
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520 mil från Karbala 

En kvalitativ studie av ashuraritualen i Trollhättans shiamuslimska 
urdutalande församling 

Tobias Johansson 

2017 
 

Examensarbete, Avancerad nivå (masterexamen), 30 hp 
Religionsvetenskap 

Masterprogram i religionsvetenskap 

 
Handledare: David Carlsson 

Examinator: Peder Thalén 



 

 

 

 

 



 

3 

 

Abstrakt 

Studiens övergripande syfte är att se hur den shiamuslimska ashuraritualen påverkas av 

migration där den förflyttas från en geografisk, kulturell och politisk kontext till en annan. 

Den utgår ifrån tre inledande frågeställningar: Hur genomförs ashuraritualen i Trollhättans 

shiamuslimska urdutalande församling? Vilka förändringar har ritualen genomgått sedan 

församlingen bildades enligt informanterna? Vilken påverkan har den omgivande kontexten 

på församlingens genomförande av ashuraritualen? Dessutom prövar studien hur ritualteorier 

av Vernon Schubel samt Carolina Humphrey och James Laidlaw kan användas för att skapa 

förståelse för dessa förändringar.  

 

Resultatet i studien baseras på två observationstillfällen av ashuraritualen i Trollhättans moské 

i Lextorp samt en gruppintervju med utövare och två enskilda intervjuer med moskéns lokala 

auktoriteter. Materialet från dessa har analyserats utifrån konstruerade analyskategorier 

baserade på forskningsöversikt och resultat. Den teoretiska ramen för studien utgörs av 

ritualteorier av Vernon Schubel respektive Carolina Humphrey och James Laidlaw. 

 

Studiens huvudsakliga slutsatser är att förändringarna i genomförandet av ashuraritualen är 

kopplade till de globala motsättningar som finns mellan shia- och sunnimuslimer snarare än 

den mer närliggande omgivande kontexten. Att förändringarna också beror på att den 

undersökta församlingen har ett ursprung i folkgruppen khojas från nordvästra Indien samt att 

församlingens sheikh som lokal auktoritet har ett avgörande inflytande över vad som räknas 

som godkända inslag i ritualen. Förutom dessa slutsatser visar också studien att Schubels samt 

Humphrey och Laidlaws ritualteorier kan bidra med förståelse när det gäller förändringar i 

ritualens genomförande även om detta inte är teoriernas primära syfte. 

 

Studien är relevant som ett ritualteoretiskt inläggs samt för att nyansera bilden av shiaislam 

som minoritetsreligion i Sverige i en tid där mellanmuslimska konflikter, genom immigration 

och globalisering, blivit aktuella. 
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Abstract 

The overall aim of this study is to see how the shia islamic ashuraritual is influenced by 

migration as it is moved from one geographical, cultural and political context to another. The 

study is based on two initial questions: how is the Ashuraritual conducted in the urduspeaking 

shiamuslim congregation of Trollhättan? What changes has been undertaken in the ritual since 

the founding of the congregation according to the informants? What influence does the 

surrounding context have on the congregation’s implementation of the ashuraritual? In 

addition, the study examines how the ritual theories of Vernon Schubel, Carolina Humphrey 

and James Laidlaw can be used to get a further understanding om these changes.  

 

The result of the study is based on two occasions of participant observations of the 

ashuraritual in Trollhättans Shia mosque in Lextorp together with one group interviews with 

practitioners and two individual interviews with local authorities of the mosque. The material 

from these has been analysed based on constructed categories derived from the research 

overview and the results. The theoretical framework of the study consists of the ritual theories 

of Vernon Schubel, Carolina Humphrey and James Laidlaw. 

 

The main conclusions of the study are that the changes in the way that the ashuraritual is 

carried through are related to the global antagonism between Shia and Sunni Muslims rather 

than the more immediate surrounding context. The changes can also be related to the 

congregation’s origin as Khojas from North West India together with the local sheikh’s 

authority over what are to be consider approved elements of the ritual. In addition to these 

conclusions the study also shows that Schubel´s, Humphey and Laidlaws ritual theories can 

contribute to the understanding of changes in ritual implementation, even if that is not the 

original purpose of the theories. 

 

The study is relevant from the perspective of ritual theory as well as to variegate the depiction 

of shiaislam as a minority religion in Sweden in a time when inter-muslim conflict through 

immigration and globalization has become relevant. 
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Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till de som hjälpt mig under uppsatsskrivandet. Först David 
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Kapitel 1: Inledning 

 
I Lextorp, nära E45, ligger Trollhättans shiamuslimska moské. På motorvägen utanför 

passerar tusentals bilar med passagerare som i de flesta fall är omedvetna om de färgstarka 

shiamuslimska ritualer som genomförs bara några meter bort i moskéns lokaler. Dessa ritualer 

har ett ursprung och en historia som geografiskt spänner över stora områden. Färdas man 520 

mil i sydostlig riktning från Trollhättans moské kommer man till Karbala i Irak, en plats som 

kommit att definiera shiaislam och de ritualer som genomförs i mosken. Det är detta avstånd 

från Lextorp till Karbala som studiens titel syftar på. 

   

Denna studie handlar om genomförandet av den shiamuslimska ashuraritualen i Trollhättans 

shiamuslimska urdutalande församling. Speciellt intresserar sig undersökningen för de 

förändringar och avgränsningar i genomförandet som gjorts sedan den urudtalande 

församlingen bildades under tidigt 70-tal. I sin tur kan dessa förändringar skapa en förståelse 

för vilka förutsättningar som kan sägas gälla i Sverige för shiaislam som en minoritetreligion 

och för de shiamuslimer som lever här. 

 

Min egen ingång i ämnet är dels intresset för shiaislam som en internationell religion vilken 

många gånger hamnar i skuggan av sunniislam, dels ett intresse för ritualen som en starkt 

meningsbärande aktivitet. Efter ett ganska slumpartat samtal med en shiamuslim och dennes 

insiktsfulla beskrivning av hur det kan vara att leva som shiamuslim i Sverige förstärktes detta 

intresse och ledde mig vidare mot ämnet. 

   

Europas och Sveriges framtid kommer inom överskådlig tid att vara sammanvävd med de 

religiösa minoriteter som bor här. Med tanke på att islam på relativt kort tid blivit den största 

minoritetsreligionen i Sverige så är det relevant att med så många infallsvinklar som möjligt 

försöka skapa förståelse för vad detta innebär. Det är också viktigt att förståelsen för islam i 

Sverige nyanseras och i detta är kunskap om shiaislam en stor del, särskilt i ljuset av den 

senaste tidens attentat mot shiamuslimska församlingslokaler. 
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1.2 Syfte 
 

Studiens övergripande syfte är att synliggöra hur genomförandet av den shiamuslimska 

ashuraritualen påverkas av den situation som ritualen utförs i. Med andra ord hur 

ashuraritualen påverkas av migration där den flyttas från en kontext till en annan, något 

annorlunda, kontext. Vidare vill studien pröva om religionsvetenskaplig ritualteorier kan 

användas för att öka förståelsen för hur och varför ritualer förändras. Förutom detta 

övergripande syfte vill studien också, som ett tidsdokument, beskriva hur ashuraritualen som 

fenomen genomförs i Trollhättans urdutalande shiamuslimska församling under början av 

2000-talet. Denna församling har sin bakgrund i folkgruppen khojas från nordvästra Indien 

vilket tillför ytterligare en dimension i studien. Undersökningen knyter an till flera 

forskningsfält inom det religionsvetenskapliga området, bland annat ritualteori, 

religionshistoria, socialantropologi och religionssociologi. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar:  

 

1) Hur genomförs ashuraritualen i Trollhättans moskés urdutalande shiamuslimska 

församling? 

 

2) Hur har genomförandet av ashuraritualen förändrats sedan församlingen bildades 

enligt informanterna? 

 

3) Vilken påverkan har den omgivande kontexten på församlingens genomförande av 

ashuraritualen? 

 

 

1.4 Hypotes 
 

I inledningen av skrivandet var min hypotes att det är den omgivande svenska kontexten som, 

efter att ashuraritualen geografiskt och kulturellt har flyttats till ett nytt sammanhang, orsakat 

förändringarna i ritualens genomförande. I diskussionen prövas denna hypotes. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Trollhättans moské har två shiamuslimska församlingar, en urudtalande med ursprung i 

folkgruppen khojas från nordvästra Indien och en arabisktalande med många medlemmar från 

mellanöstern. Denna studie fokuserar på den urudtalande församlingen eftersom den 

representerar en sydasiatisk shiaislam vilket inte är lika beforskat som shiaislam i 

mellanöstern. Dessutom är denna en av de äldsta shiaförsamlingarna i Sverige. Båda 

församlingarna har en manlig och en kvinnlig del och studien tar sin utgångspunkt i den 

manliga delen av den urdutalande församlingen. Studien undersöker i första hand 

genomförandet av ashuraritualen vilket är en avgränsning eftersom ashura är en av de tio 

dagarna under muharramhögtiden. 

 

 

1.6 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen inleds med ett bakgrund- och forskningsöversiktskapitel (kapitel 2) där det ges en 

översikt av shiaislam samt tidigare forskning om ashuraritualen och den shiamuslimska 

folkgruppen khojas. Där kommer det också att redogöras för islams förhållande till den 

omgivande kontexten, först muslimers situation i länder där inte islam är majoritetsreligion, 

därefter relationen mellan shia och sunni samt kort om islams relation till det sekulära. 

Därefter följer ett kapitel med teoretiska utgångspunkter (kapitel 3) främst ritualteori, som jag 

valt att använda mig av.  

 

Näst kommer metodkapitlet (kapitel 4) där jag redogör för de halvstrukturerade intervjuer och 

deltagande observationer som använts för att samla in studiens empiriska underlag. Här lyfts 

också Mats Alvessons reflektionspunkter in som ett sätt att kritiskt och självreflekterande 

granska den egna metoden. Efter detta följer undersökningens resultatkapitel (kapitel 5) där 

det empiriska underlaget presenteras, följt av kapitlet diskussion och teoretisk bearbetning 

(kapitel 6) där studiens frågeställningar besvaras utifrån forskningsöversikt, teori och resultat 

vilket också avslutar undersökningen. Där ges också förslag på framtida forskning och 

avslutande slutsatser. 
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Kapitel 2: Bakgrund och forskningsöversikt 
 

Nedan följer en bakgrundsbeskrivning och forskningsöversikt med redogörelser och slutsatser 

från andra studier. Först en kortfattad bakgrundsbeskrivning av shiaislam, dess historia, 

relationen mellan shia- och sunnislam samt shiaislam i Sverige. Därefter om tidigare 

forskning kring ashuraritualens ursprung, betydelse och genomförande. Sen en redogörelse 

för islams relation till den omkringliggande kontexten där bland annat muslimer situation i 

icke-muslimska länder tas upp. Kapitlet avslutas med en fokuserande beskrivning av den 

shiitiska, indiskättade, folkgruppen khojas vilken studien har som målgrupp och till vilka var 

och en av de andra delarna av kapitlet har en koppling.  

 

Denna studie kan placeras i mitten av en triangel, dels mellan tidigare forskning om 

ashuraritualen, om vilket det har skrivits en hel del och där jag har fått sålla fram de källor 

som använts. Dels forskning om shiamuslimska khojas vilket inte verkar vara ett så beforskat 

område och där jag har tagit med merparten av det som jag har funnit. Den tredje delen av 

triangeln gäller forskning om shiamuslimers förhållande i Europa vilket öppnar upp för ett 

brett forskningsfält som denna studie endast kan göra nedslag i. 

    

När det gäller analysen av den insamlade empirin finns en koppling till detta kapitel. De olika 

analyskategorierna har konstruerats utifrån empirin men även utifrån detta kapitels olika 

delar. I diskussionskapitlet jämförs sen studiens resultat mot slutsatserna från de andra 

studierna i forskningsöversikten. 

