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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på gymnasielevers uppfattningar om islam och 

muslimer. Vi har fokuserat på deras erfarenheter, associationer samt tankar kring islam och 

muslimer. Vi valde att intervjua sju elever som går i årskurs 3 på gymnasieskolans 

yrkesprogram. I resultatet tematiserade vi intervjusvaren som vi senare analyserade med hjälp 

av flera forskares syn på vad islamofobi är. Den slutsats som vi drar utifrån resultaten och 

analysen är att eleverna har bristande kunskaper när det gäller religionens kärna. Däremot har 

alla erfarenhet av islam och muslimer genom vänner och släktingar. Fem elever associerar 

negativt till religionen och tar upp ämnen som terrordåd, självmordsbombare och hedersmord. 

Men det är inte deras egna personliga åsikter, enligt dem själva. När det gäller islamofobi 

hade ingen av eleverna hört begreppet tidigare, däremot förstod sex av eleverna vad det 

betydde och kunde redogöra för sina tankar kring islamofobin i samhället. Flertalet av dem 

ansåg att islamofobin till stor del beror på terrorattentat av olika slag. 

Nyckelord 

Islam, muslimer, islamofobi, erfarenhet, association, kunskap 
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Abstract 

The purpose with this essay has been to find out about the view students in Upper Secondary 

School have on Islam and Muslims. Our main focus has been on their experiences, 

associations as well as their thoughts regarding Islam and Muslims. We chose to interview 

seven students in the vocational school. The interview answers were divided into different 

themes, which we analyzed and interpreted with the help from several different researchers’ 

views on Islamophobia. The conclusion that we draw from the result and the analyzes, is that 

the students lack in knowledge regarding the essence of the religion. On the other hand, all of 

them have experience when it comes to Islam and Muslims, through friends and relatives. 

Five of the students have a negative association to the religion, and they mention subjects 

such as terror attacks, suicide bombings and honor killings. However, according to 

themselves, it is not their own personal views. When it comes to Islamophobia, none of the 

students had heard the term prior to the interview. However, six of the students understood the 

concept of the word, and could explain their thoughts regarding Islamophobia in our society. 

Several of them believed that different terror attacks were a big factor to the Islamophobia 

that resides within our society.  
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Islam, Muslims, Islamophobia, experience, association, knowledge 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens mångkulturella samhälle är det nödvändigt att elever i skolan får en bred och 

objektiv undervisning inom religionsämnet. Särskilt viktigt är detta också med tanke på att 

Sverige har gått från att ha varit ett mycket religiöst land till ett land där religion alltmer har 

fått en undanskymd position. I och med att religionen inte är närvarande på samma sätt i 

dagens samhälle, uppfattas religion som mer främmande. 

I vårt arbete som religionslärare har vi stött på denna uppfattning. Majoriteten av våra elever 

har svårt att förstå syftet med varför de ska läsa ämnet i skolan. Visserligen har många av dem 

haft kontakt med olika religiösa samfund i samband med till exempel dop, bröllop och 

begravning. Men det finns ingen tro involverad, enligt vad vi har uppfattat.  

Vi har valt att i denna uppsats fokusera på gymnasieelevers uppfattningar och erfarenheter om 

islam och muslimer. Vi valde den religionen eftersom det är just islam som eleverna har 

relativt många åsikter kring. Islam och muslimer har alltsedan terrorattackerna 11 september 

2001 stått i fokus i negativ bemärkelse. Det har blivit mer accepterat i samhället och i media 

att öppet kritisera religionen och dess utövare. Vår uppfattning är att om en muslim begår ett 

brott måste alla med ett muslimskt namn eller utseende stå till svars, men om en kristen begår 

ett brott så är det individen som är ansvarig för handlingen. Ett tydligt exempel är 

terrorattacken på Utöya i juli 2011, då det visade sig att gärningsmannen var kristen. Vad vi 

vet har ingen kristen organisation ställts till svars för det som skedde i Norge.  

 

Även på politisk nivå har det blivit alltmer accepterat att kritisera islam och muslimer. Då 

tänker vi framförallt på Sverigedemokraterna och dess ledare Jimmie Åkesson. I hans 

debattartikel som publicerades i Aftonbladet 2009 skriver han om farorna med islam och att 

de styrande i Sverige inte är medvetna om de risker som islam och muslimer utgör för det 

svenska samhället. Han hänvisar till flera studier som gjorts och resultaten visar att muslimska 

fundamentalister ”är en stor och växande minoritet”.  

 

De elever som vi har uppfattat som negativa mot islam är naturligtvis inte representativa för 

alla elevers åsikter. Därför vill vi med denna uppsats ta reda på vad elever faktiskt har för 

kunskaper om och erfarenheter av islam. Att ha ett kritiskt förhållningssätt till religion i 
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allmänhet och islam i synnerhet innebär inte att man är islamofob. Vi ser det som något 

positivt att ta ställning i olika frågor, så länge det bygger på faktisk kunskap.  

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att ta reda på vilka uppfattningar och erfarenheter elever på 

gymnasiets yrkesprogram har om islam och muslimer. Genom att intervjua gymnasieelever 

vill vi få en inblick i hur de ser på denna religion och dess utövare. Vi vill även diskutera 

begreppet islamofobi och se närmare på dess orsaker och historia.  

 

 

1.3 Frågeställning 

1.       Vad är islamofobi? 

2.       Hur ser de intervjuade eleverna på islam och muslimer? 

3.       Vilka erfarenheter har de intervjuade eleverna av islam och muslimer? 

4.       Vilka associationer får eleverna när de hör ordet islam? 
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2. Metod och material 

För att få reda på elevernas uppfattningar om islam och muslimer har vi valt att genomföra 

intervjuer med sju stycken elever på gymnasiets fordonsprogram. Vår tanke från början var att 

intervjua tio stycken men tre stycken valde att inte delta. Vi valde att använda oss av den 

kvalitativa forskningsintervjun som metod. Det innebär enligt Kvale att forskare lyssnar till 

vad människor berättar angående ett visst ämne som härrör från deras egen erfarenhet och 

livsvärld.
1
 Det som intervjupersonen tar upp eller berättar om ses på som centrala teman som 

forskaren ska försöka beskriva och förstå meningen av. 
2
 

 

Den kvalitativa forskningsintervju vi använder oss av är en halvstrukturerad intervju vilket 

innebär att man utgår från ett antal teman som man med intervjupersonen samtalar kring. 

Intervjun är med andra ord inte styrd utan man är fri att ändra ordningsföljden på frågorna om 

situationen kräver det, man kan även förändra frågornas form för att det lättare ska passa in 

med det som sägs under intervjun. 
3
 

 

Vi valde en kvalitativ intervjumetod eftersom vi vill få reda på elevers uppfattning om islam 

samt deras tankar kring religionen.  

 

Det material vi har använt oss av har till stor del varit Pernilla Ouis och Anne Sofie Roalds 

bok Muslim i Sverige från 2003. Dessa båda författare har lång erfarenhet av islam, både som 

konvertiter och som forskare inom ämnet. Vi valde denna bok eftersom deras fokus ligger på 

islam och muslimer i Sverige. De behandlar även problematiken kring att leva som muslim i 

Sverige, vilket kändes relevant för vår studie.  

En annan källa som vi har använt oss av är Vems Islam från år 2008, skriven av Mohammad 

Fazlhashemi, docent i idéhistoria vid Umeå universitet. Den information vi har använt oss av 

från hans bok har till största del rört islamofobiavsnittet.  

 

När det gäller den historiska bakgrunden om religionen så har vi använt Christer Hedins bok 

Islam i vardagen och världen från år 2001. Från samma författare har vi även använt boken 

Islam i samhället som utkom år 2005. Vi har även använt biografin om Jerusalem, som utkom 

år 2011 och som är skriven av Simon Sebag Montefiore. Ur den boken har vi främst använt 

                                                             
1
 Kvale 1997,s9 

2
 Kvale 1997,s34 

3
 Kvale 1997,s117 
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kapitlet om islam. Vi fann även intressant information om profeten Muhammed i Karen 

Armstrongs bok Muhammed – en biografi, som utkom år 2003. Detsamma gäller Michael 

Nordbergs bok Profetens folk som utkom år 2001. 

Ytterligare material som vi har nyttjat för vår uppsats är Jan Hjärpes Förändringens vind från 

2009. Information från denna bok använde vi i avsnittet gällande Islam i Sverige.  

 

2.1 Urval 

Den skola som vi valde att genomföra vår undersökning på är den skola som Isabelle arbetar 

som lärare på. Dock är Isabelle inte involverad i denna elevgrupp. Det finns alltså ingen 

medveten tanke med att vi har valt en yrkesskola, men det kan ha en viss påverkan på 

resultatet, eftersom dessa elever av tradition kommer från icke akademiska hem.   

Intervjudeltagarna bestod av sju män. Genusperspektivet kan spela en roll för resultatet 

eftersom ens erfarenheter kan skilja sig åt beroende på könstillhörighet. Men det är inget vi 

har lagt fokus på eftersom det inte har någon relevans för vårt arbete. Men för ytterligare 

studier kan det vara intressant att se närmare på.  

 

2.2 Genomförande 

Vi valde att genomföra intervjuerna på skolan som eleverna går på för att de skulle känna sig 

trygga eftersom en intervju inte är ett ömsesidigt samspel. Det är vi som intervjuar som har 

övertaget och därför är det viktigt att vara i en trygg och för eleverna van miljö.  

De frågor vi använde oss av vid intervjuerna är: 

1. Vad vet du om islam? 

2. Vad är din erfarenhet av islam? 

3. Vad är din syn på islam? 

4. Vad vet du om islamofobi? 

5. Vad tänker du om människors syn på islam? 

6. Vad tänker du om det?  

 

I kontakten med eleverna fick de information om syftet med intervjun. Eleverna fick även 

information om att materialet är konfidentiellt samt att ljudupptagning skulle ske. Eleverna 
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fick även godkänna ljudinspelningen. Vid samtliga intervjuer var vi båda närvarande men en 

av oss ledde intervjun. Den andras roll var att vara en hjälp vid eventuella följdfrågor, samt 

vid oklarheter.  

 

2.3 Materialbearbetning 

Vi transkriberade samtliga intervjuer och läste noggrant igenom utskrifterna flera gånger. 

Därefter kategoriserade vi intervjuerna för att kunna analysera svaren i olika teman. Vi 

tolkade sedan de olika temana utifrån olika forskares syn på islamofobi.  

