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Abstract 

Undersökningens syfte är att utifrån jungiansk teori bilda en förståelse för hur assimilation 

påverkar muslimsk identitet och självförverkligande i en sekulär kontext. Detta genom en 

fenomenografisk analys av det empiriska materialet, vilket består av kvalitativa intervjuer 

med troende muslimer. Utöver detta problematiseras Jungs analytiska psykologi i och med 

hur väl applicerbara dessa teorier är på muslimskt identitetsskapande idag. Undersökningen 

visar att det svenska sekulära samhället skapar ett assimilationstryck som upplevs av 

respondenterna i olika grader. Dessa påtryckningar innebär dock inga märkbara negativa 

tendenser i religionsutövandet bland de medverkande i den utsträckningen att den 

muslimska identiteten drabbas. Däremot tvingas respondenterna hantera utsatthet baserat på 

okunskap, rädsla och hat som på intet sätt bör försummas. Slutligen visar sig jungiansk 

psykologi fungera relativt oproblematiskt i en analys av den här typen. Jungs teorier är dock 

i behov av viss modernisering för att bättre passa samtida religionsvetenskap.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Historien visar att religionen har spelat en fundamental roll för människan. Världens 

religioner har genom sina myter och symboler inneburit vägledning, inspiration och 

regelmässiga ramverk för hur man lever ett gott liv. Detta är långt ifrån lika självklart 

idag. Upplysningens- och moderniseringens arv, som till betydande del bygger på idéer 

om förnuftet som den högsta sanningen, har format om människors tänkande gällande 

religion och andlighet. Religionen idag anses till mångt och mycket vara en privat 

angelägenhet som bör förpassas till hemmet.  

Att vara muslim i ett västerländskt samhälle innebär ofta att hen får försvara sin tro 

emot fördomar, okunskap och stereotypiska framställningar.1 Föreställningen om det 

normala innefattar en gemenskap och likformighet där man ska tänka och handla enligt 

andra människors förväntan och rätta sig efter normer och rådande regler. Gör man inte 

det riskerar man som troende att marginaliseras eller utsättas för påtryckningar från 

samhället och omgivningen. Detta sker från många olika håll, i allt från individuella 

möten till politiska krafter. Sverigedemokraternas politik kring invandring, integration 

och mångkultur bygger på assimilationsidén, enligt vilken man helt enkelt ska ta seden 

dit man kommer.2 Beskrivningar av muslimer och islam som främmande och 

skrämmande är inte något nytt, varken för Sverige eller för resten av världen.3 

Carl Gustav Jung menade att religionen är en livsnödvändighet och att det moderna 

västerländska samhället hotar denna vitala aspekt av det mänskliga livet.4 Den generella 

negativa attityden gentemot trosbekännelser beror enligt Jung till viss del på en utbredd 

andlig tröghet och religiös okunnighet.5 Den religiösa människan har enligt honom ett 

försprång i och med en djupare självkännedom.  

Den här undersökningen utgår ifrån det religionsvetenskapliga fenomenet med 

jungiansk psykologi som teoretiskt ramverk, och är ett försök till att utforska relationen 

mellan troende muslimer och det sekulära samhället i samband med självförverkligande 

och identitetsskapande via islam. 

                                                 
1 Fazlhashemi, 2008: s. 260 
2 Sverigedemokraterna, ” Sverigedemokraterna och mångkulturalismen”, Tillgänglig:  

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/mangkultur, (hämtad 2014-04-20) 
3 Andersson & Sander, 2009: s. 463 
4 Almqvist, 1997: s. 204ff 
5 Jung, 1996: s. 277 

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/mangkultur
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1.2. Disposition 

Undersökningens första kapitel inleds med en presentation av textens syfte och 

frågeställning och fortsätter sedan med nödvändiga definitioner av begrepp som är 

centrala för undersökningen. Den tidigare forskningen som följer redovisas för att ge en 

förståelsegrund för undersökningens ämnesområden, vilka är assimilation och islam, 

samt jungiansk forskning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för materialet och dess 

urval, samt den tolkningsmetod som används i analysen.  

I det andra kapitlet introduceras jungiansk analytisk psykologi som undersökningens 

teoretiska ramverk. Här behandlas enbart de begrepp och teorier som är relevanta för 

frågeställningen, där teorin om individuationsprocessen är den mest centrala. 

Det tredje kapitlet innehåller en presentation av undersökningens empiriska material, 

dvs. resultatet av samlade intervjuerna. Här framställs och kategoriseras materialet in i 

tre olika rubriker som alla på olika sätt berör den muslimska identiteten. 

Undersökningens fjärde kapitel innefattar analysen, där det empiriska materialet 

analyseras utifrån den jungianska teorin med frågeställningen i fokus. Även analysdelen 

är uppdelad i tre teman. Vidare presenteras ett avsnitt där undersökningen och analysen 

diskuteras i relation till frågeställning och en problematisering av den jungianska 

psykologin som teoretiskt ramverk, som följs upp av en avslutande sammanfattning.  

 

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att med hjälp av Jungs analytiska psykologi bilda en 

religionspsykologisk förståelse för hur assimilation i Sverige, som idag på många vis 

anses vara ett sekulärt land, påverkar personer med muslimsk identitet och deras 

individuella självförverkligande. Ambitionen är inte att generalisera eller kartlägga 

någon form av muslimsk homogen tillhörighet, utan att utifrån det empiriska materialet 

skapa större förståelse för individuella vägar till identitetsskapande och 

självförverkligande.  

 

1. Hur påverkas individuellt muslimskt identitetsskapande av assimilation i dagens 

sekulära Sverige? 

2. Hur applicerbar är Jungs analytiska psykologi och religionsdefinition på 

muslimer och islam i dagens moderna svenska samhälle? 
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1.4. Centrala begrepp 

De begrepp som är centrala för undersökningen behöver för tydlighetens skull 

definieras. Detta för att undvika feltolkningar och förvirring i och med hur dessa 

begrepp används i diskussioner som rör frågeställningen, men också religion, 

invandring och mångkultur i övrigt.  

 

1.4.1. Assimilation 

Begreppet assimilation syftar på en process genom vilken individer upptas i en 

existerande social gemenskap genom att på den egna kulturella och religiösa 

tillhörighetens bekostnad bli som de andra i den nya gemenskapen.6 

Majoritetssamhällets existerande sociala och kulturella strukturer förblir oförändrade, 

vilket lägger hela ansvaret på den individ som anses vara avvikande. Individen 

förväntas anpassa sig till landets värdesystem, normer och regler, vilket sker på 

majoritetssamhällets villkor, samtidigt som den muslimska individen ger upp de egna 

kulturella och religiösa dimensionerna.7 Detta kan ske på olika nivåer och i olika grader 

i allt från ett fullständigt avståndstagande, till kompromisser eller anpassningar från 

individens sida. 

Assimilation innebär enligt denna definition även att den muslimska individen 

upplever sin religiösa tro och identitet som främmande för det övriga samhället och dess 

konformitet om hen uppfattar ett visst assimilationstryck. Individen delar därför upp sin 

tillvaro i flera olika skikt inom vilka religionen är mer eller mindre viktig, exempelvis 

på arbetet eller på fritiden. Individen tar därför av egen fri vilja eller efter påverkan av 

en tydlig yttre kraft någon form av avstånd från den religiösa identiteten inom tillvarons 

olika skikt. Detta för att kunna hantera tillvaron och/eller för att bli accepterad som 

fullvärdig medlem i samhället. Assimilation är enligt den här definitionen inte 

någonting absolut som antingen existerar eller inte.  

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö menar att assimilation är en naturlig och 

oundviklig process och anser även att den svenska staten bör motverka assimilation som 

försvårar utövandet av religion och bevarandet av traditioner och språk.8 Detta samtidigt 

som staten bör uppmuntra invandrares assimilation in i en svensk gemenskap grundad 

på medborgarskap och språklig tillhörighet.  

                                                 
6 Dencik, 1999: s. 132 
7 Ödalen, 2000: s. 29 
8 Johansson Heinö, 2012: s. 154f 



 

6 

 

Enligt rapporten Vi kan bättre! från år 2001 strider assimilation som politisk idé mot 

de mänskliga rättigheterna och den demokratiska värdegrunden.9 Den här förståelsen av 

begreppet assimilation vill jag belysa och koppla till min undersökning utifrån Jungs 

analytiska psykologi, då utgångspunkten för undersökningen är att assimilation i sin 

natur är något negativt som leder till diskriminering och negativa värderingar av 

minoritetskulturer och traditioner.  

Frågan hur man ska lösa problemet är enligt Thomas Gür felställd. Det handlar enligt 

honom om hur statsmakt och politik ska utformas för att människor, invandrare som 

infödda, i möjligaste mån ska kunna leva utifrån deras egna val inom ett öppet och 

pluralistiskt samhälle.10 Som jag förstår honom är detta oförenligt med någon form av 

assimilationspolitik. 

Det går också att ifrågasätta huruvida det existerar någon uppenbar majoritetskultur i 

Sverige idag? Enligt Maher Akob finn det vissa gemensamma moraliska nämnare som 

exempelvis människovärde, integritet, ansvar och frihet, men att det skulle existera 

någon majoritetskultur anser han inte.11 Han menar att assimilationspolitiken är 

förödande då den inte ger grupper och individer utrymme att uttrycka kulturella särdrag 

och identitetsmarkörer. Assimilationspolitiken bidrar istället till ökade polariseringar 

mellan grupper. Kulturpluralismen är något positivt för både samhälle och individ, men 

samtidigt bör det enligt Akob påpekas att kultur inte är något absolut, utan något som 

ständigt förändras i tid och rum. 

 

1.4.2. Sekularisering 

Något som till stor del bidrar till beskrivningen av Sverige som ett sekulariserat land är 

separeringen av kyrkan och staten år 2000. En motion från 2012 ifrågasatte 

fullbordandet av denna separering och begärde att ytterligare åtgärder skulle sättas in för 

att på allvar separera kyrkan från staten.12 Många menar att Sverige idag är det mest 

sekulariserade landet i världen, bland andra religionshistorikern Mattias Gardell, som 

även poängterar att den ofta förskönade bilden av det homogena Sverige där invånarna 

delar samma värderingar inte stämmer.13 I undersökningens sammanhang är det i 

                                                 
9 Vi kan bättre! Integration- och mångfaldsprogram för Landskrona kommun 
10 Gür, 1999: s. 124 
11 Akob, 2011, ”Assimilationspolitik förödande för Sverige”, Tillgänglig: 

http://sverigesresurser.se/2011/03/assimilationspolitik-forodande-for-sverige, 2011, (hämtad 2014-05-04) 
12 Schulte, 2012: Motion 2012/13: K327. Separering av kyrkan från staten 
13 Gardell, 2011: s. 23 

http://sverigesresurser.se/2011/03/assimilationspolitik-forodande-for-sverige


 

7 

 

samband med, och i kontrast till det sekulariserade samhället, som den muslimska 

individen interagerar och skapar sig själv.14 

Enligt Daniel Andersson och Åke Sander myntades begreppet sekularisering, som 

började användas i debatten från och med 1950-talet, av sociologen Max Weber.15 

Begreppets ursprungliga betydelse var att samhället stod under ett institutionaliserat 

avkristnande, dvs. att religionens makt reducerades och religionen avmystifierades. 

Sekulariseringen ansågs även höra ihop med moderniseringen och dess processer som 

pågått sedan 1700-talet. Förnuftets tidsålder var nu kommen. Antoon Geels och Owe 

Wikström påpekar dock att sociologer idag har en helt annan syn på religion och dess 

betydelse för individen, än den som lyftes fram i och med sekulariseringshypotesen.16  

Begreppet sekularisering har fått bättre definitioner och fler dimensioner utifrån hur 

samhället har utvecklats. Man talar numera om tre olika typer eller nivåer av 

sekularisering; en samhällelig, en organisatorisk samt en individuell. Sekulariseringen 

innebär idag att religionens inflytande över samhället, dess institutioner och medborgare 

minskar successivt. Konventionella former av religioner har inte heller ett lika stort 

tolkningsföreträde som innan. 

Enligt Johan Modée innebär sekularism, definierat av honom själv som en 

demokratis religiösa neutralitet, att religiösa ställningstagande lyser med sin totala 

frånvaro i samband med praktisk politik och lagstiftning.17 Religiös påverkan och 

religiösa angelägenheter lämnas till individen och de religiösa institutionerna, samtidigt 

som det kopplas från offentligheten. Modée menar att religion i ett sekulärt politiskt 

sammanhang ska behandlas som en individuell privatsak och har således inget med det 

offentliga att göra. Ett sådant endimensionellt resonemang misslyckas med att visa vad 

religion idag innebär, hur religiositet som fenomen har utvecklats och vad det i det här 

sammanhanget innebär att vara muslim.  

Sekularisering som fenomen hör i den här undersökningen bitvis ihop med det redan 

definierade assimilationsbegreppet, då sekulariseringen tenderar att fungera som 

grogrund för negativa attityder gentemot religion och troende personer.18 Dessa kan i 

sin tur medverka i ett assimilationstryck som i varierande grad uppfattas av troende 

muslimer.  

 

                                                 
14 Gustafsson, 1997: s. 227 
15 Andersson & Sander, 2009: s. 71f 
16 Geels & Wikström, 2006: s.385f 
17 Modée & Strandberg, 2006: s. 30f 
18 Andersson & Sander, 2009: s. 40f 
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1.4.3. Troende muslim  

Trots att islam är en rikt nyanserad religion och att denna mångfald tydligt illustreras 

genom vitt skilda tolkningar ges det i väst en grovt förenklad bild av islam och 

muslimer.19 Eftersom undersökningen fokuserar på muslimsk identitet finns det ett 

behov av att definiera vad jag i texten syftar på när begreppet ”troende muslim” 

används. Med hänsyn till denna mångfald vill jag i undersökningen använda mig av en 

bred definition. Då religion i mångt och mycket är ett mångdimensionellt fenomen är 

det svårt att avgränsa och definiera exakt vad det är man talar om, vilket också stämmer 

i det här fallet.20  

Med ”troende muslim” menas att det finns en religiös aspekt av den muslimska 

identiteten och att denna är aktivt framträdande i någon form. Detta gäller nyanlända 

som svenskfödda, konvertiter eller individer födda och uppfostrade i en muslimsk familj 

eller annan samhörighet. De som söker en gemensam nämnare för religioner är ofta av 

förståeliga skäl breda och generaliserande i sina definitioner. Andersson och Sander gör 

följande avgränsning:  

 

Det närmaste en gemensam nämnare för olika religiösa traditioner vi har 

kunnat komma är att de hävdar en uppfattning om ’hur man bör leva för att 

leva det sanna och rätta mänskliga livet’ samt att detta liv är ett liv ’i enlighet 

med en transcendent, yttersta, objektiv (personlig eller opersonlig) verklighet, 

en verklighet man håller för sann’.21 

 

Den gemensamma nämnaren, för troende muslimer i det här fallet, är att det finns en 

uppfattning hos individen om hur man bör leva ett gott, samt att det finns en koppling 

till en transcendent kraft eller verklighet som individen upplever som sann. Det här är 

givetvis enbart en minimidefinition men jag följer Anderssons och Sanders 

generalisering för att visa vad som benämner en troende muslim, detta av rent 

metodiska skäl. Även för att skilja troende muslimer från exempelvis muslimer utan den 

religiösa dimensionen, så kallade kulturella muslimer, eftersom undersökningen 

fokuserar på religiositet. Jag påpekar återigen att den muslimska identiteten däremot är 

ytterst individuell och att det inte finns någon ambition att utifrån frågeställningen bidra 

till den redan existerande homogena bilden av muslimer.  

