till att fokusera på de nyanlända flyktingarnas
 uppfattning om detta. Vad tror de själva om den religiösa gemenskapens betydelse för integration? Att göra en studie som mer direkt visar på om deltagande i religiös gemenskap har betydelse för integration anser jag kräver betydligt mer omfattande undersökningar under en längre period, med t ex jämförelser av hur de nyanlända flyktingarna efter en viss tid uppnått ett för dem positivt deltagande i det svenska samhället ställt i relation till deltagande/icke deltagande i en religiös gemenskap.

Syftet med uppsatsen är att söka kunskap om nyanlända utländska medborgare i Sverige upplever att ett deltagande i en religiös gemenskap har betydelse för deras möjligheter till deltagande i den nya samhällskontext man kommit till, d v s om ett aktivt deltagande i religiös gemenskap påverkar integration. Förutom den psykologiska dimensionen - anser man den religiösa gemenskapen ha en praktisk funktion i en ny samhällskontext? Detta har lett till följande frågeställningar;

· Vilka förutsättningar och möjligheter har målgruppen att praktisera sin religiösa tro?

· Hur uppfattar målgruppen den religiösa gemenskapens funktion, som en inre angelägenhet, som en yttre angelägenhet eller både och?

2.1 Definitioner


Flykting är den som, enligt FN:s flyktingkonvention, har skäl att vara rädd för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning eller att han/hon tillhör en viss samhällsgrupp. Enligt svensk lag kan även asyl sökas i åberopande av andra skyddsbehov såsom att man har skäl att vara rädd för t ex dödsstraff eller tortyr, behöver skydd p.g.a. väpnade konflikter eller miljökatastrofer. Ömmande omständigheter som t ex livshotande sjukdomar som inte kan behandlas i hemlandet är också skäl för att kunna söka asyl i Sverige.


Det finns kanske anledning att förklara vad jag menar med religiös gemenskap. Det kändes inte rätt att använda benämningar som församling eller samfund, vilket jag tycker begränsar religion till en kristen institutionaliserad kontext. Samtidigt vill jag markera att det är en grupp människor som samlas kring ett gemensamt uppfattat behov av religion, oavsett om man är anser sig tillhöra den svenska kyrkan, någon evangelisk frikyrklig tradition, katolicism, islam, buddism, hinduism olika former av traditionell inhemsk religion eller former av nyandlighet. Jag vill helt enkelt inte utesluta någon form av religiositet och samtidigt markera att det är en grupp människor som faktiskt möts. I sammanhanget av de nyanlända flyktingarnas många olika nationaliteter och deras kulturers, respektive den svenska kulturens, inbördes varierande religiösa trosuppfattningar tyckte jag det var viktigt för enkätens språkliga utformning att använda ett begrepp som förmår inkluderar allt detta. Termen integration
 skall i den här uppsatsen förstås som den sociala process som ger en nyinflyttad invånare positiv delaktighet i en ny samhällskontext. Jag anser att begreppet omfattar alla invånare i ett samhälle som befinner sig i ett stadium av förändring, vilket man kan säga det svenska samhället gör i fråga om utökad kulturell och religiös mångfald, men i den här undersökningen är det de nyanlända flyktingarnas situation som är i fokus. Jag har utgått från det övergripande mål som kommunens Integration- och Migrationsenhet (IME) arbetar mot, vilket formuleras av Integrationsverket i Mål för nyanländas introduktion; ”Samhällets insatser för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar under deras första tid i Sverige, ska inriktas på att ge förutsättningar till egen försörjning, utbildning och delaktighet i samhällslivet.”


Med distinktionen inre respektive yttre angelägenhet vill jag skilja mellan religionens betydelse för individen ur ett psykologiskt perspektiv (inre angelägenhet) och ur ett sociologiskt perspektiv (yttre angelägenhet). Religion som en inre angelägenhet har också en indirekt påverkan på integration ur ett sociologiskt perspektiv, men för studiens syfte ser jag det nödvändigt att göra en sådan distinktion. Jag är fullt medveten om att religionens psykologiska dimension är nära förknippad med individens sociologiska funktion vilket också formuleringen i syftet är menat att anknyta till, och detta är också något som framgår av Orando Mellas studier kring religionens betydelse för flyktingar och immigranter (Mella 1994).


3. Teori

Människor med bakgrund i icke-sekulariserade delar av världen har ett annat förhållande till religiositet än vad som kan sägas vara kännetecknande för svensk kultur och identitet i vår tid. Utan att påstå att utländska medborgare i Sverige är mer religiösa än svenska medborgare utan utländsk bakgrund så tror jag att den religiösa gemenskapen har större betydelse för människor med ursprung i kulturer som inte i samma utsträckning kan betecknas som sekulariserade, d v s med ursprung i kulturer där religion och samhälle inte ses som separerade enheter. I det svenska medvetandet har inte religionstillhörighet någon ”praktisk” betydelse för förmågan att ta del av samhället. Religiositet är en privat angelägenhet och berör människans förhållning till ett transcendent ”annat”, för en del i bilden av en Gud, för andra kanske i form av en ”kraft” eller ”energi”. Min uppfattning är att i det ”svenska” medvetandet görs ingen koppling mellan religion och människors möjligheter på t ex arbetsmarknaden.

”Religion, in the ideological view maintained by the Swedish administrators, has been conceived to be a property of the isolated individual. Any social significance or social consequence has been generally and systematically ignored.” (Mella 1994, 3-4)


Min hypotes är att den religiösa gemenskapen kan vara en positiv faktor för en person som står inför att installera sig i en helt ny samhällskontext ur perspektivet att den kanske kan ge större förutsättningar för detta i betydelsen av utökat socialt kontaktnät. Det skulle ha betydelse för den enskilda individens välmående och skapas större förutsättningar för kontaktskapande som i sin tur kanske skulle öka chanserna för sysselsättning. Vad jag vill ta reda på är om den religiösa gemenskapen kan vara en form av social samvaro där man som nyinflyttad till främmande land kan knyta kontakter med andra människor som möjligen varit här en längre tid, och att detta i sin tur skulle verka positivt för integrationsprocessen i fråga om försörjning, utbildning och delaktighet i samhällslivet vilket Invandrarverket satt upp som mål för flyktingars introduktion i det svenska samhället.


3.1 Tidigare forskning


Att flytta till ett nytt land kan för många innebära ett förminskat socialt kontaktnät, och det sociala kontaktnätet har betydelse för, och påverkar integration. (Franzén 1997, Franzén 2001, Ehn 2000, Rojas 2001). Mauricio Rojas talar om en inflyttning av nya utländska medborgare i Sverige som går i vågor. De som först beträder svensk mark kallar han pionjärer efter vilka det kommer en ny våg av immigranter som ofta har anhörigstatus och dessa kallar han efterföljare. Pionjärerna är en nyckelgrupp i integrationsprocessen, deras erfarenheter och inriktning i den nya samhällskontexten är vägledande för dem som kommer efter (Rojas 2001, 90-91). Att som ny i främmande land ha möjlighet att söka sig till områden där det bor människor man kan identifiera sig med kan fungera som stöd och hjälp i en ny situation.

Något som visar på betydelsen av att ha ett nätverk av sociala kontakter när det gäller arbetsmarknad refereras av Franzén i en undersökning påbörjad på 1960-talet bland studenter vid Chalmers. Resultat i denna visar att studenter med låga betyg var de som (i jämförelse med studenter med höga betygsresultat) lyckades ”bäst” i sin yrkeskarriär mätt med position och lönenivå. En anledning till detta ansåg man vara att de som nätt och jämt klarat sina studier med godkända betyg, istället för att lägga ner tid på studier lagt den tiden på arbete ”… i studentkåren, fester och vad som i 90-talets Sverige skulle kallas nätverksskapande. Detta gav viktiga kontakter i det näringsliv, där man senare skulle söka sin utkomst …” (Franzén 1997, 27). Naturligtvis inser jag att här finns en milsvid skillnad mellan flyktingars situation och studenterna vid Chalmers, deras olikartade livssituationer kan inte med rätta jämföras. Men exemplet tycker jag ändå säger något viktigt – det visar på hur viktigt det är i det svenska samhället med ett nätverk av kontakter för den egna sysselsättningen. Franzén berättar även i samma bok om undersökningar som säger att nära 70% av tillsatta tjänster sker genom direktkontakt med arbetsgivare samt genom tips från släkt, vänner och bekanta. ”De mest framgångsrika sätten att söka och få arbete är informella.” (Franzén 1997, 31) I många intervjuer har Franzén tagit del av nyanlända flyktingars framtidsplaner för sin vistelse i Sverige, och hon presenterar att det generellt finns en uttalad önskan om att lära sig språket för att kunna söka arbete.


”Medlemskap i grupper, vare sig de består av landsmän eller andra, ger stöd genom sin möjlighet att befordra information och skapa nätverk, ge tips om arbete och hur samhället fungerar. De kan också skapa en större medvetenhet om invandrarskapets villkor och möjligheter.” (Franzén 2001, 84)


Kenneth Ritzén påtalar i ett kapitel i boken Bakom bergen lämnade vi allt – antologi om flyktingbarn och deras föräldrar (1990, 74-75)
 att i ett liv i exil är det religiösa livet ofta den enda välkända livsyta man lyckats överföra till Sverige. I en tillvaro som för många innebär ett tillstånd av oordning och känsla av rotlöshet kan religion få ökad betydelse och ge en upplevelse av etisk stadighet och strukturerad vardag. Att ofrivilligt lämna sitt hemland kan liknas med en existentiell kris, och religion får lätt en ökad betydelse vid sådana livssituationer. För människor som starkt identifierar sig med en religiös övertygelse kan också religion fungera som en uppfattad legitimerad anledning till att ta avstånd inom olika områden av majoritetssamhällets ordning och sociala struktur, ”Vår religion tillåter inte …”

Orlando Mella tolkar resultaten i den studie av religionens betydelse för chilenska immigranters tillvaro i Sverige som att den har en faktisk betydelse, både ur psykologiskt och sociologiskt perspektiv. I centrum för hans undersökning har varit religionens bidrag till social och ekonomisk anpassning till värdlandet, och han kommer fram till att immigranten i första hand inte är fokuserar på integration, utan av överlevnad: ekonomisk, social och psykologisk överlevnad. Att vända sig till religion i en kaotisk livssituation är en överlevnadsstrategi som därefter följs av en anpassningsstrategi, d v s integration. Men här ges också en beskrivning av att religiositet kan reflektera lidande och problem och erbjuda den troende en flyktväg, en fantasins flyktväg från en hotfull verklighet. Jehovas Vittnen är enl. Mella en sådan form av religiositet som erbjuder många immigranter en flykt från verkligheten. Men oavsett överlevnadsstrategi eller fantasiflykt, interagerar religion med sociala och psykologiska krafter. Ur ett funktionalistiskt perspektiv är religionens mening och syfte att fungera integrerande för individ och samhälle. Människor som i religionen söker svar på känslomässiga behov som uppstår i en miljö man inte känner igen och förstår, fyller religionen en integrerande funktion som hjälper individen att ta del av det sociala systemet (Mella, 2000). ”Without doubt religion helps the immigrant to cope with the stressors and the life changes that the situation exile/immigration implies.” (Mella 2000, 111)


Sverige är ett gott exempel på ett rationalistiskt och kapitalistiskt samhälle enligt sociologen Mella. Chilenska immigranter kommenterar i flera studier opersonligheten i mänskliga relationer som ett huvudsakligt hinder för integration. I Mellas framställning har detta att göra med att ekonomi sätts före religiositet; kyrkan når inte människor med sitt etiska tänkande. Det är inte de religiösa dogmerna inom respektive religiös tradition som man reagerar på, det är hur människor är mot varandra som blir synligt i studien av chilenare i exil i Sverige. Det är alltså den prägling som olika religiösa traditioner haft på människor inom en speciell samhällskontext. Även om vi lever i ett av de länder i världen som sägs vara mest sekulariserat, så har den lutherska traditionen präglat vår kultur. Mella framställer protestantismen som en bidragande faktor till en strävan efter ekonomisk och social framgång som lever kvar i det svenska samhället. Sverige kan karaktäriseras som präglat på en individualistisk och positivistisk syn på världen och människan. Religion betraktas huvudsakligen som en tankekonstruktion, ett kognitivt fenomen. Positivistisk vetenskap relaterat till byråkratisk rationalitet har tagits som det enda kriteriet för rationalitet och sanning. Det betyder att de förklaringar om verkligheten som ryms inom religiösa trosuppfattningar, nödvändigtvis är falska (Mella 2000, 3). Även Andersson och Sander talar om att ett rationellt (natur)vetenskapligt tänkande ges företräde framför religionens icke-vetenskapliga förklaringar av världens konstituerande i ett modernt välfärdssamhälle (Andersson och Sander 2005, 40-42).