 

2.4 Generalisering och reliabilitet  

Resultatet av denna studie kan inte ses som en generell bild av elevers uppfattningar om 

islam, den har endast berört ett antal gymnasielever, vilket inte svarar för ett genomsnitt av 

alla elever. Det vi vill är att resultatet av undersökningen ska ge en inblick i hur elever ser på 

islam.  

Faktorer som höjer tillförlitligheten är att vi i vår studie har spelat in intervjuerna, vilket gör 

att vi kan gå tillbaka till intervjumaterialet. Vi var även två intervjuare, vilket ökar 

möjligheten till följdfrågor vid oklarheter.  
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3. Vad är Islam? 

I detta kapitel kommer vi att se närmare på islams kärna, vem Muhammed var, vilka 

huvudinriktningar som finns inom islam, samt urkunderna. Detta gör vi för att läsaren ska få 

en större kunskap om religionen och för att skapa en förförståelse för de frågor vi har ställt till 

intervjupersonerna.  

 

3.1 Islams kärna  

3.1.1 Läran och människan 

Islam har en stark tro på EN gud. Det finns ingen Gud förutom Gud och Muhammed var hans 

sändebud. 

Det finns en grundläggande dualism inom islam – uppdelningen mellan skaparen och 

skapelsen, mellan Gud och världen. Allt levande har fått livet som en gåva från Gud och 

människan lever genom att ta emot livet från Gud.  

Människan är från grunden god och hon behåller den godhet så länge som förnuftet får 

styra.
4
Människan är likaså fri men ingenting får gå till någon överdrift och bli dominerande 

för då kan livet ta skada. I och med att Gud har givit människan frihet har människan 

möjlighet att välja gott eller ont, vilket är anledningen till varför det finns ondska i världen. 

Trots att människan har friheten att välja ondskan, är synen på människan inom islam ljus.  

 

3.1.2 Traditionen 

Inom islam är skapelsen mycket viktig och det är Gud som vet hur man skall förvalta 

skapelsen. Hela livet är en tjänst åt Gud. 

Genom Koranen och Muhammeds Sunna kan människan läsa om hur Gud vill att hon/han 

skall förvalta livet. 

Islam har ett rättssystem som kallas Sharia. Sharia bygger på Koranen och Muhammeds 

sunna och har under årens lopp kompletterats för att människan skall kunna anpassa lagen och 

använda den i nya tider, för att veta vad som är rätt och fel. Vid vissa tillfällen görs 

självständiga nytolkningar av islams innebörd, detta kallas Idjitihad.
5
 

Islam har inget prästerskap som den kristna kyrkan utan den religiösa traditionen förs vidare 

av experter. 

                                                             
4
 Hedin 2004,s34 

5
 Hedin 2002,s26 
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3.1.3. Islams fem pelare  

Islams fem pelare brukar man kalla de grundläggande ideal för tro och livsföring som förenar 

världens muslimer.
6
 Dessa fem pelare bildar grundvalen för ett liv inom islam och som 

muslim. Innebörden av de olika pelarna skiljer sig dock mycket åt. 

Den första är trosbekännelsen och är en sammanfattning av islams tro. Trosbekännelsen lyder: 

Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud. Det är ett koncentrerat 

uttryck av islams lära och Guds enhet. 

Den andra är bönen. Enligt traditionen bad Muhammed fem gånger om dagen och detta har 

också blivit en regel inom islam(står inte i Koranen). Bönen är rituell och följer ett schema 

och för att hålla reda på bönetiderna utgår man från gryningen, soluppgången, middagen, 

solnedgången samt mörkrets inbrott.
7
 I de länder där folket domineras av muslimer är det 

självklart att alla ber samtidigt. Den bedjande skall vara vänd mot Mecka. 

Den tredje är Fastan och fasta innebär att muslimer under dygnets ljusa timmar inte får äta, 

dricka eller ha sexuellt umgänge. Fastans uppgift är främst att öka solidariteten och stärka 

karaktären.
8
 Men fastan innebär också ett socialt behov då man umgås med andra familjer 

under de nattliga måltiderna. När fastan infaller på året varierar då det islamska månåret har 

tolv månader och den nionde månaden är ramadan(tiden då man fastar). Men eftersom 

månåret är kortare än solåret kommer ramadan vandra genom solåret och börja 11dagar 

tidigare varje år. 
9
 

Hedin menar att det är omöjligt att finna ett lämpligt ord på svenska för den fjärde pelaren 

”allmosa”, ”religiösa avgiften”, ”fattigskatten”
 
.
10

Grundtanken bakom denna pelare framgår i 

Koranen: ”Ni skall aldrig uppnå fromhet, förrän ni delar med er vad ni håller kärt, och vad ni 

än ger bort, vet Gud det förvisso”. Tanken att vilja dela med sig är en av islams 

grundhållningar i livet.
 11

 

Den femte och sista pelaren är vallfärden. Varje muslim som har råd och kan skall en gång 

under sitt liv vallfärda/besöka Mecka. Mecka är centrum för vallfärden och staden får endast 

besökas av muslimer. 

 

                                                             
6
 Hedin 2002,s52 

7
 Hedin 2002,s59 

8
 Hedin 2002,s65 

9
 Hedin 2002,s64 

10
 Hedin 2002,s68 

11
 Hedin 2002,s68 
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3.2 Muhammad 

I den rika staden i handelsstaden Mecka i Arabien framträdde omkring år 610 en man som 

profet. Hans namn var Muhammed. Muhammed blev tidigt föräldralös. Hans far dog innan 

Muhammed föddes och hans mor dog när han bara var sex år gammal. Han adopterades då av 

sin farbror och fick växa upp tillsammans med honom. Hans farbror tog med sig Muhammed 

på handelsresor till Bosra i Syrien där fick han lära känna kristendomen genom en munk och 

han studerade även kristna och judiska skrifter. Muhammed var en tänkare och grubblade 

mycket på olika religiösa frågor och samtalade mycket med både judar och kristna. 

Muhammed var smärtsamt medveten om de missförhållanden som präglade Mecka, trots 

stadens då stora framgångar. I Mecka gick han under namnet al-Amin ”den pålitlige” då han 

hade förmågan att inge folk förtroende.
12

 

Utanför Mecka låg grottan Hira där Muhammed ofta gick för att meditera. Enligt traditionen 

besökte ärkeängeln Gabriel honom där år 610 med sin första uppenbarelse från den ende 

Guden som valt honom till att vara profet och hans budbärare.
13

Muhammed blev först rädd 

när ärkeängeln Gabriel uppenbarade sig för honom, men började sedan predika det han fått 

höra. Han var övertygad om att det han predikade var den ursprungliga läran, den läran som 

hade förkastats av judar och kristna. 

Muhammed kallade den nya läran islam, som betyder hängivelse eller underkastelse (under 

Gud) och som höll strängt på att det bara fanns en Gud.
14

  Muhammed var en inspirerande 

visionär som predikade underkastelse i utbyte mot universell frälsning och rättvisa. Rent 

leverne med ritualer som var lätta att förstå och regler för livet och döden. Han välkomnade 

varmt konvertiter och uteslöt ingen. Till skillnad från Jesus i kristendomen så kallade sig bara 

Muhammed som budbärare och gjorde inga antydningar till att ha några övermänskliga 

krafter. 
15

 

Vid sin död år 632 var hans auktoritet som profet absolut och han härskade då praktiskt taget 

hela Arabiska halvön. Den ena stammen efter den andra samt städer i Arabien hade då omvänt 

sig till islam, antingen frivilligt eller via krig. 
16

 Det var i huvudsak bland de utstötta som 

Muhammed värvade anhängare till sitt budskap. De kunde komma från de lägsta 

                                                             
12

 Armstrong 2003,s80 
13

 Montefiore 2011,s244 
14

 Nordberg 2001,s21 
15

 Montefiore 2001,s245 
16

 Nordberg 2001,s21 
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samhällsklasserna men även från de högsta, men alla hade på något sätt kommit i kläm i 

samhället. Muhammed erbjöd dem då en ny form av gemenskap – islam.
17

 

 

Muhammeds ädlaste förkunnelse domineras i tre tankar:  

1. Monoteismen, det finns bara en gud. 

2. Människan skall dela med sig av sina rikedomar eftersom hon fått allt från skaparen. 

3. Människan ska veta att en dom väntar dem alla, livet är ett ansvar som skall utkrävas 

av oss.
18

  

 

I den västerländska framställningen brukar islam beskrivas som en stiftad religion då 

Muhammed framträdde som förkunnare, men islams bekännare anser inte själva att 

Muhammed stiftade religionen utan islam är enligt deras uppfattning; Mänsklighetens 

ursprungliga religion och stiftaren är Gud själv.
19

 

 

3.3 Sunniter och Shiiter 

Efter Muhammeds död fanns det en stor osäkerhet om vem som skulle efterträda honom. Vem 

skulle bli ledaren och hade Muhammed utsett någon efterträdare? Vissa hävdade att 

Muhammed inte ville låsa dem efter ett system utan att de själva skulle få ta ställning till vem 

som skulle bli näste ledare. På det sättet skulle man kunna förändra och förnya organisationen 

efter hand. Dessa kom att kallas för sunniter. Sunniter, även kallade sunnimuslimer är 

majoriteten av muslimer. Ordet Sunni kommer från ordet Sunnah, vilket kommer från ordet 

”vana”, att göra det som man tror att Muhammed ville att man skulle göra. 

 

Motståndarna till detta synsätt ansåg att Muhammed hade utsett sin kusin och svärson Ali till 

sin efterträdare. Det gjorde han när Muhammed och Ali var på sin sista vallfärd från Mecka, 

samma år som Muhammed senare dog. 
20

 Så för några var det självklart att Ali skulle bli 

efterträdare och att ledaren måste vara nära släkt med Muhammed även i fortsättningen. 

Dessa kom att kallas för shiiter. ”Det har funnits många profeter före Muhammed men ingen 

efter honom, eftersom hans uppenbarelser är fullkomliga och felfria”.
21

 Muhammed besatt så 

unika kvaliteter som människa och då borde hans efterträdare vara så nära släkt med honom 

                                                             
17

 Hedin 2002,s24 
18

 Hedin 2001,s24 
19

 Hedin 2002,s17 
20

 Hedin 2005,s38 
21

 Hedin 2005,s38 
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som möjligt. Shia är en förkortning av ”Alis anhängare” och är den näst största gruppen inom 

islam efter Sunnimuslimerna. 