                                                 
19 Fazlhashemi, 2008: s. 9 
20 Andersson & Sander, 2009: s. 51 
21 Andersson & Sander, 2009: s. 52f 
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Muslimer som enligt dem själva praktiserar islam efter de regler som de finner 

benämner Göran Larsson som organiserade muslimer.22 Betoning ligger enligt 

undersökningens definition, som Larsson påpekar, även på den praktiska aspekten, 

samtidigt som religionen utövas i relation till uppfattningen om och upplevelsen av en 

vägledande kraft bortom denna värld.  

Avslutningsvis är det också nödvändigt att poängtera att muslimsk identitet 

självfallet inte enbart utgörs av relationen till islam och Gud. Religionen är endast en 

aspekt av många, i identiteten som en betydligt mer komplex helhet, även om islam 

genomsyrar livet. 

 Utöver dessa begrepp som här operationaliserats används begreppet religion, vilket 

även det är i behov av en definiering. Då texten utgår ifrån teorier inom Jungs analytiska 

psykologi faller det sig naturligt och praktiskt att ta tillvara på Jungs religionsdefinition. 

Därför kommer denna begreppsförklaring att redogöras för under rubriken religion och 

konfession i huvudkapitlet om Jungs analytiska psykologi.  

 

1.5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning rörande undersökningens områden. 

Inledningsvis framställs ett litet urval av forskning inom mångkultur, assimilation och 

islam i dagens Sverige. Sedan presenteras jungiansk forskning inom genus- och 

kvinnovetenskaplig forskning samt forskning med kopplingar till islam och muslimsk 

identitet.    

Viss forskning inom jungiansk analytisk psykologi har en hel del år på nacken, men 

fungerar samtidigt som inspiration och språngbräda för nya undersökningar idag. 

Forskning som handlar om samhällets syn på islam och relationen mellan muslimer och 

det sekulära samhället som är relativt ny vill jag påstå vara av stor betydelse, då 

begreppet islamofobi fortfarande är relativt nytt. Detta visar på ett stort behov av fortsatt 

forskning rörande det mångkulturella samhället, muslimsk identitet och assimilation.  

 

1.5.1. Mångkulturalism, assimilation och islam 

I undersökningen Integration eller assimilation - Invandrarpolitikens etik och den 

svenska integrationspolitiken utreder Jörgen Ödalen hur två skolor inom den liberala 

politiska filosofin, den liberala nationalismen och den liberala multikulturalismen, vill 

                                                 
22 Andersson & Sander, 2009: s. 514 
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hantera uppkomsten av ett mångkulturellt samhälle.23 När det kommer till Sverige visar 

undersökningen att den svenska invandringspolitiken har gått från en återhållsam 

assimilationspolitik till en mer radikal integrationspolitik, men att det samtidigt ligger 

många utmaningar i vägen. Den liberala multikulturalismen anses i högre grad 

respektera människors kulturella tillhörighet och antar en högre grad av offentlig 

neutralitet.  

Tidigare forskning gällande konflikten mellan det svenska samhällets sekulariserade 

normer och muslimska religiösa normer visar också på ett visst utanförskap. I 

undersökningen Religiösa normer i ett sekulariserat samhälle: Islam i Sverige, kommer 

textförfattarna Erika Fernholm och Pedram Izadian med hjälp av kvalitativa intervjuer 

även fram till slutsatsen att dessa motsättningar leder till att muslimska individer känner 

sig ifrågasatta i samband med intolerans och okunskap.24 Den här studien visar på tydlig 

problematik som enligt min tolkning har att göra med omgivningens förväntningar på 

muslimska individers assimilation.   

Religionshistorikern Mattias Gardell följer i boken Islamofobi de historiska 

antimuslimska tanketraditionerna och dess återkopplingar till vår tids rasism och 

islamfientlighet. Bland annat lyfter han fram undersökningar baserade på praktiserande 

muslimska kvinnor och män och deras egna erfarenheter av utsatthet.25 Gardells 

forskning belyser hur viktigt det är med en ny medvetenhet och djupare kunskaper om 

hur historien återupprepas och manifesteras i form av hat och diskriminering. 

 

1.5.2. Jungiansk forskning 

Susan Rowland menar att Jung med sin psykologi lade grunden för och innehåller 

således potential för viktig framtida feministisk forskning. Rowland undersöker i boken 

Jung: A Feminist Revision hur Jung med sina problematiska rötter till upplysningstiden 

och modernismen bland annat spelar en betydande roll inom den postmoderna 

jungianska feminismen genom dess genusforskning. Viktigt att påpeka är att den 

postmoderna jungianska feminismen, till skillnad från den traditionella, är långt ifrån 

homogen utan innehåller många tolkningstraditioner.26 Postmoderna teorier är i sin 

natur rekonstruktiva. Det innebär att de tillintetgör upplysningstidens hierarkiska 

                                                 
23 Ödalen, 2000: Integration eller assimilation? Invandrarpolitikens etik och den svenska 

integrationspolitiken 
24 Fernholm & Izadian, 2013: Religiösa normer i ett sekulariserat samhälle: Islam i Sverige 
25 Gardell, 2011: s. 243ff 
26 Rowland, 2002: s. 74 
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uppbyggnad, som skapades genom det maskulina förnuftets förtryck av det feminina 

”icke-förnuftet”.27  

Viktig kritik har samtidigt riktats mot Jung utifrån genusperspektiv och 

kvinnovetenskaplig forskning. Hans analytiska psykologi baseras på traditionella 

könsroller och utgår ifrån att det finns typiska manliga och kvinnliga egenskaper och 

tänkande medan han samtidigt påpekar att det manliga och kvinnliga psyket är 

likvärdiga.28 Den här polariteten har bemötts på skilda sätt i den postjungianska 

forskningen. Vissa har fortsatt med denna polarisering, en del har problematiserat och 

kopplat den till sociala kontexter, medan feministisk postjungiansk forskning menar att 

patriarkala strukturer står för ett förtryck och nedvärderande av de kvinnliga 

egenskaperna. Jag tolkar Rowland till den sistnämnda skolan. 

Fokus på kultur och kulturella skillnader inom jungianska studier är av stor betydelse 

menar Michael Vannoy Adams i sin artikel The Islamic Cultural Unconscious in the 

Dreams of a Contemporary Muslim Man från år 2005. Han menar att den jungianska 

analytiska psykologin behöver förnya sig gällande kulturella kunskaper och presenterar 

i artikeln drömanalyser utifrån det han väljer att kalla ett islamiskt kulturellt omedvetet 

perspektiv.29 I artikeln lyfter Adams genom tre drömtolkningar fram vikten av en dialog 

mellan det medvetna och det omedvetna, eller Gud. Eftersom patienten var muslim 

uppkom det svårigheter då denna dialog gick i direkt konflikt med hans uppfattning om 

att vara muslim och undergiven Gud. 

I ett intressant försök till att främja en dialog mellan västerländsk och muslimsk 

psykologi, betonar Hisham Abu-Raiya i sin forskningsartikel från 2012 vikten av 

religiösa texter och dess betydelse för kunskap inom psykologin.30 Detta i linje med vad 

Adams också vill lyfta fram, psykologins kulturella förståelse. I artikeln menar Abu-

Raiya att en jämförelse mellan ny teori inom korantolkning och jungianska teorier kan 

skänka ljus till nya förståelser och framgångar inom psykologin. Bland annat fann han 

att individuationen och det kollektiva omedvetna kunde kopplas till begrepp från 

Koranen som hade liknande funktioner eller värden. 

                                                 
27 Rowland, 2002: s. 137 
28 Geels & Wikström, 2006: s. 187f 
29 Adams, “The Islamic Cultural Unconscious in the Dreams of a Contemporary Muslim Man.” The 2nd 

International Academic Conference of Analytical Psychology and Jungian Studies, 2005. Tillgänglig: 

http://www.jungnewyork.com/islamic.shtml (Hämtad 2014-05-02) 
30 Abu-Raiya, “Western Psychology and Muslim Psychology in Dialogue: Comparisons Between a 

Qura'nic Theory of Personality and Freud's and Jung's Ideas.” Journal Of Religion & Health, 53, 2, s. 

326-338, 2014.Tillgänglig: 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-012-9630-9 (Hämtad 2014-05-04) 

http://www.jungnewyork.com/islamic.shtml
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-012-9630-9
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1.6. Material och urval 

Undersökningens empiriska material utgörs av semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

med troende muslimer. Detta för att inte i allt för stor grad styra respondenternas svar, 

men samtidigt inte heller lämna för en helt öppen och vid diskussion. Intervjuerna är så 

kallade respondentintervjuer, vilket innebär att de människor jag intervjuat är delaktiga 

i fenomenet eller företeelsen jag vill studera, nämligen muslimsk identitet i samband 

med assimilation.31 

Vissa av intervjuerna har spelats in, medan andra har antecknats ner. Detta på grund 

av att ett par personer funnit det obehagligt att bli inspelade, vilket skulle påverka 

intervjun och materialet, samt deltagarnas inställning till att medverka.  

Allt material hanteras utifrån forskningsetiska principer, vilka syftar till att värna om 

respondenternas integritet. Dessa principer innefattar personernas rätt till att när som 

helst avbryta deras medverkan, att deras personliga information behandlas konfidentiellt 

och att de görs anonyma med hjälp av pseudonymer, samt att de medverkande 

informeras om undersökningens syfte och användningsområde.32 Undersökningens 

färdiga resultat görs även tillgängligt för de medverkande. 

 Ambitionen med urvalet har varit att intervjua personer från så skilda sammanhang 

och sociala tillhörigheter som möjligt. Det strategiska urvalet har därför skett genom 

tidigare kontakter, lokala församlingar, organisationer och grupper. Ambitionen har 

även varit att intervjua lika många män som kvinnor. Detta resulterade i fyra intervjuer, 

varav två kvinnor och två män. Vissa av frågorna upplevdes ibland av respondenterna 

som svåra att svara på, vilket ledde till att jag lät dessa frågor vila. I vissa fall hade 

personerna inget svar när vi återkom till frågan. Därför lämnades dessa frågor utan svar.  

Den information jag fått genom intervjuerna har transkriberats och samlats i ett 

dokument som finns tillgängligt på begäran. Respondenternas svar har i dokumentet 

samlats enligt ordningen på frågorna. Därefter har svaren sorterats tematiskt för att 

underlätta analysen, vilket redovisas genom resultatredovisningen samt analyskapitlet. 

Det bör nämnas att det genom undersökningen inte finns någon strävan efter att 

uttolka några generella slutsatser gällande muslimer som grupp. Enligt urvalet är syftet 

istället att maximera chansen att finna så många olika uppfattningar som möjligt. 

respondenternas åsikter och upplevelser ses och behandlas som unika, och tolkas utifrån 

den fenomenografiska ansatsen. 

                                                 
31 Holme & Solvang, 1997: s. 104 
32 Patel & Davidson, 2003: s. 60f 
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1.7. Metod 

Då syftet med undersökningen är att ta reda på hur assimilation påverkar muslimsk 

identitet och självförverkligande, fann jag den kvalitativa fenomenografiska metoden bäst 

lämpad för undersökningen. Det som utmärker ett kvalitativt arbetssätt är att man vill 

gestalta eller beskriva något.33 Denna ansats, med rötterna i hermeneutiken, utvecklades av 

professor Ference Marton under 1970-talet och fokuserar till stor del på det centrala 

begreppet uppfattning.34
 Denna metod utgår ifrån ett så kallat andra ordningens 

perspektiv, dvs. hur en människa upplever något.35  

En fenomenografisk analys innebär att man tolkar och försöker beskriva hur individer 

uppfattar fenomen i omvärlden, och har inget att göra med förklaringar, samband eller hur 

något egentligen är.36 Forskaren studerar därefter hur den uppfattningen i sin tur leder till 

resonemang och uttryck kopplade till referenser som de troende muslimerna i det här fallet 

skapat och utvecklat.37 Fenomen omfattar inom fenomenografin allt det som kan uppfattas 

av och relateras till av individen. I uppfattningarna ligger grunderna vad och hur, som 

innebär att man kan komma fram till hur tankesätt manifesteras och utvecklas, och vad 

dessa tankar leder till. Det är via uppfattningen som människan skapar innehåll och 

mening, genom vilka hen upplever och gestaltar omvärlden.  

Den fenomenografiska metoden beskrivs som en induktiv process, vilket innebär att 

det empiriska materialet sorteras tills mönster framträder.38 För att dessa mönster ska 

kunna tydliggöras behöver forskaren först skapa sig ett helhetsintryck över det 

insamlade materialet. Sedan uppmärksammas likheter och skillnader i uppgifterna, vilka 

sedan kategoriseras. Därefter studeras strukturen i dessa kategorisystem.   

Med detta applicerat på undersökningens syfte vill jag skapa mig en förståelse för 

relationen mellan samhället och troende muslimer utifrån informanternas eget 

berättande, och hur uppfattningar och upplevelser manifesteras i potentiella förändringar 

i den religiösa aspekten av den muslimska identiteten.  

Materialet analyseras med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen, med 

Jungs analytiska psykologi och individuationsprocessen som teoretiskt ramverk.  

 

                                                 
33 Larsson, 1986: s. 7 
34 Patel & Davidson, 2003: s. 33 
35 Larsson, 1986: s. 12 
36 Larsson, 1986: s. 13 
37 Orést 2009: 46f  
38 Patel & Davidson, 2003: s. 33 
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2. Teori 

2.1. Jungs analytiska psykologi 

I prologen till sin självbiografi Mitt liv beskriver Jung sitt liv som historien om det 

omedvetnas självförverkligande.39 Medan vetenskapen med dess typiska språk söker 

svaren på det generella önskade han själv med sin analytiska psykologi undersöka det 

enskilda livets subjektiva upplevelser i relation till det omedvetnas manifestation i form 

av drömmar och symboler. Personligheten strävar efter helhet genom det omedvetna.  

Det är huvudsakligen de inre upplevelserna som ligger till grund för Jungs 

vetenskapliga arbete och det är i ljuset av dem som människan lär känna sig själv. 