3.2 Disposition


Efter de inledande raderna, framställning av syfte och frågeställning samt definitioner av begrepp presenteras mina teorier och hypotes i fråga om den religiösa gemenskapens funktion i relation till den situation människor befinner sig i som skall forma sitt liv i ett nytt land. I anslutning till detta kommer ett avsnitt innehållande tidigare forskning som anknyter till ämnet. Efter metodavsnitt och presentation av litteratur följer en teoretisk bakgrund som har till syfte att ge en övergripande bild av hur olika människors identiteter och livsvärldar kan forma sig beroende på vilken form av samhällskontext och kultur man har sitt ursprung i, samt beskrivning av religionens roll och funktion i dessa. En kort beskrivning av den svenska kristenhetens historia ingår också här.

Därefter presenteras undersökningens praktiska del, enkätundersökningen, vilken inleds med en generell beskrivning av Söderhamns kommun i fråga om samhällskontext, religiös aktivitet samt kommunens roll som ansvarig för introduktion i samhället för de nyanlända flyktingar som valt att bosätta sig här.


Efter presentation av enkätens utförande och utformning presenteras resultat och tolkningar av denna uppdelad på fem kategorier. Varje kategori tolkas för sig i förhållande till resultaten i det inledande första påståendet i enkäten. Sedan följer en diskussion av resultaten i undersökningen i förhållande till den teoretiska bakgrunden, och därefter slutsatser där jag försöker ge svar på frågeställningarna samt uppfylla syfte. Som avslutning redovisas käll- och litteraturförteckning med efterföljande appendix innehållande sammanfattning av samtal och intervjuer samt utformning och sammanställning av enkätresultaten.

4. Metod


En kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod med religionssociologisk ansats har använts. Jag utgår från antagandet att delaktighet i grupp är viktigt för människor som står inför en situation av immigration, och skall forma ett liv i ett nytt land. Studiens syfte försöker jag besvara med hjälp av en enkätundersökning bland nyanlända flyktingar i Söderhamns kommun i syfte att ta reda på deras åsikt angående om de tror ett aktivt deltagande i en religiös gemenskap påverkar integration. Fokuseringen på målgruppens uppfattningar angående detta gör att studien även ryms inom den fenomenografiska forskningsmetoden (Starrin och Svensson 1994, 112).

Eftersom syftet är att ta reda på vad kommunens nyinflyttade invånare med utländsk bakgrund själva anser om den religiösa gemenskapens betydelse för integration finns två metodalternativ; dels djupintervjuer som skulle ge undersökningen en högre grad av kvalitativ karaktär, eller använda enkätundersökning som sänker nivån av en kvalitativ karaktär, eftersom den metoden förknippas med mätningar och en kvantitativ forskningsmetod (Holme/Solvang 1997, 173). Jag resonerar som så att en enkätundersökning ändå skulle vara den bästa undersökningsformen, eftersom jag vill nå ut till så många respondenter som möjligt med mina frågor. Enkätförfarandet gör undersökningen till en frivillig och öppen undersökning. Det som begränsar är frågornas fasta formulering, att det finns en risk för språkliga missförstånd, och att svarsfrekvensen kan bli låg. Enkätundersökningen omfattas av en förberedande gruppintervju, vilket gör att uppsatsen även har ett inslag av en kvalitativ forskningsmetod.

Den litteratur som refereras till när det gäller tidigare forskning är i huvudsak två böcker skrivna av Elsie C. Franzén, docent i pedagogik, legitimerad psykolog och psykoterapeut. Hon har i 30 år arbetat med människor som immigrerat till Sverige. Det är dels hennes studie kring invandring och arbetslöshet, Invandring och arbetslöshet (1997) samt Att bryta upp och byta land (2001) som tar upp psykologiska skeenden som hör samman med immigration. Att religion har en funktion ur både psykologiskt och sociologiskt perspektiv berättar Orlando Mella, fil.dr. i sociologi, om i en studie av chilenska immigranters tillvaro i Sverige utgiven av CEIFO
, Religion in the life of refugees and immigrants (Mella 1994).

För att göra kunna tolka, analysera och dra slutsatser av intervjuer och enkätundersökning tycker jag det är relevant att ha med en teoretisk bakgrund, vilken har en viktig funktion i för-förståelsen för studien (Holme och Solvang 1997, 151). I den teoretiska bakgrunden har med hjälp av Jonas Stiers litteratur Identitet – Människans gåtfulla porträtt (2003) begreppen kultur och identitet getts en övergripande förklaring som belyser den komplicerade process som ligger bakom en individs identitet. Han tar också i ett avsnitt upp religion som identifikationsobjekt (Stier 2003, 69-72). Jonas Stier, lektor i sociologi, har forskat kring frågor som bl a berör identitet, etnicitet och invandring.

Vad som utmärker inflyttande kulturer och religiösa traditioner i jämförelse med den svenskt västerländska kulturen och religiositeten presenteras utifrån Daniel Anderssons, FD i religionsvetenskap och Åke Sanders, FD i filosofi och docent i religionsvetenskap, teorier och förklaringar kring traditionella respektive moderna samhällsformer i Det Mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring, (Andersson och Sander 2005, kap. 1 och 2). De menar att förståelsen för religion inte kan uppnås som separerad från ett socio-kulturellt sammanhang (s.69). Religion måste studeras i den samhällskontext den befinner sig i. Det är också ur deras litteratur som texten angående religionens form och funktion i huvudsak är hämtad, samt delen som utgör en kort tillbakablick på svensk, luthersk-kristen historia.


5. Teoretisk bakgrund

Vi har alla vår historia, alla är vi präglade av social kontext som kan härledas till olika plan; i vida bemärkelser i form av nationalitet, det samhälle vi tillbringar vår vardag i, och av våra personliga livserfarenheter. Människors referensramar skiljer sig åt, omvärlden betraktas och förstås på olika sätt, vilket bl a visar sig i hur vi människor agerar i samvaro med andra människor (Rojas 2001). Att göra en jämförande studie av olika kulturer är inte syftet med den här studien, men det kan vara relevant att presentera vad som karaktäriserar begreppen för att ge en bild av hur olika människors livsvärldar formar sig och som kanske kan belysa bakgrunden till att människor tänker och agerar olika i olika situationer och sammanhang beroende på ursprung, vilket inkluderar religion som en del av kultur. ”Livets skola påverkar vår bild av världen, av andra och av oss själva.” (Stier 2003, 82)


5.1 Kultur och identitet


Enligt Jonas Stier är några enkelt förklarande definitioner av begreppen kultur respektive identitet är inte möjliga att göra (Stier 2003, 13 och 66). Hans beskrivning av vad i hans mening identitet handlar om anser jag kan tolkas som att kultur och identitet inte kan förklaras som separerade från varandra.


”… identitet handlar om att befinna sig ’ i vardande’ och att möta de utmaningar som man ställs inför. Varje individs identitet påverkas av och bör förstås utifrån samhällets betingelser, den sociala och kulturella omgivningen, livs- och utvecklingskriser, oförutsedda händelser och livserfarenheter.” (Stier 2003, 12)

Stier förmedlar identitetsskapandet som en omfattande och ständigt pågående process där alla identiteter formas och omformas i sina unika sammanhang eller kontexter. Från den stund människan föds så påverkas hennes totala identitet. Han liknar identitet med ett porträtt, en målning, som talar om för människan vem han/hon är. Porträttet står under ständig förändring och skapas av flera konstnärer; individen själv och hans/hennes omgivning, det är alltså frågan om både ett självporträtt och ett verk som skapas av ”andra”, människor och omgivning. Identitet handlar också om perspektivet till sig själv, det är en mänsklig egenskap att kunna känna sig som ett ”jag”. Men identiteter är endast meningsfulla i relation till något/någon annan så det helt igenom renodlade självporträttet är inte möjligt att skapa enligt Stier. Individen påverkas av de människor hon har i sin närmaste omgivning; familj, vänner och andra närstående personer. Nationalitet, social klass, etnisk tillhörighet, kön och yrkesgrupp är ytterligare identifikationsobjekt. På olika sätt och i varierande grad påverkar dessa objekt för identifikation individen beroende på hur hon/han värderar dem (Stier 2003, 43-76). Människans förståelse för sig själv och sin omgivning, omfattas även av förmågan att identifiera sig med sin omgivning, d.v.s. den kollektiva identiteten. Existensen av en kollektiv identitet är ett villkor för en gemensam religion. Den kollektiva identiteten, känslan av samhörighet med andra människor, håller religiösa traditioner vid liv och reproducerar den över tid. Samtidigt är den kollektiva identiteten en ”gränsmarkerare”, som talar om vem/vad som inkluderas och därmed vem/vad som exkluderas, det som inte passar in eller avviker (Stier 2003, 71).

Kultur färgar människans tankar och känslor som genom ”ett raster”, upplevelser och erfarenheter filtreras genom den eller de delar av kulturen hon anser sig tillhöra. Kulturens komponenter kan exempelvis vara; språk, symboler, traditioner, värderingar, normer, innebörder, vanor, ritualer, ceremonier, etik- och moraluppfattning, myter, tabun, matkultur, klädstil, litteratur, konst, arbetsdelning, familjestruktur, könsroller, utbildningstradition, religion, ideologi och politiskt och ekonomiskt system. Dessutom inrymmer kulturen subkulturer av olika slag, t ex ungdomskultur, studentkultur mm. Alla dessa kulturens delar fungerar som reglerande i mänskliga relationer och förskriver vad som är förväntade och accepterade mänskliga handlingar och beteenden. Kulturen organiserar människans vardagsliv och kan å ena sidan fungera underlättande eller å andra sidan problematisera det sociala livet. ”Annorlunda uttryckt är kulturen en autopilot som hjälper oss att effektivisera såväl som att navigera i livet.” (Stier 2003, 66) Kulturella identiteter utgör en grund för samhörighet och gemenskap och är därför betydelsefulla för människans totalidentitet, och de är inte statiska, samhällen förändras och därmed förändras delar som människans totalidentitet består av. (Stier 2003, 66-68) För de människor som skall forma en ny tillvaro i nytt land kan man med Stiers liknelse av kulturen som autopilot, säga att för dem, har den satts ur bruk. De får på egen hand lära sig den nya kulturens innehåll samt den innebörd och betydelse kulturen har för de människor som redan bor här, vilka har präglats till andra tankesätt och beteenden än de man själv har präglats av.