 

3.4 Koranen och Muhammeds Sunna 

På Muhammeds tid, där varje pojke och man bar vapen fanns ingen litterär tradition utan den 

präglades av muntlig poesi som hyllade krigare, jägare och passionerade älskare. Muhammed 

använde sig av denna tradition: 114 suror(kapitel)reciterades och blev senare Koranen. 

Koranen är med andra ord Guds Ord och islams heliga skrift. Det är hans uppenbarade ord 

och hans uppenbarelser som finns i Koranen.  

Men alla problem och situationer fanns inte med i Koranen och för att hitta lösningen på 

sådana fall försökte man hitta liknande fall och hur Profeten då skulle ha tagit ställning. 

Mycket tidigt hade det börjat spridits berättelser om hur Profeten hade handlat i olika 

situationer, vilket svar han skulle ha givit etc. En sådan historia kallas för hadith, tradition. 
22

 

På 700-talet började man samla in sådana historier och bearbeta materialet. Olika faktorer 

spelade in för att betrakta hadith-materialet och dess trohet och hur pålitliga de var. 

På 800-talet tillkom sex olika hadith-samlingar varav den förnämsta är al-Sahih, ”den 

sannfärdiga (samlingen)”. Denna innehåller ca 7000 traditioner utvalda ur ett material på ett 

par hundratusen. Denna samlade mängd om Profetens yttranden och handlingar som 

förmedlats på detta sätt kallas Sunna. Ordet Sunna kan översättas med sed, vana eller praxis.
23

 

Koranen tillsammans med profetens sunna är den främsta vägen till Sharia, den av Gud 

utvalda vägen för människorna. Som religiös inspirationskälla är Koranen den centrala i Islam 

men Muhammeds Sunna är lika betydelsefull. 
24
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4. Islam i Sverige 

Efter att nu ha gett en historisk bakgrund till islam och hur denna religion uppkom, vill vi nu i 

korta drag se närmare på hur islam ser ut idag i Sverige. Vi har valt att fokusera på Sverige 

eftersom våra intervjuade elever lever i Sverige och präglas av svenska värderingar och 

normer, och i den kontexten skapar sin bild av islam.  

Islam är Sveriges näst största religion och finns på alla samhällsnivåer. Det är en religion som 

förknippas med invandring, men många av Sveriges muslimer är andra generationens 

invandrare och är med andra ord födda in i det svenska samhället.
25

 

Eftersom det är förbjudet att registrera trostillhörighet i Sverige går det inte att säga hur 

många människor i Sverige som är muslimer. Muslimska riksorganisationer uppskattar att det 

finns ca 400 000 muslimer i Sverige medan forskare hävdar att det rör sig om ca 200 000-

250 000.
26

 

De muslimer som bor i Sverige utgör inte en enhetlig grupp, utan kommer från världens alla 

hörn, om de inte är födda i Sverige. Detta innebär att Sveriges muslimer representerar olika 

trosinriktningar och låter religionen spela en större eller mindre roll i deras liv.
27

 Den svenske 

icke-muslimen har ofta en föreställning om att muslimer är mer praktiserande än vad de själva 

är.
28

 Ouis & Roald tror att detta beror på att muslimer ofta porträtteras som bedjande. Även 

fastemånaden Ramadan nämner författarparet som en trolig orsak.
29

  

Alla religioner påverkas av tid och plats. Kristendomen i Sverige idag ser helt annorlunda ut 

jämfört med den ursprungliga religionen som uppstod för 2000 år sedan. Detta gäller även 

islam. Den islam som finns i Sverige skiljer sig åt från den islam som praktiseras i till 

exempel Irak eller Tunisien, eller den ursprungliga islam som uppstod på 600-talet.  

I Sverige har konvertiter och andra generationens muslimer haft en stor inverkan på hur islam 

ska tolkas, eftersom de både är muslimer och svenskar. Inom gruppen konvertiter finns det 

dock olika uppfattningar. Vissa menar att det finns något som kallas en blågul islam, vilket 

innebär en anpassning av islam till det svenska samhället. Andra menar att det bara finns en 

islam, och ser på blågul islam som en nytolkning.
30
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De som förespråkar blågul islam är framförallt de som har varit konvertiter under en längre 

period. Genom att tala för blågul islam visar man på att det inte finns någon motsättning 

mellan islam och svensk kultur.
31

 

Ouis & Roald ser det som mycket möjligt att blågul islam kommer att växa sig allt starkare 

inom ett par decennier i och med konvertiter och andra generationens muslimer. Detta är 

något man har sett i andra kulturer där muslimer har haft en stor utbredning.
32
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5. Islamofobi 

 

5.1 Vad innebär begreppet? 

Enligt Mohammad Fazlhashemi, docent i idéhistoria samt författare till Vems Islam, är 

begreppet islamofobi jämförelsevis nytt. Begreppet började användas i slutet av 1990-talet 

som en beskrivning för de anti-muslimska yttringarna och handlingarna som muslimer 

utsattes för. Fazlhashemi skriver i sin bok att islamofobi kan likställas med andra typer av 

intoleranser, såsom antisemitism och rasism. I begreppet islamofobi ligger en rädsla för och 

ett hat mot muslimer och islam.  

Dessa tankar kan ta sig uttryck i diskriminering mot personer som bär muslimska namn, 

muslimska attribut eller på annat sätt visar en tillhörighet till islam.
33

  

 

Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald skriver i sin bok Muslim i Sverige att den fientliga 

inställning som finns idag gentemot islam och muslimer, inte är något nytt. De skriver att 

islamofobin har en lång historia i väst.
34

 Men de hävdar precis som Fazlhashemi att begreppet 

är nytt.
35

 Ouis & Roald kopplar samman den alltmer växande intoleransen gentemot islam och 

muslimer med terrorattackerna i USA år 2001. De skriver att dessa händelser ledde till att det 

blev mer accepterat i samhället att ge uttryck för sina islamfientliga tankar, något som innan 

terrorattackerna inte hade varit helt accepterat.
36

 

 

Det som ingår i den islamofobiska idétraditionen enligt Fazlhashemi är en syn på islam och 

muslimer som underlägsna den västerländska kulturen. Muslimer ses på som en enhetlig, 

statisk och outvecklad grupp, som förespråkar fundamentalism och terrorism.
37

 Efter 

attackerna 11 september kände sig många muslimer utpekade som potentiella terrorister, och 

flera muslimska organisationer gick ut och tog avstånd.
38

 Ouis & Roald skriver att man kan 

förstå de negativa känslor gentemot muslimer som uppstod efter attackerna. Samtidigt är det 

sällan något krav på kyrkan att ta avstånd när en kristen har begått ett brott.
39
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5.2 Islamofobins historia 

Både Ouis & Roald samt Fazlhashemi skriver om att islam och muslimer genom historien har 

betraktats som den främmande Andre. Redan i början av islams historia har det funnits osämja 

mellan öst och väst, mellan islam och kristendomen. Kristna såg på muslimer som förnekare 

av kristendomen, de ansåg att islam var en lägre stående religion, samt att Muhammed inte 

var en sann profet, utan en bedragare som hade grundat en ny religion utifrån judiska och 

kristna källor.
40

  

I och med de kristnas korståg och deras återerövring av Spanien fördjupades fiendskapen 

mellan de två religionerna, och kriget mellan Väst och det osmanska riket spädde ytterligare 

på konflikten.
41

  

Ouis & Roald hänvisar till Edward Saids bok Orientalism, som skriver om att 

kolonialmakterna legitimerade sin militära makt och närvaro genom att peka på de 

koloniserade ländernas underutveckling i förhållande till deras egna välutvecklade moderna 

samhällen, och de spred rasistiska åsikter om att islam var en våldsam religion.
42

 

 

Fazlhashemi skriver att Europa ända sedan 1700-talets upplysning framställt den muslimska 

världen som irrationell och mystisk, den raka motsatsen till det rationella Europa, och när de 

rasbiologiska tankarna fick fäste i väst på 1800-talet, hävdade man att skillnaderna mellan 

väst och islam berodde på biologiska skillnader.
43

 

 

Om man ser närmare på hur islamofobin har sett ut i Sverige genom historien, så ser det 

aningen annorlunda ut, jämfört med övriga Europa. Ouis & Roald skriver att den svenska 

synen på islam till en början var positiv. Detta hade att göra med Karl XII:s nära relation till 

sultanen över det osmanska riket på 1700-talet, vilket ledde till att det skrevs flera 

avhandlingar under den tiden som rörde islam och muslimer.
44

 Men i takt med att Sverige fick 

alltmer influenser från England och Frankrike, förändrades Sveriges syn på islam.  
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5.3 Islamofobins orsaker 

Ouis & Roald skriver att islamofobin har flera orsaker. De lägger fokus på de religiösa 

motiven men nämner även kulturella, ekonomiska, politiska och rasistiska orsaker.   

Återigen nämner de konstruktionen av den Andre, och i kontrast med denne så konstruerar 

man sin egen självbild. Genom att ge den Andre enbart negativa karaktäristika, ger man sig 

själv och den grupp man tillhör enbart positiva egenskaper.
45

 Som ett exempel på detta tar 

författarna upp kvinnofrågan. De menar att det finns en idé om att kvinnan anses ha det sämre 

i andra grupper och länder än vad de har i ens egen grupp eller land. Det här blir extra tydligt 

inom islam, menar de, eftersom det svenska majoritetssamhällets fokus ofta ligger på den 

islamiska kvinnosynen, och att den på något sätt skulle vara sämre än den svenska. 
46

 

Ouis & Roald skriver även att huvudidén bakom religiös islamofobi är en rädsla för att islam 

men dess traditioner ska utmanövrera de västerländska traditionerna och dess kultur. Denna 

rädsla finns trots att muslimer generellt sett är en marginaliserad grupp i Sverige, både på det 

sociala och på det ekonomiska planet.
47

 

Det finns inte bara en föreställning om att islam är ett hot mot de västerländska traditionerna, 

utan det finns även föreställningar om att islam är en våldsam religion, och terrorattackerna 11 

september var ytterligare bevis på detta.
48

 

Ouis & Roalds erfarenheter av vilken syn det svenska majoritetssamhället har på islam och 

muslimer är att det finns ”en tendens att generalisera enskilda fall att omfatta alla muslimer”, 

vilket innebär att om man har kommit i kontakt med en person som inte betett sig helt korrekt 

och som av en händelse är muslim, så dras slutsatsen att alla muslimer beter sig på det sättet. 