Därför benämner han sin analytiska psykologi som fenomenologisk och empirisk, då 

individens upplevelse ses som en verklig erfarenhet.40  

Religionen är ett allomfattande mänskligt fenomen och spelar således en central roll i 

Jungs analytiska psykologi, då den bidrar till en vidare självförståelse genom 

individuationen som en helandeprocess. Ett avståndstagande från den klassiska 

religionens symbolspråk skulle enligt honom leda till komplikationer i personens 

identitetsskapande då det är genom dessa som det omedvetna kommer till uttryck.41  

Jag kommer i den här analysen begränsa mig till att endast använda teorier och 

begrepp relevanta för textens tema, dvs. muslimsk identitet och religiöst 

självförverkligande i relation till assimilation. Individuationsprocessen vilken står i 

huvudsaklig fokus, men även teoretiska begrepp som är relaterade till den, kommer att 

presenteras kortfattat men innan det är en redogörelse för Jungs religionsdefinition 

nödvändig. 

 

2.2. Religion och konfession 

Då Jungs analytiska psykologi innehåller en religionsdefinition har jag valt att använda 

mig av den då religionen och dess symbolsystem är en grundläggande beståndsdel i 

individuationsprocessen och därmed också central för undersökningen. Det finns dock 

en viktig distinktion i Jungs religionsdefinition som bör redogöras för. Han talar 

nämligen om både religion och konfession och påpekar att det finns väsentliga 

skillnader de två emellan. Medan konfession förklaras som systematiskt och kollektivt, 

                                                 
39 Jung, 1994: s. 19 
40 Geels & Wikström, 2006: s. 175 
41 Geels & Wikström, 2006: s. 174f 
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formuleras religion som den personliga relationen och upplevelsen.42 Det allmänna 

kontra det speciella: 

 

Med religion avser jag således en viss hållning, som kännetecknas av att man 

omsorgsfullt och samvetsgrant tar hänsyn till och reflekterar över vissa 

numinösa känslor, föreställningar och tilldragelser; med ”tro” eller konfession 

menar jag en organiserad gemenskap, som kollektivt bekänner sig till en viss 

tro eller ett bestämt etiskt förhållningssätt.43 

 

Konfession innefattar medlemskap i organisationer och församlingar, och beskrivs som 

en idé om en kollektiv tillhörighet där man delar samma syn på grundläggande 

värderingar och regler. Jung menar att konfessionell tillhörighet inte alltid är en religiös 

angelägenhet utan snarare en social sådan som tvingats fram av den världsliga 

verkligheten till en punkt där den religiösa essensen hamnat i skuggan.44  

Religionen handlar å andra sidan om det konfessionslösa och oorganiserade. Det 

individuella utövandet och relationen till en överordnad princip i samband med den 

subjektiva upplevelsen. Religionen kan även formuleras som ett vördnadsfullt 

iakttagande av vissa dynamiska faktorer som uppfattas som makter, exempelvis andar, 

demoner, gudar lagar eller ideal. Det här innefattar vanligtvis en relation till dessa 

dynamiska faktorer i form av exempelvis kärlek, tillbedjan och/eller omhändertagande, 

som en sorts utövande dimension inom religionen. Det numinösa beskriver Jung som en 

dynamisk existens som påverkar människan på ett oförklarligt men fundamentalt sätt.45 

Denna kraft kan komma från något närvarande och synligt, men också någon icke synlig 

effekt vilken individen upplever som utommänsklig.  

Denna kan endast uttryckas symboliskt då den övergår medvetandets förnuft, medan 

den strävar efter att komma till uttryck för att konkretisera och synliggöra den 

inneboende livskraften.46  

Frågan är om den muslimska individens eventuella koppling till det som Jung kallar 

för konfession utesluter religionen eller religiositeten?47 Jag ställer mig tveksam till en 

sådan tydlig särskiljning av begreppen. Det är nödvändigt att poängtera hur Jung utgår 

ifrån det egna kristna perspektivet när han talar om religion och konfession.48 Som 

Sander och Andersson påpekar, är religion ett mångdimensionellt fenomen och det är 

                                                 
42 Jung, 1998: s. 432ff 
43 Jung, 1998: s. 434 
44 Jung, 1996: s. 27f 
45 Jung, 1995: s. 200 
46 Jung, 1998: s. 373 
47 Jung, 1995: s. 202f 
48 Jung, 1998: s. 403 
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väldigt svårt, om inte omöjligt, att sätta några tydliga gränser för vad religion är, var den 

slutar och vad den innebär.49  

Grundantagandet är i undersökningen att muslimsk identitet baseras på den 

personliga relationen, upplevelsen och erfarenheten, men att den även kan innefatta ett 

kollektivt deltagande. Utifrån min tolkning ser jag inte någon ofrånkomlig konflikt 

mellan konfessionen och religionen. 

 

2.3. Teoretiska begrepp inom den analytiska psykologin 

Det mänskliga psyket, som bör ses som en enda helhet, kan i grova drag delas upp i tre 

huvudsakliga beståndsdelar; det personligt medvetna, det personligt omedvetna och det 

kollektivt omedvetna.50 Medvetandet, eller det personligt medvetna, utgör en 

förhållandevis liten del av det mänskliga psyket men har samtidigt vissa viktiga 

uppgifter. Med jaget som centrum agerar medvetandet som samordnare av i princip allt 

som individen är medveten om.51 Jaget fungerar även som förmedlare och uttolkare av 

det omedvetnas innehåll.52  

Det personligt omedvetna handlar istället om undanträngda och glömda upplevelser 

och minnen i form av system, så kallade komplex.53 Jung beskriver dessa komplex som 

en samling associationer med traumatisk eller känslobetonad laddning, som har en 

förmåga att påverka individen i form av upplevelser och handlingar.54 

Vid sidan om det personligt omedvetna existerar innehåll som inte har sin källa i det 

personliga. Detta har Jung valt att kalla det kollektivt omedvetna. Det kollektivt 

omedvetna innehållet uttrycker sig och kommunicerar med hjälp av historiska myter, 

symboler och religioner.55 Dessa kallar Jung för arketyper, vilka för individen innebär 

en viss trygghet i form av struktur och vägledning.56 Individen är genom det kollektivt 

omedvetna ansluten till en enda stor helhet, mänsklighetens gemensamma psyke.57 Min 

tolkning är att det är möjligt att dra paralleller till den muslimska konfessionella 

gemenskapen och relationen till det övriga samhället som del av det kollektivt 

omedvetna.  

                                                 
49 Andersson & Sander, 2009: s. 51 
50 Geels & Wikström, 2006: s. 177f 
51 Hark, 1997: s. 139ff 
52 Hark, 1997: s. 120f 
53 Geels & Wikström, 2006: s. 177 
54 Jung, 1994: s. 149ff 
55 Hark, 1997: s. 174 
56 Jung, 1995: s. 92 
57 Jung, 1994: s. 112 
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Något som är intressant för undersökningens frågeställning är hur Jung i samband 

med det omedvetna talar om ett förtryck av sociala, politiska och religiösa 

förutsättningar som sker under en regerande världsåskådning eller liknande.58 Vid en 

viss punkt kan nya idéer nå fram, vilka ofta möts av stort motstånd eftersom de hotar det 

rådande tillståndet. Detta kan leda till konflikter. Det är intressant att koppla detta till 

hur förändringar och nya kulturyttringar i samhället idag möter motstånd i form av 

rädsla, rasism och diskriminering.  

 

Centrala arketyper 

Bland de mest centrala arketyperna för Jungs psykologi finns personan, skuggan, 

anima/animus och självet. Personan beskrivs som den sociala masken som vi alla bär i 

samspel med vår omgivning.59 På så sätt har individen möjlighet att nå kontakt med och 

skapa relationer med andra människor och för att lättare kunna medverka i alla möjliga 

situationer. Det är enligt Jung omöjligt för enskilda individer att möta samhällets alla 

förväntningar och därför skapas personan som ett hanteringsverktyg. Personan fungerar 

samtidigt som så att den döljer individens sanna natur, vilket kan ha en negativ inverkan 

på personen då hen riskerar att bli identisk med sin skapade persona.60 I samband med 

undersökningens frågeställning är jag benägen att koppla användandet av persona på så 

sätt att muslimska individer nyttjar denna sociala mask för att slippa potentiella 

konflikter med icke-troende angående den egna tron. 

Skuggan är den arketyp som innefattar individens förträngda, mörka och mindre 

smickrande sidor.61 Det handlar om egenskaper som vi människor av olika anledningar 

förnekar att vi har och därför har dessa blivit förpassade till det omedvetna. Dessa 

element projiceras även utåt. Den personliga skuggan projiceras på andra individer 

medan den kollektiva skuggan projiceras på grupper.62 Här ligger det lätt tillhands att 

nämna vi-och-dom-tänkandet i samband med kollektiva skuggprojektioner på muslimer 

och invandrare som grupper vilka ges negativa egenskaper och karaktärsdrag. Utöver 

den personliga och kollektiva skuggan finns även den arketypiska skuggan, 

symboliserad av djävulen eller det mörka i Gud själv.63 

                                                 
58 Hark, 1997: s. 175 
59 Jung, 1981: s. 286f 
60 Hark, 1997: s. 180f 
61 Jung, 1981: s. 118 
62 Almqvist, 1997: s. 42f 
63 Geels & Wikström, 2006: s. 182 
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Män och kvinnor har enligt den analytiska psykologin egenskaper som tillhör det 

motsatta könet.64 Hos kvinnan kallas denna själsliga arketyp för animus och hos mannen 

kallas den för anima. Dessa egenskaper och förmågor hjälper individen att förstå och 

samverka med personer av det motsatta könet och projiceras samtidigt på det motsatta 

könet. Den här arketypen kommer inte behandlas vidare i undersökningen, men nämns 

då den är betydande i individuationsprocessen.  

Något som är centralt för individuationsprocessen och Jungs arketypteori är 

arketypen självet, ett slags medfödd och ursprunglig helhet som samtidigt är det totala 

psyket.65 Självet organiserar det totala psykiska innehållet, både det medvetna och 

omedvetna, och står för enhet. Självets beskrivs av Jung bland annat som följande:  

 

Självet som arketyp representerar en numinös helhet, som kan uttryckas 

endast genom symboler (till exempel en mandala, ett träd och så vidare). Som 

en kollektiv bild når det bortom individen i tid och rum och är därmed inte 

utsatt för en kropps förgänglighet: förverkligandet av Självet är nästan alltid 

förbundet med en känsla av tidlöshet, av ”evighet” eller odödlighet.66   

 

Min tolkning är att självet är den överordnade och organiserande instansen. Självet 

symboliserar integration och harmoni, och tycks även vara sammanvävt med 

människans kreativa förmåga, mognad och utveckling i enhet med gudsbilden, eller 

varför inte Gud i individen själv. Jesus Kristus beskrivs av Jung som en självets symbol. 

Han är dock tydlig med att självet aldrig ersätter Gud, utan att självet i stället fungerar 

som ett kärl för den gudomliga nåden.67 

 

2.4. Individuationsprocessen  

Det moderna samhället lider av tydliga brister eftersom det inte ger individen 

möjligheter att nå sin fulla potential menar Jung.68 Människan har heller inte någon 

meningsfull relation till den så kallade helheten i dagens moderna samhälle.  

Individuationsprocessen, som är en central del i Jungs analytiska psykologi, kan 

beskrivas som individens självförverkligande och vägen till helhet i relation till det 

omedvetna.69 Den här processen innebär även en återgång till det människan alltid varit, 

                                                 
64 Geels & Wikström, 2006:s. 181 
65 Jung, 1981: s. 128 
66 Jung, 1998: s. 342 
67 Jung, 1998: s. 56 
68 Almqvist, 1997: s. 10f 
69 Geels & Wikström, 2006: s. 180 
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till ett ursprungligt tillstånd som för människan gått förlorat.70 Den här utvecklingen är 

samtidigt en differentieringsprocess genom vilken individen i relation till kollektiva 

normer och strukturer utvecklar en individuell personlighet.71 

Individuationsprocessen inleds med att jaget erkänns som otillräckligt och att det inte 

längre har den centrala roll vilken den haft under den första hälften av livet då jaget 

tillsammans med personan utvecklade ett slags förnuftsmässig anpassning eller 

kompromiss mellan det medvetna och det omedvetna.72 Jaget kan inte längre vara 

personlighetens centrum och därför inleds denna process som innefattar vissa 

konfrontationer. Här måste självet istället ta kontrollen och samordna omedvetet och 

medvetet innehåll för att integrera personligheten i och med psykisk mognad. Detta 

innebär också en förståelse av personans funktioner och otillräcklighet då den 

blottläggs, synas och accepteras. Den ytligt konstruerade personan fyller inte längre sin 

funktion och hindrar dessutom individuationsprocessen. 

Ytterligare ett steg i processen är ett medvetandegörande av skuggan och dess 

negativa aspekter.73 Detta är en uppgörelse med det egna instinktlivet och det som av 

moraliska och ändamålsenliga skäl förkastats till det omedvetna. Det är absolut 

nödvändigt för individen att identifiera och acceptera dessa som en del av identiteten 

som helhet. 

I samband med individuationsprocessen och mötet mellan det medvetna och det 

omedvetna där självet blir centrum, talar Jung om den transcendenta funktionen.74 Det 

är ur denna funktion som gudsbilden träder fram, och det är också detta som är 

individuationens syfte.75 Min tolkning är att det är inom denna funktion som libidon, 

psykets energi, blandas samman med självet och leder till att individen upplever en 

känsla av andakt eller berusning inför konsten, kreativiteten eller den religiösa 

upplevelsen. Transcendensen kan förklaras som ett tillstånd där självet efter många 

konflikter och strider, slutligen försonar individens samtliga dimensioner till en 

fullkomlig helhet. 

 

                                                 
70 Jung, 1995: s. 152 
71 Hark, 1997: s. 105f 
72 Geels & Wikström, 2006: s. 182f 
73 Jung, 1998: s. 213f 
74 Jung, 1998: s. 366f 
75 Geels & Wikström, 2006: s. 183f 
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3. Resultat 

I detta avsnitt kommer intervjumaterialet att presenteras under tre olika teman. Dessa 

kategorier trädde fram under intervjuerna och bearbetningen av materialet, vilket 

resulterade i de kommande rubriceringarna som även appliceras på analysdelen. 

Resultatet framställs med anknytning till jungiansk teori och den inledande 

frågeställningen.  

 

3.1. Religionsfrihet i det sekulariserade samhället 

Samtliga intervjuer som gjordes visar på respondenternas skilda upplevelser och 

erfarenheter av det samhälle de lever i. Eftersom de medverkande är uppväxta inom 

olika sociala sammanhang och tillhörigheter visar deras svar på skilda och intressanta 

perspektiv. De medverkande verkar alla medvetna om att deras religiösa identitet och 

tillhörighet är något som står ut i det svenska sekulariserade samhället. Däremot 

framträdde olika attityder kring individens relation till samhället fram. Deras 

erfarenheter varierar också när det gäller antalet negativa upplevelser och bemötanden 

från samhället och individer. Något som är intressant är också hur respondenterna väljer 

att beskriva deras upplevelser och var fokus ligger, vilket visar sig i deras svar när det 

kommer till frågor som rör religionsfrihet i ett sekulariserat samhället och sammanhang. 