”Migration, flyttning, innebär alltid förändring. Internationell migration, att bryta upp och byta land, medför en förändring av hela livet. En förändring som är mer genomgripande än de flesta av oss kan förstå förrän vi själva upplevt det.” (Franzén 1997, 5)

Modern respektive Traditionell samhällsmodell


Immigration betyder ofta en flytt från traditionella samhällen till moderna samhällen (Mella, 2005, 3). Mellan de båda samhällsformerna finns skillnader som kan bli påtagliga och uppenbara för människor när de båda möts i ett mångkulturellt samhälle. Andersson och Sander presenterar teorier kring vad de anser vara de mest elementära skillnaderna mellan traditionell respektive modern samhällsform och kultur. De har också en beskrivning av vad som allmänt definierar modernisering.


Det moderna samhällssystemet kan ses som processen från traditionellt jordbrukssamhälle via modernt industrisamhälle till framväxten av ett sen- eller postmodernt informationssamhälle. Denna form av kultur kan ses som del i en process av ”avmystifierad” individualism som frigör individen från det traditionella kollektivet och som till följd kan skapa en känsla av utanförskap. I termer av sekularisering uppfattas här vetenskaplig teknologi och rationalitet ha företräde framför religion som tanke- och föreställningsprincip. Nationalstaten styr över landets politik genom interna organisationsformer och byråkratiska institutioner. Moderniserings och globaliseringsprocesser har utvecklat en stark och självständig offentlig sektor, sociala institutioner och ambitiösa välfärdsprogram, ett modernt trygghetssystem som omfattar områden som utbildning, hälso- och sjukvårdssystem, barnomsorg, socialförsäkringssystem, arbetslöshetsförsäkringssystem och pensionssystem. I samhällen där staten och dess institutioner är dåligt utvecklade, där de inte har förmåga att gå medborgarnas behov av säkerhet, utbildning, sjuk- och åldringsvård tillmötes, tar ofta andra sociala nätverk hand om dessa funktioner. Ofta organiserade kring religiositet och etnicitet (Andersson och Sander 2005, 78-85)


Det moderna samhället karaktäriseras av individens valfrihet, konkurrens, initiativ, ambition och vanliga begrepp är ansvar och framgång vilka är laddade med positiva värderingar. Män och kvinnor konkurrerar i arbetslivet och det offentliga har tilldelats ansvar för familjen. Här har individen ansvar för sina handlingar och är fri att välja hur han/hon vill leva sitt liv, det moderna välfärdssamhället öppnar för valmöjligheter. ”… Ju modernare samhälle desto större valfrihet antas individen ha när det gäller att själv forma sitt liv, att välja utbildning, yrke, könsroller, sexuella preferenser och religiositetsform.” (Andersson och Sander 2005, 103) Därmed har individen också eget ansvar för de eventuella konsekvenser handlingarna ger, att misslyckas är förenat med en känsla av skuld. Inom antropologin, p.g.a. sin individcentrerade ideologi, omtalas ibland denna form av samhällen som ”jag-kulturer”. Moderniseringen beskrivs också som en process som i sociala termer ofta går från ”öde till val” (Andersson och Sander 2005, 102-105)


Traditionella samhällen baseras på släktskap (storfamilj, släkte, klan) och karaktäriseras av att man här lägger stor vikt vid på tradition. Gruppens intressen är viktigare än den enskilda individens, och gruppens medlemmar är ömsesidigt beroende av varandra. Här råder ofta en hierarkisk ordning, där hög ålder representerar högre makt. Inom familjen är det fadern/mannen som står högst i den hierarkiska ordningen. Ju mer traditionellt ett samhälle är antas det att medlemmar styrs av roller, som bestämmer deras ”öde”. Samhällen med en stark ödestro, benämns ofta inom antropologin för ”vi-kulturer”. Respekt och heder är vanliga begrepp. Att bryta mot regler som gruppen/samhället satt upp innebär att hela gruppen får utstå skam, och dens överhuvud får ta konsekvenserna. (Andersson och Sander 2005, 102-105).


Ett exempel på hur den i Sverige härskande individcentrerade ideologin kontrasterar sig mot en gruppcentrerad ideologi som kan förekomma i andra delar av världen och som präglar många av de flyktingars identiteter som befinner sig i Sverige, är en berättelse av en man med ursprung i Afrika som berättar vad han saknar mest från sitt hemland. Det är (förutom klimatet) den sociala trygghet storfamiljen gav, han upplever en brist av gemenskap, trots att han lever en ”ordnad” tillvaro i Sverige, med hustru, barn, arbete och bostad (Franzén 2001, 142).


5.2 Religion

Liksom för andra områden inom den kultur man tar del av gäller att kulturens sätt att förmedla religion påverkar individers totalidentitet, och att urskilja någon klar gräns mellan religion och kultur kan vara svårt. Religionstillhörighet påverkar många människors sätt att ”… leva, tänka, känna, bete sig och handla privat såväl som offentligt och politiskt.” (Andersson och Sander 2005, 13) Men människor rör sig inom väldigt skiftande samhällskontexter, och därför även inom olika religiösa traditioner, vilket gör att det finns många olika sätt som denna religiösa prägling kan ta sig uttryck i.

Vad är Religion och vad gör den?


Religion betyder och förklaras på varierande sätt av människor inom olika religiösa traditioner. Detta betyder inte att alla människor inom stora världsreligioner som den judiska, kristna, muslimska, buddhistiska eller hinduiska traditionen definierar eller värderar sina respektive religioner på likartade sätt. Utan att gå in på närmare preciseringar så är det väl känt att många olika religionsformer historiskt har utvecklats utifrån dessa och/eller transformerats i närvaro av varandra. Det finns således många olika sätt att definiera religion på. Två strategier som på ett övergripande sätt vill förklara religion finns beskrivna inom religionsforskningen. Dels en substantiell strategi som innebär definitioner utifrån frågan om vad religion är, och som utgår från dens innehåll, exempelvis upplevelser, trosföreställningssystem, föreställningar om plikter, förbud, normer och värderingar, vad man bör och inte bör göra samt institutionsformer. En andra strategi är den funktionella, vilken definierar religion utifrån vad den gör för individ, grupp eller samhälle. Här förklaras religion som ett meningssystem av psykologiskt, socialt eller samhälleligt meningsskapande och sammanbindande funktioner. Funktioner som bl a omfattas av att ge trygghet, svara på existentiella frågor, erbjuda skydd mot dödsskräck och hålla ihop grupp och samhälle (Andersson och Sander 2005, 54)


Religion är ett mångdimensionellt fenomen och det är mycket olika från individ till individ vad man i huvudsak uppfattar vad religion är och vad för funktion den har. Vad man som enskild individ inom olika religiösa traditioner värderar högst kan variera. Ibland kan det vara i enlighet med någon av faktorerna beskrivna ovan, ibland kombinationer som kan härledas till både substantiella och funktionella religionsdefinitioner. I det svenska, västerländska välfärdssamhället kan religion i huvudsak härröras till den substantiella strategins definitioner, här svarar religion på frågan ”Vad skall jag tro?”. För många hinduer, judar och muslimer ger religionen svar på frågor som ”Hur skall jag leva mitt liv?” och ”Hur skall vi organisera hela vårt samhälle?”. Även om inte definitionerna stämmer in på alla människor inom respektive kontext av substantiella respektive funktionella förklaringar av religion, så dominerar den senare i s.k. traditionella samhällen och deras livs- och världsåskådning. Och den förra dominerar inom samhällen som den kristna världen i stor utsträckning utgörs av.


”… inifrån de flesta västerländska (kristna) sammanhang uppfattas religion som först och främst som något som har att göra med intellektuell och känslomässigt hållna trosföreställningar visavi något transcendents existens samt att detta i första hand rör den individuella privata sfären. Inifrån flertalet andra religiösa traditioner världen över uppfattas religion som något som har ett mycket större och vidare applikations-, funktions- och kompetensområde, och något som rör handlingar och beteende snarare än trosuppfattningar.” (Andersson och Sander 2005, 55-56)


Religionens funktion på gruppnivå, som social organisation, kan fungera som förmedlare av social service och trygghet när inte de av samhället skapade trygghetssystemen når fram, fungerar eller är tillgängliga. Det kan gälla t ex barnomsorg, utbildning, sjuk- och äldrevård, socialvård och ibland som en hjälp med ett mål mat. Den kan fungera som förmedlare av sociala kontakter och nätverk människor emellan, och även som en länk mellan individens medvetande och identitet med det historiskt utvecklade och kollektiva medvetandet och identiteten, det s.k. kollektiva minnet, den större gemenskap som man upplever sig vara en del av. Religionen som social organisation tillhandahåller även ett heligt rum för sina medlemmar, en plats för kontemplation, andakt, gudstjänst och gudsmöten (Andersson och Sander 2005, 84).


Religiös identitet omfattar våra högst personliga existentiella utmaningar och livsfrågor; vad som händer efter döden, vad som anses vara dygdigt respektive odygdigt, rätt och fel, gott och ont. Här finns en nära släktskap med kultur, speciellt i fråga om etik- och moraluppfattning och tabun. Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan (Stier 2003, 71)

Kort historisk bakgrund - Sverige


Sverige har en historia av kristen enhetskultur. Den lutherska kyrkan har haft stort inflytande på det svenska samhället sedan slutet på 1500-talet. En enhetlig religion förklarades i början av 1600-talet som en absolut förutsättning för folkets välgång. Annat utövande av religion än den evangelisk-lutherska förbjöds i 1655 års regeringsstadga och nästan hundra år senare utdömdes som strängaste straff landsförvisning om man ”avföll” från landets religion. Först i slutet på 1700-talet tilläts inflyttade invånare från andra länder att utöva sin religion. Luthers Katekes var huvudsaklig litteratur i kristendomsundervisningen fram till år 1919. När religionsfrihetslagen infördes 1951 blev det tillåtet för andra trosutövare att leva efter och praktisera sin religiösa tradition, och ”infödda” svenskar kunde gå ur Svenska Kyrkan utan tvång på sig att gå in i annat accepterat religiöst samfund (Andersson och Sander 2005, 25-28).

Från att tidigare karaktäriserats som ett samhälle av kristen enhetskultur omnämns Sverige i våra dagar vanligen som ett av världens mest sekulariserade länder (Andersson och Sander 2005, 52). Sekularisering har en betydelse av ”avkristning, ökad likgiltighet för religion” enligt Bonniers Svenska Ordbok (1998). Men som Andersson och Sander beskriver Sverige och dess invånare i relation till religion så är den definitionen av begreppet inte tillräcklig och i många avseenden missvisande. En till helt nyligen vanlig och uppfattad ”rätt tolkning” har varit att med en utveckling av välfärdssamhället, ur ekonomiskt och materiellt perspektiv, så minskar religionens inflytande över samhällets medlemmar. Kulmen på detta för Sveriges del kom i och med att den tidigare svenska statskyrkan utformades till en rent religiös kyrka. Stat och kyrka blev separata enheter fr.o.m. januari år 2000. Formellt är religion skilt från politik, juridik, ekonomi, arbete, sjukvård, utbildning och liknande samhälleliga områden, ur den aspekten kan man tala om det svenska samhället som sekulariserat. Andersson och Sander talar om sekularisering som en process av frigörande av religion från religiositet. Med begreppet religion menar de den form av religion som förmedlas genom institutionella organisationer och som, tidigare, haft funktionen av socialt system, medan begreppet religiositet står för religion som ett personligt trossystem. Religion har därmed blivit en kulturell faktor som för individen har blivit en privat angelägenhet ur den bemärkelsen att den är baserad på frivillighet. Religion har förändrats från att vara en ”… yttre, tvingande kraft, något ’tillskrivet’ till att bli ett inre frivilligt intresse, något som man själv väljer eller låter bli att välja.” (Andersson och Sander 2005, 95)

Det har skett en tillbakagång för religion som institutionell verksamhet i Sverige, med vilket menas, som jag uppfattat det, församlingsorganisatoriska former av religion vilka förmedlas av kyrkor med fastställda dogmer, skrifter och ritualer. Medlemsantalen inom traditionellt religiösa organisationer har kraftigt minskat de senaste decennierna. Ur detta perspektiv är det också rimligt att tala om sekularisering, men däremot inte när det gäller religiositet. Det finns fortfarande behov av och intresse för religiositet, d.v.s. människors intresse för, samt tro på en transcendent eller andlig verklighet och behovet att tolka sina liv och världen i enlighet med denna tro (Andersson och Sander 2005, 74-77). Forskning visar på att det förekommer ett stort intresse för religion som befinner sig utanför institutionella former av religion som bl a visar sig i ett alltmer växande utbud av nya religiösa rörelser (Partridge 2004) och allt fler människor söker inre andlig utveckling. Paul Heelas och Linda Woodhead beskriver en förmodad revolution inom området eget andligt sökande, som talar för en tillbakagång av religionsformer där människor styrs av plikten mot förmedlade förväntningar (Heelas/Woodhead, 2005).