Enskilda individer får representera alla muslimer.
49

 

Slutligen ska även nämnas synen på muslimer som en barnaalstrande grupp som är arbetslösa 

och som lever på bidrag. Dessa tankar dyker oftast upp när det är lågkonjunktur och hög 

arbetslöshet. Detta är en form av ekonomisk islamofobi.
50
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6. Resultat 

Efter att vi hade genomfört våra intervjuer så transkriberade vi dem (se Bilaga2). Därefter 

sammanfattade vi varje elevs intervjusvar. Utifrån sammanfattningen så har vi kommit fram 

till fyra olika teman, dessa teman är: Erfarenhet, kunskap, negativa associationer samt orsaker 

till islamofobin i samhället. 

Vi börjar med att kortfattat redogöra för varje elevs svar för att sedan gå över på de olika 

temana.  

 

6.1.1 Elev 1 

Elev 1 har erfarenhet av islam via kompisar. På frågan vad han tänker på när han hör ordet 

islam nämner han muslimer och Ramadan. Han säger att många förknippar islam med 

terrordåd men det har inget med religionen att göra; han själv tycker att muslimer är precis 

som alla andra, och han tycker det är dåligt att folk förknippar terrordåd med islam, samtidigt 

som han kopplar samman terrordåd med shiamuslimer. Han fortsätter med att säga att slöjan 

inte är något muslimska kvinnor måste bära, det är bara ett sätt att visa vilken tro man har. 

 

6.1.2 Elev 2 

Elev 2 associerar till muslimer och självmordsbombare på frågan vad han tänker på när han 

hör ordet islam och muslimer. Samtidigt säger han att alla muslimer inte är 

självmordsbombare. Men det är den bilden man får, enligt honom. Han har en kompis som är 

muslim, vilket märks på att han inte dricker, för övrigt tycker inte han att det är någon större 

skillnad mellan dem. Den enda skillnaden, enligt honom, är att kompisen har en tro. Han 

anser att islam är en religion, vilken som helst och när det gäller islamofobi så anser han att 

det inte är okej eftersom man ska få tro vad man vill. Han anser att när ett dåd begås så 

drabbas alla som har den tron, inte bara de som utför dådet. Han anser att det är media och 

händelserna den elfte september som har påverkat och påverkar människors inställning till 

islam, men han säger att det inte har något med religionen att göra. 

 

 

6.1.3 Elev 3 

Elev 3 associerar till muslimer och Ramadan på frågan vad han tänker på när han hör ordet 

islam. Det han kan det har han lärt sig i skolan och han anser att han inte har så stor erfarenhet 

av islam, förutom att hans syster är tillsammans med en muslim. Den enda skillnad han ser 
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när den muslimske pojkvännen är på besök är att måltiderna i hemmet ändras, men han ser det 

inte som ett problem. Tidigare hade han en annan syn på islam men den har ändrats eftersom 

muslimer har blivit en del av det svenska samhället. Han hade fler fördomar förut men i och 

med att han har lärt känna flera muslimer och med hans systers pojkvän så har han ändrat sig. 

Han berättar att hans pappa reagerade mest illa på systerns muslimske pojkvän, men när 

pappan träffade honom så var det okej. Mamman reagerade inte, hon tyckte att hennes dotter 

fick vara tillsammans med vem hon vill. Eleven tror att pappan reagerade för att han har 

många fördomar. Han upplever att det finns ett muslimhat i samhället och han tror att det 

grundar sig på just fördomar. Han anser att alla muslimer dras över en kam efter terrordåd 

som elfte september, och han tycker att fördomarna som har dykt upp efter elfte september 

inte är bra. Han anser att om man lär känna muslimer så inser man att de är vanliga 

människor. Han avslutar intervjun med att säga att det är fel att sätta alla utlänningar i 

ghetton, för det är då som fördomarna byggs upp.  

 

6.1.4 Elev 4 

Eleven associerar islam med att muslimer är väldigt religiösa och att de har många lagar och 

regler att följa. Han tycker att de utövar sin religion mycket och att den styr deras vardag. Han 

anser inte att han har mycket erfarenhet av islam och det han har lärt sig har han lärt sig i 

skolan. Han tycker att hatet mot muslimer är alldeles för stort och han anser inte att muslimer 

har gjort något illa, de är vanliga personer. Eleven har kompisar som är muslimer och det har 

han inget problem med. Hans bästa kompis är muslim men han märker inte av det i deras 

vänskapsrelation, förutom när det gäller kompisens mamma. Om hon inte har sin huvudbonad 

på sig får han inte komma hem till dem. Men han anser det inte vara ett problem, ska de ses 

kan de likaväl vara hemma hos honom. Han anser att det är för mycket hat mot islam och 

muslimer i samhället, och han förstår inte varför. Han tror inte att det är något speciellt som 

har gjort att folk hatar muslimer, han förstår inte riktigt vad det grundar sig i, men tror att det 

nog nästan alltid har varit så.  

 

6.1.5 Elev 5 

Elev 5 anser sig inte veta så mycket om islam, det han tror sig veta är att muslimer verkar vara 

mycket religiösa, samt är väldigt troende och följer sina regler. Han har ingen erfarenhet av 

islam förutom det han har lärt sig i skolan. Han har någon muslim i bekantskapskretsen men 

det är inget han märker av. På frågan vad han har för syn på islam svarar han att om man är i 
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Sverige så ska man anpassa sig in i samhället. Han fortsätter med att säga att han tycker det är 

fel att vissa tvingar sina döttrar till äktenskap, men han är osäker på om det har med islam att 

göra. Han anser dock att de flesta anpassar sig till det svenska samhället. Samtidigt säger han 

att det är viktigt att de följer Sveriges regler. Han anser att hatet mot muslimer inte är riktade 

mot just dem utan mot en annan religion; han menar att vissa inte gillar andra religioner. Han 

tror att hatet mot muslimer är ganska stort och att hatet grundar sig i olika attentat, vilket leder 

till att hela religionen anklagas. Han tycker inte att det är okej med kvinnliga lärare med en 

slöja som täcker hela ansiktet, eftersom man då inte vet hur läraren ser ut. Slöja över håret har 

han för övrigt inga problem med.  

 

6.1.6 Elev 6 

Elev 6 associerar islam med Mellanöstern och arabländer. Det han kan har han lärt sig i 

skolan och av sin pappa, som är muslim. Han är inte själv muslim men har inget emot islam 

utan anser att alla får tro på vad de vill. Hans mamma är svensk och hans pappa är marockan, 

och pappan har inte tvingat på honom islam, han har fått välja själv. Han kan se att det finns 

hat och fördomar mot muslimer i det svenska samhället men inte till en överdriven mängd. 

Han tror att det finns fördomar mot islam för att de har andra värderingar men han tycker att 

det är trångsynt att tänka så. Han avslutar med att säga att varje individ har rätt att tro vad de 

vill.  

 

6.1.7 Elev 7  

Elev 7 får splittrade tankar när han hör orden islam och muslimer. Han tänker på oroligheter i 

Mellanöstern samtidigt som han nämner att man inte ska dra alla över samma kam, det spelar 

ingen roll vilken kultur eller hudfärg man har. Han associerar islam och muslimer med 

invandrare som kommer till Sverige och begår brott och han tror att detta beror på att de inte 

blir integrerade i samhället. Invandrarna växer upp i kriminalitet och det blir ofta så att de 

tycker illa om svenskar och då tycker svenskarna illa om dem. På frågan vilken erfarenhet han 

har av islam så gör han kopplingen att invandrare har en annan människosyn, exempelvis 

nämner han Afrika, där de är mer vana vid döden, enligt honom. Han säger att en ungdom där 

har varit på ca 50-60 begravningar, medan en ungdom i Sverige kanske inte har varit på en 

enda. Att en person dör är mer vardag för dem. Han kopplar samman islam med förtryck och 

hedersmord och att kvinnor inte har så mycket att säga till om. Han har kompisar som är 

uppväxta i muslimska familjer men som har blivit väldigt försvenskade. Han gör en parallell 



 

 24 

till kristendomen och menar att det inom den religionen inte finns så mycket hedersmord, där 

blir man mördad på andra grunder. Medan det inom islam är mycket vanligt. Hans pappa har 

uppmanat honom att inte träffa muslimska tjejer av rädsla för att något kan hända. Samtidigt 

återupprepar han att man inte ska dra alla över samma kam. Han tycker inte att islamofobin i 

samhället har så mycket med religionen att göra. Han menar att folk är okunniga och då blir 

man rädd. Han har inget emot invandrare eftersom han själv är andra generationens 

invandrare. Men han är emot folk som kommer till Sverige och beter sig illa. Samtidigt säger 

han att det ofta är en liten grupp människor som förstör för alla med den kulturen; om en liten 

grupp invandrare missköter sig så stämplas hela deras kultur, de skämmer ut alla som kommer 

därifrån. Han förstår varför det finns islamofobi eftersom folk tycker illa om dem som inte 

kan uppföra sig. Kommer de till Sverige och fortsätter och begå brott trots flera tillsägelser så 

har de inget i Sverige att göra, enligt honom. Han säger att det finns en rädsla i samhället att 

bli stämplad som rasist om man skulle uttrycka sig negativt mot invandrare. Han anser även 

att Sverige tar emot för många invandrare mot vad man har kapacitet att klara av. Han tycker 

att människors syn på islam har blivit negativ på grund av oroligheter i Mellanöstern med 

terrordåd, krig och självmordsbombare men tycker att detta är en snedvriden bild av islam. 

Samtidigt säger han att extremisterna som utför dåden också har en fel bild av sin religion. 

Han gör kopplingen till Norge och Breivik och menar att detta inte hade med religion att göra 

då gärningsmannen var norsk och välutbildad. Avslutningsvis säger eleven att om man hör att 

det har varit ett terrordåd kopplar man det till Mellanöstern, islam och araber.  

 

6.2 Erfarenhet  

Alla sju intervjuobjekt hade erfarenhet av islam på olika sätt. Fem av dem hade nära vänner 

eller vänner i bekantskapskretsen som var muslimer. En hade en svåger som var muslim samt 

ett av intervjuobjekten hade en muslimsk pappa. Ingen av intervjuobjekten upplevde någon 

större skillnad på dem själva och sina muslimska vänner/släktingar samt ingen upplevde det 

som något ”problem” i deras umgänge. 

 

6.3 Kunskap 

Sex elever uttrycker en viss kunskap om islam medan en elev inte uttrycker någon som helst 

faktisk kunskap om religionen i fråga. 
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Två elever associerar till muslimer och högtiden Ramadan. Tre elever nämner matreglerna 

såsom alkoholförbudet och förbudet mot att äta griskött, varav den ene har en pappa som är 

muslim. 