 

2.1 Shiaislam 

2.1.1 Shias ursprung 

För att visa på ashuraritualens ursprung redovisas här en översikt över delar av shiaislams 

tidiga historia, imam Hussiens död vid Karbala och några centrala shiitiska doktriner. Först 

Heinz Halm (2007) som skriver att bakgrunden till shia finns i den splittring som uppstod 

efter Muhammeds död år 632. Motsättningen uppstod mellan de som hävdade att Muhammed 

hade utpekat sin kusin Ali ibn Abi Talib till sin efterträdare och imam, d.v.s. religiös och 

politisk ledare för den muslimska gemenskapen, och de som menade att Muhammeds 

följeslagare Abû Bakr i fortsättningen skulle vara ledare, kalif, för denna gemenskap. Vidare 

menar Halm att shia tolkar citat från Muhammed som rättfärdigande av Alis auktoritet (Halm 
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2007: 3-4). Moojan Momar (1985) skriver att det istället blev Abû Bakr som valdes genom 

konsensus utan att Ali var närvarande och då till att endast inneha det politiska ledarskapet 

(Momar 1985: 11). Abû Bakar efterträddes av Umar, därefter valdes Uthman till ledare för 

den muslimska gemenskapen. Efter att Uthman mördats tog Ali makten, den enda tid då 

islam, enligt shia, har haft en legitim ledare. Ali mördades år 661 på väg in i en moské och 

fick omedelbart särskild status av sina anhängare, de som då kommit att bilda Shiat Ali, Alis 

parti (Halm 2007: 3-6). 

2.1.2 Karbaladramat 

Den förste kalif som inte känt profeten Muhammed personligen var Yazid. I opposition till 

honom fanns Husayn1, Alis andre son med Muhammeds dotter Fatima, som år 680 beslutade 

sig för att resa från Medina till staden Kufa med avsikten att vinna över staden till sin sida i 

maktkampen. Hans allierade i Kufa hade lovat att stå på Husayns sida men väl på plats med 

sitt följe, familj och anhöriga, svek Kufaborna Husayn av rädsla för repressalier. Den 

Yazidtrogna guvernören blockerade Husayns reträttväg och hans tillgång till vatten. Under 

månaden Muharrams andra dag inledde den omringande armén belägringen av Husayns läger 

vilket slutade med Husayns död, dekapitering och slutligen tillfångatagandet av överlevande 

kvinnor och barn. För shiiter representerar denna belägring och massaker vid Karbala klimax i 

universums historia (Halm 2007: 9, 14, 16). Momar menar att det var Husayns martyrskap vid 

Karbala som satte en känslomässig prägel på den orättvisa maktfördelningen efter 

Muhammeds död (Momar 1985: 242). 

2.1.3 Splittring och ockultation 

760-talet innebar en religiös splittring inom shia kring hur imamatet skulle utformas. Endast 

en av dessa splittringsgrupper, ismailiterna, finns kvar idag. Den elfte imamens död innebar 

slutet på Alis släktlinje vilket ledde till förvirring inom shia. Under denna tid dyker tanken på 

att den tolfte imamen, Al-Mahdi, skulle leva dold i väntan på sin återkomst och 

ockultationsbegreppet uppstår. Den tolfte imamen sägs ha gömts i unga år och därefter valt att 

hålla sig gömd. Denne Al-Mahdi – den rätteligen vägledda, ger shiamuslimer eskatologiska 

associationer. Al-Mahdi kommer enligt tolvimamsshia, majoritetsinriktningen inom shia, att 

komma tillbaka på ashura, den 10:e dagen i månaden muharram, till dess lever han dold på 

jorden i den så kallade stora ockultationen. Sedan år 875 har islam enligt shia ingen rättmätig 

ledare och shias historia är en historia av försök att komma tillrätta med detta ledarskap tills 

                                                 
1 Stavningen på imam Husayn varierar beroende på källa. Jag har valt att inte likforma detta utan återger 

stavningen av imamens namn så som framställt i källan. 
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al-Mahdi återvänder. (Halm 2007: 15, 19,24, 30-34, 89, 91, 100, 104). Senare i detta kapitel 

följer en beskrivning av hur detta ledarskap organiserats genom shias auktoritetsstruktur. 

Detta kommer senare att vara en viktig del i besvarandet av studiens frågeställningar. 

 

Sunni anser att endast koranen och Muhammeds kommentarer och handlingar äger auktoritet. 

Shia inkluderar även Fatima och de andra tolv imamerna, tillsammans utgör dessa de fjorton 

ofelbara som shia menar är grunden för religiös praktisk och lagstiftning. Ingen annan person 

kan räknas som ofelbar. Praktiskt innebär denna syn på imamerna att det anses som en 

hedervärd handling att gråta över imamernas öde. Deras namn används ofta och är populära. 

För sunni är Profeten och dennes följeslagare ideal att se upp till och efterlikna, för shiiter 

gäller detta även imamerna (Halm 2007: 30-33). 

2.1.4 Ahl al-Bayt och metahistorien 

Vernon Schubel (1993) skriver i sin studie av sydasiatisk shia att de tolv imamerna, Fatima 

och Profeten Muhammed bildar ahl al-Bayt, huset folk, det vill säga Profetens släkt. Profeten, 

Ali, Hassan, Husayn, Fatima - ”De fem under kappan”, bildar de fem moraliskt rena, 

symboliserat genom de fem fingrarna på Fatimas hand. Ahl al-Bayt representerar exempel för 

resten av mänskligheten och antas kunna influera människor i deras fysiska och spirituella liv.  

Ahl al-Bayt befinner sig nu i paradiset, i en metahistoria som går parallellt med den 

vardagliga. Troende kan komma i kontakt med denna värld genom ritualen och genom ahl al-

Bayts symboler (Schubel 1993: 20, 22, 35). Momar menar att imam Husseins roll i Al Bayt 

främst är att representera möjligheten till frälsning för alla shia via martyrskap och att detta 

har gett Hussein en framstående position (Momen 1985: 236). Vi ska senare i 

diskussionskapitlet se hur denna metaverklighet och al-Bayt som föredömen är relevant för 

ashuraritualens betydelse. 

2.1.5 Auktoritetsstrukturen inom shia 

En annan viktig del för att förstå de förändringar som ashuraritualen genomgått i Trollhättans 

moské är auktoritetsstrukturen inom shiaislam. Om detta skriver Momen (1985) att koranen i 

flera passager förbjuder blind imitation men att shia har tolkat detta som att det endast gäller 

det grundläggande i religionen. När det kommer till religiös lag och rituell praxis gäller att det 

inte är nödvändigt att alla shia är insatta. Istället räcker det med att en mindre del av 

församlingen tar på sig att sätta sig in i religiösa frågor om bland annat lag och rit, resterande 

shia måste i sin tur följa någon av dessa. Med andra ord, alla shia som inte själva kan 

genomföra utförliga studier i lag och ritual måste söka efter och följa någon som kan detta. 
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Den del som sitter inne med denna kunskap kallas för ulama och formar de religiösa laglärde 

inom shia. Personer inom ulama med särskilda kunskaper, och dessutom rätten att fatta 

självständiga beslut i frågor om lag och rit, kallas för mujatahids. Att följa, eller imitera, en 

mujatahid kalls för taqlid och dennes följare kallas då för muqallid (Momen 1985: 175). 

 

Det är endast mujatahids som får förrätta ijthihad, processen att komma till religiösa beslut 

genom att kombinera det mänskliga förnuftet med den religiösa lagen, i sig baserad på 

koranen, hadither och konsensus. En mujatahid är alltså en person som utövar ijthihad. Målet 

med ijthihad är att komma fram till vad imamerna skulle ha beslutat i varje enskilt fall och 

skulle i teorin kunna leda till nytänkande bland ulama, men Momen menar att på grund av 

ihtyat, vilket kan beskrivas som försiktighet mot att gå utanför imamernas väg, så hindras 

många gånger innovation. Under 1700- och 1800-talet blev det vanligt att en mujatahid 

baserades sina beslut på tidigare mujatahiders utlåtande. Särskilt betydelsefulla mujatahids 

blev då erkända som marja at-taqlid, referenspunkter för imitation (Momen 1985: 185-186, 

199). 

 

Marjas at-taqlid får sin auktoritet och legitimitet från det allmänna erkännande från andra 

shiamuslimer. Detta erkännande baseras på marjans2 fromhet och bildning, men även på 

upplevelsen av att marjan står i kontakt med den tolfte imamen. Det finns ett 

beroendeförhållande mellan marjan och ulamas lokala företrädare, mullas3. Den förstnämnde 

behöver mullas för att förmedla en positiv bild av marjan som from och kunnig till den lokala 

församlingen och därigenom ge denne erkännande. Samtidigt behöver den lokala mullan 

marjan eftersom dennes höga status färgar av sig på mullan (Momen 1985: 229). 

 

David Thurfjell (2006) menar att shiitisk auktoritet fungerar enligt ett två-vägskoncept där 

den person som befinner sig längst upp i hierarki inom ulaman kan förstås som 

sammanlänkad och beroende av de längre ned eftersom dessa shias, genom ord, handling och 

attityd upprätthåller de överordnades auktoritet. Så länge inte auktoriteten utmanas utan tas 

                                                 
2 Ibland används den för väst mer välkända titeln ayatollah istället för marja, dessa är mer eller mindre att räkna 

som synonymer. Informanterna i studien använde titeln ayatollah, därför kommer denna titel fortsättningsvis att 

användas istället för marja. 
3 Den lokala auktoritetens titel varierar. Mulla är en titel som är vanlig i iransk kontext. Inom sunniislam kallas 

ofta den lokala auktoriteten för imam, traditionellt den som leder bönen. Inom shiaislam är titeln imam 

problematiskt eftersom den signalerar en koppling till doktrinen om imamatet och en släktlinje till profeten 

Muhammed, istället kallas den lokala ledaren för sheikh. Detta är också vad informanterna i studien i första hand 

kallar den lokala auktoriteten och den titel som hädanefter kommer att användas. 
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för givet så består auktoriteten och genererar ny auktoritet genom andras sätt att tala och 

uppträda inför auktoriteten. Denna syn på auktoritet innebär en mindre statisk bild än att det 

enbart skulle vara fråga om en ovillkorlig lydnad (Thurfjell 2006: 134, 141-142). 

 

Vidare menar Momen (1985) att det har skett en förändring mellan ulama och resterande shia 

i det att ulama alltmer kommit att få en prästliknande roll och att det nu är större krav på 

konformitet, inte bara när det gäller religiös lag utan också när det gäller rituella och 

ideologiska aspekter. Ulamas verksamhet har också fått dominans över två andra utmärkande 

delar inom shia, dels sufisk mystik, dels massornas populärreligiösa uttryck. Vidare så 

fungerar lokala representanter för ulama som guider för shiamuslimer i deras religiösa vardag 

när det gäller att navigera sig fram till ett positivt balanskonto inför domedagen. Att 

exempelvis inte delta i ritualer som man är förmögen att delta i räknas som ett minus på detta 

konto (Momen 1985: 203, 205, 229, 234). Vi ska i diskussionskapitlet se hur ulamas 

dominans över populärreligiösa uttryck får konsekvenser för vilka inslag i ashuraritualen som 

räknas som legitima. 

 

 

2.2 Shia i Sverige 
 

Göran Larsson och David Thurfjell menar i SST:s4 skriftserie Shia-muslimer i Sverige – en 

kortfattad översikt (2013) att shiaislam utgör ca 15 % av världens muslimer och att i 

mellanöstern utgör shiiter ca 40 % av den muslimska befolkningen. Eftersom Sverige inte 

registrerar trostillhörighet blir en uppskattad siffra på antalet shia i Sverige år 2012 är 

165 000. Detta baseras på antalet invandrare med härkomst i shiamuslimska länder. Enligt 

shiasamfunden5, vilket 2013 var 39 stycken i Sverige, är siffran högre: 250 000 (Thurfjell, 

Larsson 2013: 13, 22, 25-26, 35).  