En annan faktor som talar för att religion inte är likgiltigt för människor i en s.k. sekulariserad samhällsordning är dens latenta funktion, med förmåga att engagera och föra människor samman i stunder av kris, både när det gäller individuella såväl som samhälleliga situationer av kris. Estoniakatastrofen, diskoteksbranden i Göteborg och attackerna mot World Trade Center är några få exempel på händelser som gör att kyrkor fylls av människor som söker tröst, svar och gemenskap. Att ett land som Sverige, som tagit del av moderniseringsprocesser, globalisering och modern kommunikationsteknologi, skulle kunna undgå att lägga märke till den uppmärksamhet religion fått globalt är heller inte sannolikt menar religionsforskarna Andersson och Sander. Därtill kan tilläggas inflyttningen av många olika religiösa traditionsformer som följt med de senaste decenniernas ökande immigration. ”Större delen av världens länder och folk kan idag knappast kallas sekulära. Världen har blivit väldigt religiös.” (Andersson och Sander 2005, 51)

6. Undersökningen

Vad är det då för samhällskontext som de nyanlända flyktingarna i den här undersökningen möter? Vad är det som präglat människorna i just den här delen av Sverige? Detta är en typisk arbetarkommun, bestående av lite drygt 26 000 invånare, som präglats av en på 1920-talet blomstrande sågverksindustri, och senare trä- och verkstadsindustri. Men som många andra små orter i Sverige har den här kommunen erfarenhet av industrins tillbakagång och arbetslöshet. Industrijobben har blivit färre men samtidigt har ur detta växt fram en allt ökande marknad av små egna företag.

Av de religiösa församlingar som finns representerade inom kommunen hör majoriteten till Svenska kyrkan med sina 9 församlingar och dryga 26000 medlemmar (nästan alla kommuninvånare alltså). Förutom dessa finns även frikyrkliga församlingar; Missionskyrkan, Pingstkyrkan, Baptistkyrkan samt en fristående församling som heter Kristen Gemenskap med rötter inom pingströrelsen. Jehovas Vittnen och Frälsningsarmén har samlingslokaler här och för de troende inom Islam finns en moské.
 Sedan hösten -06 finns även inom nyreligiositetens område ett ”Gudinnetempel” centralt beläget i kommunen. Bland eleverna vid Sfi är det några som träffar människor inom Jehovas Vittnens församling. Men som en lärare berättar är det inte för att man delar deras trosuppfattning, man tar del i deras grupper och aktiviteter ändå.


Av kommunens invånare är nästan 1 500 av dem födda i annat land än Sverige och av dessa har drygt 700 personer utländskt medborgarskap (p.d. 31/12 2006, Statistiska Centralbyrån). Enligt information från Migrationsverket befinner sig även, utöver dessa, drygt 400 asylsökande flyktingar i kommunen, vilka inte ingår i statistiken för utländska medborgare. Bland dem är 40 nationaliteter representerade varav majoriteten kommer från Irak. Asylmottagandet i Sverige sköts av staten, medan introduktionen av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd är en kommunal angelägenhet, som i den här kommunen ansvaras för av en speciell Integration- och Migrationsenhet (IME). I dagsläget ansvarar kommunen för introduktion av 283 nyanlända flyktingar som erhållit uppehållstillstånd (häri inräknas alltså inte gruppen av asylsökande) och valt att bosätta sig här. Begreppet nyanlända omfattas av flyktingar som valt att bosätta sig i kommunen, men som kanske inte alla tillbringade tiden innan uppehållstillstånd här. Även de s.k. kvotflyktingarna inbegrips i begreppet nyanlända, detta är människor som redan har uppehållstillstånd när de anländer till Sverige. Språkundervisning bedrivs för de utländska invånarna inom Sfi, Svenskundervisning för Invandrare, och för nuvarande är 110 elever inskrivna vid denna. Eleverna kommer från många olika delar av världen, ca 30 olika nationaliteter är representerade, med en majoritet av arabisk-, kurdisk- samt somalisktalande personer. De är uppdelade i grupper efter hur långt man kommit i sina språkkunskaper i svenska, vilket betyder en spännvidd mellan grupper där eleverna är analfabeter (inte kan läsa eller skriva på sitt hemspråk) till de som förstår och kan uttrycka sig mycket bra på det nya landets språk, i svenska mått i nivå med år 5-6 i grundskolan. Alla elever inskrivna vid Sfi har uppehållstillstånd.


I min telefonintervju och de personliga samtal jag haft med olika tjänstemän inom Migrationsverket, IME och Sfi berättar de om att i introduktionen för både asylsökande och nyanlända flyktingar ingår information om vad för olika religionsformer som finns representerade inom kommunen. Tjänstemannen på Migrationsverket informerar också om att de har samarbete med frivilligorganisationer såsom Röda Korset och olika religiösa församlingar, men det är inget som hör till en obligatorisk arbetsgång, och informanten poängterar distinktionen mellan myndighetens och de frivilliga organisationernas arbete. Man anser det vara betydelsefullt för de asylsökande att känna att de talar med människor utanför de statliga institutionerna. Många behöver känna att de talar med en ”icke-myndighetsperson”. Något samarbete med företrädare för Islam har man inte. Man tar inom Migrationsverket inte ”för givet” att de människor de möter har en religiös tro, man är mån om att visa respekt för människors förmåga att ta egna initiativ och eget ansvar. Svenska kyrkan har för gruppen asylsökande både dagisverksamhet och en ”kvinnolägenhet” där de kvinnor som hör till gruppen asylsökande träffas en gång i veckan.
 Kommunens IME-enhet har utöver information om de religiösa församlingar som finns i kommunen inget direkt samarbete med någon av dessa. På initiativ av IME har startats en studiecirkel; ”Att vara muslim i Sverige”
.

6.1 Enkäten


Målgruppen


Att göra en undersökning bland alla utrikesfödda invånare inom kommunen, idag nästan 1 500 personer, är inte rimligt anser jag. Utformningen av en sådan enkät skulle vara allt för omfattande och risken för språkliga missförstånd stor. Jag kan också tänka mig att det föreligger en risk för att det skulle tas som myndighetsutövande och möjligen skapa rädsla eller oro om det kommer ett brev med förfrågningar kring religiositet. Jag har fokuserat på gruppen flyktingar med uppehållstillstånd och som har valt att bosätta sig i kommunen och som läser svenska vid kommunens Sfi-utbildning. Jag anser detta vara mest fördelaktigt för undersökningen, även om inte alla invånare med utländsk bakgrund nås. På rekommendation av rektor och lärare på Sfi begränsades målgruppen till de två grupper som kommit längst i sina studier av svenska språket, i svenska mått är de som kommit längst i nivå med grundskolans år 5-6.

Utformning

Enkäten består av totalt 15 frågeställningar utformade som påståenden som skall värderas. Påståendena har en personlig ansats, de talar till respondenten som individ. Att utforma frågorna som påståenden som skall värderas är gjort på de grunderna att målgruppen inte skall behöva skriva ner sina svar, det är svårare att skriva och formulera egna svar på ett nytt språk än att läsa. Efter en inledande fråga om man anser att religion betyder mycket för ens egen person, är frågorna som följer placerade i sådan följd att de kan delas in i tre kategorier; graden av delaktighet i religiös gemenskap, religion som yttre angelägenhet samt religion som inre angelägenhet. Därefter ställs en avslutande fråga om man anser att delaktighet i religiös gemenskap är bra för integration. Följden på frågorna har funktionen sätta igång en tankeprocess hos respondenterna (Kylén 2004, 56). Detta kan tolkas som ett försök till att manipulera svaret, men jag tror inte den sista frågan skulle ha blivit förstådd annars. Under arbetets gång har jag haft tillgång till IME:s enkätprogram, och resultaten har införts i detta, men enbart i syfte att få hjälp med sammanställning av svaren. Analys och tolkningar är gjorda av mig ”manuellt”.

Förberedelse


Innan utformningen av enkäten har jag haft kontakt med Integration- och migrationsenheten, rektor och lärare vid Sfi, för att i ett första läge ta reda på om de ställer sig positiva till ett utförande av enkäten, den är främst beroende av Sfi-lärarnas stöd ur ett språkligt perspektiv. En förberedande gruppintervju
 med 6 av eleverna vid Sfi utfördes i syfte att ta reda på hur de upplever förutsättningar och möjligheter att utöva sin religion, få grepp om hur enkäten bör utformas språkligt samt för att eventuellt få ett underlag för frågeställningarna i enkäten (Kylén 2004, 72). Efter det utformades frågorna för enkäten, vilka presenterades i ett möte med rektor och lärare. Efter vissa ändringar presenterades enkäten för två grupper Sfi-elever (totalt 43 personer) av sina lärare och de gick igenom den språkligt. De här två grupperna är de som kan mest svenska av de fem grupperna på Sfi. Inga ytterligare ändringar gjordes härefter.

Utförandet

Det rekommenderas att ett följebrev skrivs och skickas med vid enkätundersökningar (Kylén 2004, 59), men eftersom jag fanns på plats under enkätens genomförande och samlade in den vid samma tillfälle så presenterade jag mig själv och syftet med enkäten på plats, den hade ju även tidigare presenterats för dem av lärarna. För att göra den ännu tydligare så hade det varit positivt om jag även hade varit med på den första presentationen. Tiden för besvarandet av frågorna i enkäten gjordes i anslutning till elevernas ordinarie lektioner, men i ett annat rum inom studielokalerna. Möjligen hade svarsfrekvensen blivit högre om den hade utförts i klassrummen, men på det här sättet så blev den frivilliga aspekten tydligare. Vid presentationen var jag mycket tydlig med att undersökningen var anonym. Både jag och läraren betonade att det var helt på sin plats att diskutera och ställa frågor. Detta kanske man kan säga ger en annars kvantitativ undersökningsmetod ett kvalitativt inslag. Personerna som svarade på enkäten var från olika delar av världen, i salen märktes ett bläddrande i lexikon och det småpratades på flera olika språk; spanska, thai, något arabiskt och något afrikanskt språk. Eftersom enkäten skulle uppfattas som helt anonym frågade jag heller inte efter nationalitet i enkäten.