Två elever nämner att man inom islam har många regler och lagar och att det styr muslimers 

vardag. 

Två elever nämner slöjan, den ena menar att det inte är något krav att bära den utan mer ett 

sätt att visa sin trostillhörighet. Den andra eleven nämner det i samband med att han inte alltid 

får komma hem till sin kompis familj då mamman inte alltid bär slöja hemma. Eleven 

använder ordet huvudbonad och inte slöja. 

 

6.4 Negativa associationer 

Två elever får inga negativa associationer av ordet islam varav den ena är eleven med 

muslimsk pappa. 

Fem av eleverna förknippar islam med något av följande: terrordåd, hedersmord och 

självmordsbombare, varav en elev även kopplar till Mellanöstern och araber. Samtidigt säger 

han att det är viktigt att man inte drar alla över samma kam, eftersom det ofta är en liten grupp 

som begår dessa handlingar. Samma elev associerar islam med invandrare som kommer till 

Sverige och begår brott. Han anser att det beror på att politikerna placerar invandrarna i 

samma områden och att det leder till hög kriminalitet. Han fortsätter med att säga att 

invandrare är uppvuxna med kriminalitet och att de inte är vana vid det svenska sättet att leva, 

vilket leder till bråk och en vi-och-dom – uppdelning. Han tycker även att Sverige tar emot för 

många invandrare som han anser att Sverige inte har kapacitet att ta hand om. Enligt honom 

vore det bättre om man fokuserade på att ta hand om de som redan bor här, att se till att de har 

det bra och lär sig språket, samt att de kommer in i samhället och får arbete. Han anser även 

att kvinnan inom islam är förtryckt och hans pappa har även uppmanat honom att inte träffa 

muslimska tjejer av rädsla för att något ska hända. Han anser också att muslimska kvinnor 

inte har så mycket att säga till om, att de inte får träffa svenska killar, att de är förtryckta, även 

de som vill leva mer svenskt. Han anser även att det sker hedersmord inom islam.  

En annan elev anser att det är fel att tvinga sina döttrar till äktenskap med samtidigt säger han 

att han inte vet om det har med islam att göra.  
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6.5 Orsaker till islamofobi 

Fem elever anser att terrordåd och olika attentat kan vara orsaken till att det finns islamofobi 

och ett ökat hat mot muslimer i samhället. 

Alla förutom en elev anser att det är fel att muslimer förknippas med terrordåd då det är ett 

ytterst få personer som utför attentaten. Den sjunde eleven kan se att det finns ett hat och 

fördomar mot muslimer i det svenska samhället men inte till en överdriven mängd, samtidigt 

så anser han att fördomarna har med trångsynthet att göra.  

En elev förstår inte vad hatet mot muslimer grundar sig i, för honom är de vanliga personer. 

En elev anser inte att hatet mot muslimer är specifikt mot muslimer utan mer mot en 

minoritets religion i det svenska samhället. 

En elev gör kopplingen mellan islamofobi och invandrare som missköter sig. Med andra ord 

förstår han varför människor tycker illa om muslimer i samhället, då ingen tycker om dem 

som beter sig illa. Detta gör att han inte kopplar samman islamofobi med religion då han anser 

att människor blir islamofobiska av okunnighet. 

Avslutningsvis bör nämnas att ingen av de intervjuade eleverna hade hört begreppet 

islamofobi, men alla utom en förstod innebörden och svarade utifrån sin egen uppfattning.  
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7. Analys 

Alla intervjupersoner hade erfarenhet av muslimer på ett eller annat sätt. Ingen uttryckte en 

egen upplevd negativ erfarenhet av muslimer, men alla associerade negativt till islam och 

muslimer. Samtidigt menade alla att det inte var åsikter de själva stod för. Man kan säga att 

deras erfarenhet ligger på individnivå medan deras associationer ligger på gruppnivå. En 

tolkning av detta skulle kunna vara att deras personliga erfarenheter är positiva, medan att de 

uppfattar samhällssynen på islam och muslimer som mer negativ.  

Ouis & Roald skriver att det är viktigt att skilja på fördomar och negativa erfarenheter. De har 

kommit i kontakt med flertalet etniska svenskar med negativa erfarenheter såsom att muslimer 

tar för stor plats i samhället, de är för högljudda samt brister i respekt mot andra människor. 

Endast en av våra intervjupersoner uttryckte något som kan påminna om det som Ouis & 

Roald skriver om. Den eleven satte likhetstecken mellan muslim och invandrare som kommer 

till Sverige och beter sig illa. Hans bild var att Sverige tar emot flest invandrare i världen, och 

att Sverige inte har kapacitet att klara av det stora antalet.   

En del i den islamofobiska idétraditionen är att  

   ”den vagt definierade gruppen muslimer i största allmänhet, och muslimska 

invandrare i synnerhet, framställs som våldsbenägna och manipulativa människor. De 

beskrivs som ett politiskt hot, men också som en ekonomisk belastning och en tärande 

kraft som hotar välfärden genom att snylta på systemen och ta de resurser som behövs 

inom vård, skola, sjukvård, äldreomsorg etc.”
51

 

                                                                                        

Eleven som vi nämnde ovan lägger framförallt fokus på att muslimer/invandrare blir en 

ekonomisk belastning för samhället:  

”Om man istället skulle fokusera på folket som redan bor här, se till att de har det 

bra och de lär sig språket, och kommer in mer i samhället och får jobb så kan 

man allt eftersom ta in så mycket som man kan, och placera ut dem på bra 

ställen”. (Elev 7) 

En annan elev utryckte tankar kring slöjbärande kvinnor. Han ansåg det inte vara rätt att 

kvinnliga lärare skulle använda heltäckande slöja där man bara ser ögonen: ”Man vet ju inte 

hur den läraren ser ut eller nånting, det kan ju komma vad som helst”. Den fråga som vi ställer 

oss kring denne elevs tankar kring slöjan är hur de har uppkommit. Vi ställde ingen fråga 

kring slöjan eller kvinnan men han associerade ändå till nämnda huvudbonad. Ouis & Roald 
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skriver att slöjan för majoriteten i Sverige är förtryckande, medan avkläddhet står för frihet.
52

 

Eleven ansåg det inte vara okej med en kvinnlig lärare i heltäckande slöja. Beror detta på att 

han kopplar samman slöjan med förtryck eller stämmer det som han säger, att han inte vet vad 

som ”döljer sig bakom” slöjan, och att det i så fall skulle vara orsaken till hans inställning?  

Fazlhashemi hänvisar i sin bok till Integrationsbarometern från 2005. I den framkom bland 

annat att omkring 50 % av Sveriges befolkning vill begränsa muslimska kvinnors rätt att 

själva få välja vad de vill ha på sig, exempelvis att få bära sjal på arbetsplatsen.
53

 Liknande 

tankar kan man alltså hitta hos eleven vi nämnde ovan, enda skillnaden är att han pratar om en 

heltäckande slöja där bara ögonen syns. Han har inga problem med kvinnliga lärare som 

enbart täcker håret.  

Under intervjuerna nämnde fem av sju elever självmordsbombare och terrorattentat. Samtidigt 

säger dessa elever att man inte ska dra alla över en kam och att de som utför dessa gärningar 

endast är ett fåtal individer. Inga av våra frågor innehåller något om självmordsbombare och 

terrorattentat. Det är alltså eleverna själva som associerar islam med olika former av 

terrorhandlingar. Samtidigt som de tycker att det är fel att koppla samman islam med terror. 

Som vi nämnde i kapitlet Islamofobi så har det blivit mer accepterat att uttrycka sig negativt 

om islam, samt att göra kopplingen mellan islam och terror.
54

 

När det gäller orsakerna till islamofobi så nämnde eleverna ungefär samma anledningar och 

argument som Ouis & Roald. När vi frågade elev 3 om han uppfattar att det finns ett hat mot 

muslimer i samhället och vad det i så fall beror på, svarade han:  

 ”Jag tror att det är fördomar. Det är sånt där som elfte september-bombningar och 

sånt, jag tror att man blir rädd. Så byggs fördomarna upp. Man drar alla över en 

kam”.(Elev 3) 

När vi ställde samma fråga till elev 7 lade han ett lite annat fokus på frågan och svarade:   

   ”Så fort man nämner något att man kritiserar deras sätt att tänka så, det de gör 

här så är de emot oss och då är vi rasister. Det har blivit en stämpel, man får 

inte säga till om någonting för då blir man rasiststämplad. Alla politiker och 

många vuxna är väldigt försiktiga med vad de säger”.(Elev 7) 

Elev 7 nämnde även okunnighet som en orsak till islamofobin i samhället:  

                                                             
52

 Ouis & Roald 2003,s21 
53

 Fazlhashemi 2008,s291 
54

 Ouis & Roald 2003,s25 



 

 29 

   ”(…) det har inte alltid med religion att göra, man måste tänka individer också. 

Folk blir ofta, asså är de okunniga då vet de inte så mycket om grejer, då är det 

lättare att man blir rädd för det”.(Elev 7) 

De orsaker till islamofobin som Ouis & Roald ser är till största del religiösa men det kan även 

bero på kulturella, ekonomiska, politiska och rasistiska motiv. Resultatet av den forskning 

som gjorts när det gäller orsaker till islamofobi, har visat att det är gruppen muslimer som får 

stå till svars för de handlingar som utförts av enstaka individer.
55

 

Människor generellt, konstruerar bilden av den Andre, och det är ofta i negativ bemärkelse. 

Detta blev, enligt Ouis & Roald, ännu mer tydligt efter attackerna elfte september, både från 

västvärlden och från den muslimska världen.
56

 Detta är något man även finner i citatet ovan 

från elev 7 när han nämner risken att bli kallad rasist av ”dem”.  