      

I Sverige är ca 30-35% av det totala antalet muslimer shia vilket alltså innebär ungefär samma 

procentuella nivå som antalet shia i mellanöstern. Irak och Libanon, Iran och Afghanistan är 

                                                 
4 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
5 Den senaste SST-statistik från 2015 visar för första gången att ISS, Islamiska shiaförbundet, finns registrerat 

med 31 114 medlemmar. Detta gör ISS till det näst största muslimska förbundet i Sverige efter SMF, Sveriges 

muslimska förbund med 34 855 medlemmar. Enligt SST:s statistik över utbetalt statsbidrag för 2016 kan det 

noteras att ISS fått 200 000 i projektbidrag för säkerhetshöjande åtgärder. Liknande summor har också tilldelats 

andra muslimska och kristna trossamfund (SST:s årsbok 2017). 
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vanliga hemländer för svenska shiamuslimer. Thurfjell och Larsson menar att antalet religiöst 

aktiva shia är ca 70 000 men att det är svårt att räkna på denna kategori eftersom begreppet 

religiöst aktiv är komplicerat6. När det gäller auktoriteter bland shia i Sverige så är ayatollah 

Sistani den mest populära laglärde. Ca 70 % av shiamuslimerna i Sverige följer denna 

ayatollah som förespråkar försoning mellan sunni och shia. Många församlingar har dessutom 

inlett en försvenskningsprocess till följd av Sistanis uttalanden om att shiamuslimer måste 

anpassa sig till det land de bor i (Thurfjell, Larsson 2013: 13, 22, 25-26, 35). Just ayatolla 

Sistanis inflytande kommer senare i studien att visa sig märkbart.      

 

 

2.3 Ashuraritualen  
 

Så som jag förstått det så grundar sig kunskapen om ashuraritualen främst på studier gjorda i 

länder där shiaislam är majoritet, exempelvis i Iran och Irak, eller i muslimska länder som 

Afghanistan, Pakistan och Indonesien där shia länge varit etablerade som en minoritet. Jag har 

inte funnit några studier som gjorts på ashuraritualen i en nordisk kontext. 

 

Om vi ser till ashuraritualen ursprung så lyfter Halm fram att det första exemplet på offentligt 

gisslande inom shiaislam var de så kallade Botgörarna. Deras exempel, att år 684 spendera 

dagar och nätter med gisslande och till slut martyrdöd i ånger för att inte ha hjälp Hussain, har 

blivit en förebild inom shia. Shia startade i en mesopotamiska kontext där botgörande och 

klagande var en vanlig bland såväl judar, kristna och muslimer. Förebilden för hur själva 

sorgehögtiden skulle genomföras utvecklades sedan i Iran under 1400-talet. Shias 

högtidskalender har sin klimax under de första tio dagarna av Muharram – årets första månad. 

Var och en av de tio dagarna fokuserar på olika episoder i karbaladramat. Den nionde (tasna) 

och tionde (ashura) dagen utgör klimax i muharramhögtiden (Halm 2007: 41 42, 62). 

 

 

                                                 
6 Göran Larsson (2014) skriver att IS, islamska samarbetsrådet, etablerades 1988 men att Islamska 

shiasamfundet (ISS) inte blev invalda förrän 2006 och först 2008 fullvärdiga medlemmar i IS. Ett mindre antal 

shiamuslimska församlingar står idag utanför IS men är medlemmar i FIFS, Förenade islamska föreningar i 

Sverige. Att muslimer i Sverige skulle kunna samlas under en förening ser Larsson som osannolikt i dagsläget. 

Likaså kan relationen mellan sunni och shia sägas ha försämrats i och med inbördeskriget i Syrien och Irak. 

Anmärkningsvärt enligt Larssons undersökning är att svenska shiitiska församlingar står bakom flera nätsidor än 

övriga muslimska församlingar trots att de är färre till antalet (Larsson 2014: 19, 39, 52, 58-59, 61). 
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Sett till ashuraritualens kontakt med väst så publicerades år 1634 den första skildringen av 

muharramfirandet av en västerlänning, Thomas Herbert från England. Senare, 1684-1689, blir 

Engelbert Kaemper den förste svenska att bevittna en ashuraritual i Istahan, Iran. Därefter 

kom engelsmannen James Morier, 1810-1858, att som förste Europé som rapporterade om 

ta´ziyen i sin helhet. Efter honom finns skildringar av Arthur de Gobineau, 1855-1858, en 

fransk diplomat, som rapporterade från de persiska sorgespelen. Gobineau noterade att bland 

rekvisitan i sorgespelen användes brittiska militäruniformer, ett exempel på ritualens 

anpassningsförmåga (Halm 2007: 43-45, 63, 73). 

2.3.1 Tidigare beskrivningar av ashurahögtidens inslag och begrepp 

Följande avsnitt beskriver de inslag, begrepp och symboler som traditionellt funnits med i 

ashuraritualen och dess sammanhang. Därefter redogörs det ytterligare för ashuraritualens 

historia, utveckling samt några exempel på dess betydelse i samtiden vilket senare i studien 

jämförs mot resultatet och utgör en del av diskussionsunderlaget. 

 

Enligt Schubels (1993) sydasiatiska studie av shiaislam så kallas sorgeaktiviteter under 

muharram med ett gemensamt namn för azaderi. Schubel menar att följande begrepp är 

viktiga för förståelsen av azaderi: 

1) Imambaragh: samlingsnamn för byggnader för shiaaktivitet. Där genomförs majlis 

och där förvaras också reliker och rituella objekt. 

2) Majlis: samlingsnamn för klagosammankomster där karbaladramat återberättas. 

3) Zakir: återberättare av karbaladramat. Zakirens skicklighet bedöms av hur väl han 

lyckas återberätta dramat på ett sätt som försätter åhörarna i sorg. I sydasiatisk shia 

använder zakiren ofta poesi. 

4) Gham: den del av majlis då publiken börjar gråta. Oftast slutar gham när zakiren blir 

överväldigad av sorg. Ibland övergår då gham i matam, den fysiska manifestationen av 

sorg. 

5) Julus: offentliga sorgeprocessioner där heliga objekt visas upp exempelvis Husayns 

gravbyggnad, hans häst, imamernas kistor och brodern Abbas standard. 

6) Ziyarat: pilgrimsfärder till heliga platser men också samlingsnamn för hälsningar och 

böner mot imamernas gravar. Ziyarat som hälsning till imamerna markerar ofta slutet 

på ritualen. 

7) Matam: den fysiska akten att sörja imamen. Matam genomförs med bröstslag, gissling 

med kniv eller kedja (Zanjir ka matam), med svärd (Talvar ka Matam) eller att 
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utövaren går barfota över glödande kol (Ag ka matam). Matman slutar vanligtvis med 

hälsningar, ziyarat, till imamerna och därefter en gemensam måltid, niyaz. Matam 

börjar först på muharrams femte dag men då inte så intensivt, därefter stegras matam 

fram till Ashura. Matam utför ibland genom att deltagarna bildar cirklar, ibland genom 

att de bildar led.  
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Trollhättans moskés imambaragh – lokal för shiitiska aktiviteter.  

Längst fram upphöjd plats för sheikh och zakir kantad av fyra av församlingens alam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imambaragh under ashuraritualer. 
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Majlis övergår alltså i gham, rituellt gråtande, som ibland övergår i matam, gisslande. Denna 

ordning ändras inte under muharramritualerna även om intensiteten ökar ju närmare Ashura 

det lider. Genom majlis och julus bekräftas utövarna sin tro och visar upp den inom 

kollektivet samt gentemot utomstående. Majlis och julus ger också utövarna möjlighet att 

möta viktiga religiösa symboler inom shia (Schubel 1993: 12,73, 79, 93-99, 107, 119-120, 

129- 133, 146, 152-153). 

 

I Schubels intervjuer med utövare av Zanjir ka matam, gissling med piskor, menar han att 

smärta inte är huvudsyftet med detta. Schubel skriver att fysisk matam istället kan sägas ha 

andra syften. Dels att visa styrkan i shias hängivenhet till ahl al-Bayt. Dels att visa ahl al-

Bayts styrka genom att dessa, trots att lång tid har gått, förmår shia att utföra handlingar som 

innebär fysisk risk. Genom fysisk matam går utövaren in i karbalaberättelsen och blir en 

krigare vi Husayns sida. Han visar också vilken hängivenhet imam Hussein uppbringar efter 

1400 år samt att handling är viktigare än ord. Under den tionde dagen av muharram, ashura, 

tillägnas gham och matam imam Husayn. (Schubel 1993: 108, 139, 147-149). I resultat- och 

diskussionskapitlet kommer just denna typ av blodsutgjutande matam att återkomma som en 

källa till diskussion inom Trollhättans församling och visar sig vara betydelsefull i förhållande 

till shias auktoritetsstruktur. 

2.3.2 Ashuraritualens symboler 

Schubel lyfter fram några viktiga symboler som används under sydasiatiska muharramrituler: 

1) Alams: Pålar som ska påminna om Husayns standard, ibland med Fatimas hand 

upptill. 

2) Zuljinah: Hästar som symboliserar Husayns död som martyr. 

3) Taziyahs: I sydasiatisk shia är detta repliker av Husayns gravbyggnad. I arabisk eller 

iransk shia syftar det istället på en slags teaterföreställningar om karbaladramat. 

4) Ta bats: modeller av Husseins kista. Ibland klädda i vitt tyg med blodbestänk. 

5) Palna: spädbarnet Ali Asghars vagga. 
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Olika exempel på Trollhättans moskés alam. 
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Skåp med rituella objekt. Högst upp Taziyahs – repliker av imamernas gravbyggnader. 

Längst ner palna – replika av spädbarnet Ali Asghars vagga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till höger: Två versioner av palna. Längst till vänster: Ta but. Replika av Husseins kista. 
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Schubel menar att ashuraritualerna fyller flera funktioner. För det första ger det utövaren en 

slags syndaförlåtelse eftersom denne i ritualen visar sig vara beredd att stå vid Husayns sida 

och därmed inte delta i det övergrepp som massakern vid Karbala innebar. Exempelvis ger 

Taziyahs, repliker av Huseyns grav, shia möjlighet att symboliskt begrava Huseyn och 

därmed ändra det misstag som gjordes när Husayn inte begravdes på rätt sätt av de sina. För 

det andra ger ritualen utövaren en upplevelse av gemenskap. En känsla av jämlikhet och 

identitet som delas med de andra deltagarna. Under ritualen är alla jämlikt underkastade 

berättelsen och alla står på samma sida i kampen mot Husayns fiender. För det tredje utbildas 

utövaren i sin religion och får, främst genom zakirens föreläsningar, religiösa argument att 

använda mot kritiska sunni och icke-muslimer (Schubel 1993: 108-116, 157-158). 

 

Även Halm menar att ashuraritualen skapar en stark känsla av gemenskap eftersom den gör 

deltagarna till en slags blodsbröder. Enligt Halm är ritualerna under muharram ofarliga om 

det inte förekommer provokationer mellan shia och sunni. Dessutom övervakas pojkar och 

unga män noga. Bland unga män har gisslandet symbolvärde som manlighetsritual och det ger 

status i shiasamfundet för de män som deltar. Mullas deltar inte i gisslandet eftersom 

självskadande räknas som syndigt (Halm 2007: 43-45, 63, 73, 85). 

2.3.4 Ashuraritualens historia och utveckling 

För att förstå genomförandet av ashuraritualen i Trollhättans moské behöver vi en bakgrund 

av dess historia och utveckling. Jag hänvisar här till Yitzhak Nakash (1993) som i sin artikel 

spårar utvecklingen av muharramritualerna och beskriver hur det sociopolitiska läget 

förändrat deras form och innehåll. Han ställer också frågan om vilken roll andra kulturer och 

religioner kan ha spelat i ritualernas utveckling. Nakash menar att sedan 1200-talet gäller fem 

olika typer av ritualer kring Karbaladramat: 

1) Minnesritualer 

2) Pilgrimsfärder till Hussains grav 

3) Offentliga sorgeprocessioner  

4) Teaterrepresentationer av slaget vid Karbala samt  

5) Gisslande 

Av dessa är minnesritualen den äldsta och ska enligt traditionen ha påbörjats av de kvinnor 

som följt Hussein och efter slaget blev tagna som fångar. Innan de fördes till Damaskus ska de 

ha genomfört en minnesritual för Hussain (Nakash 2015: 163). 
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Historiskt så har ritualerna haft en varierande offentlig roll beroende på den politiska makten.        

Under ummayyadperioden så hölls minnesritualerna privata och hemliga. Senare, under 

Abbasidperioden så kunde de hållas i offentliga moskéer på grund av de regerandes beskydd, 

det var även under denna period som speciella mötesplatser, husayniyyat7, uppfördes i 

Bagdad, Aleppo och Kairo. Under 800-talet började också minnesritualerna att ledas av en 

poet, detta uppmuntrades av imamerna som ett sätt att vidareföra minnet av karbaladramat 

samt att legitimera deras egen position som arvtagare till Muhammed. Likaså uppmuntrade 

imamerna pilgrimsfärder till Hussains grav eftersom detta, förutom att stärka shiismens 

gruppidentitet, särskilde shia från sunniislam och gav den ett objekt för dyrkan som var stabil. 