På frågan som ber respondenten att beskriva samhällets syn på religion utifrån egna 

upplevelser, svarar Aida 30 år som följer: 

 

Ja dom flesta är väldigt oförstående om religion. Jag får ju en del 

kommentarer och så. Så har man en del som tycker det är helt okej. Det här 

har jag fått höra flera gånger, och folk har kallat mig neger, många gånger. 

Dom första gångerna bara skrattade jag. Men… det är nog det värsta jag fått 

höra. Det är mer negativa saker. Tills man lär känna mig och ser att jag är 

helt normal.76 

 

Aida visar under samtalets gång att samhället har vissa svårigheter med att acceptera 

hennes religiösa tillhörighet och utövande. Hennes situation försvåras ytterligare av att 

hon konverterade till islam i tidig tjugoårs-ålder, vilket delar av hennes familj har svårt 

att acceptera. Aida upplever även andra påtryckningar som hon upplever som negativa, 

där hon bland annat lyfter fram hennes arbete.  
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Hennes arbete innebär att hon möter många människor i direkt kontakt, och det är här 

hon upplever att hennes yttre provocerar eller väcker reaktioner rätt så ofta.77 Hennes 

sjal väljer hon att bära även när hon arbetar, men hon berättar att den kombineras med 

den obligatoriska arbetsuniformen. Det förekommer som hon säger i citatet också mer 

negativa än positiva reaktioner. Hon är lite osäker på huruvida det här påverkas henne 

som person och hennes sätt att leva, men fortsätter ”Ibland blir jag tjurig och vill lära 

mig mer bara för att visa dom”.78 Med ”dom” menar hon de människor som har svårt att 

acceptera hennes religion och utövandet av den. Hon berättar även ”Jag är mer 

medveten om min omgivning nu än vad jag var tidigare. Jag vet ju att det kan hända 

saker. Det är ju lite jobbigt, men, man vänjer sig”.79 Enligt min tolkning tycks det även 

vara så att konfrontationer av den här sorten tvingar individen att hantera komplex, det 

undanträngda omedvetna innehållet på ett sätt som kanske inte existerar i lika stor 

utsträckning hos icke-troende. 

Bemötanden som dessa verkar till stor del vara på grund av den allmänna 

okunskapen kring islam och vad det innebär att vara muslim, något som samtliga 

respondenter ansåg vara väldigt framträdande rent generellt. På samma fråga svarar 

Robert att den här sortens okunskap och bemötande inte är något speciellt för Sverige, 

utan något som förekommer världen över. Robert, som är 48 år, har dessutom en 

betydande position inom den så kallade konfessionella dimensionen för att utgå från 

Jungs begrepp. Det här anser jag vara en viktig faktor, vilken jag återkommer till i 

analysen. Han menar ändå att det är svårt för många att förstå vilken betydelse det 

andliga har för muslimer, och enligt min förståelse för människor i allmänhet. Så här 

uttrycker han sig: 

 

Det är inte bara i Sverige det är sekulariserat på det sättet när det gäller 

religionen, att den inte har roll i människors liv eller i samhället i stort… och 

att den begränsas till moskén eller begränsas till en del av familjen och att 

den inte har roll i politiken. Eller att den inte har roll i ekonomin eller till och 

med… liksom… i systemet för att förstå i den biten som behövs för att förstå, 

eller i den andliga biten som många människor behöver. Det är väl i många 

andra länder nästan, eller i alla länder, men det är klart det skiljer sig lite mer 

eller mindre i vissa länder som kallar sig till exempel muslimska och så 

vidare.80 
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Dessa reaktioner kopplar jag till Jungs uttalande om negativa attityder gentemot 

konfessioner, och även religioner enligt min tolkning, i det moderna samhället.81 Enligt 

respondenternas utsagor finns det väldigt lite förståelse för vilken roll religionen spelar 

när det kommer till självkännedom, en förståelse och relation som Jung menar är en 

självklarhet.82  

Robert berättar även att alla människor är olika, alla religioner är olika och att detta 

kan bidra till konflikter och oro. Dialog är något han ofta lyfter fram, och menar att det 

är allas ansvar att bemöta medmänniskor på ett respektfullt sätt.83 Robert förklarar också 

enligt sin tolkning av islam och Koranen att människan varken kan eller bör förändra 

andra människor. Detta är Guds uppgift via islam. Därför lyfter han fram en positiv 

attityd gentemot det han upplever som en motverkande kraft.84  

När jag ställde frågan huruvida respondenterna blir bemött på något speciellt sätt av 

människor som inte delar samma syn på livet och religion som dem, uppkommer två 

betydligt mer positiva svar. Både Medea, 43 år och Marcel 42 år, svarar att de inte har 

haft några konfrontationer eller svårigheter när det gäller bemötandet från andra 

personer som inte är muslimer.85 Båda upplever en stark religionsfrihet och känner inte 

heller några konkreta krafter vilka skulle leda till att de två behöver tona ner eller ta 

avstånd från sin religion på något sätt. Både Medea och Marcel spenderar vardagarna på 

praktikplatser där de möter mycket folk. 

Marcel väljer att berätta om friheten inom islam och han sätter det i ett brett 

perspektiv: 

 

Människor är viktigare än religionen. Först kom människan, sen kom 

religionen. Jag har hört att vissa läkare behandlar människor olika utifrån 

religion och hudfärg. Jag bryr mig inte så mycket om vilken religion folk har. 

Jag har inte än träffat någon rasist. Jag känner mig mycket friare i Sverige än 

i Afghanistan eller Iran.86 
 

Han berättar att det inte finns något tvång och att islam enligt hans tolkning är en 

tolerant religion. Religionsfriheten i Sverige menar han, är något helt annorlunda till 

skillnad från i Iran och Afghanistan, två länder han bott i under flera år. Den här 

kontrasten lyfter han upp för att peka på den stora friheten han känner i Sverige när det 
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kommer till religion och den egna identiteten. Sedan fortsätter han att berätta om 

historier han hört om hur andra muslimer har blivit bemötta. Han är medveten om att 

islam och muslimer kan vara en nagel i ögat för många människor och att en del 

muslimer upplever svårigheter i de sociala samspelen, men det verkar inte som att 

Marcel utifrån sina egna upplevelser uppfattar en konflikt i interaktionen med icke-

troende människor och samhället.87 

Ett liknande perspektiv på religionsfriheten delar Marcel med Medea, som berättar 

att hon heller inte upplever ett påtagligt motstånd från det övriga samhället på något vis. 

Hon berättar att hon älskar människor och att det sociala samspelet är viktigt, både för 

henne men även alla andra människor. Hon har i likhet med Marcel inga direkta minnen 

eller upplevelser att berätta om, eller som de väljer att berätta om, som handlar om 

konflikter eller negativa attityder från icke-troende eller samhället på något vis. Hon 

påpekar också att hon väljer att se det positiva i saker och ting.88  

Samtliga respondenter har en tydlig uppfattning av den generella kunskapen om 

islam och vad det innebär att vara muslim, och menar också att det är väldigt viktigt att 

rätt information och kunskap får bättre spridning. Marcel anser att det finns alldeles för 

mycket falsk information om islam och muslimer, som väldigt många tar som en 

sanning utan att tänka efter.89 Aida påpekar att skolan bör göra mer för att informera 

barn och ungdomar. Hon minns sin egen grundskoleutbildning och anser att den hade 

stora brister i religionskunskapen, och så även idag. Robert menar att det är 

okunnigheten som leder till dömande: 

 

Det är två typer. Det är antingen dom som är hatiska eller främlingsfientliga 

emot islam, och andra religioner kanske också. Eller dom som inte är pålästa, 

så att båda två har en utgångspunkt av okunnighet. Kanske rädsla ibland. 

Okunnigheten gör att du inte vet om saker och ting, du är inte påläst och den 

gör också att du är hatisk för du har inte upplevt islam, men du kanske har 

upplevt muslimer. Som islamofobi, den här fobin, människor pratar om saker 

dom själva inte vet mycket om egentligen. Okunnigheten har gjort att 

människor dömer.90 

 

Okunnigheten kombineras också med rädsla i vissa fall menar han. Han använder också 

begreppet islamofobi, som är ett relativt nytt begrepp, men som beskriver hans 

upplevelser väl. Medea berättar att det finns väldigt lite nyfikenhet hos människor, 

vilket gör att personer i tillräcklig utsträckning möter andra människor och frågar frågor 
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om islam. Många som pratar om islam har enligt henne inte någon riktig information 

och vet inte vad de talar om. Den här bristen på information leder enligt henne till bland 

annat rasism. 

 

3.2. Gemenskap och konfession 

Ett par frågor handlade om gemenskapen med andra troende, respondenternas plats i 

samhället och om islam som konfession, dvs. det som Jung räknar som en organiserad 

gemenskap där kollektivet bekänner sig till en viss tro eller etiska förhållningssätt.91 Hit 

räknar jag utifrån min tolkning av Jung allt som har med den kollektiva aspekten av 

islam att göra, bland annat bön, predikningar och andra aktiviteter som oftast tar plats i 

moskén. Ambitionen med frågorna som behandlade konfession och gemenskap var att 

ta reda på hur viktigt detta var för de medverkande, eftersom det kollektiva framstår 

som en central del av den muslimska aspekten av identiteten.  

Det framgår av samtliga respondenters svar att de i stor utsträckning kände sig 

delaktiga i det svenska samhället. Gemenskapen varierade lite, men alla kände att de 

trivdes och upplevde en större gemenskap, förutom den så kallade konfessionella 

gemenskapen. Marcel svarade som följer på frågan som handlar om huruvida 

gemenskap och umgänge med andra troende viktigt: 

 

Vissa muslimer blir förändrade, mer som européer eller svenskar. Det känns 

konstigt. Vi umgås med svenskar också, annars hade jag inte suttit och pratat 

med dig.92 

 

Han känner viss skepsis eller förundran över att vissa muslimer förändras och blir som 

européer eller svenskar. Samtidigt är gemenskapen viktig och han känner sig fri att 

umgås med vilka han vill.93 Han berättar också att det utan problem går att få ledigt på 

speciella helgdagar enligt muslimsk tradition, och att andra muslimer i hans närvaro 

känner samma religionsfrihet som han själv. 

Medea berättar ”Jag umgås mer med svenskar som inte tror på islam”.94 Hon talar 

även om att hennes praktik innebär en hel del socialisering med muslimer. Eftersom hon 

tycker om att umgås och älskar människor är min förståelse att både den konfessionella 

gemenskapen och relationen till det övriga samhället är av lika stor betydelse. Medea 
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lyfter också fram värdet och innebörden av familjen som en viktig gemenskap. I och 

med islam är alla en stor familj berättar hon. Hon anser också att det är viktigt att vara 

social ”Jag älskar människor, det är viktigast att vara social. Jag tänker positivt och jag 

har inte upplevt någon rasism. Jag tycker många i Sverige är jättesociala”.95  

Huruvida Jungs definition av konfession sträcker sig så långt som att innefatta 

muslimska familjer är inte tydligt, men jag väljer ändå att förstå familjen som en 

gemenskap där alla delar något som är större.  

För Aida framstår konfessionen och dess gemenskap som mer betydelsefull. Hon 

känner inte så många muslimer i Gävle, vilket hon upplever som jobbigt och svårt 

eftersom stödet från trosfränder är extra viktigt. På en följdfråga där jag frågar om det 

finns mer värme i den muslimska gemenskapen än i det övriga samhället svarar hon att 

de ser varandra som bröder och systrar.96 Det finns mer kärlek i den gemenskapen än i 

någon annan. Hon beskriver sin relation till det övriga samhället som svår: 

 

Jag känner mig som att jag står i två olika läger. Jag är ju svensk, jag menar, 

jag är inte invandrare utan jag är svensk. Och… jag blir ju… pushad bort av 

vissa, till exempel SD. Dom vill ju inte höra och se. Så… Men när det 

kommer till val och sånt, visst, där har jag ju en röst, men… den… väger ju 

för många lite mindre än för riktiga svenskar om man säger så.97 

 

Då Aida har konverterat till islam upplever hon att en del av människorna i hennes 

närmaste omgivning har svårt att acceptera detta. Det politiska klimatet är ytterligare en 

faktor som gör att hon inte riktigt känner sig hemma i det svenska samhället, samtidigt 

som hon berättar att hon står med ena foten i det. Hennes erfarenheter när det gäller 

politik och samhälle talar om ett visst utanförskap. Det faktum att hon är kvinna och 

muslim upplever hon som inte särskilt problematiskt, även om hon ibland reflekterar 

över detta.98  

Gemenskapen är väldigt viktig för Robert, som menar att det inte enbart handlar om 

gemenskapen med övriga muslimer utan också gemenskapen med Gud och andra 

människor som inte delar samma tro. Så här beskriver han vikten av gemenskapen: 

 

Gemenskapen i islam den varierar, även om den är jätteviktig. Gemenskapen 

till Gud, att hitta det som är gemensamt, och relationen vi pratade om. Och så 

klart om islam uppmanar till att du ska ha relation och gemenskap till Gud så 

klart ska du ha det till din medmänniska, oavsett vem än det blir. […] Du kan 
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inte bara vända och gå, eller strunta i det, utan vill du vara en bra muslim, du 

har den här ständiga relationen och gemenskapen. Så det är absolut viktigt 

med gemenskap, speciellt av det respektfulla perspektivet, att människor har 

olika tro.99 

 

Han fortsätter att beskriva den här gemenskapen som en konstant relation, något som 

man hela tiden måste tänka på och agera utefter. Gud är den gemensamma nämnaren 

och människor, troende eller inte, bör alltid sträva efter att agera respektfullt emot varje 

medmänniska, djur och natur.  

Robert berättar också att man som person inte kan vägleda eller påverka den man 

älskar eller den man bryr sig om.100 Här blir Guds roll i gemenskapen och konfessionen 

ännu tydligare och det här är ett exempel på hur religion och konfession, som enligt 

Jung är två helt skilda fenomen, flyter samman. Eftersom konfessionen inom islam är så 

pass betydelsefull för individen vill jag inte i undersökningen bortse från detta faktum, 

trots att Jung så gärna håller konfession och religion separata från varandra. Trots detta 

menar han att konfessionell tillhörighet är beroende av den personliga erfarenheten, och 

därför till viss del hör ihop med varandra.101 Detta återkommer jag till i analysen.  

 

3.3. Islam, Gud och självförverkligande 

När respondenterna svarade på frågan om vad islam betyder för dem, framkom det som 

väntat, vitt skilda svar. Detta speglar den mångfacetterade religionen islam och styrker 

det faktum att det inte går att tala om muslimer som en homogen grupp.  