Avslutningsvis kan man säga att de intervjuade eleverna i stort sett är överens, och 

majoriteten har liknande svar och erfarenheter. En elevs svar sticker dock ut något. Elev 7 

visar upp ganska stora brister när det gäller kunskap om islam och gör mycket tidigt i 

intervjun kopplingen mellan muslimer och invandrare, något som övriga intervjupersoner inte 

gör. Vid flera tillfällen under intervjun med elev 7 delar han in människor i vi-och-dom, han 

nämner personer som kommer till Sverige och som missköter sig. Samtidigt säger han att han 

själv är andra generationens invandrare i och med hans grekiske pappa. En tolkning vi gör av 

detta är att han tycker att om hans pappa har klarat sig i Sverige, arbetat hårt och så vidare, så 

borde även andra invandrare göra det.  
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8. Diskussion 

Det finns, enligt det material vi har använt oss av, en utbredd islamofobi i samhället, och att 

detta har blivit alltmer accepterat och uttalat efter attackerna den elfte september. När det 

gäller intervjupersonerna så uttalar de inga islamofobiska åsikter. De anser att muslimer är 

som vem som helst. Däremot associerar de negativt kring islam, men det är, enligt vår 

tolkning och enligt deras egen utsaga, inte åsikter som de själva står för. Nämnas bör att 

intervjupersonerna inte långt innan intervjuerna genomfördes, läste om islam i ämnet 

religionskunskap, vilket kan ha påverkat deras inställning till religionen. Vi blev nyfikna på 

vad deras lärare i religionskunskap ansåg om elevernas inställning till islam, och om den har 

förändrats i och med undervisningen. Läraren ansåg att en förändring hade skett och att 

eleverna hade fått en ökad förståelse samt blivit mer toleranta. Att se närmare på lärarens 

betydelse inom religionsundervisningen anser vi vore ett intressant ämne att undersöka 

närmare. 

Vi förväntade oss ett annat resultat innan vi gick in i denna studie. Precis som vi skrev i 

bakgrunden så har vi båda upplevt att elever har en ganska negativ inställning till just islam. 

Men resultatet säger något annat, vilket är positivt.  

Vad beror då detta ”avvikande” resultat på? Kan det vara så att muslimer har blivit en mer 

accepterad del av samhället? Alla våra intervjupersoner hade en eller flera i sin närhet som var 

muslimer. Kan det vara så att den generationen har haft muslimska vänner ända sedan 

förskolan och att det inte anses så avvikande längre. En elev berättade om sin pappa som hade 

varit orolig när systern blev tillsammans med en muslimsk kille, medan eleven själv inte såg 

det som konstigt. Kan detta bero på att de tillhör olika generationer?  
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Bilaga 1 

 

Hej, 

Vi är två lärare som skriver C-uppsats i religionskunskap. Ämnet för uppsatsen är 

gymnasieelevers syn på islam. Vi kommer bland annat bygga uppsatsen på 10 stycken 

intervjuer med elever på fordonsprogrammet. 

Vi hoppas att du vill ställa upp på en sådan intervju. Själva intervjun tar ca 10 minuter, och vi 

kommer att spela in den. Inspelningen kommer endast vi två att lyssna på. När uppsatsen väl 

är färdig kommer inspelningen att raderas.  

Intervjuerna kommer att genomföras fredag 27 april med början på religionslektionen 09.00. 

Förhoppningsvis hinner vi klart innan lunch, men skulle det vara så att vi inte är klara hoppas 

vi att vi även kan fortsätta efter lunch.  

 

Vi ser fram emot att få samtala med dig! 

Annika & Isabelle 
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Bilaga 2 

Intervjuer med elever om deras syn på islam 

Elev1 

L1: Vad vet du om islam? 

E1: Vad jag vet om islam? Det är en väldigt stor religion som…ja, jag vet mest om just 

muslimerna för jag har levt med många kompisar som har varit just muslimer, och 

klasskamrater och sånt. Så...ja… 

L1: Så är det något särskilt du börjar tänka på när du hör ordet islam? 

E1: Det jag just tänker på det är muslimer och just en högtid, Ramadan, tänker jag på. Jag vet 

inte varför, jag bara gör det.  

L2: Det tror faktiskt är ganska vanligt, just att man tänker på Ramadan. 

E1: Ja.  

L2: Ja den är ju ganska uppmärksammad. 

E1: Ja 

L2: Och den som skiljer sig mest från kristen tradition.  

L1: Så, då kommer vi in lite grann på nästa fråga, din erfarenhet av islam. 

E1: Erfarenhet? Ja…Jag har som sagt kompisar som fastar och så…jag själv gör ju inget sånt, 

så erfarenhet...  

L2: Fast det är väl en erfarenhet? Att ha kompisar… 

E1: Ja..  

L1: Men vad har du för syn på islam då? 

E1: Jag tycker väl att de är precis som alla andra. Gör vad de vill. Sen så är det många som 

förknippar islam med terrordåd och sånt. Jag tycker inte det har något med det att göra, 

faktiskt. Och sen så tycker jag att många tolkar religionen på olika sätt. Därför ser den ut på 

många olika sätt i olika ställen i världen. Till exempel slöjan har jag hört, att man måste inte 

bära den, det är bara ett sätt att visa vad man tror på. 

L1: Tänker du litegrann som det kristna korset?  

E1: Ja..  

L1: Vet du någonting om islamofobi? Vad vet du om islamofobi? Vet du vad begreppet 

innebär?  

E1: Näe.. Jag förstår inte riktigt frågan.  

L1: Islamofobi är en idé om att personer som tillhör religionen islam är lite lägre stående, det 

är inte en fullt utvecklad religion, människorna som är muslimer är litegrann som andra 
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klassens medborgare, lite underutvecklade eller outvecklade, inte på lika hög nivå som 

kristna.  

E1: har aldrig hört talas om, faktiskt.  

L1: Okej, då hoppar vi den frågan. Men vad tänker du om människors syn på islam? Det har 

du väl nämnt litegrann, det här med terrordåden som man ofta förknippar med islam. Vad 

tänker du om det?  

E1: Jag tänker inte så mycket att det har med religion att göra , det är väl shiamuslimer som 

gör det. Jag tycker det är väldigt dåligt att folk förknippar just islam med såna terrordåd.  

L2: Vad tror du att det kommer sig av?  

E1: Det är väl en del av världen där det händer, där de råkar vara, eller där de tror på den 

religionen.  

L2: Dina svar är väldigt, vad ska man säga… det känns som att du har kunskap om religionen 

och att du har en väldigt bred syn på den, och på människan som individ.  

Elev 2 

L1: Första frågan, vad vet du om islam? Ganska öppen fråga, men vad vet du?  

E2: Oj, man tänker väl på muslimer…svårt, det är väldigt stort. Jag vet inte, jag tänker inte så 

mycket, det är väl muslimer liksom, man kanske tänker lite så här självmordsbombare och 

sånt där. Det är klart alla är ju inte, det är väldigt få men det är väl den bilden man får, kanske.  

L1: Ok. Hm.. din erfarenhet av islam, vad har du för erfarenhet?  

E2: Jag har en kompis som är muslim, så det är väl mest det, när jag är hemma hos han och så 

där… Ja, han dricker inte, och ja, det är väl inget speciellt egentligen.  

L2: Om du ser din kompis som är muslim, är det någon skillnad på dig och han? I ert 

levnadssätt?  

E2: Nä asså inte förutom att, jag tror väl inte på något och han tror ju liksom på… och ja, att 

han inte dricker, annars är det väl inget. 

L2: Märker du av hans tro?  

E2: Nä, inte direkt, inte i vardagen. Det är väl mer om, asså med hans mamma är det mycket 

mer… 

L2: Tro? 

E2: Ja precis.  

L1: vad har du för syn på islam?  

E2: Ja, det är väl inget speciellt sådär, det är en religion.  

L2: En religion vilken som helst? 

E2: Ja, precis.  
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L1: Det finns ett begrepp som heter islamofobi, vad vet du om islamofobi, och har du hört 

begreppet förut?  

E2: Nä, men jag antar att det har och göra med att man har en fobi för islam 

L1: Ja.. ungefär, man kan väl likställa det med antisemitism, det vill säga judehat och det här 

är som ett muslimhat, kan man väl säga. 

E2: Nä, jag har inte hört det förut, men det är, det är självklart inte okej att.. folk ska ju få tro 

vad de vill. 

L2: Begreppet blev mer av ett begrepp efter elfte september, efter attentaten.  

E2: Ja, då blir det att några få personer gör någonting  som ska drabba hela, ja hela den tron 

liksom… väldigt konstigt.  

L1: Vad tänker du om människors syn på islam?  

E2: Jag tror att den har blivit väldigt mycket så att, efter elfte september och allt det där att det 

är det som visas i media, nu tror alla att liksom att i islam står det att alla är, att man ska göra 

så här och att det är något som har med deras tro att göra, inte bara några få idioter.  

L1: Och vad tänker du då om de som tycker det här? Vad tänker du om det? 

E2: Det är väldigt synd att de kanske inte tar till sig liksom det som de andra har att säga.    

Elev 3 

L1: Första frågan, ganska så stor men vad vet du om islam?  

E3: Det är en ganska bred fråga.  

L1: Men det första som dyker upp? 

E3: Muslimer… ja vad vet man om dem? Vi har gått igenom rätt mycket på lektionerna, om 

ramadan och om olika högtider, och sånt där.  

L1: Var mycket av det nytt för dig eller var det mycket som du redan visste innan?  

E3: Man vet ju rätt mycket eftersom man har det i grundskolan också. Men det kommer ju 

alltid nya saker. Det är asså…vad ska man säga… det är väldigt brett, en väldigt stor fråga.  

L1: Men om vi kollar på vad du har för erfarenhet av islam?  

E3: Jag har väl inte så stor erfarenhet, eller min syrra är tillsammans med en muslim.  

L1: och hur…är det något särskilt där som ni pratar om eller som dyker upp i vardagen eller? 

E3: han äter inte vissa grejer och då fär vi ändra på våra måltider när han kommer. 

L1: Ok. Men vad har du för syn på islam?  

E3: Jag har ingen speciell syn… det är väl, man kanske hade det förut men nu är de en del av 

vårt samhälle. 

L2: Vad har fått dig att ändra dig i såna fall? Vad har fått dig att ändra din syn på islam? Är 

det för att du har fått kompisar, eller din syster som fått en kille?  
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E3: Ja, man hade väl kanske mer fördomar och det förut, men när man lärde känna dem och 

sådär så ändrade man kanske… Och speciellt med syrran, när hon skaffa sin kille fick man en 

helt annan syn, då lärde man känna honom och hans familj och så där.  

L1: Hur var reaktionen i din familj när hon blev tillsammans med en kille som är muslim?  

E3: Pappa reagerade väl mest illa, men när han träffade honom så blev det bra ändå. Och 

mamma tyckte inget speciellt, hon får väl vara tillsammans med vem hon vill.  

L2: Vad tror du gjorde att din pappa reagerade? Var han rädd för att han var muslim?  