De tio dagarna som utgör Muharram blev också fastställda men i övrigt saknades ett bindande 

format på ritualerna. Under 900-talet, närmare bestämt år 963, började offentliga 

sorgeprocessioner genomföras i Bagdad, stödda av den shiitiska Buyid-dynastin. 

Processionerna inkluderade, förutom klagande, bröst- och ansiktsslag, en arabisk sedvänja 

som funnits redan innan islams tid som ett sätt att sörja de döda (Nakash 2015: 164-166. 168-

169). 

 

Under 1500-talet konverterade delar av Irans muslimer till shiismen under Safavidernas styre. 

Detsamma skedde bland Iraks stammar under 1800-talet. Under Safavidernas period tillkom 

en ny typ av sorgeritual, shabih, som var en slags festivalteater med handling från slaget vid 

Karbala. Denna form av teater var inspirerad av de kristna Corpus Christi-processionerna 

samt den iranska traditionen att ha med banér och hästar vid begravningar. I Iran utvecklades i 

sin tur shabih-teatrarna till ta´ziya, renodlade teaterspelsritualer om karbaladramat vilka 

spelades upp på scener. I Irak skedde inte en liknande utveckling, möjligtvis på grund av det 

mera splittrade irakiska klassamhället. Inte heller i shiitiska stater i norra Indien fick ta´ziya 

något fäste (Nakash 1993: 169-173). Med utgångspunkt i Nakash historiska beskrivning så 

ska vi senare i studien se vilka av dessa rituella islag och symboler som återfinns i 

Trollhättans shiaförsamling. 

 

 

 

                                                 
7 Motsvarande imambaragh i sydasiatisk kontext. 
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2.3.5 Introducerandet av gisslande i ashuraritualen 

När det gäller den sista av de fem sorgeritualskategorierna, gisslandet, så menar Nakash att 

bröst- och ansiktsslag redan före islams tid varit ett traditionellt sätt att uttrycka sorg över de 

döda. De muslimska samhällena övertog denna sed. Det är däremot svårare att fastslå när de 

mera våldsamma gisslandet med knivar, svärd och kedjor började att användas. En ottomansk 

resande, Evlya Chelebi, var en av de första som beskrev gisslande med knivar i Tabriz, Iran, 

år 1640 (Nakash 1993: 174-175). 

 

Det är möjligt att det våldsamma gisslandet introducerades i tolvimamsshias sorgeritualer av 

medlemmar i det shiitiska Qizilbashkavalleriet. Qizilbash, en gruppering inom shia från 

Kaukasus och Anatolien, räknades som en extremistgrupp och kallades ursprungligen för 

murider vilka var konvertiter från turkomanska stammar och kristna från Kaukasus och 

Armenien. Den Safavidiska dynastin kallade dem för Qizilbash vilket betyder rödhuvuden 

och gav dem en upphöjd militär och aristokratisk position under 1500-talet. Qizilbash-

soldaten bar många vapen, bland andra svärd och dolk. De odlade kollektiva rutiner för böner 

och hade en brödraskapsorienterad organisationsform. I huvudsak var de shiiter men det 

fanns, främst på grund av de kristna armenierna, kristna inslag vilket syntes i deras ritualer. 

Det är möjligt att tanken om att utgjuta sitt blod för Hussain kommer från den katolska seden 

att utgjuta blod för Kristus (Nakash 1993: 177-178). 

 

Det är troligt att det var dessa shiitiska qizilbashkrigare, ursprungligt kristna armenier, som 

tog med sig gisslandet från Anatolien och Kaukasus till Iran. Dessa hade i sin tur fått 

sedvänjan under 1300- och 1400-talet från kristna stadsstater i Italien, ett land där gisslandet 

existerat sedan 1260-talet, då det introducerades av franciskanerorden. Nakash föreslår två 

möjliga vägar som gisslandet kan ha överförts från Italien till Kaukasus och Anatolien: 

antingen först från Italien till Grekland och Sicilien, därefter, genom det ottomanska imperiets 

segrar över till Anatolien och Kaukasus av grekiska krigsfångar. Alternativt genom handel 

mellan Anatolien och de italienska handelsstäderna, exempelvis Florens. Nakash menar att 

sorgeritualerna under muharram visar hur sociala och politiska förändringar format shiitisk 

islam under loppet av 1200 år. Av de fem ritualtyperna är minnesritualen den äldsta tätt följd 

av pilgrimsfärden till Hussains grav. Båda har varit viktiga för att hålla shias kollektiva minne 

av det som skedde vid Karbala vid liv (Nakash 1993: 179-181). 
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2.3.6 Exempel på motsättningar inom shia 

Som ett exempel på att det inom shiaislam och shiaförsamlingar finns diskussioner och 

motsättningar så kan vi gå till Reza Masoudi Nyad artikel (2013). I sin studie, genomförd 

under 2013 i den iranska staden Dezfouls, så lyfter han fram uppdelningen i Heidari och 

Nemati-shia som tydliggörs under ashuraprocessioner genom staden. Denna gruppering går 

tillbaka till 1400-talet och två rivaliserande sufiordnar. Effekterna av dessa grupperingar har 

tidigare varit våldsamma och de två shiagrupperingarna har noga bevakat sina 

territoriegränser. Ashuraprocessioner som otillbörligt korsat dessa gränser har attackerats 

(Nyad 2013: 135-137). Med detta som exempel är det alltså missvisande att se shiaislam som 

en enhet utan motsättningar. Vi kommer senare i studien att se hur just motsättningar och 

diskussioner inom Trollhättans församling spelar en roll för förändringarna i ashuraritualen. 

2.3.7 Ashuraritualens funktion 

Det är också intressant att se vilken funktion ashuraritualen kan ha för en för en församling. 

Som ett exempel så skriver Paul Tabar (2002) om dess betydelse för shiamuslimska 

immigranter i Sydney. Tabar menar att för dessa immigranter, en relativt sent invandrad 

minoritetsgrupp, så fungerar ritualen kompenserande, stöttande och identitetsreproducerande. 

Den första shiamoskén i Sydney byggdes 1983 och shiamuslimer i tillhör där en 

socioekonomiskt prövad grupp med arbetslöshet, diskriminering och rasism som en del av 

vardagen. Genom den återkommande ashuraritualen upplever de sammanhållning, stolthet 

och meningsfullhet i en utmanande tillvaro (Tabar 2002: 286, 289-290). 

 

Tabar menar att hans studie visar att ritualer i allmänhet, och ashuraritualen i synnerhet, inte 

är statiska fenomen utan att tolkningen av dem är beroende på den kontext som de utförs i. 

För de shiamuslimska immigranterna i Sydney transformeras den för att möta deras 

bekymmer i en urban, kapitalistisk och sekulär miljö. På så sätt hjälper ritualen dem också att 

anpassa sig och acceptera sitt nya värdland som en del av en integrationsprocess. 

Ashuraritualen kan enligt Tabar ses som den fysiska förutsättningen för konstruktionen av en 

shiitisk immigrantidentitet. Den hjälper dem att övervinna känslan av, ghurbah, rotlöshet och 

istället skapa ilfa, hemkänsla i en miljö olik deras ursprungskultur (Tabar 2002: 289, 297). 

 

Tabars studie visar att de faktorer som driver fram ändringar av ritualen är dels föräldrarnas 

önskan att bibehålla kontroll över sina barns fostran i en sekulär kultur som de upplever som 

nedbrytande. Dels den shiitiska minoritetens upplevelse av marginalisering, rasism och 
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stereotypa nidbilder av muslimer från media. Genom den globaliserade mediabevakningen får 

dessutom shiamuslimer i Sydney information om andra shiamuslimers förhållanden, speciellt 

i deras ursprungsländer, något som de tar med sig in i ashuraritualen. På detta sätt menar 

Tabar att ashuraritualen kan beskrivas som globaliserad eftersom det globala påverkar 

innehållet i ritualen (Tabar 2002: 289). 

 

Tabar har gjort deltagande observationer av ashuraritualen och skriver att den fysiska akten i 

ashura utgör den kroppsliga grunden till social enhet. Ju fler som deltar i majlis ju trängre blir 

det och ju mer skapas upplevelsen av densitet i ritualen. Individen upplever att det är många i 

salen men har svårt att avgöra det exakta antalet. Tabar beskriver urladdningen som sker 

genom gham (gråtandet) och latmiyya (bröstslag). Efter detta upplöses samlingen men 

känslan av enhet menar han lever kvar i det kollektiva minnet och tas med ut i vardagen 

utanför ritualen. Tabars slutsats är att shiitisk identitet i det urbana Sydney konstrueras utifrån 

en ashuraritual i modifierad form, anpassad efter de förhållanden som shiamuslimer upplever i 

sina liv. Samtidigt påpekar han att även om ritualen förmedlar jämlikhet och enhet mellan 

shiamuslimer så finns det segregerande inslag i det att kvinnorna inte har någon betydande 

roll. Dessutom pekar han på att församlingens ledare, sheikhen och suqurin (uppläsare av 

karbaladramat), har en högre status i och med att de räknas besitta en högre religiös kunskap 

(Tabar 2002: 301-304). 

2.3.8 Auktoritetens inflytande över shia i diaspora 

Den urdutalande församlingen i Trollhättans moské har sitt ursprung i folkgruppen khojas 

vilka sedan slutet av 1800-talet varit en shiamuslimsk folkgrupp i diaspora. Mara A. 

Leichtman (2010) visar i sin studie från libanesiska shiamuslimer i Senegal hur viktig den 

lokala auktoriteten är för en shiaminoritet i diaspora. Hon påpekar att även om flera forskare 

menar att globaliseringen har försvagat de traditionella muslimska auktoriteternas inflytande 

så finns det gott om undantag. Leichtmans studie visar istället att en lokal shiamuslimska 

auktoritet kan få stort inflytande över en shiaförsamling som befinner sig i diaspora. Samtidigt 

som shiamuslimer världen över kan känna sig länkade till shiiter över hela världen genom en 

koppling till samma religiösa auktoritet, exempelvis den välkända ayatolla al-Sistani i Irak. 

Hon menar också att om muslimer flyttar till ett annat muslimskt land så är det inte säkert att 

den religiösa identiteten blir viktigast. I hennes exempel är det istället den nationella, 

libanesiska identiteten, som blir huvudfokus. Libanesiska shia i Senegal är först och främst 

libaneser, därefter shiiter.  Hon efterlyser mer forskning kring shiitiska minoritetsgrupper 



 

29 

 

eftersom hon tänker sig att deras identitetsskapande skiljer sig från sunni (Leichtman 2010: 

284-286). 

2.3.9 Ashuraritualen som etiskt medvetandegörande 

Enligt Ingvild Flaskerud (2012) så har shiamuslimska ritualer genomgått en omvandling mot 

intellektualisering sedan 1960 och 70-talet. 1960-talets aktivism spillde över på shiitiska 

sorgeritualer men istället för att politisera så tolkades aktivismen så att ritualerna skulle 

kultivera en etisk hållning hos shiiter. Genom ritualen skulle ett etiskt medvetande väckas 

vilket i sin tur skulle leda till att människor fungerade bättre socialt och politiskt. Flaskerud 

lyfter i sin studie fram inflytande från bland annat den iranske 1500-talsfilosofen Hasayn Váes 

Kashhefi som menade att sörjande av imam Hussein skulle leda till andlig och världslig 

belöning men att politiska frågor skulle undvikas då dessa skulle lösas av den återkommande 

al-Mahdi (Flaskerud 2012: 118, 121, 133). 

2.3.10 Hasan-Hosen-elegin 

Enligt Majid Daneshgar, Faisal Ahmad Shah och Arnold Yasin Mol (2015) så har slaget vid 

Karbala haft stor inverkan på indisk kultur. Det var också från Indien som muharramhögtiden 

spreds vidare till Indonesien och Malaysia. Sydöstasiatisk islam kom på detta sätt att påverkas 

av shiaislam även om religiösa aspekten gradvis kom att övergå till ett mera kulturellt inslag i 

de indonesiska Tabut-festivalerna (jämför med Ta´ziyah som är den arabiska benämning som 

används i Irak, Iran och nordvästra Indien). Dessa festivaler kallas också för Hasan-Husayn-

festivaler och är inspirerade av indisk shiaislam som i sin tur fått detta från mellanöstern. 