Den förberedande gruppintervjun


Informanterna kom alla från den grupp på Sfi som ansågs ha högsta kunskaper i svenska av dem som för närvarande går den utbildningen, men ändå hade jag svårt att göra mig förstådd. Av tolken och läraren vid Sfi så förstår jag så småningom att jag använder ett för svårt svenskt språk, jag presenterar mig och varför jag är där, men det är inte säkert här att alla förstår. Männen berättar positivt om hur IME förmedlar vad kommunen har att erbjuda i fråga om religiösa församlingar, kvinnan från Irak har fått kontakt med den muslimska gemenskapen genom vänner och den afrikanska (jag uppfattade inte hennes ursprungliga hemland) kvinnan genom sin man som kommit till Sverige före henne. Alla förmedlar att de i den frågan fått ett respektfullt bemötande från lärare på Sfi och av personalen på IME. Men som representanten för Sfi påpekar (när vi talar om enkäten efter att intervjun avslutats) så kommer inte de här eleverna på Cfl
 med kritik. Det är i så fall mannen från Colombia som förmedlar ett ogillande över en tjänstemans försök till mission. Samtalen rör sig till stor del kring Islam. När det gäller kristendom och islam har kommunen lättare att tillmötesgå de nya invånarna. Kristendomen finns ju redan här, och den i jämförelse stora majoriteten av muslimer som bor i kommunen (om man jämför med andra minoriteter vill säga) har lättare att hitta ”sin” religiösa grupp, här finns också en moské. Svårare är det för de nyinflyttade med religiösa traditioner som inte finns representerade i kommunen, här i form av troende inom Katolicism och Isini. Jag avslutar samtalen med frågan om de tror att deltagande i en religiös grupp är positivt ur integrationssynpunkt (ordet integration känner man igen men inte ordet deltagande). Det som framkommer är att man överlag anser det viktigt att lära sig det svenska språket, när det gäller sambandet mellan integration och deltagande i religiös grupp är man mer ”svävande”. Överlag anser man det vara viktigt ur integrationssynpunkt att lära sig språket, alla nickar samstämmigt när någon annan talar om hur viktigt det är att lära sig språket.

6.2 Resultat och tolkning

Av de 43 som blivit presenterade för enkäten kom 15 personer för att svara på frågorna i enkäten, vilket blir en något lägre svarsfrekvens än vad som är normalt för enkäter. Ett normalt bortfall ligger på ca 40-50 % (Kylén 2004), men här blev bortfallet lite drygt 60 %.

Enkäten är utformad som påståenden som värderats mellan 1 och 5 av respondenterna. Sammanställningen skall läsas som antal svar i förhållande till det totala antalet enkätsvar. Exempel: På första påståendet har 0 av 15 svarande ansett att påståendet inte alls stämmer in på dem, medan 11 av 15 svarande instämmer helt. Värderingsskalan skall läsas så här:

· 1 = instämmer inte alls

· 2 = instämmer till 25 %


· 3 = instämmer till 50 %


· 4 = instämmer till 75 %

· 5 = instämmer helt

Anmärkningar: 

Påstående nr 3 och nr 10 har besvarats av 14 personer.


Vid det förberedande gruppsamtalet så framkom att det fanns en skillnad mellan män och kvinnor angående frågan hur man hade fått kontakt med en religiös gemenskap. Därför hade det varit intressant att göra jämförelser mellan män och kvinnors svar i enkäten. Den inleds därför med en notering där det var tänkt att personerna skulle tala om vilket kön man tillhör, men det var endast 4 personer som gjort markering för detta. Därför utgår en sådan jämförelse ur undersökningen.

Påståendena i originalet av enkäten är markerade med ”N2” – ”N15”, och det beror på att den är utformad i ett enkätprogram. I sammanställningen av resultaten är de översatta till en numrering av påståendena i nummerföljd.

6.2.1 Påstående 1 - värderingar över till vilken grad respondenterna upplever religion är betydelsefullt för dem
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Tolkning


Majoriteten av dem som kommit för att svara på enkäten värderar religion som i hög grad betydelsefull för dem personligen. 12 av 15 instämmer till mellan 75 och 100 % i detta påstående. Det är ingen som anser religion är helt betydelselös, och 3 personer som värderar den till 25 %.

6.2.2 Påstående 2-5 - angående respondenternas delaktighet i religiös gemenskap
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Tolkning


3 av 14 utövar sin religion till 100 % med andra människor med likadan religiös tro som dem själva. Dessa tre håller med till mellan 25 och 50 % i påstående nr 5, att man har viss kontakt med andra religiösa gemenskaper.

12 av 15 instämmer till mellan 25 och 75 % i påstående nr 5. Av dessa är det 6 personer som värderat påstående nr 3 till mellan 75 och 100 %. Jag tolkar detta som att man utövar sin religion i relativt hög grad inom den egna religiösa traditionen samtidigt som man har kontakt med religiösa gemenskaper som inte överensstämmer med denna, även om inte i lika stor omfattning, majoritetens svar för påstående 5 håller sig inom skalan 25 till 50 %.

Inom den här gruppen av påståenden hade jag förväntat mig att svaren skulle hålla sig i ytterkanterna på värderingsskalan, d.v.s. kunna tolkas som rent nekande eller jakande svar. Men detta är bara tydligt bland de tre respondenter som instämmer till 25 % i påstående nr. 1, d.v.s. för dem som religion har relativt liten betydelse. I genomsnitt har de ett ”nästan” helt nekande svar (25 %) på påstående nr. 2-5. Men en av dem instämmer även till hälften på nr.4 ovan, vilket kan tolkas som ett inte fullständigt avståndstagande från religion som gruppföreteelse eftersom det finns en önskan om att ta del i en religiös gemenskap som överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen.

En del av enkätsvaren när det gäller de här frågorna kan tolkas som otydliga och lite förvirrande. Ett exempel på detta är att ett av enkätsvaren som innehåller ett 100-procentigt instämmande i påstående nr 3, också innehåller ett svar som säger att den här personen inte alls känner till religiösa gemenskaper som stämmer överens med den egna trosuppfattningen, nr 2. En möjlig förklaring kan vara att t ex inom både kristendom och islam finns olika former av respektive tradition, och att den här respondenten kanske deltar inom en kristen kontext men ändå känner att trosuppfattningen skiljer sig. Den här personen har heller ingen önskan om att utöva sin religion tillsammans med andra människor med likadan religiös tro. En möjlig förklaring till det kan kanske vara att personen redan uppfattar sig själv som delaktig i religiös gemenskap som stämmer med hans/hennes egen tro och därför svarat nekande på det påståendet. Men förmodligen finns fler förklaringar till spridningen av svaren inom det här området av enkäten, mina förklaringar ovan kan därför endast betraktas som spekulationer.

6.2.3 Påstående nr 6-8 – angående respondenternas upplevelse av religion som en social funktion i relation till kunskap om det svenska samhället, språk samt möjligheter på arbetsmarknaden
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Tolkning


· 11 av 15 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 6


· 12 av 15 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 7


· 10 av 15 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 8

Sammanfattningsvis ger detta ett genomsnitt av 11 personer som instämmer till mellan 50 och 100 % att den religiösa gemenskapen är positiv för integration ur ett sociologiskt perspektiv. Dessa hör i majoritet till gruppen som värderat religionens betydelse med 4 respektive 5 på värderingsskalan.

4 av 11 som värderat religionens betydelse (påstående 1) med 5 har värderat den religiösa gemenskapens betydelse för kontaktskapande i relation till arbete med 2, men i relation till språk och kunskap om det svenska samhället instämmer dessa till mellan 75 och 100 %.

En av respondenterna som inte tycker att religion i så hög grad betyder mycket för han/henne (25 %), anser den heller inte vara positiv ur vare sig psykologisk eller sociologisk aspekt och instämmer genomgående till 0 % på samtliga dessa påståenden (nr 6-11). De två andra som instämmer till 25 % på påstående nr 1, håller med till 50 % på att ett deltagande i religiös gemenskap kan vara positivt för kontaktskapande i relation till ökade möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i och med ökade kontakter inom den religiösa gemenskapen.

Man kan tolka in ett visst samband mellan påstående nr 7 och nr 5 i delen som gäller delaktighet i religiös gemenskap. En tredjedel av dem som svarat i hög grad instämmande på påstående nr 7 har delvis kontakt med religiösa gemenskaper som inte överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen. I en jämförelse mellan funktionen i fråga om språk respektive arbete så kan en större övertygelse om att den religiösa gemenskapen är positiv ur språkhänseende skönjas. Det är 4 personer som håller med till en lägre grad (0-50 %) på detta påstående, medan 9 personer håller med till en lägre grad (0-50 %) i påståendet som gäller arbete.

6.2.4 Påstående nr 9-11 – angående respondenternas upplevelse av religion som en psykologisk funktion i relation till kulturell identitet, trygghet samt utökat socialt umgänge
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Tolkning


· 11 av 15 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 9

· 12 av 14 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 10


· 10 av 15 instämmer till mellan 50 och 100 % i påstående nr 11


Sammanfattningsvis ger detta ett genomsnitt av 11 personer som instämmer till mellan 50 och 100 % att den religiösa gemenskapen är positiv för integration ur ett psykologiskt perspektiv, att den för dem har en inre funktion på ett psykologiskt plan.

I majoritet har dessa respondenter också värderat religionens betydelse högt, mellan 75 och 100 %. Undantaget är två respondenter, där en som instämmer helt på påstående nr 1, inte svarat på påståendet angående religion och trygghet (nr 10) och inte instämmer alls angående religionens funktion gällande utökat socialt kontaktnät (nr 11). Denna person har ingen kontakt med någon religiös gemenskap som stämmer in med den egna religiösa tron, men har en önskan om att han/hon hade det. Bland undantagen finns också en respondent (som svarat med fem på nr 1), som värderat den religiösa gemenskapen vara betydelsefull för den kulturella identiteten med en tvåa, men som håller till 100 % med i påståendet angående religion i relation till utökat kontaktnät och arbetsmarknad.

I jämförelse med den del i enkäten som gäller den religiösa gemenskapens funktion ur ett sociologiskt perspektiv (påstående nr 6-8) så är det fler respondenter som svarar med en trea i den här delen av enkäten. Här kan man göra tolkningen att det förekommer en högre grad av osäkerhet kring frågeställningarna. Men om jag tolkar ”mittensvaren” för sig, och de med lägre (1-2) respektive högre grad av instämmande för sig, så är det fler svar som håller sig inom graderingen 4-5 för påstående 9-11.

6.2.5 Påstående nr 12 – angående respondenternas övergripande åsikt om den religiösa gemenskapens betydelse för integration
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Tolkning


3 av 15 respondenter instämde till 25 % att religion betydde mycket för dem, det är också samma personer som inte tycker den religiösa gemenskapen har någon betydelse för integration. De personer (12 av 15) som instämmer till mellan 75 % - 100 % på påståendet ”Religion betyder mycket för mig” är också de som anser att delaktighet i religiös gemenskap till mellan 50 och 100 % är positivt för integration.

Enligt Jan-Axel Kylén (2004, 83) kan en markering på ”mitten” tolkas ur tre aspekter; som om att respondenten känner sig osäker och egentligen inte vet hur han/hon skall bedöma påståendet, det kan även betyda ”jag bryr mig inte” eller så har markeringen i mitten betydelsen av att man till hälften håller med i påståendet. Ingen av de enkätsvar som lämnats in tolkar jag som besvarade utan engagemang, vilket t ex ett genomgående val av samma värdering skulle kunna vara ett tecken på. En av personerna som värderat påstående 12 med ett mitt-värde kan tolkas som vara osäker på vad hon/han skall svara, denne har ytterligare 6 markeringar på ”mitten” och har inte besvarat påstående nr 6. I övrigt bedömer jag de övriga tre som värderat påstående nr 12 med tre som faktiska instämmanden till 50 %.