E3: Ja, jag tror det. Han hade mycket fördomar och så, men sen när han träffade honom och så 

var det lugnt.  

L1: Ok. Har du hört begreppet islamofobi tidigare? 

E3: Nä. 

L1: Islamofobi är motsvarigheten till antisemitism, det vill säga judehat, och i det här fallet är 

det ett hat mot muslimer, att man anser dem vara aningen lägre stående. Inte lika intelligenta 

som kristna, i princip.  

E3: Handlar det om fördomar?  

L1: Ja..precis.  

L2: Det är ett begrepp som kom efter elfte september och då blir det lite på olika sätt i olika 

delar av världen, vad man var rädd för muslimer.  

L1: Så vad vet du om muslimhatet som finns i samhället?  

E3: Det är en svår fråga..  

L2: uppfattar du att det finns något?  

E3: Ja, det tycker jag att det finns. Jag tror att det är fördomar. Det är sånt där som elfte 

september-bombningar och sånt, jag tror att man blir rädd. Så byggs fördomarna upp. Man 

drar alla över en kam. 

L2: I vår uppsats skriver vi om händelsen i Norge förra året, och han var ju kristen 

fundamentalist. Har du någon gång tänkt tanken att du skulle bli rädd för kristna efter han och 

hans handlingar och gärningar?  

E3: Nä, det är ju för att alla vi är… 

L2: Kristna?  

E3: Ja, och man blir ju inte rädd för sina egna… eftersom alla vi känner allt omkring oss… så 

jag tror inte att man skulle bli rädd för kristna för det. Det är som muslimer blir inte rädda för 

muslimer efter elfte september.  

L1: Men vad tänker du om de som har den här synen på islam, vad tänker du om det? 

Fördomar som kanske har dykt upp efter elfte september? Vad tänker du om det?  
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E3: Ja, asså…det är ju lätt att dra alla över en kam, så att någon gjorde det och då tror man att 

alla är så. Asså, det är ju en dålig syn på saken, för att eftersom om man lär känna dem så är 

de vanliga människor. Jag tycker det är fel att man sätter alla utlänningar i ghettona eftersom 

det är då fördomarna kommer. 

Elev 4  

L1: Första frågan, ganska bred men det första du tänker på när jag säger islam, eller vad vet 

du om islam?  

E4: Islam verkar liksom mycket religion, liksom, man måste följa regler och lagar de har, de 

gör liksom ingenting utifrån, liksom… ja de följer allting. De liksom, de gör samma sak. Det 

är den bild jag har av islam.  

L1: och vad är din syn på islam? Nu när du har berättat de här sakerna? Hur tänker du då?  

E4: de är religiösa av sig, liksom… jag vet inte riktigt vad jag ska säga.  

L2: de utövar sin religion mycket?  

E4: Aa.. 

L2: deras religion styr deras vardag?  

E4: ja, precis.  

L1: Vad har du för erfarenhet av islam?  

E4: inte mycket alls.  

L1: Så det du vet, var har du lärt dig det någonstans?  

E4: i skolan 

L1: Ingenting i vardagen? 

E4: Nä, inte mycket alls.  

L1: har du hört begreppet islamofobi?  

E4: nej.  

L1: det kan man säga är ett hat mot muslimer. Kan likställas med antisemitism, dvs judehat. 

Så då är frågan, vad vet du om, eller vad har du för uppfattning om hatet mot muslimer som 

finns i samhället? 

E4: Det är alldeles för stort, tycker jag. De har ju inte gjort något illa tycker jag. De är precis 

som vanliga personer. Jag har ju själv kompisar som är muslimer och jag har inget problem 

med det. Så det är för stort i samhället.  

L2: vad tror du det grundar sig i?  

E4: jag vet inte, jag förstår inte riktigt vad som, vad det är för fel.. min bästa kompis är 

muslim  
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L1: men då har ju du erfarenhet av islam i och med att du har kompisar som är muslimer. 

Märker du av i er vänskapsrelation att ni har olika religion eller tro?  

E4: Nä, men jag får inte komma hem till honom hela tiden, för hans mamma är hemma och 

hon måste alltid ha huvudbonad eller någonting, och det är inte alltid hon har det hemma, så 

då får jag inte komma in. 

L1: Hur tänker du om det?  

E4: jag accepterar det, visst det är inga problem för mig. Jag är ute liksom och så drar vi hem 

till mig.  

L1: Vad tänker du om människors syn på islam?  

E4: Människors syn på islam, jag vet inte riktigt…asså dem…det är för mycket hat runt 

liksom islam och muslimer som jag inte förstår varför. 

L2: Tror du alltid det har funnits ett hat mot muslimer? Eller tror du att det är något som har 

börjat?  

E4: Jag tror att det har funnits nästan alltid. Jag tror inte det har varit något som har gjort att 

de har hatat muslimer. 

L2: islamofobibegreppet kom mycket efter elfte september… 

E4: Ja precis..  

L2: Så det kanske blev lite mer etablerat att öppet hata muslimer. 

E4: Jaa..  

L1: Det blev lite mer okej att uttrycka sina åsikter. 

E4: Mm.. 

L2: har du någon tanke om vad det kan finnas.. vad är det som… Om du tänker på din kompis 

eller över lag muslimer, vad är det som verkar finnas som man hatar? Vad är det man är rädd 

för?  

E4: Jag vet inte, för det finns ingenting, tycker jag.  

Elev 5 

L1: Första frågan, ganska stor och bred men vad vet du om islam?  

E5: jag vet inte speciellt mycket men… att de är väldigt religiösa. Jag vet inte så mycket mer. 

Väldigt troende. De är väldigt troende, man ska följa sina regler och sånt. Det är väl typ det.  

L1: Vad har du för erfarenhet av islam?  

E5: ingen alls. 

L1: Nä, så det du vet… 

E5: Det är genom skolan. 

L1: Aa.. hur är det i din bekantskapskrets? Umgås du med någon…? 
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E5: Ja nån muslim så där.. 

L1: Och hur är det då? Märks det av att ni har olika religioner?  

E5: Nä inte speciellt, man anpassar sig.  

L1: Vad har du för syn på islam?  

E5: Inget speciellt. Om man är i Sverige så tycker jag att de ska anpassa sig in i samhället, så 

där, tycker jag. Och vissa tycker man, tvingar sina döttrar till äktenskap tidigt, det tycker jag 

är fel, och sånt där. Sånt gillar jag inte. Om det är islam, jag är inte helt säker.  

L2: det hör väl ihop med att inom religionen så får pappan bestämma inom vissa kulturer 

inom islam, så kan det vara att pappan bestämmer över vem dottern ska gifta sig med. 

L1: men hur tänker du då, för du säger att synen är att, det är väl bra att man ska anpassa sig 

om man ska bo i Sverige som muslim. Hur är din uppfattning? Anpassar sig muslimer som 

kommer utifrån till Sverige? Hur tänker du där?  

E5: Asså… de flesta, ja de anpassar sig efter samhället. Vi är ju… Om de har andra regler där 

de bor så ska de inte följa dem när de är här. Då ska de följa Sveriges regler. Det är så jag 

tycker.  

L1: men du tycker ändå att det efterföljs? Att det är så?  

E5: Mm.. 

L1: Har du hört begreppet islamofobi?  

E5: Nä. 

L1: det betyder att man har ett hat mot muslimer och kan likställas med antisemitism dvs ett 

hat mot judar.  

E5: Rasist typ?  

L1: Ja, en form utav rasism. Din uppfattning om hatet mot muslimer i samhället? Har du 

någon uppfattning om det?  

E5: Nej, men det beror på att vissa gillar ju inte andra religioner. Det är inget mot islam, det är 

ju olika. 

L1: Så du har ingen uppfattning om att hatet mot muslimer i det svenska samhället skulle vara 

stort på något sätt?  

E5: Jo jag tror att det är ganska stort, faktiskt?  

L1: Du tror att det är stort?  

E5:Mm..  

L2: Vad tror du det kommer sig av?  

E5: Jag vet inte.. det är väl attentat och sånt, det är ju de som blir anklagade, alltså hela 

religionen.  
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L2: just begreppet har ju fått ett ord efter elfte september, det har nästan blivit accepterat att 

uttrycka sitt hat mot muslimer efter elfte september. 

E5: Exakt. 

L1: Kommer du ihåg det som hände förra sommaren i Norge, Utöya, terrorattentaten? 

E5: Mm..  

L1: minns du hur du tänkte kring person som utförde det innan du visste vem det var? 

E5: Nä, jag tänkte bara en psykopat. 

L1: Du tänkte inte, åh nu är det en muslimsk terrorist igen?  

E5: nä så tänkte jag inte. 

L2: har du lagt någon värdering i att han var kristen fundamentalist?  

E5: Nä. 

L2: Det spelar ingen roll att han är kristen?  

E5: Nä, han var bara inte frisk liksom.  

L1: Men vad tänker du om människors syn på islam? 

E5: Man får ju tycka som man vill, liksom. Alla har egna åsikter om olika så där…  

L2: Hur känner du att det är på skolan? Känner du att det spelar någon roll om man är muslim 

eller kristen eller jude eller buddhist eller hindu? 

E5: Nä, men om man säger en lärare som är muslim som går med full slöja så man inte ser 

någonting, det tycker inte jag att man ska få göra.  

L1: Som täcker ansiktet?  

E5: Ja, så man bara ser ögonen, typ. Det finns ju såna som går hela vägen ner också. Sånt 

tycker inte jag att man ska få ha.  

L1: varför inte det då?  

E5: Man vet ju inte hur den läraren ser ut eller nånting, det kan ju komma vad som helst. 

L1: Men skulle det vara okej med en kvinnlig lärare som bara har sjalen över håret?  

E5: Jag har ingenting emot sånt.  

Elev 6 

L1: Första frågan, ganska så stor, vad vet du om islam?  

E6: Shit, ska jag förklara allting? 

L1: Nej, men om du tänker, vad tänker du på, det första?  

E6: Asså, jag tänker på Mellanvästern, asså alla arabländer.. 

L1: Mellanöstern?  

E6: Aa.. Där de är troende inom islam. Men vad man vet om det, det är ju ganska mycket.. 

Ska jag prata om allting? 
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L1: Nej absolut inte. 

E6: Jag vet inte vad jag ska svara på det.. 

L1: Men vart har du lärt dig, vart har du fått veta mycket?  

E6: Det är mest på religionen, och lite från min pappa. 

L2: Vet din pappa mycket om islam?  