Därför liknar den indonesiska shialegenden om Hasan-Hosen den elegi som används i 

urdutalande ashuraritualer med indiskt ursprung, exempelvis: ”kasihan Hasan, kasihan 

Hosen!” (stackars Hasan, stackars Husayn). Enligt denna legend upphöjs inte bara Hussain 

(Hosen) utan också hans bror Hasan till martyrer (Daneshgar, Shah, Yasin 2015: 494, 502). 

2.3.11 Västvärldens bild av ashuraritualen 

Trollhättans urdutalande församling genomför ashuraritualen i en del av världen som ligger 

utanför den kontext där ritualen ursprungligen uppstod. Det är därför relevant att fråga sig 

vilken bild av ashuraritualen som denna nya kontext har fått förmedlat till sig. Inledningsvis 

lyfter jag här in Halm som menar att shiaislam i allmänhet är någonting relativt nytt i 

västvärldens medvetande. Först med den iranska revolutionen 1978-1979 uppmärksammades 

shia ordentligt i väst. Revolutionen och bilder av blodigt gisslande gav omvärlden bilden av 

shia som mystisk, irrationell och främmande (Halm 2007: 7-10). Därifrån är Yusuf Kalyango 
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Jr, Karlyga N. Myssayeva och Aisha Mohammeds (2015) artikel intressant då den går vidare 

på detta tema. Författarna menar att de västerländska nyhetsbyråerna AP och Reuters 

förmedlar bilder av shiamuslimska ashuraritualer som i oproportionerlig grad fokuserar på 

gisslandet. Detta riskerar att skapa en skev bild av islam i allmänhet och shiaislam i synnerhet 

(Kalyango, Myssayeva och Mohammed 2015: 146). 

 

Författarnas studie innefattar bildrapportering från ashurahögtiden i fem länder: Afghanistan, 

Indien, Irak, Libanon och Pakistan där minnet av Karbala högtidlighålls av en majoritet av 

dess shiamuslimer med undantag av shiamuslimska ismailiter, zaydis och alawiter. I dessa 

fem länder råder olika förutsättningar för shiamuslimer vilket inverkar på hur ashurahögtiden 

utformas. Som exempel ger författarna Afghanistan där shia förtryckts under Talibanernas tid 

vid makten, Irak där president Saddam Hussein förbjöd pilgrimsfärder till Karbala och 

Libanon där den israeliska invasionen och den islamska revolutionen i Iran politiserat och 

islamiserat ashura. Vidare Pakistan där ashura innebär ett synliggörande av den shiitiska 

minoriteten och Indien där ashura fungerar förenande mellan sunni, shia och hinduer 

(Kalyango, Myssayeva och Mohammed 2015: 146-149). 

 

Kalyango, Myssayeva och Mohammed menar att det vanligaste temat i nyhetsbyråernas 

bildrapportering från ashurahögtiden i de fem nämnda länderna är gisslande följt av bilder 

från offentliga processioner. Bildrapporteringens oproportionerligt stora fokus på gisslandet, 

en i själva verket begränsad del av ashuraritualen under muharramhögtidens tionde dag, kan 

tolkas som ett tecken på att den journalistiska dramaturgin gör bilder av blodiga, 

marscherande män i vita kläder oemotståndlig för fotografer. Problemet är, enligt författarna, 

att detta skapar en snedvriden bild av muslimer som barbariska, väldigt toleranta mot smärta 

och villiga att offra sig i religionens namn. Bilder på just svärd och knivar signalerar också en 

primitivitet till den globala publik som senare kommer att ta del av dem. Andra bilder, 

exempelvis på män som gråter, kan missuppfattas av en västerländsk publik där män inte 

förväntas att gråta offentligt. Ytterligare missförstånd kan gälla bilder på 

säkerhetsarrangemang där det inte tydligt framgår vem och från vad som någon ska skyddas. 

Publiken kan här uppfatta bilden som att det är deltagarna i ritualen som behöver bevakas, 

snarare än det som ofta är fallet, att shiamuslimska utövare behöver skyddas från 

sunnimuslimska försök att störa ritualen. I ett större perspektiv kan nyhetsbyråernas vinklade 

bildreppotage sägas bidra till uppfattningen om ett överlägset Väst där islam, som en 
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representant för religionen, får stå för det underlägsna (Kalyango, Myssayeva och Mohammed 

2015: 154-158). 

 

 

2.4 Relation till den omgivande kontexten  
 

Den omgivande kontexten syftar i detta fall dels på relationen mellan sunni- och shiaislam, 

dels på islams direktiv för muslimer som bor i icke-muslimskt territorium, men också hur 

islam kan tänkas ställa sig till det sekulära. Dessa tre delar kommer att vara relevanta för 

studien när det gäller orsakerna bakom förändringar i ashuraritualen. 

2.4.1 Relationen mellan shia- och sunnimuslimer 

Enligt Larsson och Thurfjell (2013) så finns det i praktiken få skillnader i hur man lever sitt 

religiösa liv som sunni och shia. Samtidigt betonar författarna att fler människor har dött i den 

nutida shia/sunni-influerade konflikten än i konflikten mellan israeler och palestinier 

(Thurfjell, Larsson 2013: 13-14, 39). 

 

Enligt Schubel (1993) definierar sig inte Shia som oppositionella till sunni utan som just 

muslimer. De hämtar sina tolkningar från koranen och hadither men också från doktrinen om 

imamat, gudomligt inspirerat ledarskap. En definition som Schubel lägger fram gällande 

skillnaden mellan sunni och shia vilar på de båda inriktningarnas förhållande till koranen som 

bok och profeten som person, mellan Mannen och Boken. Enligt shia är koranen guds ord för 

att Muhammed sa att det var så. Ett argument som används är att koranen inte existerade i sin 

helhet när Muhammed började samla anhängare, det var alltså till honom som person de första 

muslimerna svor sig, inte till boken. Om konflikten mellan shia och sunni i förhållande till 

ashuraritualen skriver Schubel att det redan under 900-talet skedde blodiga konfrontationer i 

samband med ashura. Sunniislams numerära övertag har fått forskning att ibland beskriva shia 

utifrån sunni som en standard. Bland orientalister har ibland shia utmålats som irrationell i 

motsats till mer ”sterila” islamskolor som exempelvis wahabismen (Schubel 1993: 13-16). 

 

Exempel på doktrinfrågor som skiljer shia och sunni åt är dels synen på mut´a, tillfälliga 

äktenskap, dels jihadism. Enligt Richa Nagar (2000) anammar shia doktrinen om mut´a 

medan sunni inte accepterar de hadither som ligger till grund för den. Motsatt gäller för 
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jihadism som, enligt Rickard Lagervalls artikel (2015) finns inom sunni men är främmande 

för shiaislam (Nagar 2000: 663-664, Lagervall 2015:101). 

 

I sin studie av shia i Sydostasien skriver Schubel att det där finns få yttre kännetecken och 

religiös praxis som skiljer sunni och shia åt. Den konflikt som existerar handlar i grunden om 

profeten och dennes familjs roll. Muharramhögtiden och ashuraritualen innebär att 

skillnaderna mellan sunni och shia blir synliga eftersom de handlar om denna känsloladdade 

historiska konflikt om ledarskapet över islam. Sunnifirande av ashura är glatt eftersom man 

firar Hussains martyrdöd och en slags seger för islam. Denna uppsluppenhet står i stark 

kontrast till shias sörjande och gör skillnaden påtaglig (Schubel 1993: 76, 135, 137, 147). 

 

Genom att fokusera på våldsam matam missar många sunni och icke-muslimer den 

symboliska dimensionen som sörjandet innebär. Inte heller framkommer det att de mer 

våldsamma inslagen i muharramfirandet, speciellt gisslande med svärd eller kedja, i många 

shiamuslimers ögon inte är ett accepterat sätt att sörja Husayn. Schubel menar att det finns en 

oro bland shiamuslimer att våldsamt gisslande kan få shia att framstå som irrationella för 

utomstående. Det verkar alltså som att det finns en inre konflikt bland shia om hur fysisk 

matam får dem att framstå för omvärlden (Schubel 1993: 77, 145, 150, 155). 

2.4.2 Muslimer i icke-muslimska länder 

Bernard Lewis and Dominique Schnapper (1994) hävdar att den nutida situationen är unik 

eftersom det är första gången som muslimer i större antal frivilligt migrerar till icke-

muslimska länder. De ställer frågan hur islam ställer sig till att vara en minoritetsreligion. De 

lyfter bland annat fram hadither där Muhammed skulle ha uppmanat muslimer att flytta från 

icke-religiösa länder, samtidigt som islam inte är helt tydlig när det gäller för muslimer att bo 

i länder där islam inte dominerar. Enligt författarna kan islam sägas ha svårt med att hantera 

en minoritetsposition annat än i marginella, tillfälliga situationer. Tidigare har kristendomen 

varit islams enda rival men muslimer som migrerar till Europa idag upplever oftast inte att 

konflikten ligger i en tävlan mellan islam och kristendomen, snarare gentemot det sekulära 

samhället som islam måste förhålla sig till (Lewis, Schnapper 1994: 12, 13, 16, 58). 

 

Shia och sunni har, enligt författarna, olika inställningar till en rad frågor som kan kopplas till 

ovanstående. Exempelvis att det i större utsträckning för sunnimuslimer har varit föredraget 

att flytta till ett muslimskt land framför att lyda under ett icke-muslimskt styre. För 
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shiamuslimer finns det istället en uppmaning att stanna och fungera som ett ”ljus för islam” i 

det samhälle man bor. Islam har inga professionella missionärer utan varje muslim förväntas 

sprida islam. Shia skulle alltså i större utsträckning kunna sägas acceptera ett icke-muslimskt 

styre och uppdraget att sprida islam i en icke-muslimsk miljö. Samtidig menar Lewis och 

Schnapper att shia har ett tydligare krav på sig att följa muslimska laglärdas direktiv, även om 

de geografiskt lever i icke-muslimska samhällen långt ifrån de som ger direktiven. De 

sistnämna befinner sig inte nödvändigtvis i samma land som den religiösa minoriteten och 

påverkas inte av uppmaningen till anpassning (Lewis, Schnapper 1994: 9, 13, 51-52). 

2.4.3 Exempel på muslimer som minoritetsgrupper 

I Frankrike menar Lewis och Schnapper att det i moskéer med sydasiatiska muslimer predikas 

lojalitet mot muslimsk tradition och landets lagar men avståndstagande gentemot mysticism 

och integration. Vidare menar de att många muslimer i Frankrike har lite kunskap om islam 

men att många, speciellt unga, är i färd med att dekonstruera sin tidigare identitet och bygga 

upp en ny, antingen i motsats till eller i linje med det franska samhället. I England har de 

flesta muslimer ett ursprung i Pakistan eller Bangladesh, författarna menar att många britters 

föreställningar om muslimer består av stereotypa bilder som det irrationella och exotiska 

(Lewis, Schnapper 1994: 54, 59, 63, 79-81, 105). 

2.4.4 Det sekuläras påverkan på islam 

I sin avhandling Teaching Islam (2009) undersöker Jenny Berglund hur konfessionell 

muslimsk religionsundervisning i Sverige är formerad inom ramen för det svenska 

skolsystemet. Berglunds studie innefattar tre muslimska skolor i Sverige och hur de utformar 

sin undervisning i förhållande till islams tradition och det svenska majoritetssamhället. I ett 

vidare perspektiv så undersöker studien hur islam som minoritetsreligion förhåller sig till att 

vara inbäddad i en sekulär/kristen miljö (Berglund 2009: 15, 24, 54). 

 

Studiens resultat visar bland annat att de muslimska lärarna anser att koranundervisning är 

viktig för att ”hinna före” extremister i att lära eleverna om islam. Den visar också att lärarna 

medvetet använder berättelser från den muslimska traditionen som ska knyta eleverna till den 

muslimska umman men även till det svenska samhället och lära dem att leva i en sekulär stat. 