På frågan vad islam betyder för respondenten och hur hen lever enligt sin tro, svarar 

Aida som följer: 

 

Jag ber och läser koranen. Jag försöker lära mig arabiska, så jag kan förstå 

den på rätt språk. Det tog mig 3 månader att lära mig bokstäverna. Det är en 

jättesvår fråga. För mig… skulle det nog… jag nog säga kärlek. Islam, det 

gör mig lycklig. Jag kan inte förklara det på något bra sätt.102 

 

Hon kunde inte finna något mer passande ord, vilket i sig är väldigt talande. Kärleken 

säger ändå rätt mycket. När hon får frågan om hur hon skulle beskriva hennes relation 

till Gud svarade hon: 
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Gud är liksom en makt där uppe. Väldigt svårt att svara på. Nog pratar jag 

med honom, jag tänker mig väl honom inte som någon person på det sättet. 

Det är väl mer jag som kommunicerar, han lyssnar.103 

 

Aida upplever svårigheter med att med ord beskriva Gud och gudsrelationen, som hon 

upplever som en typ av envägskommunikation, men att hennes ord blir hörda av honom. 

Hon berättar även att hon anstränger sig för att vara en god muslim och att detta 

innefattar en relation till Gud och den kärlek hon får ta del av som muslim.104 Hennes 

ord om vad Gud är för henne får mig att reflektera över Jungs begrepp om det 

numinösa, vilket innebär en egenskap eller ett inflytande från någon orsak utanför 

människan som griper tag i och behärskar människan.105 I det här fallet är Gud ingen 

person, utan ett slags makt. 

På frågan om relationen till Gud berättar Robert: 

 

Jag kommer kortfatta det i en mening. Det är som själen i kroppen. Kommer 

själen av sig så dör kroppen, så utan relation till Gud skulle jag aldrig finna 

lyckan oavsett vad som än händer mig, var jag än går, hur än mitt liv skulle 

se ut. Så för mig är det det som ger mig lycka, det är det som får mig att... 

liksom… vara den jag är och ha liv. Så min relation till Gud, den är allt för 

mig.106 

 

Enligt Roberts uppfattning är Gud som själen, och är kopplad till hälsa och välmående. 

Det handlar för honom om lycka som en grundsten i hans tillvaro. På frågan vad islam 

betyder för honom och hur han lever enligt sin tro svarar han: 

 

Islam är en gåva från Gud vilket jag tror det… det är den som har 

uppenbarats alla profeter, den senaste är Mohammed, frid vare över honom, 

och det finns bara två uppgifter i dessa religioner som vi anser som muslimer 

är islam i grund och botten, liksom. Att man dyrkar till en Gud och så vidare. 

Och det är två saker. Det första är att ta hänsyn och att ta hand om miljön och 

människan. På alla sätt, allt som är gott för den här världen, miljön, 

människan, ska vi ta vara på. Och det andra är att få bort allt som är skadligt 

för miljön och människorna, på alla sätt. För att hitta den här balansen att 

människor är liksom… trygga och nöjda och att få en människa att kunna 

förstå vad religion betyder egentligen.107 

 

Robert förklarar att islam enligt honom handlar om två saker. Det ena är att ta hänsyn 

till och ta hand om både naturen och människan. Det andra är att ta bort det som skadar 
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människan och miljön. Balansen är viktig för den gör människor trygga och nöjda, 

vilket leder till att individen ska kunna ta till sig innebörden av religionen.  

Han fortsätter berätta om hur man respekterar och värnar om miljön och människan. 

Det handlar om alla projekt och koncept som kommer till nytta och vägledning, i allt 

från organisationer, myndigheter och föreningar.108 Dessa goda projekt vägleder och 

uppmanar alla människor, inte bara de troende. Genom att vara aktiv i arbete som 

främjar världen sätter man islams största syfte i praktiken. Hans uppfattning är att 

människors missförstånd av vad religion är, leder till att den här strävan hamnar i 

skymundan.   

För Marcel handlar islam mycket om gemenskap och att dela med sig. Han berättar:  

 

Om jag har ett äpple och någon som är hungrig går förbi, delar jag med mig. 

Om någon fryser lånar jag ut min tröja. Islam är gemenskap och att dela med 

sig. I islam är man inte emot olika hudfärger eller andra religioner.109 

 

Islam handlar för Marcel om att dela med sig, visa sympati och att leva ett gott liv. Inom 

islam spelar andra hudfärger eller andra religioner ingen större roll. Acceptansen och 

det medmänskliga står i fokus utifrån hans beskrivning. När Marcel berättar om sin 

upplevelse och erfarenhet av Gud beskriver han honom på det här viset:  

 

Han hör allt, och ser vad du gör. Gud är både snäll och arg. Om man gör 

något rätt blir Gud glad, om man gör något dumt blir han arg. Gud gillar den 

som gör gott.110 

 

Gud är allseende och rättvis anser Marcel, och önskar att människan gör gott. 

Enligt Medea finns Gud överallt, men det går inte att se honom. Islam för henne 

handlar mycket om familjen, vilket hon utvecklar som följer: 

 

Islam betyder vänskap, islam betyder frihet, islam visar sanningen. I islam är 

vi som en stor familj. Familjen betyder mycket. Inom islam flyttar man inte 

hemifrån direkt när man blir myndig, utan bor tillsammans som en stor 

familj. Vi ber fem gånger om dagen.111 

 

Hennes svårigheter med att beskriva Gud och hennes relation till islam uttrycks ändå på 

ett sätt som känns tydligt. Medeas svar visar på att religionen för henne innefattar 

gemenskap inom familjen men även, som hon uttryckt i en annan passage, 
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gemenskapen med anda muslimer. Hon tar också upp bönen som ett viktigt moment för 

henne.  

Något som sammanfattar samtliga respondenters svar när det gäller islam och 

relationen till Gud är gemenskapen, inte bara med andra muslimer, utan även med andra 

medmänniskor. Ytterligare en uppfattning som alla tycks dela är hur islam till mångt 

och mycket handlar om praktiska dimensioner, som att engagera sig i samhället, vara en 

god medmänniska och att helt enkelt leva ett gott liv. Deras uppfattningar eller 

erfarenheter av Gud är vitt skilda, vilka speglar den mångfald som existerar inom islam. 

Trots att islam och relationen till Gud ser annorlunda ut för samtliga medverkande så 

hjälper deras tro dem att på olika sätt utvecklas och leva som goda människor. För Aida 

som konverterade till islam i tidig tjugoårs-ålder, fanns det innan inga medel för henne 

att ta sig dit hon ville. Därför valde hon islam. På frågan om huruvida islam vägleder 

och hjälper personen att utveckla den egna identiteten svarar Aida att islam hjälper 

henne i hennes strävan att vara en god människa: 

 

Ja det tycker jag. Jag försöker ju utveckla min identitet enligt islam. Att följa 

dom reglerna som är uppsatta där. Det är därför jag klär mig som jag gör, det 

är därför jag ber och så vidare. Försöker vara en god muslim. Det är ju det 

där att man ska be på fasta tidpunkter, det är jättesvårt för mig. Att gå upp vid 

tre på natten och be. På fredagar så är det sunna, man ska lära sig ett visst 

kapitel i koranen, och man ska ta alltså, man ska göra si och så. Mycket 

sånt.112 

 

Att utveckla sin identitet enligt islam är något Aida strävar efter trots att det kan vara 

lite kämpigt ibland. Ytterligare något som försvårar eller för henne är omgivningens 

ofta negativa inställning till hennes livsval. På hennes arbete vågar hon inte riktigt visa 

vem hon är eftersom det blir mycket prat om det, vilket hon tycks vilja undvika. Det 

faktum att hon inte berättade för familjen att hon konverterat visar att hennes livsval 

skapar friktion mellan henne och hennes omgivning.113  

Robert anser att människors identiteter visar sig i deras handlingar, som i sin tur har 

sina ursprung i individernas hjärta och tankar. Han vidareutvecklar: 

 

… Och det är klart, när jag är troende så gör jag saker väldigt annorlunda för 

att det är Allah som styr mig, Gud som styr mig på det viset att jag känner att 

jag gör saker och ting på ett sätt där man skapar en identitet som gör att jag 

blir muslim eller icke-muslim. Sen finns det en annan sak som jag också tror 

på, vilket är att Allah är utgångspunkten för alla dessa krafter som finns, 
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därför just att ju starkare tro, ju starkare band jag har till Allah, så blir jag en 

mycket starkare individ och mycket starkare person som alltid utvecklas.114 

 

Det är Allah som styr honom och det är genom den här relationen som Robert upplever 

en utveckling av den egna identiteten. Ärligheten är för Robert något väldigt viktigt och 

det är genom tydlighet som islam som religion blir vacker. Att han ibland får anpassa 

sig till sin omgivning är inget problem, så länge det är i syftet att bidra till något gott, 

exempelvis genom arbete eller andra åtaganden. Har man samtidigt kvar sin muslimska 

dimension av identiteten så är det inget negativt om man ibland anpassar sig. Att bidra 

till samhället och att engagera sig i sina medmänniskor är för Robert något väldigt 

centralt.  

 

4. Analys och diskussion 

Inom detta avslutande kapitel analyseras och diskuteras resultatet utifrån jungiansk teori 

och frågeställningen. Rubriceringen och tematiken som presenterades under föregående 

avsnitt återanvänds här. Frågeställningens andra fråga besvaras främst i 

diskussionsavsnittet under rubriken ”Jung och islam”. Här problematiseras den 

jungianska teorin och dess applicering på muslimsk identitet inom ett sekulariserat 

samhälle och sammanhang utifrån ett modernt religionsvetenskapligt perspektiv.  

 

4.1. Analys 

4.1.1. Religionsfrihet i det sekulariserade samhället 

Som redovisningen av resultatet visar, upplever respondenterna relationen mellan dem 

själva och samhället på relativt olika vis. Aida upplever att samhället har svårt att 

acceptera och förstå hennes religion och val att bli muslim. När hon talar om 

omgivningens syn på religion utifrån hennes egna erfarenheter berättar hon: 

 

Ja dom flesta är väldigt oförstående om religion. Jag får ju en del 

kommentarer och så. Så har man en del som tycker det är helt okej. Det här 

har jag fått höra flera gånger, och folk har kallat mig neger, många gånger. 

Dom första gångerna bara skrattade jag. Men… det är nog det värsta jag fått 

höra. Det är mer negativa saker. Tills man lär känna mig och ser att jag är 

helt normal.115 
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Enligt Aidas egna ord får hon ta emot mycket negativa bemötanden. Hennes religion 

och hennes utseende väcker ofta reaktioner från människor som inte är troende 

muslimer. Här är det passande att plocka fram Jungs teori om den personliga och den 

kollektiva skuggan och skuggprojektioner. Det handlar om det onda vi som individer 

inte kommit till insikt om hos oss själva, som projiceras på andra.116 Detta stärker och 

fördubblar ”motståndarens” position som hot och hindrar oss själva från att se det egna 

mörkret, som vi av många olika anledningar förskjutit till det omedvetna eller som vi 

ännu inte gjort oss medvetna om. Ingen står utanför denna kollektiva skugga, som kan 

projiceras på hela grupper eller tillhörigheter, exempelvis muslimer som homogen 

grupp. Den personliga skuggan projiceras istället på andra människor i ens omgivning. I 

vissa fall kan grupper och personer framställs som ondskans inkarnation, och då handlar 

det om arketypiska skuggprojektioner.117  

Den okunskap som enligt respondenterna råder om islam och muslimer tolkar jag 

som något som bereder väg för och tillåter dessa projektioner. Att man inte vet något 

om muslimer eller islam kan leda till att man ser muslimer som ett hot. Det här 

illustreras genom att muslimer ständigt utmålas som syndabockar och hot mot samhället 

och den rådande demokratiska friheten.  

Dessa kränkningar och påhopp som Aida talar om tycks till en början bara ha fått 

henne att skratta. Hon berättar i ett annat stycke att man efter ett tag vänjer sig vid 

omgivningens problem med att hantera hennes livsstil. Samtidigt berättar hon ”Ibland 

blir jag tjurig och vill lära mig mer bara för att visa dom”.118 Negativa attityder har 

således en positiv påverkan, i det att hon sporras i sin fortsatta strävan enligt islam. Det 

betyder ändå inte hon känner sig tvingad till att anpassa sig för att slippa onödiga 

konfrontationer. Så här säger hon angående omgivningens reaktioner ”Jag är mer 

medveten om min omgivning nu än vad jag var tidigare. Jag vet ju att det kan hända 

saker. Det är ju lite jobbigt, men, man vänjer sig”.119  

Eftersom Aidas klädsel tenderar till att väcka reaktioner, både positiva och negativa, 

är det möjligt att föra in Jungs teori om personan, den sociala masken vi alla bär för att 

möjliggöra samspel med vår omgivning.120 Den här masken kan samtidigt dölja 

individens sanna natur och leda till att personen blir identisk med denna falska ytliga 
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personlighet.121 Genom att Aida bär typiska muslimska plagg vill jag påstå att hennes 

persona, eller sociala mask, blottlägger mycket av hennes personlighet i betydligt större 

utsträckning än vad en icke-troende skulle göra med sin klädsel. Den muslimska 

dimensionen av hennes identitet ligger öppen att se, vilket enligt min tolkning gör dessa 

konfrontationer betydligt jobbigare att stå ut med. Det finns ingen social mask att dölja 

sig bakom, utan hon står väl synlig i och med sin tro. Det är möjligt att denna öppenhet 

tillåter individuationsprocessen att fortgå, eftersom personan hindrar den, och att Aida i 

det här fallet i mindre utsträckning än vanligt nyttjar sociala masker. Detta gör henne 

mer utsatt vill jag påstå. Hon är mer medveten om hennes omgivning nu, eftersom 

många år av hennes liv som muslim har lett till att omgivningens negativa attityder 

skapat en uttrycklig våg av motstånd.  Det här medvetandegörandet är dock till en fördel 

för individuationsprocessen enligt min tolkning. Det kan också vara så att den här 

öppenheten har gett henne större förståelse för kollektiv och personlig skuggprojektion 

eftersom hon själv är utsatt. 

Den generella okunskapen som existerar i samhället gällande religion och islam 

ligger, som samtliga respondenter reflekterat över, till mångt och mycket till grund för 

fientliga och kritiska attityder gentemot muslimer. Religionens begränsade roll samt 

oförståelsen för vad religion är och vad den gör för troende individer lyfter Robert fram 

som något väldigt påtagligt. Så här talar han om samhällets syn på religion idag: 

 

Det är inte bara i Sverige det är sekulariserat på det sättet när det gäller 

religionen, att den inte har roll i människors liv eller i samhället i stort… och 

att den begränsas till moskén eller begränsas till en del av familjen och att 

den inte har roll i politiken. Eller att den inte har roll i ekonomin eller till och 

med… liksom… i systemet för att förstå i den biten som behövs för att förstå, 

eller i den andliga biten som många människor behöver. Det är väl i många 

andra länder nästan, eller i alla länder, men det är klart det skiljer sig lite mer 

eller mindre i vissa länder som kallar sig till exempel muslimska och så 

vidare.122 
 

Dessa attityder är inte unika för Sverige menar Robert och framhäver att det finns stora 

brister i förståelsen för det andliga behovet. Följer man Jungs resonemang kring dessa 

attityder beror det till viss del på den andliga trögheten och religiös okunnighet.123 

Kopplingen till helheten har enligt honom gått förlorad. Samhället erbjuder inte heller 

individen några möjligheter för individen att utvecklas och mogna.124 Religionen 
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erbjuder dock detta menar Jung. Det är en nödvändighet och en självklarhet. Den 

religiösa människan har här ett försprång när det kommer till denna mognad och 

utveckling.125 På ett liknande vis förstår jag Roberts svar. Religionen är för honom ett 

sätt att förstå sig själv och omvärlden, vare sig människor i hans omgivning inser och 

accepterar detta eller inte.  