7. Diskussion

Metod


Det har visat sig vara ett komplicerat förfarande att tolka och analysera de 15 enkätsvaren. Det finns många variationer bland de enkätsvar som lämnades in och jag vet inget om vad som döljer sig bakom svaren, d.v.s. anledningen till att respondenterna svarat som de gjort. Men i ett av enkätsvaren, trots att det bara är markeringar på en skala, kan man ändå utläsa en stark önskan om att få ta del i religiös gemenskap som stämmer med den egna trosuppfattningen och som anser ett deltagande i religiös gemenskap har stor funktion ur både psykologisk och sociologisk aspekt. Jag tycker det är viktigt att påpeka att de personer som svarat på enkäten alla har sin unika karaktär, har olika ursprung och sina unika livserfarenheter. De har gemensamt att de sett det nödvändigt att flytta till ett annat land, men de kan ha olika anledningar till varför de ansett det nödvändigt att ta ett sådant livsavgörande beslut. Med anledning av detta och att jag presenterar resultaten i form av sammanställningar gör att det finns ett visst mått av generaliserande här.

Det är möjligt att de personer som svarat på enkäten har varit här en längre tid, det faktum att de alla tillhör den grupp av Sfi-elever som har kommit längst i fråga om kunskaper i det svenska språket talar för det. Resultatet i den del som omfattar religionens funktion ur ett sociologiskt perspektiv kan ha fått ett annorlunda utfall om enkäten utförts bland de grupper som nyss börjat utbildningen. Orlando Mella beskriver att immigranter inte i första hand fokuserar på integration. Att vända sig till religion är för dem i första hand en överlevnadsstrategi som fungerar som stöd och hjälp för att klara en kaotisk livssituation, därefter övergår religionens funktion till att fungera som integrerande i samhället.


Den del som har till syfte att ge klarhet i hur hög grad respondenterna tar del i religiösa gemenskaper (påstående 2-5) har stor spridning på värderingsskalan och tolkade var och en för sig så förekommer i vissa fall även till synes motsägelsefulla svar.
 Av detta så kan formuleringarna och sammansättningen av dessa påståenden ifrågasättas. För en person som nyss börjat lära sig det svenska språket kanske de ter sig lika ut i formuleringarna, och tillsammans ger något av ett rörigt intryck. Innebörden i formuleringarna kan ha tolkats olika eller inte blivit språkligt förstådda. Det är tänkbart att den här delen av enkäten fyllt sitt syfte på ett tydligare sätt om det varit möjligt att svara ”ja” eller ”nej”. Det som talar för att ändå ta hänsyn till denna del i resultat och slutsats är att det förekommer ett aktivt deltagande i religiösa gemenskaper som har överensstämmelse med respondenternas egna religiösa övertygelse parallellt med en delaktighet i sådana som avviker från densamma, vilket jag tycker är intressant och har relevans för den här studien. En diskussion kring detta förs här i diskussionsdelen under Resultat/Den religiösa gemenskapens funktion.

Resultat


Förutsättningar och möjligheter till att praktisera och utöva sin religion

Sekularisering i betydelse av en ”ökad likgiltighet för religion” som det förklaras i Bonniers svenska ordbok stämmer inte i dagens Sverige, eller för världen i övrigt, enligt Andersson och Sanders beskrivningar. Det förekommer en allt mer ökad medvetenhet om religion idag. Vad som skiljer är hur människor inom traditionella respektive moderna samhällen definierar och identifierar sig med kulturens religiösa dimension. I Sverige har religion, i och med religionsfrihetslagen 1951 och senare skilsmässan mellan stat och kyrka år 2000, blivit en privat angelägenhet i den bemärkelsen att individen själv väljer om, hur och till vilken grad han/hon identifierar sig med religiösa trosuppfattningar. Inom traditionella samhällsformer där religion som en del av kultur starkare förknippas med samhällsordning och regler kring det vardagliga livet kan man kanske tänka sig att det inte finns utrymme för individuella val i samma utsträckning som det gör i Sverige. För den ”inhemske svensken” är religiositet ett individuellt val och förknippat med en privat trosuppfattning, han/hon får tro vad han/hon vill. För människor som har ett ursprung i länder med gruppcentrerad ideologi kan religion var föremål för en mer kollektiv identitet än den är i det svenska samhället, här är det en individens identitet. För att använda Jonas Stiers liknelse av totalidentitet som ett porträtt som skapas, så håller individen själv i penseln i större utsträckning i den senare formen av samhällskontext, och omgivningen i större utsträckning i den förra.


Av vad som beskrivits i den litteratur som använts för den teoretiska delen i undersökningen så är min uppfattning att det finns likheter mellan den traditionella samhällsformen och en icke-sekulariserad samhällskontext. Religion har i denna en större funktion för människors sätt att forma sin vardag, och även för samhällsordningen, i form av relationen religion och politik. Många av de flyktingar som söker asyl i Sverige idag och även de flyktingar som skall installera sig och forma sin vardag här kommer från samhällen där en icke-sekulariserad samhällsordning är rådande och där en gruppcentrerad ideologi är starkare framträdande än den individcentrerade som är vanligare i vårt samhälle. Majoriteten av de nyanlända flyktingarna inom kommunen i fokus för den här studien har sitt ursprung i kulturer där islam har stark förankring, t ex Irak och Somalia. Enligt Andersson och Sanders beskrivningar innebär det även livsåskådningsmässig resa i meningen av från ”öde till valfrihet”.

Ett exempel på hur detta kan skapa osäkerhet och villrådighet anser jag beskrivs av en irakisk man vilken deltog i den gruppintervju som ingår i den här studien. Han beskriver en känsla av frustration över att stå inför en valsituation, det är svårt att ”välja väg” säger han, och beskriver sig själv som till 100 % muslim samtidigt som han i vissa avseenden (i vilka avseenden det gäller säger han inget om) tar avsteg från ett muslimskt sätt att leva. Den här irakiske mannens situation kan ses som ett exempel på hur mötet mellan de två former av religionsdefinition som beskrivs av Andersson och Sander, den substantiella och den funktionella, ger anledning till ett personligt dilemma för den som befinner sig ”mitt i” detta möte. Han står med ena foten i ett samhälle där religiositet förknippas med individuell valfrihet, och med den andra foten i sitt ursprung där religion på ett mer påtagligt sätt talat om för honom hur han skall leva sitt liv. Hans frustration över sin tillvaro är ur den aspekten förståelig. Men samtidigt så kan just den skillnaden, som nu förorsakar hans dilemma, ses som förutsättningen till att han faktiskt har ett val. Om man tittar på den korta tillbakablicken över den svenska religionshistorien, så hade han för lite drygt 100 år sedan inte haft något val, då hade han inte haft någon möjlighet alls att praktisera islam i Sverige.

Den religiösa gemenskapens funktion


När det gäller de delar som syftar på den religiösa gemenskapens betydelse ur det sociologiska respektive psykologiska perspektivet (påstående 6-11) går det att tolka resultaten i positiv riktning för den religiösa gemenskapens betydelse för integration. Här finns små variationer i fråga om huruvida vilket som värderas mest, den religiösa gemenskapens psykologiska funktion eller den sociologiska funktionen. En avvikelse från det övergripande positiva resultatet för den sociologiska funktionen, hittas i fyra av enkätsvaren. Dessa värderar den religiösa gemenskapens betydelse för språk respektive kunskaper om svenska samhället högre än dens funktion för möjligheterna på arbetsmarknaden. Dessa svar överensstämmer med det som kom fram i gruppintervjun, att lära sig det svenska språket anser man ha stor betydelse för integration. Det är ju också något som framgår i Elsie Franzéns studier av nyanlända flyktingars framtidsplaner för sitt liv i Sverige, man vill lära sig språket för att kunna söka arbete.

Intressant är att enkätsvaren visar på att 12 respondenter av 15 har i varierande grad kontakt med religiösa gemenskaper som inte stämmer in med den egna religiösa tron, av dessa även tre personer som parallellt till 100 % praktiserar den religion som man identifierar sig med. Undersökningen visar även att det förekommer ett deltagande i religiösa kontexter som har avvikande religiös trosuppfattning, som t ex de som tar del av Jehovas Vittnens aktiviteter. Detta anser jag visar på en öppenhet gentemot andra religiösa traditionsformer. Att människor tar del av religiösa aktiviteter inom traditioner som skiljer sig från de man anser sig tillhöra, kan kanske vara positivt i ett vidare perspektiv. Om religiösa traditioner kan fungera tillsammans på det här sättet kan det verka för en positiv religiös mångfald där olika traditioner lär av varandra, och i förlängningen möjligen implantera respekt och förståelse för att det finns fler förklaringar om världens konstituerande och för det transcendenta som vi människor med vetenskaplig fakta inte kan förklara. Fler ”sanningar” kan då få chansen att verka parallellt inom en och samma samhällskontext, trots skillnader i ursprung, religiös och kulturell prägling. Det som förenar är i så fall en gemensam upplevelse av att det finns något ”annat”, bortom det som kan förklaras av naturvetenskapliga teorier.

Religionsforskarna Andersson och Sander beskriver den institutionaliserade formen av religion som på tillbakagång parallellt med en förminskad funktion som förmedlare av social service och trygghet för medlemmar av en modern samhällskontext med stark och självständig offentlig sektor.
 De aktiviteter som anordnas av Svenska kyrkan för de till Sverige nyss anlända flyktingarna, i form av barnomsorg och mötesplatser för kvinnor, anser jag kan tyda på att religion i dess institutionaliserade form ändå har en social funktion i dessa avseenden i det svenska samhället. 


8. Slutsatser

Att fly från en invand hemmiljö innebär för individen att lämna det som varit med och präglat henne till den hon/han är. Bakom sig lämnar man grannar, vänner, kanske delar av familjen och den komplexa samling faktorer som uttrycker den kultur där man växt upp och som varit med och format individens totala identitet. Det är rimligt att anta det sociala kontaktnätet minskar, och att man börjar fundera på sin identitet när det den uttrycker inte tolkas på det sätt man är van. Som Kenneth Ritzén påtalar så är det religiösa livet ofta den enda välkända del av livet som man för med sig i och med flytten till ett nytt land. En slutsats är därför att den religiösa gemenskapen ur den aspekten därför är en för dem naturlig och viktig mötesplats.

Samtidigt visar den teoretiska bakgrunden att den religiösa gemenskapen kan diskuteras ur ett riskperspektiv. T ex beskriver Orlando Mella Jehovas Vittnens religiösa gemenskap som en möjlighet till ”flykt från verkligheten” som kan resultera i ett avståndstagande från det samhälle man befinner sig i, i väntan på en bättre värld, eller i termer av absolut gränsmarkerare gentemot andra former av kollektiva gemenskaper som t ex Ritzéns notering att en religiös identitet blir ett sätt att hävda sin unicitet och rättigheter gentemot det omgivande samhället.

Förutsättningar och möjligheter att praktisera och utöva sin religion

Undersökningen ger underlag för att diskutera målgruppens förutsättningar och möjligheter till att utöva sin religion i förhållande till om den religion man ser sig tillhöra finns representerad i kommunen och i fråga om de fått den informationen, av vänner eller av tjänstemän som är ansvariga för introduktion inom kommunen. Slutsatsen blir att det ges god information, och möjligheter till att utöva religion, men inte förutsättningar till att utöva religion i enlighet med den egna trosuppfattningen, vilket har naturliga förklaringar i att inte alla religiösa traditioner finns representerade. Men här finns ändå den nödvändiga och grundläggande förutsättningen för att det skall vara möjligt att praktisera sin religion, och det är valfriheten att ha vilken religiös livsåskådning man vill, d.v.s. religionsfriheten.