Starka, kvinnliga huvudpersoner lyfts fram och respekten mot judar och kristna poängteras 

med exempel från dem muslimska traditionen. Förutom detta försökte lärarna att undvika 

politiska ämnen i undervisningen, istället beskrivs islam som en privat angelägenhet utan 

konflikt med svenska värderingar (Berglund 2009: 108, 123, 126, 139, 143). 
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Ashuraritualen tas av lärarna upp som något som förenar shia och sunni men den beskriva ha 

andra orsaker än Husseins död och dramat vid Karbala. Detta menar Berglund kan bero på 

lärarnas sunnimuslimska bakgrund, alternativ en vilja att tona ned konflikten mellan shia och 

sunni. Lärarna oroades över att islam framställdes negativt i Sverige och var måna om 

framställa islam som en privatreligion. Berglunds slutsatser blir att lärarna omtolkar islam 

utifrån sitt perspektiv och utifrån den kontext de befinner sig i. I detta fall handlar det om att 

lärarnas tolkning av islam influeras av de sekulära ramar som den svenska kontexten ställer 

upp (Berglund 2009: 143, 145, 151, 201-205). 

 

 
2.5 Khojas 
 

Detta avsnitt beskriver khojas, den folkgrupp från Indien som ursprungligen utgjorde den 

urdutalande församlingen i Trollhättans moské och som är studiens fokus. Först beskrivs 

khojas historia, deras transnationella muslimska identitet och koppling till shiaislamska 

auktoriteter från mellanöstern. 

2.5.1 Historia 

Iqbul S. Akhtar (2014) beskriver khojas bakgrund som ett indiskt muslimskt köpmannakast 

från de nordvästra indiska områdena Sindh och Gujarati vilka senare kom att konvertera till 

shiaislam och därefter emigrera från Indien till Östafrika och vidare till Väst. Denna migration 

inleddes redan under 1100-talet då khojas började att emigrera till delar av Östafrika. Fram till 

mitten av 1800-talet var khojas religion khojapanath, en blandning av indisk kastreligion med 

inslag av islam. Khojapanath var språkligt och religiös bunden till Indien och skulle i 

framtiden komma att ersättas av shiaislam. 1866 förändrades khoja i och med att Mahomed 

Hoosein Hoosanee, en man i exil från Iran, gick till rättegång med khojas. Kraven gällde 

khojas handelsnätverk vilket Hoosanne menade var hans i egenskap av att han var khojas 

återvändande imam. Utgången av denna rättegång resulterade i en splittring av khojas i tre 

inriktningar: shiamuslimska ismailiter, tolvimamsshia (Ithna Ashari) och sunnimuslimer. 

Khojas tillhörande tolvimamsshia fann sig utfrysta och utan tillgång till begravningsplatser 

och samlingslokaler (Akhtar 2014: 219 – 221). 

 

Den ofrivilliga utfrysningen innebar att tolvimamskhojas senare kom att leva i diaspora efter 

att ha migrerat till Östafrika. Bland annat till Zanzibar och Uganda fram till förvisningen 1964 

respektive 1972 under Idi Amins styre. I Zanzibar menar Akhtar att khojas började att 
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undertrycka den etniska kastidentiteten till förmån för en religiös shiamuslimsk identitet. På 

Zanzibar avkrävdes de ingen lojalitet mot någon nation eller ideologi samtidigt som khojas 

samexisterade med bland annat indiska och iranska grupper. Khojas hade dessutom lämnat 

Indien innan landet på allvar gått in i nationsprojektet. Senare, i Östafrika, kom de i egenskap 

av ekonomiska mellanhänder att stå utanför de nationalistiska strömningarna i de afrikanska 

länderna (Akhtar 2014: 221, 224-225). 

 

Enligt Vernon Schubel tenderar khojas, i varje fall i den sydasiatiska kontext som hans studie 

utfördes i, att i stor utsträckning acceptera taqlid till en mujatahid, d.v.s. att lita på en laglärds 

auktoritet och direktiv i religiösa frågor. Detta eftersom de tidigare var ismailiter vilka när de 

övergick till tolvimamsshia behövde urdutalande laglärda från Indien för forma en 

tolvimamsidentitet. Khojas är enligt Schubel kända i staden Karachi, Pakistan, för att inte vara 

så intensiva i sin matam, exempelvis bröstslag och i mer sällsynta fall gissling med piskor 

eller svärd (Schubel 1993: 123, 148). 

2.5.2 Transnationell shiaislam och jamatet som organisationsform 

Redan i Indien kom khojas att utveckla jamatet, en organisationsform enligt brittisk modell 

som fungerade som en stat parallellt med staten, exempelvis med rättigheter att skriva ut 

födelse- och dödscertifikat, ordna i juridiska frågor, ordna med välfärd för sina medlemmar 

samt sköta kontakter med andra länder utan att behöva gå genom staten. I Östafrika låg khojas 

lojalitet främst mot det lokala jamatet men efter förvisningen från Zanzibar och Uganda 

emigrerade många till Västeuropa och USA och där genomgick de ytterligare en förändring 

mot transnationell islam. Den religiösa shiitiska identiteten blev den dominerande en tanke 

om religiöst medborgarskap utan någon territoriell statsform växte fram (Akhtar 2014: 225). 

 

Bland dessa Västeuropeiska och Nordamerikanska khojacenter har epitetet khoja tagits bort ur 

organisationsnamnet. Inte heller kräver dessa att nya medlemmar ska vara etniska khojas utan 

alla muslimer som delar khojas shiamuslimska doktriner är välkomna. Auktoriteter från 

Mellanöstern ger riktlinjer och undertrycker den indiska kastidentiteten till förmån för en 

religiös identitet. I Västeuropa och Nordamerika kultiverar khojas en ren shiitisk identitet som 

i sin idealiserade form är influerad från persiska och arabiska områden. De kulturella inslag 

som härleds till den indiska bakgrunden prövas och förkastas mot den idealiserade 

shiamuslimska identiteten. I kombination med den statslösa organisationsformen jamat 
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innebär detta att khojas kan verka och etablera sig var som helst i världen, ett exempel på 

transnationell, globaliserad, territorie- och statslös shiaislam, (Akhtar 2014: 222-223). 

 

Orsaken till att denna övergång från indisk kast till territorielös shiaislamsidentitet har kunnat 

ske är bland annat khojas bakgrund som köpmannakast med kapitalistiska erfarenheter. 

Khojas har historiskt inte blandat sig i politiken av ideologisk orsaker utan för att främja sina 

ekonomiska intressen. Dessutom gav erfarenheten i Östafrika av att ha blivit marginaliserade 

en förstärkt medvetenhet om betydelsen av religiös transnationalism. De antikoloniala 

strömningar som svepte över Afrika fick heller inget fäste bland khojas vilket senare 

underlättade migrationen till Väst (Akhtar 2014: 222). 

 

Tidigare styrdes khojas av den så kallade sethai vilket var en kastbaserad köpmannaelit. Efter 

splittringen kom ett monarkiskt styrelseskick vilket under diasporan i Östafrika och formandet 

av jamat övergick till brittiskt inspirerad demokrati. Varje jamat fungerar som en självständig 

del av ett globalt medborgarskap som hålls samman genom religiös lojalitet. Denna religiösa 

lojalitet går enligt Akhtar parallellt med lojaliteten mot den stat som jamatet befinner sig i. Dit 

grupper av khojas emigrerar upprättas så snart som möjligt ett jamat med de institutioner som 

behövs för att stödja ett sådant. Tack vare det globala jamatet, som inte baseras på 

kontrollerande av landyta utan på expertis och pengar, har khojas i väst haft ekonomiska 

fördelar jämfört med andra minoriteter i väst. Jamatet kan liknas vid globala storföretag som 

Coca Cola där lokala jamat, i en franchiselikande form, fungerar självständigt men samtidigt 

är länkade till en centralorganisation. Till skillnad mot andra muslimska rörelser som 

ahmadyya så är inte khojas kopplade till någon geografisk, nationell eller kulturell ram 

(Akhtar 2014: 223, 225-226). 

 

För många khojas i Östafrika men också i Väst är den egna identiteten nära knuten till den 

shiamuslimska församlingen och det lokala jamatet. Idag är jamatet i Dar es Salaam det 

största och mest förmögna. Ayatollah Sistani från Irak är dess religiösa auktoritet och det är 

till denna som jamatet betalar khum, den religiösa skatten. Detta har förstärkt Mellanösterns 

position inom khojas shiamuslimska identitetsskapande (Akhtar 2014: 222, 226, 228, 230). 

 

Richa Nagur (2000) menar i sin artikel att shiitiska khojas var en av de första 

emigrantgrupperna som migrerade från nordvästra Indien till Östafrika. Väl i Afrika så 

uppmuntrade den brittiska kolonialmakten de asiatiska minoriteternas ekonomiska övertag 
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över afrikanerna. Detta ledde till att asiaternas lojalitet mot nationen senare kom att 

ifrågasättas av afrikanska nationalistiska ledare vilket ledde till 1964 års förvisning från 

Zanzibar tilll Dar es Salaam respektive 1972 års förvisning från Uganda. Under 1991-1993 

levde ca 40 000 khojas i Dar es Salaam och utgjorde då ca 2,9 % av den totala befolkningen. 

Dessa khojas organiserades genom jamat som fungerade som en självständiga enhet men som 

samtidigt utgjorde ett nätverk för khojas i Östafrika. Enligt Nagur inspirerades de av ayatollah 

Khomeini i Iran vilken revitaliserade khojas shiamuslimska identitet samt stärkte deras känsla 

av koppling till Iran och Irak. Under 1970-talet bildades det internationella World Federation 

of the Khoja Shia Ithana Asheri med högkvarter i London. Genom sitt transnationella nätverk 

har khojas kunna göra lukrativa affärer, en del av pengarna har sedan använts till att skapa 

religiösa institutioner i Väst samt för att bjuda in inflytelserika förkunnare till Europa (Nagur 

2000: 665, 671, 673-674). 

2.5.3 Khojas i Sverige 

Jag har inte funnit någon studie som fokuserar på shiamuslimska khojas i Sverige. Thurfjell 

och Larsson (2013) skriver i sin översikt över shiaislam i Sverige att det finns en stor grupp 

sydasiatiska shiamuslimer främst från indiskt, pakistanskt och östafrikanskt ursprung. 

Majoriteten av dessa talar urdu, tillhör khoja från norra Indien och var de första shia som 

immigrerade till Sverige. Många fördrevs av Idi Amin från Uganda 1973, senare kallade 

ugandaasiater. Idag finns det ca 600 khojas i Sverige. Det var främst khoja som 1985 byggde 

Trollhättans moské vilken är den enda ändamålsenliga shiamoskén i Sverige. 1993 brann den 

ned men återbyggdes 1994 (Thurfjell, Larsson 2013: 19). 

    

I dag organiserar inte Trollhättans församling publika ritualer av oro för att bli missförstådda 

av utomstående. Generellt menar Thurfjell och Larsson att shiamuslimer i Sverige upplever 

att de underskattas och att de inte når fram med sitt budskap till omgivningen. I Sverige skiljer 

sig församlingarna åt sinsemellan men gemensamt är att inget fysiskt gisslande med piskor 

eller svärd förekommer, däremot genomförs demonstrationer, främst i Stockholm (Thurfjell, 

Larsson 2013: 19, 28, 42- 48). 
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2.6 Sammanfattning av bakgrund och forskningsöversikt 
 

Kapitlet har gett en översikt över shiaislams historia och doktriner, shiaislam i Sverige, 

ashuraritualens olika inslag, ritualens historia och några exempel på dess betydelse i modern 

tid. Därefter gjordes nedslag i forskning kring islams förhållande till den omgivande 

kontexten, dels förhållandet mellan sunni och shia, dels islam förhållande till positionen som 

minoritetreligion i icke-muslimska territorier men också islams förhållande till det sekulära. 

Avslutningsvis har kapitlet beskrivit khojas utveckling från kastbaserad folkgrupp från norra 

Indien till transnationell shiamuslimsk gemenskap. Nedan följer en kort sammanfattning av de 

för studien mest relevanta delarna. 