En anledning till denna negativa inställning till religiösa människors andliga sökande 

och strävan efter självförverkligande tänker jag inte ge mig ut efter i den här 

undersökningen. Däremot anser jag den vara en viktig aspekt av muslimska individers 

vardagsliv som eventuellt påverkas. Den kollektiva skuggan träder fram i alla 

respondenters berättelser och bör beaktas. Okunnighet, rädsla och hat är något som 

Robert upplever som påtagligt när det gäller hans relation till samhället. 

Min tolkning är att Roberts situation skiljer sig betydligt från Aidas på många sätt. 

Visst bidrar hans religion till ett tydligt blottläggande av hans identitet och därmed 

också ett slags avståndstagande från den sociala masken, personan. Han klär sig också 

ibland på ett traditionsenligt sätt, vilket får honom att stå ut i likhet med Aida. Hans 

position inom det muslimska samfundet är också något som gör hans identitet mer 

öppen och synlig. Det som skiljer dem åt är att Aida är en kvinna i en rådande patriarkal 

maktstruktur. Detta förstår jag som en betydande faktor vilket kan försvåra för henne i 

många situationer, vilket problematiserar hennes tydliga religiösa ställningstagande 

ytterligare.  

I kontrast till Aida och Roberts upplevelser där olika former av negativa attityder och 

okunskap är en stor del av vardagen står Marcel och Medeas berättelser. Visst är de 

medvetna om de upplevelser som liknar de som lyfts fram av Robert och Aida, men 

dessa tycks inte finnas i samma utsträckning hos Marcel och Medea, åtminstone inte 

enligt dem själva. Marcel väljer att berätta om hans syn på religionen och samhället och 

att religionen är sekundär: 

 

Människor är viktigare än religionen. Först kom människan, sen kom 

religionen. Jag har hört att vissa läkare behandlar människor olika utifrån 

religion och hudfärg. Jag bryr mig inte så mycket om vilken religion folk har. 

Jag har inte än träffat någon rasist. Jag känner mig mycket friare i Sverige än 

i Afghanistan eller Iran.126 
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När Marcel berättar om sin syn på religionen och samhället förstår jag det som att han 

inte har några problem i relationen till det övriga samhället. Religionen är inte statisk 

utan formas efter det liv han lever, vilket var betydligt mycket svårare för honom i Iran 

och Afghanistan. Den här kontrasten berättar han om för att peka på den stora friheten 

han känner i Sverige när det kommer till religion och den egna identiteten. De 

skuggprojektioner som lyfts fram i samband med Aida och Robert är svårare att koppla 

till Marcel och hans erfarenheter, åtminstone när det kommer till hans liv i Sverige.  

Medeas perspektiv liknar Marcels till stor del. När hon berättar att hon inte upplever 

något påtagligt motstånd i form av negativa attityder från samhället framhåller hon 

samtidigt att hon älskar människor och de sociala interaktionerna. Hon har alltså i likhet 

med Marcel inga direkta minnen eller upplevelser hon anser vara värda att berätta om, 

som handlar om konflikter eller negativa attityder. Hon påpekar också att hon väljer att 

se det positiva i saker och ting.  

Den okunskap som samtliga medverkande pratar om kopplar jag till Jungs tankar om 

hur viktigt det är med humanistisk och historisk bildning. Han menar att detta kan vara 

en lösning på problemet med kollektiva skuggprojektioner.127 Den irrationella massan i 

samband med kunskapsbristen är ett stort problem vilket också åskådliggörs i 

respondenternas berättelser. Det sekulära samhället och icke-troende människors 

negativa attityder påverkar enligt min tolkning inte respondenternas utövande i den 

utsträckningen att deras självförverkligande blir lidande på någon märkbar nivå. 

Speciellt inte när det kommer till Medea och Marcel, och deras religiösa tillvaro. Aida 

tycks vara den som drabbats mest av samhällets påtryckningar.  

Med detta sagt innebär det inte att den negativa åverkan är försumbar. Det handlar 

fortfarande om ett assimilationstryck som i värsta fall kan leda till att den troende 

muslimen tar avstånd från någon dimension av utövandet eller ett totalt avståndstagande 

från tron i sig. Min tolkning är att en lösning på kunskapsbristen och en mer tolerant 

kultur-och religionsförståelse skulle kunna underlätta för muslimska individer som 

önskar utöva sin tro i den omfattning de önskar. Den religiösa aspekten av en individs 

identitet går inte att begränsas eller hämmas.  
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4.1.2. Gemenskap och konfession 

Om man utgår ifrån Jungs definition och användning av konfessionsbegreppet är det 

intressant att titta närmare på vad respondenterna svarat när det kommer till 

gemenskapen med andra troende men även med gemenskapen med icke-troende och 

samhället i det stora. Jung som menar att konfessionen är något väsensskilt från 

religionen, beskriver konfession som en organiserad gemenskap där man kollektivt 

förhåller sig till en viss tro eller etiska normer.128 Han menar samtidigt att det religiösa 

kan existera inom konfessionen, men att konfessionen då är underordnad.  

Respondenternas upplevelser visar tydligt på att konfessionen är en viktig del i deras 

tro, vilket går hand i hand med uppfattningen av islam som en allomfattande religion 

som inte kan begränsas till enbart det privata. Medea menar att den sociala aspekten är 

viktig för henne ”Jag älskar människor, det är viktigast att vara social. Jag tänker 

positivt och jag har inte upplevt någon rasism. Jag tycker många i Sverige är 

jättesociala”.129 Hon berättar även ”Jag umgås mer med svenskar som inte tror på 

islam”.130 Utifrån min förståelse av individuationsprocessen tolkar jag in socialiseringen 

som en viktig del. Individuationsprocessen kan beskrivas som individens 

självförverkligande och vägen till helhet i relation till det omedvetna.131 Den innebär 

samtidigt en återgång till det människan alltid varit, till ett ursprungligt tillstånd som för 

människan gått förlorat.132  

Det som gör individuationsprocessen intressant när det gäller gemenskap inom 

samhälle och konfession är att den här utvecklingen också är en differentieringsprocess 

genom vilken individen utvecklar en individuell personlighet i relation till kollektiva 

normer och strukturer.133 Jag förstår också hennes kärlek till medmänniskan som ett 

slags förnimmelse av den transcendenta funktionen. På samma sätt som konsten eller 

kreativiteten skapar denna koppling, ger även kärleken till medmänniskan samma slags 

upplevelse. Den här teorin är givetvis applicerbar på analysens samtliga tre teman, men 

den framträder mer tydligt när det kommer till gemenskapen och konfessionen. Däremot 

uttolkar jag att det här är ytterligare en uppfattning av religionen och konfessionen som 

inte riktigt passar Jungs avskiljning av begreppen. Här flyter konfession och religion 
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ihop enligt min tolkning, eftersom jag förstår det som att hon talar om kärleken både 

inom konfessionen men också med icke-troende människor.  

När Medea berättar om kärleken för det sociala och bristen på upplevelser kopplade 

till rasism tolkar jag detta som ett tecken på hennes starka identitet och självkänsla. 

Trots att hon umgås mer med ”svenskar” än med muslimer behöver det inte betyda att 

det är viktigt även med muslimsk gemenskap. All sorts gemenskap och socialisering är 

viktigt, och det är genom denna som hon utvecklar sig själv. Hennes muslimska och 

kulturella tillhörighet känner hon sig utifrån min tolkning säker i, vilket gör att hon inte 

upplever några svårigheter i att finna sin plats i samhället och dess många gemenskaper. 

De kollektiva normer som råder, både i samhället men även inom den muslimska 

tillhörigheten, krockar enligt min tolkning inte med varandra eller hennes identitet och 

självförverkligande.  

Detsamma gäller hennes uppfattning om det sekulära samhället, vilket redogjorts för 

under temat religionsfrihet i det sekulära samhället. Möjligtvis är hon i viss mån, även 

om det fortfarande ligger på omedveten nivå, på väg att inse hur den ytligt konstruerade 

personan inte fyller någon djupare funktion. Tillsammans med detta kan 

medvetandegörandet av skuggan i någon grad leda till att hon i hennes 

identitetsskapande gör framsteg. På samma sätt som Aida kan vara medveten om 

skuggprojektioner, kan även Medea ha den insikten eller vara nära den. Det är absolut 

nödvändigt att acceptera och identifiera den egna skuggan för den egna identitetens 

skull.134 Min tolkning är att personer som får ta emot skuggprojektioner baserat på det 

faktum att de tillhör en särskilt utsatt grupp, möjligtvis har lättare att identifiera skuggan 

hos sig själv.  

Aida upplever att hon står med fötterna i två olika läger och beskriver det som en 

negativ upplevelse: 

 

Jag känner mig som att jag står i två olika läger. Jag är ju svensk, jag menar, 

jag är inte invandrare utan jag är svensk. Och… jag blir ju… pushad bort av 

vissa, till exempel SD. Dom vill ju inte höra och se. Så... Men när det 

kommer till val och sånt, visst, där har jag ju en röst, men… den… väger ju 

för många lite mindre än för riktiga svenskar om man säger så.135 

 

Återigen lyfter hon fram hur hon är tvungen att hantera negativa attityder i form av 

skuggprojektioner. Jag förstår det som att hon upplever att hon inte riktigt ses som 
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svensk eftersom hon konverterat till islam. Hennes val av religion och hur hon väljer att 

identifiera sig med den är som jag redan poängterat svårt att acceptera för många 

människor i hennes omgivning. Här finns en tydlig effekt av assimilation enligt min 

tolkning. Inte bara på ett politiskt plan, utan också i hennes vardag. Jag förstår detta som 

att hon blir märkbart påverkad och berörd av assimilationstrycket. Oförståelsen från 

omgivningen när det gäller religionens funktion och vad den innebär är tydligt märkbar 

enligt hennes berättande.  

Då individuationsprocessen är något som fortlöper i relation till rådande normer och 

regler tolkar jag Aidas upplevelser av samhällets ovilja att erkänna henne hennes livsval 

som en typ av frigörande från samhällets typiska mönster. Jung påpekar att 

individuationsprocessen är något som till viss del kan upplevas som smärtsam och fylld 

av konflikter inte bara inom sig själv utan också genom självförverkligandet som 

process. Genom att hon lever enligt sin tro tar hon sitt liv i en tydlig riktning mot något 

som jag tolkar som förknippat med individuationen och differentieringen, dvs. 

skapandet av sig själv i relation till samhället. Det är på det här viset som människan 

kan närma sig självet och dess numinösa helhet.136  

Min tolkning är också att hennes klädsel är en tydlig symbol för hennes religiösa 

identitet och kreativa mognadsprocess. Självet symboliserar, enligt min tolkning av 

Jung, integration och harmoni och tycks vara bundet till den kreativa förmågan och 

utvecklingen i enhet med gudsbilden. Den här integrationen och harmonin är alltså 

målet för individuationen, och jag förstår den religiösa identiteten och de praktiska 

dimensioner som medföljer som en medveten riktning emot en större förståelse av sig 

själv där det omedvetna tillåts komma till uttryck. Det är också via religionen som 

människan inser sin del i den stora helheten om jag förstår Jung rätt, med människan 

som en pusselbit i hela skapelsens fullkomlighet.137 Att då räkna bort konfessionen som 

Jung gör, kan vara ett misstag.  

När Robert förklarar gemenskapen inom islam och gemenskapen med 

medmänniskan förstår jag det som att han är inne på skapelsens fullkomlighet som Jung 

talar om. Robert berättar:  

 

Gemenskapen i islam den varierar, även om den är jätteviktig. Gemenskapen 

till Gud, att hitta det som är gemensamt, och relationen vi pratade om. Och så 

klart om islam uppmanar till att du ska ha relation och gemenskap till Gud så 

klart ska du ha det till din medmänniska, oavsett vem än det blir. […] Du kan 
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inte bara vända och gå, eller strunta i det, utan vill du vara en bra muslim, du 

har den här ständiga relationen och gemenskapen. Så det är absolut viktigt 

med gemenskap, speciellt av det respektfulla perspektivet, att människor har 

olika tro.138 

 

Här tolkar jag in en förståelse för den totala gemenskapen, människan som en enda 

helhet i samband med ”det respektfulla perspektivet” som Robert talar om. 

Gemenskapen inom islam är jätteviktig, men han lyfter samtidigt fram att islam inte har 

något tolkningsföreträde eller att islam är den enda sanna tron. Jag förstår det även som 

att icke-troende ingår i samhörigheten han talar om.  

I Roberts fall tolkar jag hans relation till och synpunkt på de olika kollektiva 

normerna i samband med differentieringsprocessen som starkt förknippade med 

individuationen. Hans positiva syn på medmänniskorna och deras olika syn på livet 

tolkar jag som ett slags självsäkerhet i den egna religiösa identiteten. Den ständiga 

relationen till Gud och människorna stärker honom vad jag förstår. Här upplever jag att 

Jungs teorier fungerar väl i och med applicering av individuationen och 

differentieringen. Samtidigt som gemenskapen, både inom konfessionen men även med 

övriga samhället, är viktig finns det ett behov av att skapa sig själv i relation med det 

övriga samhället. Jag förstår det som att Robert influeras av assimilationen men att det 

trycket ändå inte får honom att ta avstånd från sin tro på något speciellt sätt. 

På samma sätt förstår jag Marcels perspektiv i det att hans religion är en betydande 

faktor i och med differentieringsprocessen. Även om han upplever att vissa muslimer i 

hans omgivning tappat mycket av det som han anser vara typiskt muslimskt: 

 

Vissa muslimer blir förändrade, mer som européer eller svenskar. Det känns 

konstigt. Vi umgås med svenskar också, annars hade jag inte suttit och pratat 

med dig.139 

 

Marcel umgås både med muslimer och ”svenskar” och anser det inte vara något 

speciellt enligt min tolkning. Jag förstår det som att han anser att det som gör muslimer 

till muslimer är viktigt och därför väljer han att lyfta fram hur vissa muslimer 

förändrats. Enligt min tolkning har detta att göra med att religionen är viktig för hans 

identitet och att det tycks märkligt för honom hur man som muslim kan ge upp detta och 

bli mer sim ”européer eller svenskar”. Detta kan bero på att muslimska 

identitetsmarkörer enligt Marcels åsikter hjälper en att skapa sig själv, speciellt i det 
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sekulära sammanhanget i Sverige, vilket kanske gör honom besviken. Kanske detta på 

något vis är ett uttryck från det personligt omedvetna, där dessa muslimer möjligtvis är 

förknippade med komplexen, som det undanträngda och glömda känslobetonade 

innehållet. Dessa personer påminner honom kanske något om sig själv. Jag upplever det 

som att det kollektivt omedvetna med dess arketyper, dvs. myter och symboler, 

förankrar Marcel i den muslimska gemenskapen och att han kanske ser andra muslimers 

avståndstagande från dessa som ett avståndstagande från islam. Kanske detta påverkar 

honom i och med att han inte längre känner sig lika kopplad till dessa personer, 

åtminstone genom tron och dess symbolsystem. Det är möjligt att det sekulära samhället 

genom assimilationstrycket, och förtrycket som Jung talar om, påverkat dessa muslimer 

som Marcel pratar om, och att detta påverkar honom känslomässigt.140 Genom detta 

tolkar jag Marcel ändå känner att hans tro inte fullt ut accepteras av samhället eftersom 

människor i hans närhet drabbats. 