E6: Ja, han är muslim 

L1: Så din erfarenhet av islam är då dels från skolan och dels från pappa?  

E6: Ja.. från pappas sida 

L1: och din syn på islam? 

E6: Jag har inget emot islam…jag är inte muslim men jag har absolut inget emot det. De får 

tro på det de vill.  

L1: Får jag bara fråga då, hur kommer det sig… jag tänker din pappa är muslim, har han inte 

fört över det på dig?  

E6: Asså, min mamma är ju svensk och min pappa är från Marocko, de har alltid låtit mig få 

välja själv, det är inte så att han har försökt tvinga på mig att jag ska bli muslim eller så. Han 

hade kanske blivit glad om jag hade blivit det men det är inget jag tror på så varför ska jag… 

L1: Ok. Har du hört begreppet islamofobi någon gång?  

E6: Nej, men jag förstår vad det betyder, om jag säger så.  

L1: det är ett hat mot muslimer, kan man säga. 

E6: Aa..  

L1: Och vad vet du om islamofobi?  

E6: Jag vet faktiskt inte så mycket förutom att de hatar muslimer.  

L1: Kan du se att det finns ett utbrett hat mot muslimer i samhället?  

E6: Ja, det finns nog ganska många, det är väl olika syn, speciellt från andra religioner, kan 

jag väl tänka mig.  

L1: om du kollar på det svenska samhället? Kan du se att det finns ett mer utbrett, mer 

fördomar eller mer hat mot muslimer?  

E6: Det är nog ganska många som är lite emot islam, med det är ändå inte till en överdriven 

mängd.  

L2: Hur tror du det kommer sig att man är emot islam?  

E6: Jag vet inte, de har väl andra värderingar än vad vi är vana vid. Det är väl ofta så, är man 

annorlunda då blir det väl att man liksom att man går emot varandra.  

L1: men vad tänker du då om människors syn på islam? 
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E6: Jag tycker att det är trångsynt. Varför ska man begränsa sin syn så mycket. De är väl 

individer de också, varför får inte de tro på det om de vill. Det är väl deras ensak, vad har vi 

att lägga oss i det?  

L2: Hur är det här på skolan, spelar det någon roll om man är kristen eller muslim eller…? 

E6: Inte vad jag har märkt, inte i de umgängena jag umgås i.  

L2: Du som har en pappa som är muslim, känner du att hans vardag skiljer sig från…? 

E6: Asså, han är inte så här jätte, jättetroende. Han följer väl liksom de stora reglerna, han äter 

inte griskött, han fastar och lite så där. Det är inte så att han ber varje dag och så. Det har väl 

sjunkit mer och mer med åren av att han har bott här i Sverige. Jag tror att det mer, där vi bor i 

Marocko, det är ett ganska litet samhälle, vi bor inte direkt i storstaden så då är det väl lite 

mer att man växer upp med att bli det, man har inget val. Så han kanske inte ser på det så 

jätteseriöst. Men det är ändå någonting fårn han själv, hans tro.. 

L2: Hans tro kanske är lika stark..? 

E6: Jo.. säkert.  

Elev 7 

L1: När jag säger orden islam och muslimer, vad tänker du på då?  

E7: Jaa.. splittrade tankar, ganska mycket, man ser mycket i media om att det är oroligt i 

Mellanöstern och runt omkring där, men samtidigt får man inte dra alla över en och samma 

kam, liksom, man vet ju att.. jag har många kompisar som kommer från överallt i världen. 

Spela roll, hudfärg eller kultur och så. Många utav dem som utmärker sig och tar mycket plats 

ute i samhället, så det blir väl lätt att folk får lite negativ uppfattning om dem utan att det 

riktigt är meningen. Man hör ju alltid jävla blatte så det blir väl väldigt lätt så. 

L2: Tror du media har en stor roll i det hela?  

E7: Jaa.. men det är väl på gott och ont.. de rapporterar väldigt mycket om att det är oroligt 

och sånt där och då kan folk tycka liksom lite… och så kommer det hit folk och begår brott 

hela tiden och man märker, det är liksom mycket invandrare som begår brott men det är ju för 

att politikerna här sätter dem i vissa fack så att de lever bara med sina egna och liksom har 

svårt att integreras i samhället, så de är uppväxta runt kriminalitet och de är inte vana vid det 

svenska på samma sätt och det blir ofta så att de tycker illa om oss och då tycker vi illa om 

dem, det blir bråk och så. 

L1: Så din erfarenhet av islam är, vad har du för erfarenhet?  

E7: Erfarenhet, man får kolla på individer och inte bara på kultur att göra, samtidigt så, de 

som har invandrat hit har inte riktigt samma människosyn som, ett liv kanske inte riktigt är 

lika mycket värt. De är uppväxta med att folk dör men för oss är det en helt annan grej. Jag 
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var med ner till Afrika med skolan och för dem var det, när en person dog så var det inte en så 

stor grej för dem för det händer hela tiden. Folk i min ålder har varit på 50-60 begravningar 

och vissa svenskar har varit på en begravning först i tjugoårsåldern. De är mycket mer vana 

vid det. Om en person dör, det är klart att det är hemskt men det är mer vardag för dem.  

L1: Dina erfarenheter av islam, är det via kompisar, från skolan?  

E7: Blandat, kompisar, skolan allting spelar roll, allt spelar in där. Jag har kompisar som är 

uppväxta i muslimska familjer men själva har blivit väldigt försvenskade och alla som 

fortfarande anser sig vara lite muslimer och sånt, men de lever väldigt försvenskat. Men så har 

man erfarenhet av att folk , om man tar exemplet att kvinnor har inte så mycket att säga till 

om och sånt, deras döttrar, de får inte alltid träffa svenska killar och sånt där och det sker 

hedersmord och allt möjligt. De lever väldigt förtryckt, även dem som försöker försvenska 

sig, ibland blir tillbakahållna av familjen och sånt för att de är inte vana vid det.  

L1: Kopplar du samman hedersmord med religionen islam?  

E7: Nej, eller både ja och nej för att, det är mycket vanligare i Sverige så talar man inte så 

mycket om att det sker inte så mycket hedersmord inom den kristna religionen, där blir man 

ofta mördade på andra grunder. Men när det gäller islam så är det mycket vanligare. Min 

pappa, han kommer från Grekland och mamma är svensk och speciellt när det gäller folk från 

Västeuropa, pappa har alltid varit så här vanlig och sagt försök att undvika att träffa såna tjejer 

för liksom det kan hända något. Men man får inte dra alla över samma kam. Om jag har 

snackat med någon tjej som har föräldrar som har varit därifrån, man kan aldrig vara hemma 

hos henne för att det är föräldrarna tycker inte om det. Det funkar inte så.  

L1: Har du hört begreppet islamofobi?  

E7: Inte själva begreppet men jag förstår väl lite av innebörden.  

L1: Som ett hat mot muslimer i princip. 

E7: ja rädda.. 

L1: Rädsla för muslimer. 

E7: det har väl liksom med, återigen det har inte så mycket med, det har inte alltid med 

religion att göra, man måste tänka individer också. Folk blir ofta, asså är de okunniga då vet 

de inte så mycket om grejer, då är det lättare att man blir rädd för det. 

L1: Din uppfattning när det gäller islamofobin i det svenska samhället?  

E7: Ja, det finns ju fördomar överallt, det gör det ju alltid. Även jag har fördomar, men dem 

får man försöka hålla för sig själv eller med kompisar som delar samma åsikter. Jag har 

liksom ingenting emot invandrare själv eller så för jag är andra generationens invandrare själv 

men jag har väldigt mot folk som inte liksom kommer hit och beter sig hur som helst och 
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liksom.. pappa han kom hit och han har slitit och kämpat från botten och upp till ganska högt 

upp och så kommer det folk och liksom förstör för alla liksom, det är väldigt lätt att en liten 

grupp invandrare, ifall de missköter sig stämplas hela deras kultur och allting, de skämmer ut 

alla som kommer därifrån. Det är väldigt synd, det är hur mycket härligt folk som helst 

därifrån. Men det är klart, det finns islamofobi. Folk tycker illa om dem som inte kan uppföra 

sig och det. Och jag anser att fortsätter de att komma hit och begå brott och inte kan anpassa 

sig trots flera tillsägelser så har de inte så mycket här att göra. Skulle jag åka till ett annat land 

och bete mig som en ren jävla skitstövel så har inte jag heller något där att göra. Då skulle inte 

jag bli förvånad om jag blev hemskickad igen.  

L1: Så det är inte alla som beter sig illa? Det är en liten klick? Men det drabbar…? 

E7: Det drabbar alla. Så fort man nämner något att man kritiserar deras sätt att tänka så, det de 

gör här så är de emot oss och då är vi rasister. Det har blivit en stämpel, man får inte säga till 

om någonting för då blir man rasiststämplad. Alla politiker och många vuxna är väldigt 

försiktiga med vad de säger. Men Sverige är ett av de länder i världen som tar emot flest 

invandrare och jag tror att det kan vara lite det som är felet. Vi tar emot fler än vad vi har råd 

och plats för så att det blir att man slussar in dem i vissa ställen så att de bor bara, de kan inte 

blandas med det svenska folket. Det blir väldigt gruppindelat. Om man istället skulle fokusera 

på folket som redan bor här, se till att de har det bra och de lär sig språket, och kommer in mer 

i samhället och får jobb så kan man allt eftersom ta in så mycket som man kan, och placera ut 

dem på bra ställen. 

L1: Vad tänker du om den syn som människor har på islam? Vad har du för uppfattning?  

E7: Den har blivit väldigt negativt stämplad, med tanke på att det är väldigt oroligt i 

Mellanöstern. Mycket terrordåd och det är krig och självmordsbombare, generellt sett så har, 

eller allmänt sett så har folk fått en väldigt vrickad syn på det hela. De kopplar allt som har 

med terror, självmordsbombare och såna attacker är kopplade med islam. Men återigen, det är 

extremister, och det är som sagt individer själva som, de själva har fått en fel uppfattning av 

sin religion. De säger att de slåss för gud och ska då döda många i guds namn. Om man 

snackar med andra som är riktigt religiöst troende inom islam så är det helt fel, de har fått helt 

fel uppfattning på det hela. Om man tar Norge och Breivik, och han var ju norsk och 

välutbildad. Och det behöver inte ha med religion att göra och det händer väldigt ofta och folk 

förknippar det med, har man ett upprepat mönster så kopplar man det med, hör man nåt om 

terror då kopplar man direkt till Mellanöstern, islam och araber och liknande.   
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