 

Shiaislam och ashuraritualen 

Historiskt har shias minoritetsposition inom islam och dess alternativa tolkning i 

ledarskapsfrågan lett till motsättningar mellan shia och sunniislam. Shiaislams 

auktoritetsstruktur utgår ifrån principen om ijtihad där man tänker sig att det är en 

shiamuslims plikt att välja och sedan följa en mujatahid, en laglärd. Ijtihad faller i sin tur 

tillbaka på tanken att det är de laglärda som ska vägleda shiaislam framtill den tolfte imamens 

återkomst. Den lokala auktoriteten kallas inom shiaislam ofta för sheikh, den som leder 

bönen. Ashuraritualen, den sista delen av högtiden muharram, är en central del av shiismen 

eftersom den ger utövarna möjlighet att komma i kontakt med de tolv imamerna och då 

särskilt imam Hussein. I ritualen sörjs imam Husseins öde utanför staden Karbala 680 e.Kr., 

ett tillfälle som markerar ett historiskt och kosmiskt klimax inom shiaislam. Ashuraritualen 

har förändrats genom historien och tagit nya uttrycksformer under influenser utifrån. 

Utförandet av den har speglat den rådande maktsituationen också den kontext som den utförs 

i. 

 

Khojas 

Folkgruppen khojas är i sin tur en minoritet inom shiaislam vilka har sitt ursprung i ett indiskt 

köpmannakast, men som därifrån har transformerats till en transnationell shiitisk rörelse som 

organiseras genom så kallade jammat. Khojas kultiverar nu en idealiserad föreställning om 

shiaislam inspirerad av shiism från mellanöstern vilket har blivit en överordnad identitet i 

förhållande till den gamla indiska kasttillhörigheten. Khojas var de första shiamuslimer som 

immigrerade till Sverige och idag finns det ca 600 av dem i landet. 
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Muslimer i icke-muslimsk kontext 

Den nuvarande situationen där muslimer aktivt migrerar till icke-muslimska länder är 

historiskt sett unik. Islam ger begränsat med vägvisning för muslimer i icke muslimska 

områden och de religiösa auktoriteter som finns kan ofta geografiskt och kulturellt befinna sig 

långt borta från de församlingar som de vägleder. Shiaislam har en tanke om att shiiter i icke-

muslimska länder bör fungera som förebilder för islam. Berglunds studie visar på att 

muslimer, mer eller mindre omedvetet, påverkas av att leva i en sekulär kontext och omtolkar 

islam i ett mer privatreligiöst perspektiv. 
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Kapitel 3: Teori 
 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs de 

analyskategorier under vilka det analyserade, insamlade materialet kategoriserats. Därefter 

redogörs det för studiens ritualteoretiska utgångspunkter vilka utgörs av Vernon Schubel 

respektive Carolina Humphrey och James Laidlaws ritualteorier. Dessa används senare som 

analysverktyg i diskussionen av ashuraritualens genomförande samt vilken betydelse 

förändringar i ritualens genomförande kan tänkas ha. 

 
 

3.2 Analyskategorier 
 

En första teoretisk ingång i studien är ett antal konstruerade analyskategorier vilka har använts 

för att bearbeta det empiriska materialet och rikta detta mot studiens frågeställningar. Dessa 

analyskategorier har konstruerats i en abduktiv process, d.v.s. i ett växelspel mellan 

forskningsöversikten och det empiriska materialet. Detta kommer kommenteras mer utförligt i 

metodkapitlet. Under arbetet med bakgrunden och forskningsöversikten utkristalliserade sig 

vissa områden av särskilt intresse, detsamma skedde under genomläsning av det empiriska 

materialet. Dessa områden utgjorde grunden i konstruerandet av analyskategorierna. 

 

De två övergripande analyskategorierna är Shiaislam och Relation till den omgivande 

kontexten. Den förstnämnda kategorin är i sin tur uppdelad i underkategorierna Khojas och 

Ashuraritualen i vilka material kategoriserades som handlade om shiaislam generellt, om 

khojas som grupp och den urdutalande församlingen, samt material om ashuraritualens 

genomförande och förändringar. Kategorin Relation till den omgivande kontexten 

kategoriserar material som berör relationen till Sverige som land, relationen till sunniislam 

samt relationen till media. 
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3.3 Ritualteoretiska utgångspunkter 

3.3.1 Ritualteori enligt Vernon Schubel 

Vernon Schubel (1993) lyfter fram att det i en religion finns ett antal grundprinciper som 

berör en människas allra djupaste värderingar och är centrala för religiösa ritualer. Schubel 

lutar sig mot Victor Turners ritualteori om övergångsritualer vilka kan delas upp i tre faser: 

1) Separationsfasen: Utövaren särskiljs från sin ursprungliga status och vardag. 

2) Liminalfasen: En slags mellanfas där utveckling och möte med de kraftfulla 

symbolerna är möjligt. 

3) Återinträdet: Utövaren går tillbaka till verkligheten, på något sätt förändrad eller en 

erfarenhet rikare (Schubel 1993: 3, 8). 

Alla ritualer kan enligt Schubel, på ett eller annat sätt, sägas vara övergångsritualer eftersom 

de skapar förändring i de som genomgår dem. En deltagare går ut ur normal tid och in i den 

liminala tiden av symboler, därefter tillbaka igen efter att ritualen är slut. Ritualer är typisk 

ahierarkiska och uppmuntrar jämlikhet, ödmjukhet och ett hänvisande till mystiska makter – 

motsatsen till vardaglig tid. Genom sin ahierarkiska uppbyggnad skapar ritualen communitas, 

en upplevelse av samhörighet och gemenskap. Liminalfasen ger utövaren möjlighet att agera 

ut saker som inte är möjligt för dem i deras vanliga liv. Ofta innehåller ritualer sakrala 

artefakter och reliker som visas upp och som uppmanar deltagarna att uppträda enligt den 

mytiska ramen (Schubel 1993: 4). 

3.3.2 Ritualteori enligt Caroline Humphrey och James Laidlaw  

Carolina Humphrey och James Laidlaw (1994) menar att Schubels sätt att närma sig ritualen 

är förrädiskt. De vänder sig mot tanken att ritual i första hand skulle handla om 

kommunikation med någon fördold kod. De menar att det som uttrycks i ritualerna förändras 

och att det är missledande att försöka klassificera olika typer av ritualer. Orsaken till det 

felaktiga antagandet att ritualer är kommunikation beror bland annat på att det är ett 

spännande sätt för antropologer att arbeta. Forskare har dragits till symbol- och 

kommunikationsteorier för att de utgör ett enkelt och översiktligt sätt att närma sig ritualen. 

Enligt Humphrey och Laidlaw kan denna önskan bland forskare kanske bottna i en oro inför 

insikten om att ritualer ibland utförs utan någon större meningsfullhet och utan någon hemlig, 

bakomliggande kod för forskaren att avslöja (Humphrey och Laidlaw 1994: 67-68, 73–79, 

191-192, 261, 266-267). 
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”In our view `ritual´ is a quality which can in theory apply to any kind of action. 

Ritualization begins with a particular modification of the normal intentionality of 

human action. Action which has undergone this modification is ritual action” 

(Humphrey och Laidlaw 1994:71). 

 

Författarna menar i citatet ovan att en ritual är en kvalitet och att denna kvalité kan kopplas 

till alla former av handlingar. Det är utövarens attityd till handlingen som avgör om 

handlingen blir ritualiserad eller inte. När utövaren modifierar sin attityd till handlingen 

ritualiseras handlingen och det är detta som är det centrala. Ritualen får utövaren att tänka sig 

att det hen gör innebär någonting mer än det hen faktiskt gör (Humphrey och Laidlaw 1994: 

93-94, 151-153, 71). 

 

Ritualer är delvis föreskrivna för utövaren, det finns ett slags manus. Detta manus hänvisar 

ofta till tidigare utförda ritualer snarare än nutida. Skillnaden mellan lek och ritual är att leken 

kan ändras medvetet och öppet. Ritualen däremot hävdas ofta istället, vid en ändring, återgå 

till något mer ursprungligt, tidigare förvanskat men nu återfört till det som ritualen en gång 

var tänkt att vara. Däremot kan det skilja mellan det utövaren faktiskt gör i en ritual och vad 

de vet att de borde göra. Att göra helt fel i ritualiserandet är svårt om utövarens rituella attityd 

uppfattas som rätt av denna själv och av omgivningen. Då kan avvikelser från det som borde 

göras accepteras (Humphrey och Laidlaw 1994: 96-97, 99, 101, 125-126).  

 

Auktoritetens roll 

Humphrey och Laidlaw menar att ritualens syfte ofta bestäms av utövarens tankar. Det är 

alltså utövaren som i ritualen tolkar det som sker och vilken mening det har. För att en ritual 

ska bibehålla en speciell rituell tolkning behövs det en religiös auktoritet som kontinuerligt 

informerar utövaren om ritualen syfte och hur den bör tolkas. Utan en auktoritet är utövarna 

fria att ge ritualen olika tolkningar vilka ibland kan bli motsägelsefulla. Ofta bestäms inte det 

egentliga motivet eller syftet med ritualen på förhand utan formas under ritualens gång av de 

tankar som okontrollerat uppstår i en människas huvud: bekymmer, önskningar, drömmar och 

vardagsbetraktelser. Allt eftersom de uppstår formar de utövarens motiv med ritualen, sällan i 

överenstämmelse med den religiösa auktoritetens föreställning om ritualens syfte (Humphrey 

och Laidlaw 1994: 161, 155, 200). 

 

Även hur mycket som tillåts förändras i en ritual beror på närvaron av en auktoritet. Ju 

närmare auktoriteten befinner sig desto svårare är det för utövaren att förändra ritualen utan 



 

43 

 

auktoritetens godkännande. I den jainitiska kontext som författarens studie utförs i menar de 

exempelvis att i frånvaron av en auktoritet kan mycket i de jainitiska ritualerna reduceras och 

ändå räknas som en fullgjord ritual. Det är heller inte alltid så att utövaren kan sägas ha ett 

syfte med ritualen. Allteftersom ritualen pågår kanske individen fyller den med egna 

intentioner, eller så kommer dessa som en reaktion på det individen upplever. Auktoriteter 

kan erbjuda riktlinjer, förskrifter och material, men i slutändan är den enskilda utövaren som 

ger ritualen innebörd, ett konstaterande som leder till att utövare i efterhand kan ha olika 

uppfattningar om vilken som var ritualens mening (Humphrey och Laidlaw 1994: 124, 181-

182, 187, 206, 265). 

 

 

3.4 Sammanfattning 
 

I teorikapitlet har studiens teoretiska ingångar beskrivits. De analyskategorier som använts i 

analysen av det insamlade materialet presenterades. Därefter beskrevs Schubels respektive 

Humphreys ritualteorier. Sammanfattningsvis kan Schubels ritualteoretiska utgångspunkt 

sägas vara en del av den religionsvetenskapliga forskartradition som Laidlaw och Humphrey 

vänder sig mot. Den förutsätter nämligen att det finns någon slags kollektiv kod och något 

kollektivt syfte med ritualen. För Schubel handlar det om att identifiera symboler, tolka dessa 

och få dem att passa in i ritualens metaspråk, ett språk som Laidlaw och Humphrey inte riktigt 

vill kännas vid. För dem är ritualens mening istället någonting individuellt och något som 

varje utövare skapar utifrån de erfarenheter denne går in i ritualen med samt närheten eller 

frånvaron av en auktoritet. 

 

Schubel och Humphrey/Laidlaws ritualteorier kommer i studiens diskussionskapitel att 

användas för att fördjupa analysen av ashuraritualens innebörd och orsakerna bakom 

förändringarna i den. 
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Kapitel 4: Metod 
 

I detta kapitel redogörs det för studiens abduktiva ansats, val av metod, metodteori, 

genomförandet av intervjuer och observationer samt en kritisk analys av intervjuerna utifrån 

Mats Alvesons metodteretiska reflektionspunkter. 

 

4.1 Induktion, deduktion och abduktion 
 

Annika Lantz beskriver i boken Intervjuteknik (2013) induktion som en forskningsprocess där 

slutsatserna dras utifrån empiriskt grundad logik. Deduktion handlar istället om att dra 

slutsatser utifrån sannolikheten att en teori stämmer överens med de empiriska materialet. 

Abduktion, ett mellanting mellan de båda, kännetecknas av ett växelspel mellan induktion och 

deduktion. Lantz beskriver abduktion som en process där slutsatserna ligger utanför det 

väntade i och med att förståelsen växer fram i ett samspel mellan empiri och teori (Lantz 33-

34).  

 

Denna studie kan placeras i en position mellan induktiv och deduktiv ansats. Induktiv 

eftersom den utgår ifrån det empiriska materialet och gör, trots medvetenheten om 

problematiken med detta, vissa generaliseringar om församlingen och dess sammanhang. 