Jag ställer mig tveksam till hur Jung väljer att dela upp konfessionen och religionen. 

Som respondenternas svar visar på, är det svårt att hitta en skiljelinje mellan de två 

begreppen och detta är kanske inte heller önskvärt. Konfession och religion tycks 

istället vara intimt förknippade med varandra och att gränserna mellan dem suddas ut. 

Till detta hör också att gemenskapen med det övriga samhället påverkar den muslimska 

gemenskapen. Detta återvänder jag till i diskussionen där Jungs analytiska psykologi i 

samband med problematiseras.  

 

4.1.3. Islam, Gud och självförverkligande 

Vad islam är och hur relationen till Gud ser ut har redan visat sig vara rikt nyanserade 

uppfattningar när det gäller undersökningens respondenter. Det är självklart också så att 

det här speglar människans komplexitet i överlag, och gäller inte bara religioner och 

trosuppfattningar. Det är i frågorna som behandlas under den här rubriken som 

kopplingarna till transcendensen och individuationen blir lite mer påtagliga, och det är 

även här som Jungs religionsdefinition framstår som väl fungerande i sammanhanget. 

För Aida som konverterat till islam innebär hennes religiösa liv en viss omställning. 

Hon håller för tillfället på att läsa sig arabiska och fortsätter beskriva islam som följer: 

 

Jag ber och läser koranen. Jag försöker lära mig arabiska, så jag kan förstå 

den på rätt språk. Det tog mig 3 månader att lära mig bokstäverna. Det är en 
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jättesvår fråga. För mig… skulle det nog… jag nog säga kärlek. Islam, det 

gör mig lycklig. Jag kan inte förklara det på något bra sätt.141 

 

För henne betyder islam kärlek. Det är detta som gör henne lycklig och det är svårt för 

henne att förklara på något annat sätt. På samma sätt har hon svårigheter att beskriva 

Gud och hennes relation till ”honom” men fortsätter: 

 

Gud är liksom en makt där uppe. Väldigt svårt att svara på. Nog pratar jag 

med honom, jag tänker mig väl honom inte som någon person på det sättet. 

Det är väl mer jag som kommunicerar, han lyssnar.142 

 

Enligt min tolkning är det Gud som skänker Aida islam. Det är genom Gud som hon får 

uppleva kärleken som är islam. Genast känns Jungs begreppsdefinition av religion igen i 

Aidas berättande, vilket också passar sig väl i en applicering här. Religion beskrivs av 

Jung som en vördnadsfull hänsyn till och ett reflekterande över numinösa känslor.143 

Gud upplever hon som en makt där uppe, som hon kommunicerar med. Det kan mycket 

väl vara så att det inte handlar om en envägskommunikation utan att Gud snarare 

kommunicerar tillbaka till henne genom islam och kärleken hon upplever med sin tro. 

När hon ber och läser Koranen sker det enligt min förståelse en viss koppling till den 

kärlek hon talar om, vilken också tycks kopplad till den transcendenta funktionen. Detta 

tolkar jag som praktiska element där det omedvetna tillåts komma till uttryck. Min 

förståelse är att det är här jaget utmanas och självet förnimmas, samtidigt som personan 

avlägsnas eller bleknar. Inför Gud och islam är hon sig själv, och Gud ser henne som 

den hon är. Aida berättar att det är svårt att hålla den disciplin som krävs, men att det är 

värt mödan: 

 

Ja det tycker jag. Jag försöker ju utveckla min identitet enligt islam. Att följa 

dom reglerna som är uppsatta där. Det är därför jag klär mig som jag gör, det 

är därför jag ber och så vidare. Försöker vara en god muslim. Det är ju det 

där att man ska be på fasta tidpunkter, det är jättesvårt för mig. Att gå upp vid 

tre på natten och be. På fredagar så är de sunna, man ska lära sig ett visst 

kapitel i koranen, och man ska ta alltså, man ska göra si och så. Mycket 

sånt.144 

 

Detta får mig att tänka på det arbete som krävs individuationsprocessen igenom, otaliga 

konfrontationer och uppgörelse med personan och skuggan, samt försonandet mellan 
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jaget och självet. Som Jung påpekar är det genom de religiösa symbolerna som självet 

och det omedvetna kommer till uttryck, och det är då som den numinösa känslan kan 

upplevas. Enligt min förståelse av Jung är detta en förnimmelse av transcendensen, och 

även om det är den som är individuationens mål så uppfattar jag att det finns 

möjligheter till små varseblivningar längs vägen.  

Även Robert beskriver islam som en gåva från Gud. Han talar om hur islam 

egentligen bara handlar om två saker i grund och botten: 

 

Islam är en gåva från Gud vilket jag tror det… det är den som har 

uppenbarats alla profeter, den senaste är Mohammed, frid vare över honom, 

och det finns bara två uppgifter i dessa religioner som vi anser som muslimer 

är islam i grund och botten, liksom. Att man dyrkar till en Gud och så vidare. 

Och det är två saker. Det första är att ta hänsyn och att ta hand om miljön och 

människan. På alla sätt, allt som är gott för den här världen, miljön, 

människan, ska vi ta vara på. Och det andra är att få bort allt som är skadligt 

för miljön och människorna, på alla sätt. För att hitta den här balansen att 

människor är liksom… trygga och nöjda och att få en människa att kunna 

förstå vad religion betyder egentligen.145 

 

Människans uppgift är enligt Robert att värna om människa och natur på ett sätt som är 

respektfullt och grundat på en balans där människor är nöjda och har en förståelse för 

religionens betydelse. Enligt honom handlar kontakten med Gud mycket om det fysiska: 

 

Jag kommer kortfatta det i en mening. Det är som själen i kroppen. Kommer 

själen av sig så dör kroppen, så utan relation till Gud skulle jag aldrig finna 

lyckan oavsett vad som än händer mig, var jag än går, hur än mitt liv skulle 

se ut. Så för mig är det det som ger mig lycka, det är det som får mig att... 

liksom... vara den jag är och ha liv. Så min relation till Gud, den är allt för 

mig.146 

 

Själen är kopplad till Gud och den här förbindelsen måste vårdas för att inte kroppen 

och själen drabbas. Roberts relation till Gud är allt för honom. Det skulle kunna handla 

om det personligt omedvetna med dess undanträngda och glömda innehåll som träder 

fram i den här starka relationen.147 Jung talar om en samling associationer med 

traumatisk eller känslobetonad laddning, vilket får mig att associera det Robert talar om 

med det numinösa i och med relationen till Gud.148 Om relationen till Gud är allt, kan 

det då handla om individuationsprocessen och självförverkligande? Min förståelse för 

Roberts relation till Gud är den att det är hans identitet, hans själ och innersta väsen som 
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står på spel. Så som jag förstår det så tycks assimilationstrycket eller den generella 

oförståelsen av religionen i samhället inte kunna påverka den här starka relationen. Det 

framgår enligt mina tolkningar av samtliga respondenters narrativ; assimilationstrycket 

är påtagligt och ibland hemskt, men det starka bandet till Gud, islam och det egna 

självet går inte att förstöra eller påverka. Individuationen är en process som enligt min 

förståelse förstärks av individen ju längre man kommer i den. 

Den här relationen är en process genom vilken Robert har intensiva känslor 

investerade i, och skulle den här relationen förloras på något sätt innebär det att han 

tappar sig själv och vägen till det slutmål som individuationen leder till, transcendensen. 

Min tolkning av Jung är att det här som psykets energi, libidon, blandas samman med 

självet och leder till att individen upplever en känsla av andakt eller berusning. 

Transcendensen kan enligt min förståelse förklaras som det tillstånd där självet försonar 

individens alla aspekter till en fullkomlig helhet.149 Roberts relation till Gud tolkar jag 

som ett förlopp som kan liknas vid individuationsprocessen. Religionen är Roberts sätt 

att hantera personan, förlika sig med skuggan och förena animus med sin identitet. 

Lyckan är enligt min tolkning Roberts förnimmelse av den transcendenta funktionen.  

När Medea beskriver islam och vad islam betyder för henne berättar hon, vilket 

också poängterades i ett tidigare avsnitt, att familjen är en viktig del: 

 

Islam betyder vänskap, islam betyder frihet, islam visar sanningen. I islam är 

vi som en stor familj. Familjen betyder mycket. Inom islam flyttar man inte 

hemifrån direkt när man blir myndig, utan bor tillsammans som en stor 

familj. Vi ber fem gånger om dagen.150 

 

Islam betyder även frihet och visar henne sanningen. Här tolkar jag in sanningen som 

det ultimata målet, transcendensen. Jag tänker också på det som Aida säger om kärleken 

i islam. Familjen och att leva som en god medmänniska förstår jag som hennes väg 

emot självförverkligande. Förståelse av jaget som otillräckligt, som 

individuationsprocessens första steg, kopplar jag hennes syn på familjen. Här kan jaget 

ges upp på det sättet att familjen för henne blir viktigare än henne själv, vilket hjälper 

självet att träda fram. Den kärlek hon känner för det sociala samspelet och människan 

förstår jag som ett kanaliserande av libidon. Samtidigt associerar jag den här kärleken 

med det som Robert känner för när det handlar om att värna om naturen och människan. 

Här ser jag vissa likheter i deras sätt att förstå betydelsen av medmänniskor och 
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omgivning. Jag tänker även på systerskapet som Aida talar om. Det här tolkar jag som 

ett avståndstagande från jaget, för att ge till andra människor och bidra med godhet till 

världen.  

Samma typ av förståelse av islam finner jag hos Marcel. Här ser jag samma 

givmildhet och empati som i de övriga respondenternas skildringar. På frågan om vad 

islam betyder för honom och hur han lever enligt sin tro, svarar han: 

 

Om jag har ett äpple och någon som är hungrig går förbi, delar jag med mig. 

Om någon fryser lånar jag ut min tröja. Islam är gemenskap och att dela med 

sig. I islam är man inte emot olika hudfärger eller andra religioner.151 

 

Islam är enligt honom gemenskap och att dela med sig. Det här upplever jag som 

centralt för samtliga medverkande. Man är inte ensam i islam och man är inte heller 

ensam i världen. Religionen är inget som hindrar människor från att mötas eller något 

som värderar människor olika. Åtminstone inte enligt Aida, Robert, Medea och Marcel.  

När han ska beskriva hans relation till Gud och hur han uppfattar Gud säger Marcel: 

 

Han hör allt, och ser vad du gör. Gud är både snäll och arg. Om man gör 

något rätt blir Gud glad, om man gör något dumt blir han arg. Gud gillar den 

som gör gott.152 

 

Handlar man gott så har man Gud med sig menar Marcel om jag förstår honom rätt. 

Precis som i fallet med de andra respondenterna handlar islam till mångt och mycket om 

att vara en så god människa som bara möjligt. Det är genom detta som man utvecklas 

som individ och som muslim. Det är på det här viset som den fenomenografiska 

metoden tydligast för fram vad det är som respondenternas uppfattningar leder till i 

praktiken. Det är även här som kopplingen till Jungs teorier känns som starkast, i 

relationen till Gud och islam, via människan och naturen.  

Människor är viktigare än religionen berättar Marcel, vilket understryker att 

religionen främst handlar om att leva ett gott liv tillsammans med sina 

medmänniskor.153 Han känner sig också fri i sitt religionsutövande och har inget 

problem med andra religioner eller icke-troende människor. Även här tolkar jag in en 

förståelse för jagets otillräcklighet, och att det är det omedvetna genom Marcels 

religiösa utövande som kommer till uttryck. Självet, som symboliserar integration och 
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harmoni, förstår jag som en central aktör när det kommer till att leva som en god 

medmänniska.  

Förstår jag Robert rätt så menar han att alla goda krafter har sitt ursprung i Gud och 

det är detta som människan kan ta del av om hen lever det goda livet: 

 

… Och det är klart, när jag är troende så gör jag saker väldigt annorlunda för 

att det är Allah som styr mig, Gud som styr mig på det viset att jag känner att 

jag gör saker och ting på ett sätt där man skapar en identitet som gör att jag 

blir muslim eller icke-muslim. Sen finns det en annan sak som jag också tror 

på, vilket är att Allah är utgångspunkten för alla dessa krafter som finns, 

därför just att ju starkare tror, ju starkare band jag har till Allah, så blir jag en 

mycket starkare individ och mycket starkare person som alltid utvecklas.154 

 

Att vara troende muslim innebär för Robert att man gör saker på lite annorlunda vis 

jämfört mot hur icke-troende lever. Gud styr honom, men på ett sätt där han fortfarande 

har utrymme att vara sig själv. Desto starkare hans band till Gud är, desto starkare blir 

han som individ vilket också hjälper honom att utvecklas. Den här kraften som Robert 

talar om tolkar jag utifrån hans ord återigen som det numinösa, som greppar om hans 

person och får honom att uppleva något mer, något djupare. Något som styr honom. 

Eftersom han anser att vara en god människa är bland det bästa en person kan göra 

tolkar jag det som en positiv spiral, där det goda handlandet leder till en starkare relation 

med Gud, vilket i sin tur leder till mer inspiration och kraft för att kunna vandra vidare 

emot det egna självförverkligandet.   