Den religiösa gemenskapens funktion


Enkätsvaren pekar åt samma håll. De som i hög grad identifierar sig med en religiös tro (12 respondenter av 15) håller till mellan 50 och 100 % med i påståendena kring den religiösa gemenskapens funktion i fråga om ökade möjligheter till att lära sig det svenska språket, att den ger ökade möjligheter till att lära sig mer om det svenska samhället samt större möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden. Det är även en majoritet som i hög grad instämmer i påståendena som gäller religion som en inre angelägenhet med positiva psykologiska funktioner. Jag anser det rimligt att dra slutsatsen om att den i majoritet förekommande åsikten är att en religiös gemenskap har faktisk betydelse och funktion för integration ur både psykologiskt och sociologiskt perspektiv. Sammanfattande visar undersökningen i sin helhet att det är att lära sig det svenska språket som ur integrationssynpunkt prioriteras bland målgruppen, de utrikesfödda nya invånarna, i kommunen för den här undersökningen.

I mina möten och samtal med representanter för Migrationsverket, Invandring- och Migrationsenhet och lärare vid ”Svenskundervisning för invandrare”, så får jag en känsla av att de har en stor respekt för de nyinflyttade flyktingarnas personliga integritet parallellt med en lyhördhet för individuella behov. Inom religionens område i mening av att man har respekt och förståelse för att religiösa uttryck ingår i deras vardag, t ex den muslimska bönen. Jag upplever även att det finns en rädsla för kristen mission, att ”pracka på” människor en religiös tro. Detta kanske inte är så konstigt med tanke på att det är ju så det svenska samhället fungerar, religiositet är en fråga om fritt val och individens personliga integritet. Rädslan för mission kanske ligger djupt förankrad i det svenska medvetandet och har sin förklaring i Sveriges kristna religiösa historia, där för inte så länge sedan den lutherskt evangeliska traditionen bestämde vad som var rätt tro. Vi har med tiden ”lärt oss” att ingen ska tala om för oss vad vi ska tycka och tro i religiösa termer. Men å andra sidan, ur ett funktionalistiskt sociologiskt perspektiv, kan möjligen ett möte och en gemenskap över de religiösa traditionernas gränser vara fruktbart för de här människorna som skall installera sig och forma sin vardag i ett nytt land. Om det resulterar i en förändring i trosuppfattning är kanske en aspekt i det hela som är upp till individen, och hans/hennes förmåga till eget ansvarstagande och bedömning. Undersökningen visar att en del nyanlända flyktingar ser positivt på en delaktighet i religiösa gemenskaper som inte överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen, utan att för den skull känna sig utsatta för mission. Å andra sidan uttryckte en av deltagarna i gruppsamtalet som föregick enkätundersökningen ett ogillande angående detta. Resultaten i enkäten visar på en öppenhet för deltagande i religiös gemenskap som inte överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen parallellt med en önskan om att delta i religiösa gemenskaper som stämmer in med den egna tron. Huruvida Jehovas vittnen är en religiös gemenskap som erbjuder en ”flykt från verkligheten”, eller en religiös gemenskap som har praktisk betydelse för de nyanlända flyktingarnas integration i det svenska samhället, finns det således flera förklaringar på. Och möjligen är det för den nyinflyttade med utländsk bakgrund lättare att ta eget initiativ och ansvar för besvarandet av den frågan än det är för honom/henne att göra bruk av innovativa förmågor och eget ansvar i fråga om möjligheterna till försörjning, utbildning och delaktighet i en för dem helt ny och främmande samhällskontext.


De gemensamma faktorer som man hittar i den här undersökningen och som är lika viktiga och betydelsefulla för alla som tar del av det svenska samhället är religion och sysselsättning. Intresset för religion har i det ”svenska” medvetandet inte minskat, bara ändrat form från institutionaliserad religion till en individens egna fritt valda religiositet. Det som i detta avseende skiljer är hur man uppfattar relationen dem emellan, d.v.s. religionens funktion för möjligheterna på arbetsmarknaden. Vi är medvetna i vårt samhälle om det egna ansvaret och initiativförmågan, men vad som skiljer en ”inhemsk” invånare från en nyinflyttad med utländsk bakgrund, är att vi befinner oss i en välkänd samhällskontext, där vi känner igen och kan orientera bland allt från att hitta till affären till att veta vilken samhällsinstans att vända sig till i olika situationer och en eventuell religiös övertygelse är inget som direkt och konkret förknippas med möjligheterna på arbetsmarknaden. Att ta egna initiativ och eget ansvar när man kanske är van vid att vända sig till den närmaste gruppen (familj, släkt, vänner), att ta råd från ”de äldste”, när inte människor förstår vad man säger och när arbetsmarknaden göms bakom en bastant mur av bl a språkliga hinder
. Då kan jag tänka mig att det egna initiativet och ansvaret inte är så lätt att axla, speciellt om den nya samhällskontexten även kan innebära en förändring i perspektivet från ”öde till valfrihet”.

Att stötta utländska medborgare i bildande av forum med religiös inriktning och uppmuntra till religionsmöten över de traditionella religiösa gränserna kanske skulle ligga i samhällets och de inflyttade flyktingarnas intresse och vara fördelaktigt ur bådas perspektiv. Ur integrationssynpunkt skulle detta kanske få positiva effekter för individ, kollektiv och samhälle, både för ”inhemska” och ”nya” invånare. Det skulle också ligga lite av ett arbetsmarknadspolitiskt intresse att se positivt på religiösa forum och möten mellan religiösa gemenskaper med bakgrund i olika religiösa traditioner eftersom de skulle vara en plats där man utökar sitt sociala kontaktnät, breddar sina språkliga kunskaper och får möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa kontakter som ökar chanserna till sysselsättning. Kanske det vore möjligt att genom att lyfta fram de positiva funktionerna ur en praktisk sociologisk aspekt och fokusera på dessa i religionsmötet, inte som en ersättning för dess psykologiska dimension utan som ett komplement, så skulle kanske ökad respekt och förståelse för olika religiösa ”sanningar” uppnås i en förlängning.

Trots skillnader i hur människor från olika kulturer definierar och förklarar religionens form, funktion och mening anser jag att både litteratur och undersökningsstudie visar på en gemensam nämnare här. Det är att det finns ett övergripande intresse för religion, d.v.s. för något bortom vetenskapliga bevis och förklaringar av världen. Det kanske är naivt att tro människor skulle kunna samlas kring detta ämne i respekt och förståelse för varandra, trots kulturella olikheter. Men, det vore teoretiskt möjligt.
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10. Appendix


10.1 Intervjuer

Gruppsamtal


Gruppsamtal 
2007-04-10


Plats: 

Centrum för flexibelt lärande (Cfl), Söderhamn



Närvarande:


Tjänstemän
Två tjänstemän från kommunens Integration- och Migrationsenhet, lärare vid Sfi, spansktalande tolk

Informanter

(A) Kvinna (Irak, Islam),

(B) Kvinna (swahilitalande, Kristendom),

(C) Man (Colombia, Katolicism),

(D) Man (Irak, Islam),


(E) Man (Irak, Isini),

(F) Man (Somalia, Islam)


Formen för intervjun var av informell karaktär och mer utformat som ett samtal där informanterna skulle berätta om hur de upplever sina förutsättningar och möjligheter att utöva sin religion. Detta visade sig vara svårt. Informanterna kom alla från den grupp på Sfi som ansågs ha högsta kunskaper i svenska av dem som för närvarande går den utbildningen, men ändå hade jag svårt att göra mig förstådd. Av tolken och läraren vid Sfi så förstår jag så småningom att jag använder ett för svårt svenskt språk, jag presenterar mig och varför jag är där, men det är inte säkert här att alla förstår. Jag frågar om hur de utövar sin religion, i grupp eller ensamt och hur de i så fall kommit i kontakt med den religiösa gruppen. Mannen från Somalia, börjar berätta på god svenska om hans upplevelser av hur han givits förutsättningar för att praktisera sin religion Islam. Sedan börjar den första osäkerheten släppa, och alla berättar lite om sin religion. Jag avslutar samtalet med frågan om de tror att deltagande i en religiös grupp är positivt ur integrationssynpunkt (ordet integration känner man igen men inte ordet deltagande, uttrycket är bra fungerar bättre än positivt). Här får jag inga direkta svar, varken ja eller nej, man börjar tala om betydelsen av att kunna det svenska språket.

Sammanfattning av samtalen under kategorier för respektive religion.


Isini




Ensam, känner inga fler i kommunen som utövar den här religionen, skrift: Abrahams bok. Religionens ursprung är i norra Irak. Anser integration avhängigt på språket. Säger inte så mycket, har inte lärt sig så mycket svenska än. Får hjälp språkligt av den muslimske mannen från Irak.

Katolicism



Några få katolska familjer i kommunen, utövar sin religion hemma, intresserad av att lära sig om andra religioner, saknar katolsk kyrka. Har av tjänsteman vid IME erbjudits att följa med till ”hans” församling, men det gillade han inte. Anser integration avhängigt på språket. Berättar om ett positivt bemötande när det gäller respekt för religiositet, IME förmedlar vad kommunen har att erbjuda i religiös väg. Påpekar att man inte träffar människor i den svenska kyrkan, det är ju inga där!

Islam



Stor grupp muslimer i kommunen, här finns också en moské. (F) berättar att män och kvinnor inte kan delta samtidigt vid gudstjänsterna därför att det saknas vägg som skiljer män och kvinnor åt. (F) berättar om att kvinnor går till moskén på lördagar och söndagar. De två männen har blivit informerade av IME om vad kommunen har att erbjuda i religiös väg. (F) säger att det är ett personligt ansvar också att söka reda på religiösa gemenskaper. Kvinnan (A) berättar att hon kommit i kontakt med andra muslimer genom vänner, hon berättar även om hur hon som muslimsk kvinna klär sig. Annars säger hon inte så mycket, men hon talar om besök vid moskén på fredagar. Detta kan vara ett språkligt missförstånd, männen berättar ju om att kvinnor inte deltar i fredagsgudstjänsterna.

De båda muslimska männen anser det är viktigt att följa svenska regler. (D) berättar om en känsla av att det är svårt att ”välja väg”, han är gift med en svensk kvinna och de har barn tillsammans. (D) har gjort avkall på sin religiositet, han är inte lika noga längre med de regler som finns förknippade med Islam, hans attityd till Islam har förändrats, men säger också att han är 100% muslim. (F) berättar (med humor) om hur han försökt äta griskött, men fick då allergiska utslag, därför är han noga med att följa Islams regler, annars blir han ju sjuk. (F) berättar om att det finns idéer om en Somalisk förening, men man har inte kunnat enas om formen för den. På Cfl finns ett bönerum (med plats för 1-2 personer), ett initiativ som tagits av elever vid Sfi. Lärarna på Sfi respekterar t ex när de som utövar Islam vill be sina dagliga böner, vilket ingår i deras vardag. När det gäller bönen så berättar både de muslimska männen och kvinnan om att det inte är några problem att hitta tid för bön. Det tar några minuter, och de anpassar sig efter omständigheterna. (F) påtalar, på eget initiativ, att det skulle vara positivt för integration om utrikesfödda nya invånare i kommunen när det gäller boende skulle vara mer ”utspridda”, han tyckte det var viktigt att ”människor blandar sig”.

Kristendom


Kvinna (B) berättar om att hon kommit i kontakt med ”sin” religiösa grupp genom sin man som kommit till Sverige före henne. De är med i pingstförsamlingen i kommunen. Berättar om predikningar på franska. Den ”helige anden”, en hjälpare.

Sammanfattning/diskussion


Männen berättar positivt om hur IME förmedlar vad kommunen har att erbjuda i fråga om religiösa församlingar. Alla förmedlar att de i den frågan fått ett respektfullt bemötande från lärare på Sfi och av personalen på IME. Men som representanten för Sfi påpekar (när vi talar om enkäten efter att intervjun avslutats) så kommer inte de här eleverna på Cfl med kritik. Det är i så fall mannen från Colombia som påtalar ett ogillande över en tjänstemans försök till mission. Samtalen rör sig till stor del kring Islam. Och det verkar som att när det gäller kristendom och islam har kommunen lättare att tillmötesgå de nya invånarna. Kristendomen finns ju redan här, och den i jämförelse stora majoriteten av muslimer som bor i kommunen (om man jämför med andra minoriteter vill säga) har ju lättare att hitta ”sin” religiösa grupp, här finns ju också en moské. Svårare är det för de nyinflyttade med religiösa traditioner som inte finns representerade i kommunen, här i form av troende inom Katolicism och (den för mig okända formen av religion) Isini. Överlag anser man det vara viktigt ur integrationssynpunkt att lära sig språket, alla nickar samstämmigt när någon annan talar om hur viktigt det är att lära sig språket.

Tänkvärt är att när man som svensk (utan utländsk bakgrund) talar om islam så är det ofta i generaliserande former, vi talar om islam som en helhet. Men när vi talar kristendom är vi medvetna om att det kan vara stora skillnader mellan kristen och kristen. På samma sätt förhåller det sig inom Islam. Något som också (F) påpekar. T ex är det skillnad mellan shia och sunni traditionerna inom islam.

Telefonintervju

Telefonintervju med tjänsteman vid Migrationsverket i Söderhamn 2007-03-12


Förarbete till C-uppsats – Asyl- och flyktingmottagande i Söderhamns kommun med inriktning på religion/kultur/identitet.

1 Hur många asylsökande finns i Söderhamn idag?


Det finns 412 platser, idag har man 430 asylsökande, men detta överskott är tillfälligt, 412 platser är vad man har att jobba med.


2 Varifrån kommer de?


Fyrtio nationaliteter, majoriteten från Irak


3 Hur många flyktingar finns i Söderhamn idag?


Flyktingmottagandet sköts av kommunens IME-enhet. Info hämtas där. Informanten berättar att det är endast asylmottagandet som sköts av Migrationsverket. När uppehållstillstånd beviljats är det kommunen som tar över det ansvaret, d v s flyktingmottagandet. I enlighet med det avtal man har med Integrationsverket.


4 När man talar om introduktionsplatser – gäller det all invandring, d v s inkluderas även de människor som söker asyl och ännu inte fått uppehållstillstånd?

Nej, när det gäller introduktionsplatser är det människor som har uppehållstillstånd som menas. Däremot har Migrationsverket egen introduktion för de asylsökande.


5 Har man något samarbete med kyrkliga församlingar i Söderhamn?

Ja, även med Röda korset. Informerar om Svenska kyrkans dagisverksamhet för asylbarn, och informerar om Svenska Kyrkans ”kvinnolägenhet”, där asylsökande kvinnor träffas en gång i veckan.

Informanten poängterar att det är viktigt att förstå att samarbetet bygger på att de frivilliga organisationerna sköter sin verksamhet, och Migrationsverket sin. Frivillig organisationerna får t ex inget stöd i form av tolk. Man är noga med att hålla distinktion mellan myndighet och det ”frivilliga”, det är också viktigt för de asylsökande att ges möjlighet att tala med människor utanför den statliga institutionen. Många behöver känna att de talar med en icke-myndighetsperson.


Ofta inbjuds frivilliga organisationer vid Migrationsverkets introduktioner, men det är ingen regel, och om de inte är närvarande informerar Migrationsverket och talar om att de finns.

6 Har du någon uppfattning om de här människornas religiösa tro och hur stor vikt de lägger vid den?


Informanten menar att det är viktigt att möta de asylsökande på samma sätt som man möter andra, d v s man kan inte ta för givet att religiositet är något mycket viktigt för dem. För en del är det det, för andra inte.

Islamska företrädare har man ingen direkt kontakt med, men man är öppen för om önskemål finns bland de asylsökande om hjälp att få kontakt med sådan. Informanten menar att man måste ha respekt för människors förmåga att ta egna initiativ, man måste ha med sig att de är ansvarstagande individer. Informanten berättar att man har kännedom att de asylsökande själva ”nosar upp” var man hittar de islamska organisationerna om vilja till det finns.

Frågeställning Integration- och migrationsenheten

Frågor till Integration- och Migrationsenheten 2007-03-26


Söderhamns Kommun

1 Hur ser fördelningen av olika nationaliteter ut?


Grupperna av nyanlända flyktingar består av ett 30-tal nationaliteter, med en majoritet av arabisk-, kurdisk-, och somalisktalande, även spansktalande (Colombia)

2 Hur många studerar vid Sfi?

Ca 110 personer, uppdelade i klasser efter hur höga kunskaper i svenska man har

3 Sfi-utbildbildningen, omfattar den även flyktingar som inte har uppehållstillstånd i Sverige?


Nej

4 I nyanlända flyktingars introduktion, omfattar den information angående vad för religiösa

församlingar som finns i kommunen?


Ja

5 Har ni något aktivt samarbete med några religiösa församlingar i kommunen?


Nej

Övrigt:


Studiecirkel ”Att vara muslim i Sverige”, kommunalt initiativ

10.2 Enkät

ENKÄT:
RELIGIONSUTÖVNING I NYTT LAND

N2 Man 

N3 Kvinna


Vi ber dig nu att sätta betyg på alla de följande påståendena. Om du instämmer helt med


påståendet ringar du in en 5:a. Om du inte alls instämmer ringar du in en 1:a. Om din åsikt


ligger däremellan ringar du in 2, 3 eller 4.




N4   Religion betyder mycket för mig             

1        2        3        4          5


N5   Jag känner till religiösa gemenskaper       

1        2        3        4          5


        i kommunen som stämmer in med min


        trosuppfattning


N6   Jag utövar min religion tillsammans         

1         2       3        4          5


       med andra människor som har likadan religiös


       tro som mig själv


N7   Jag önskar utöva min religion               


1         2       3        4          5


       tillsammans med andra människor med likadan


       religiös tro som mig själv


N8   Jag har kontakt med religiösa gemenskaper

1         2       3        4           5


       som inte stämmer överens med min religiösa tro

N9   Den religiösa gemenskapen är bra            

1         2       3        4           5


       därför att den ger mig möjlighet att lära mig


      mer om det svenska samhället


N10  Den religiösa gemenskapen är bra därför att

1         2       3        4           5


       där får jag möjlighet att prata svenska




N11  Den religiösa gemenskapen är bra            

1         2        3        4          5


        därför att där kan jag skapa kontakter

        som underlättar för mig när jag ska söka arbete


N12  Den religiösa gemenskapen är bra därför att

1         2         3       4          5


        den är viktig för min kulturella identitet

N13  Den religiösa gemenskapen är bra därför att

1         2         3        4         5


        den ger mig trygghet



N14  Den religiösa gemenskapen är bra därför att den

1         2         3        4         5


        gör mitt sociala kontaktnät större


N15  Jag tycker att delaktighet i religiös gemenskap

1         2         3        4         5

        är bra för integrationen


Tack för din medverkan!


10.3 Sammanställning av enkätsvar

		Beskrivning:  1/15 skall läsas 1 av 15. På första påståendet (N4) har alltså 0 av 15 svarande ansett att



		

		

		påståendet inte alls stämmer in på dem medan 11 av 15 svarande instämmer helt.





		SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Påstående

		

		

		

		Värdering:

		

		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.

		Religion betyder mycket för mig

		

		

		

		0/15

		3/15

		0/15

		1/15

		11/15



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Jag känner till religiösa gemenskaper i kommunen

		

		2/15

		3/15

		4/15

		5/15

		1/15



		

		som stämmer in med min trosuppfattning

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Jag utövar min religion tillsammans med andra människor som har likadan religiös

		

		

		1/14

		7/14

		0/14

		3/14

		3/14



		

		tro som mig själv

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Jag önskar utöva min religion tillsammans med andra

		

		3/15

		2/15

		4/15

		3/15

		3/15



		

		människor med likadan religiös tro som mig själv

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Jag har kontakt med religiösa gemenskaper som

		

		3/15

		6/15

		5/15

		1/15

		0/15



		

		inte stämmer överens med min religiösa tro

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6.

		Den religiösa gemenskapen är bra därför att den ger

		

		4/15

		0/15

		2/15

		6/15

		3/15



		

		mig möjlighet att lära mig mer om det svenska samhället

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7.

		Den religiösa gemenskapen är bra därför att där får jag

		

		3/15

		0/15

		1/15

		7/15

		4/15



		

		möjlighet att prata svenska

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8.

		Den religiösa gemenskapen är bra därför där kan jag 

		

		1/15

		4/15

		4/15

		0/15

		6/15



		

		skapa kontakter som underlättar för mig när jag ska 

		

		

		

		

		

		



		

		söka arbete

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9.

		Den religiösa gemenskapen är bra därför att den är viktig 

		

		3/15

		1/15

		5/15

		2/15

		4/15



		

		för min kulturella identitet

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10.

		Den religiösa gemenskapen är bra därför att den ger 

		

		2/14

		0/14

		6/14

		3/14

		3/14



		

		trygghet

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11.

		Den religiösa gemenskapen är bra därför att den gör mitt

		

		3/15

		2/15

		4/15

		3/15

		3/15



		

		sociala kontaktnät större

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12.

		Jag tycker delaktighet i religiös gemenskap är bra för 

		

		3/15

		0/15

		4/15

		5/15

		3/15



		

		integration

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Instämmer helt





Instämmer


inte alls








� Förklaring av begreppet under Generell beskrivning s. 20


� � HYPERLINK "http://www.migrationsverket.se" ��www.migrationsverket.se� 2007-05-29 08:13


� för Integrationsverkets definition, se � HYPERLINK "http://www.integrationsverket.se" ��www.integrationsverket.se� sök: ordlista 2007-05-31


� � HYPERLINK "http://www.integrationsverket.se" ��www.integrationsverket.se� 2007-04-05 12:40


� Citerat under syfte/definitioner


� Bakom bergen lämnade vi allt – antologi om flyktingbarn och deras föräldrar 1990, kap. ”Religion och liv i exil …” Kenneth Ritzén s.74-75


� CEIFO - Centre for research in International Migration and Ethnic Relations


� Enligt en tidigare undersökning om kommunens religiösa liv, gjord under hösten 2004 av skribenten inom kursen Religionsvetenskap A, vid Högskolan i Gävle 


� Info vid möte med lärare och rektor vid Sfi den 25/5 2007


� Information av representant för Sfi 2007-04-10


� intervju representant Migrationsverket – se appendix


� Information representant Integration- och Migrationsenheten


� Se appendix för gruppintervju i sin helhet


� Cfl, Centrum för flexibelt lärande, det studiecentrum i kommunen där ”Svenskundervisning för invandrare” (Sfi) bedrivs


� Se exempel s. 27


� Se den teoretiska bakgrunden i dokumentet


� Kring utrikesföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden finns även andra teoretiska förklaringar som inte ryms inom ramen för den här uppsatsen, se t ex Elsie C. Franzén (1997) 


� Isin, I´sin (nuv. Ishan Bahrijat), stad i Babylonien, vid en forntida flodarm av Eufrat, ca. 200 km sydsydöst om nuv. Bagdad. I. har undersökts av tyska arkeologer sedan 1973. Utgrävningarna har bl.a. frilagt det stora templet åt läkekonstens gudinna Gula. I början av Isin-Larsa tiden, dvs. tidig gammalbabylonisk tid (ca 2000-1930 f.Kr.), utgjorde Isinområdet den ledande staten i Babylonien. Lipit-Ishtar av I. (1934-1924 f.Kr.) utfärdade en av de äldsta bevarade lagarna på sumeriska. Källa: Nationalencyklopedin, � HYPERLINK "http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=213648" ��www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=213648� 2007-05-25, 11:03
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