Eftersom Jesus Kristus bland andra beskrivs som en självets symbol av Jung, tolkar 

jag in det medmänskliga, självuppoffrande och kärleksfulla som en viktig del utav 

individuationsprocessen. Självet ersätter dock aldrig Gud menar Jung, utan fungerar 

istället som en behållare för den gudomliga nåden.155 Den här gudomliga nåden som 

Jung talar om kan jag se i samtliga respondenters utövande av och relation till islam och 

Gud. När Aida, Medea, Robert och Marcel talar om islam och Gud väljer de att lyfta 

fram kärleken, empatin, givmildheten och det goda arbetet för en bättre värld. Det här 

om något ser jag som ett försprång i och med religionens vägledning, och 

individuationen som en väg fram till målet; transcendensen. Här råder ingen tvekan om 

att Jung har förstått religionens innebörd och betydelse. Frågan är dock om han själv 

hade gjort dessa kopplingar utifrån sin kunskap om islam. 
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Den moderna människan saknar levande myter menade Jung, vilket har en negativ 

påverkan på samhället.156 Hen har tydligen tappat kopplingen till helheten, en 

meningsfull relation som skänker mening åt individen. Utifrån min förståelse av Jung 

växer tydliga paralleller fram mellan den här uppfattningen och dagens sekulära 

Sverige. Religionens centrala roll pekar på, som Jung påstår, att den religiösa individen 

har ett betydande försprång när det gäller skapandet av den egna identiteten och strävan 

efter självförverkligandet. Samhällets och människors påtagliga negativa inställningar 

till religion och konfession har enligt honom en viss koppling till en spirituell tröghet 

och religiös okunnighet, vilket respondenternas utsagor till stor del vittnar om.157 

 

4.2. Diskussion 

4.2.1. Individuationsprocessen och muslimsk identitet 

Med hjälp av respondenternas svar och den fenomenografiska ansatsen har jag försökt 

hitta några ledtrådar till hur det muslimska identitetsskapandet drabbas av 

assimilationstryck och det sekulära samhällets syn på religion. Analysen har utgått från 

Jungs teori om individuationsprocessen och andra tillhörande begrepp, vilket har lett till 

mycket intressanta resultat. Transkriptionsdokumentet innehållande samtliga svar från 

respondenterna har legat till grund för analysen, genom att relevanta svar plockats ut 

och använts för tolkning. Dessa svar delades upp utefter tre teman, samtliga med grund i 

undersökningens syfte, vilka bidrog till analysens uppdelning. Vissa frågar visade sig 

vara svåra för någon respondent ibland, vilket ledde till att den önskade bredden till viss 

del gick förlorad. Detta kan dels bero på att frågorna var för svårt formulerade rent 

språkmässigt, men det kan också bero på att vissa av frågorna möjligtvis inte har 

reflekterats över av samtliga. Här visas ett glapp mellan religionsvetenskapens- och den 

religiösa individens perspektiv.  

Genom ett tillämpande av Jungs analytiska psykologi har jag fått en bredare 

förståelse för hur islam fungerar som vägledning för personlig utveckling och 

identitetsskapande. De medverkandes egna erfarenheter har på ett relativt 

oproblematiskt vis kunnat kopplas till individuationsprocessen, men även begrepp som 

skuggan, personan och självet som relevanta beståndsdelar av individuationen har 

kunnat sättas i förbindelse till frågeställningen. Individuationsprocessen är enligt min 
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tolkning applicerbar på den här typen av undersökningar, men kan till viss del bli lite 

svår att få grepp om eftersom Jung emellanåt är rätt otydlig, inkonsekvent och 

religionsfilosofisk i sina teorier. Däremot så träder det i undersökningen fram tydliga 

kopplingar mellan skuggan, personan och självet, och respondenternas erfarenheter.   

Undersökningen visar på ett relativt brett resultat när det gäller personernas 

upplevelser och erfarenheter. Ambitionen var att intervjua lika många kvinnor som män, 

vilket också blev fallet. Ett större antal deltagande och vidare åldersspann hade utan 

tvekan breddat undersökningen och gett en mer innehållsrik analys. Respondenternas 

upplevelser visar enligt analysen på att assimilering existerar och påverkar de 

medverkande i varierande grad. Samtliga tycktes vara medvetna om att problem med 

okunskap råder och att den leder till mycket missförstånd och onödigt ont. Däremot 

visar analysen att assimilationstrycket för de fyra respondenterna inte innebär någon 

märkbar tillbakagång eller något stort hinder för deras personliga utveckling. De lever 

enligt deras tro och strävar efter att vara goda människor i relation till Gud och islam.  

Jag anser dock att den breda okunskapen och intoleransen som existerar i och med 

assimilationstrycket har potential att hindra personlig utveckling genom religionen. Det 

är trots allt möjligt att påstå att assimilationstrycket påverkar, men då mer på en 

känslomässig nivå. Det handlar till mångt och mycket om hur viktig religionen är för 

den enskilde individen. Betyder den mycket, så är också personen villig att strida för sin 

rätt att utöva sin tro. Det är dock mycket beklagligt att man som muslimsk troende ska 

behöva vänja sig vid en viss typ av utsatthet. Aidas skildring ger också stöd till teorier 

kring hur kvinnor riskerar större utsatthet, vilket bland annat framförs av Gardells 

forskning.  

Jag anser att undersökningen visar på intressant och betydelsefull information 

gällande muslimsk identitet i ett sekulärt samhälle och vad detta betyder för troende 

muslimer. Den visar på något som är relevant för det mångkulturella samhället och visar 

samtidigt på ett stort behov av bredare kulturell förståelse och humanistisk utbildning 

som Jung själv påstod vara en absolut nödvändighet.  

 

4.2.2. Metod 

Den fenomenografiska ansatsen har visat sig vara ytterst ändamålsenlig, då den inriktar 

sig på upplevelser och hur dessa tar sig uttryck. Därför har personernas erfarenheter och 

intryck kunnat gestaltas med hjälp av intervjufrågorna. Metoden har även lyft fram hur 

erfarenheter och resonemang uttrycks genom handlandet och sambandet mellan vad och 
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hur. Islam för respondenterna handlade mycket om praktiska dimensioner och ett aktivt 

deltagande i samhället, där människan och naturen står i centrum. Det gemensamma 

referenssystemet, som jag i det här fallet väljer att kalla för islam, har visat sig uttryckas 

på olika sätt beroende på personernas livssituation och erfarenheter.   

Med den fenomenografiska metoden applicerad på undersökningens syfte och 

frågeställningen var målet att undersöka relationen mellan samhället och troende 

muslimer, samt hur uppfattningar och upplevelser manifesteras hos den muslimska 

individen. Med Jungs analytiska psykologi och individuationsprocessen som det 

teoretiska ramverket anser jag att metoden fyllde sitt syfte och ledde till den information 

som behövdes för att undersökningen skulle kunna slutföras.  

 

4.2.3. Jung och islam 

Även om Jungs teorier går att applicera på undersökningen med hjälp av den 

fenomenografiska ansatsen anser jag att det finns vissa frågetecken gällande hans 

religionsdefinition och tillämpning av begreppet konfession. Jungs utgångspunkt är att 

religion och konfession är två närmast sagt väsensskilda begrepp, även om de går att 

förena med konfessionen i underordnad position. När Jung talar om konfession, mot 

vilken han riktar vass kritik, är det ofta i samband med västvärlden och Europa, kyrkan 

och främst då kristendomens institutioner och dogmatik.158  

Undersökningen visar att det är svårt att göra en uppdelning av religionen som den 

personliga upplevelsen och konfessionen som kollektiva förhållningssätt. Min analys 

lyfter fram hur religionen flyter över i konfessionen och att den kollektiva tillhörigheten 

samtidigt spelar en viktig roll i den personliga upplevelsen och relationen till islam och 

Gud. Det är vanligt förekommande, om inte oftast en förutsättning, att den religiösa 

individen medan hen eventuellt tillhör en konfession samtidigt har en personlig relation 

till den i grunden ursprungliga religiösa upplevelsen som Jung talar om. Hans 

utgångspunkt när han behandlar religion och konfession är till stor del den kristna.  

Det vore intressant att höra vad Jung hade sagt om islam om han levt idag. Om han 

fått chansen att uppleva islams mångfald och speciellt svensk islam om man kan tala om 

en sådan. Jungs uppfattning och kunskap om islam tycks vara komplicerad. Frågan är i 

vilken utsträckning man kan ursäkta hans ståndpunkt utifrån den historiska kontexten. 

Han skriver bland annat att både kristendomen och islam är intoleranta med ett totalitärt 

                                                 
158 Almqvist, 1997: s. 84ff 
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anspråk.159 Han liknar också Hitler vid Muhammed och beskriver stämningen i 

Tyskland som krigisk och islamisk, där alla är berusade av en vild gud.160 Vissa aningar 

från imperialismen och kolonialismen lyser genom. Å andra sidan skriver han att 

kristendomen är långt ifrån sanningens enda manifestation och att han skulle välja islam 

framför den grekisk-ortodoxa kyrkan om han tvingades till ett val mellan dessa två.161 

Det råder utan tvekan en viss tvetydighet över hans inställning till och kunskap om 

islam.  

Det framgår tydligt att Jungs teorier kring religion och individuationen går att 

sammanföra med feministisk forskning vilket avsnittet om tidigare forskning visar på. 

Det är möjligt att tillämpa Jungs analytiska psykologi i moderna sammanhang, men jag 

kan inte låta bli att vara nyfiken på hur Jungs religionsdefinition skulle se ut om hans 

teorier inte hade orientalistiska undertoner.  

Min teori är att om Jung skulle vara väl insatt i feministisk islam och de många nya 

strömningarna av islam som finns idag, så skulle hans teorier passa mycket bättre till det 

muslimska identitetsskapandet i ett sekulärt Sverige år 2014. Trots detta anser jag att 

individuationsprocessen visar en ovanlig förståelse för samtidens islam.  

 

4.3. Sammanfattning 

Undersökningens syfte har varit att med hjälp av jungiansk teori skapa en förståelse för 

hur assimilation i Sverige påverkar människor med muslimsk identitet och deras 

självförverkligande. Analysens empiriska material består av intervjuer med fyra troende 

muslimer. Inledningsvis presenteras de centrala begreppen assimilation, sekularisering 

och troende muslim för att klargöra hur dessa används. Tidigare forskning som anses 

vara relevant för undersökningen lyfts fram gällande mångkulturalism, assimilation och 

islam, samt jungiansk forskning. Detta för att skapa bakgrund till undersökningen. Det 

empiriska materialet och urvalet presenteras kort tillsammans med den 

fenomenografiska ansatsen som analysmetoden. Därefter följer en redogörelse för Jungs 

analytiska psykologi, individuationsprocessen och tillhörande begrepp i ett 

religionsvetenskapligt perspektiv för att ge en kort bakgrund och för att på bästa sätt 

kunna applicera individuationsprocessen i analysen.  

                                                 
159 Jung, 1998: s. 399 
160 Jung, 1998: s. 84 
161 Jung, 1998: s. 393 
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I resultatkapitlet presenteras intervjumaterialet och i synnerhet det som ansågs vara 

relevant för frågeställningen. Materialet delades in under tre olika teman, alla knutna till 

muslimsk identitet, för att underlätta för en mer metodisk analys. Analyskapitlet 

använder samma tematiska indelning och det är här materialet analyseras utifrån de 

jungianska teorierna. Religionsfriheten i det sekulariserade samhället är det första temat, 

och här lyfts respondenternas uppfattningar och erfarenheter kring deras muslimska 

identitetsdimension fram. Samtliga medverkande visar på en förståelse för religionens 

minskade roll i samhället men i olika grader. Gemenskapen visade sig också vara 

väldigt betydelsefull för den egna muslimska identiteten. Både gemenskap med andra 

troende men även med det övriga samhället. Detta för att goda gärningar och ett gott liv 

tycks vara ytterst grundläggande för samtliga respondenter, och det goda eller 

rättfärdiga livet innebär kärlek och respekt för människan och naturen.  

Islam och relationen till Gud beskrivs av respondenterna som väldigt viktigt för deras 

eget identitetsskapande och självförverkligande. Vad som framgår är också hur livet 

som muslimsk troende innefattar mer än bara en privat religiositet som kan förpassas till 

hemmet och moskén. Islam är något som involverar hela livet, alla dimensioner, hela 

tiden. Jag förstår utifrån intervjuerna att det sekulariserade samhället och 

assimilationstrycket upplevs som betydande negativa krafter, även om dessa inte 

påverkar respondenterna till den grad att den muslimska identiteten drabbas eller att 

självförverkligandet blir lidande. Detta blir tydligt speciellt i kapitlet om relationen till 

islam och Gud. Givetvis påverkas personernas tankar och känslor. Två av de 

medverkandes berättelser visar på mer negativa upplevelser än de andra två. 

Assimilationstrycket går därför inte att negligera på något vis. Uppfattningen om att 

identiteten och tron inte tar allt för stor skada av assimilationstryck och negativa 

attityder förminskar absolut inte respondenternas erfarenheter av utsatthet och 

marginalisering. Det är ett allvarligt problem att det fortfarande existerar negativa 

attityder, känslor och föreställningar som riktas emot muslimska troende, vilket även 

appliceringen av Jungs teorier visar. Det har en betydande inverkan på individen även 

om det inte manifesteras i handlingar. 

Slutsatsen är att det sekulariserade samhälle till betydande del misslyckas med att 

värna om religionen och förstå behovet av den, men även med att främja det religiösa 

identitetsskapandet som Jung menar är livsavgörande. Negativa attityder och okunskap 

bildar ett betydande tryck emot den troende muslimen, men religionen tycks vara så 

pass viktig för respondenterna att de inte tillåter okunskap, rädsla och hat styra dem 
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eller hindra deras väg mot självförverkligande. Det här assimilationstrycket kan även 

bidra till att inspirera och sporra till ett djupare engagemang i det som respondenterna 

upplever som den sanna vägen. Islam innefattar hela livet menar Aida, Marcel, Robert 

och Medea. Hela tiden, överallt. Det islam innebär går hand i hand med 

individuationsprocessen enligt min egen tolkning. Islam vägleder, skänker kärlek och 

disciplinerar, vilket leder till en strävan efter att vara en så god muslim och 

medmänniska som möjligt. Det för mig innebär en tydlig koppling till självet som 

psykets samordnare och uttolkare, en koppling som emellanåt ger personerna 

upplevelser av den stora kärleken som är Gud.  

Trots att religionen tappat inflytande över samhället och betydelse för många 

människor är det nödvändigt att se religionens fortsatta roll i det mångkulturella 

samhället. Behovet av religionen och den andliga vägledningen har fortfarande ett starkt 

fäste och en självklar plats i ett samhälle som påstår sig vara sekulariserat, modernt och 

humant, men som samtidigt skapar svårigheter för den troende individen som söker 

utveckla sig själv i relation till en större helhet. 
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6. Bilaga 

6.1. Intervjufrågor 

 

1. Sverige anses i dag vara ett sekulariserat land. Det innebär att religion inte har 

lika stor betydelse för samhälle och individer, men även att religionen tappat 

visst inflytande. Hur skulle du beskriva samhällets syn på religion utifrån dina 

egna erfarenheter?  

2. Vad betyder islam för dig och hur lever du enligt din tro? 

3. Hur skulle du beskriva din relation till Gud? 

4. Skulle du påstå att din tro vägleder dig och hjälper dig att utveckla din identitet? 

5. Är gemenskap och umgänge med andra troende viktigt för dig? 

6. Blir du bemött på något speciellt sätt av människor som inte delar samma syn på 

livet och religion som dig? 

7. Känner du dig någonsin tvingad till att dölja din tro eller förändra dig på något 

sätt för att du ska passa in i samhället?  

8. Påverkar detta dig som person, ditt sätt att leva och utvecklas? 

9. Har du några tankar kring icke-troende människors kunskap om islam? 

10. Känner du dig som en del av det svenska samhället och att din röst blir hörd? 

http://www.jungnewyork.com/islamic.shtml
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