Deduktiv eftersom den samtidigt har en utgångspunkt i forskningsöversiktens olika resultat 

samt i ritualteorier vilka prövas på materialet. Studien kan därmed sägas ha en abduktiv ansats 

i och med att dess slutsatser bygger på just en växelverkan mellan de båda. Styrkan i detta är 

just anpassningsmöjligheten som abduktion ger i och med att den möjliggör för studien att, 

något tillspetsat, inte blir fastlåst vid en deduktiv ingångsteori, inte heller att den forcerar fram 

induktiva generaliseringar från materialet.  

 

 

4.2 Val av metod 
 

Studiens empiriska underlag utgörs av tre intervjuer och två observationer. Intervjuerna består 

av en gruppintervju samt två enskilda intervjuer. Observationerna skedde vid två separata 

ashurahögtider. Valet av intervjuer som metod baserar sig på att jag ville nå en djupare 

förståelse för det undersökta. Samtidigt ville jag med observationerna få ett 

förstahandsintryck av ashuraritualen som är undersökningens huvudsakliga fokus. 

Tillsammans hoppades jag att dessa metoder skulle ge mig ett empiriskt underlag för 
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diskussion. Sett till metoden så intar intervjuerna en särställning eftersom det främst är på 

dessa som jag baserar mitt resultat. Observationerna får ses som kompletterande och får 

därför inte lika mycket utrymme i metodbeskrivningen även om frågeställning 1: Hur 

genomförs ashuraritualen i Trollhättans moskés urdutalande shiamuslimska församling, i 

första hand besvaras utifrån observationerna. 

 

 

4.3 Metodteori 

4.3.1 Intervjuer 

Lantz menar att ett återkommande problem för reliabiliteten hos intervjuer är människans 

tendens att söka förstärkning för de uppfattningar vi redan har. En intervju med hög 

reliabilitet kännetecknas av att intervjuaren lyckas spegla den som intervjuas. Att använda sig 

av sin sociala förmåga för att genomföra intervjun är inte fel så länge det inte innebär att 

intervjuaren går över gränsen och blir privat. Men den som genomför intervjun bör vara 

medveten om skillnaden mellan samtalets mer jämlika situation och intervjun ojämlika, 

instrumentella funktion. Hur styrd intervjun blir beror på intervjuformen. En intervju som 

låter respondenten möjlighet att fritt definiera ämnesområdet ger en öppen intervjustruktur. 

Fördelen med en sådan är att den ger data som är förankrad i kontexten och utgår från de 

omständigheter som respondenten befinner sig i. Det är däremot svårt att dra några generella 

slutsatser från öppna intervjuer. De är tidsödande och kommer sällan upp i tillräckligt många 

respondenter för att det ska vara möjligt att tillämpa induktiv analys (Lantz 2013: 14-16, 22, 

42-43, 46, 91-95). 

 

Motsatser, den helt strukturerade intervjun, utgår från ett antal i förväg bestämda frågor vilka 

ställs till ett stort antal respondenter. Det finns inte någon direkt anpassning till den 

individuella kontexten och vad som är viktigt är i förväg bestämt av intervjuaren. Risken med 

detta är då att intervjuns frågor fungerar som förstärkare för intervjuarens förförståelse snarare 

än utforskande av respondentens verklighet. Om intervjuaren har en djupare förståelse som 

mål kan den helt strukturerade intervjun komma till korta. En invändning mot intervjun som 

metod är att den är svår att kritisera samt att samma data kan ge upphov till olika tolkningar 

beroende på vem som är tolkare. Med intern subjektivitet avser Lantz intervjuarens förmåga 

att förstå respondenten, att spegla dennes uppfattning och att få denne bekväm i 
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intervjusituationen. Den teoretiska validiteten avser den teori som forskaren använder sig av 

för att analysera insamlad data (Lantz 2013: 19, 45, 118, 134, 138). 

4.3.2 Tre förhållningssätt till intervjun: Nypositivism, romanticism och lokalism  

För att vidare fördjupa och problematisera mitt val av intervjuer som metod lyfter jag in Mats 

Alvesson som i sin bok Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivet (2011) skriver att 

intervjun inte okritiskt kan ses som en stabil grund för forskning. Alvesson lyfter fram tre 

intervjutyper: den strukturerade intervjun, den halvstrukturerad och den ostrukturerad. 

Skillnaden mellan de tre ligger i hur mycket intervjuaren styr intervjusituationen och 

respondentens möjligheter att påverka frågor och följdfrågor (Alvesson 2011: 7, 10, 16). 

 

Vidare menar Alversson att förståelse av intervjun och intervjusituationen är avgörande för 

vilket värde som den kan tillmätas i forskningssammanhang. En förståelse som tidigare var 

vanlig är den nypositivistiska som menar att intervjuaren genom noga förberedda intervjuer 

och en transparent databearbetningsprocess kan minimera eller helt undvika subjektiv 

påverkan på resultatet. Målet för nypositivistiska kvalitativ forskning är objektivitet där 

intervjuer ses som opåverkade av intervjuaren som subjekt och i slutändan genererar objektiv 

data. Motsatsen till detta förhållningssätt är romanticism som genom helt ostrukturerade 

intervjuer försöker skapa relation med respondenten och skapa en äkthet i samtalet. Genom att 

vägleda och lyssna kommer intervjuaren att kunna förstå respondenten på djupet. Målet är att 

utvinna respondentens subjektiva upplevelse vilken ges ett egenvärde (Alversson 2011: 19, 

20, 22-23). 

 

Som tredje förhållningssätt lyfter Alversson fram lokalism, vilken bryter med både 

nypositivismen och romanticismen. De senare har gemensamt att man menar att intervjun kan 

användas till att säga någonting generellt om ett fenomen. Lokalismen menar istället att 

intervjun, liksom all mänsklig aktivitet, är situationsbunden och inte kan användas för att dra 

generaliserade slutsatser. Dessutom betonar lokalismen att intervjun är en socialt konstruerad 

aktivitet vilket omöjliggör objektivitet. Renodlad kan lokalismen sägas omöjliggöra 

användandet av intervjun som metod för insamling av material som senare ska ligga till grund 

för forskning för allmänna sanningsanspråk, det är mer likställt med talk showernas 

underhållningsintervjuer (Alvesson 2011: 29). 

Enligt Alvesson pendlar nutida kvalitativ forskning mellan romanticism och lokalism. 

Intervjun antas ha ett värde genom sin utgångspunkt i respondenten som subjekt. Samtidigt 
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betonas ofta i forskningssammanhang problematiken med att generalisera och ge 

sanningsutsagor utifrån ett intervjumaterial. I samband med detta rör sig också ofta forskaren 

mellan å ena sidan nypositivismens/romanticismens förståelse av kunskap som något objektiv, 

å andra sidan lokalismen situationsbundna, mer relativistiska, kunskapskapssyn. Det är inte 

ovanligt att detta leder till intellektuella motsägelser i kvalitativ forskning (Alversson 2011: 

31-32).   

 

Det renodlade nypositivistiska förhållningsättet är enligt Alvesson ganska sällsynt i samtida 

kvalitativ metodologi. Oftast erkänns problematiken med att hävda att intervjun har 

begränsningar när det gäller att spegla verkligheten. Samtidigt har den kvalitativa forskaren 

ofta sanningsanspråk som bygger på intervjumaterial. Den akademiska metoddiskursen 

uppmuntrar ett nypositivistiskt förhållningssätt med sitt krav på stringens mellan 

metodbeskrivning, datainsamling, kodifiering och generaliserande slutsatser. Att som forskare 

gå emot detta etablerade upplägg är inte lätt och kräver en hel del intellektuellt arbete. Själva 

synen på vad forskning är kan sägas vara starkt präglad av nypositivistiska krav på 

objektivitet, empiri och sanningsanspråk. Den metodlitteratur som forskaren har använt sig av 

utgår inte sällan från att ett informativt intervjumaterial kan åstadkommas om forskaren bara 

har rationell, genomtänkt och inarbetad intervjuteknik. Denna syn framstår, liksom 

romanticismen, som naiv i sin syn på intervjuarens möjlighet att styra intervjusituationen. Att 

genom intervjuteknik överbrygga alla de variabler som kan påverka intervjupersonen och 

intervjuaren är inte möjligt. Att oreflekterat koncentrera sig på insamling av data, kodifiering 

och analys tyder på ”naiv empirisk omedvetenhet”. Alvesson föreslår användandet av 

”empiriskt material” istället för ”data” och att noga överväga hur man benämner 

intervjupersonen. Forskarens syn på intervjupersonen kommer att påverkas av hur denne 

benämns: undersökningsperson – deltagare – informant eller respondent är inte avgjort 

synonymer (Alvesson 2011: 25, 43, 45, 46, 50, 82). 

 

Denna studie tar fasta på Alvessons kommentar och efter övervägande kommer jag att 

använda benämningen informant på de som intervjuas, i mitt tycke det mest rättvisande och 

neutrala begreppet, men möjligtvis med en nypositivistisk klang. Vidare så är studiens 

intervjumetod influerad av Alvessons tre positioner. Det finns en nypositvistisk ansats i och 

med att studien gör anspråk på viss generaliserbarhet och objektivitet. Samtidigt finns den 

romanticerande positionen med genom den halvstrukturerade karaktären på frågorna vilken 

bjuder in informanten och syftar till att komma denne ”in på djupet”. Dessutom har jag 
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inställningen att intervjun blir mer givande om informanten uppfattar den som intervjuar som 

sympatisk. Slutligen finns den lokalistiska positionen med i och med grundantagandet och 

medvetenheten hos mig om att intervjun är en socialt konstruerad situation med tydliga 

begränsningar. I en kvalitativ studie är det svårt, och kanske inte heller önskvärt att komma 

bortom de tre positionerna. Jag tänker mig att medvetenheten om och redogörandet för de tre 

positionernas inverkan på intervjusituationen i sig kan bidra till transparens.  

 

 

4.4 Metodgenomgång – urval, genomförande, bearbetning samt kritik 

utifrån Alvessons åtta reflektionspunkter 

4.4.1 Gruppintervjuerna 

I ett tidigt skede genomfördes en gruppintervju som bestod av tre informanter från den 

arabisktalande församlingen, denna intervju gjordes innan studien avgränsades till den 

urdutalande församlingen och kan i efterhand ses som en pilotintervju även om detta inte var 

min avsikt. Urvalet skedde genom att min kontaktperson i moskén frågade 

församlingsmedlemmar om de kunde tänka sig att ställa upp och visade dem det 

informationsbrev som jag sänt ut i förväg. Den andra gruppintervjun bestod av fem 

informanter från den urdutalande församlingen, även här skedde urvalen på samma sätt som i 

den första gruppintervjun. Alla informanter var i ungefär samma ålder, troligtvis ett resultat av 

kontaktpersonens urval. Detta innebär att urvalet av informanterna gjordes av någon annan än 

mig själv vilket kan vara problematiskt om det är så att denne har en egen agenda för 

intervjusituationen och väljer ut personer som passar denna agenda.  

 

Gruppintervjuerna genomfördes i en av moskéns undervisningssalar just efter att 

medlemmarna varit med i ashuraritualen. Samtliga intervjuer kan betecknas som ett 

mellanting mellan Lantz öppna eller strukturerade intervju. Enligt Alvessons 

intervjukategorisering så kan de räknas som halvstrukturerade i och med att det utgick från ett 

antal nyckelord som jag lade ut framför informanterna på ett större pappersark: shiaislam, 

ashuraritualen, shia och sunni och shiaislam i Sverige. Under intervjun gick vi igenom de 

olika nyckelorden och jag ställde följdfrågor, bad om förtydligande och sammanfattade då och 

då det sagda. Det fanns med andra ord en i förväg upplagd riktning på intervjun samtidigt som 

alla frågor inte var bestämda i förväg. Samtliga informanter deltog i intervjun även om vissa 

var mer tongivande än andra. Samtalet spelades in med informanternas godkännande. 
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4.4.2 Enskilda intervjuer 

De enskilda intervjuerna bokades in via mailkontakt. Båda informanterna har eller har haft 

officiella positioner inom församlingen och valdes ut därför att de har inflytande över 

församlingen och vad som sker i moskén. Den ene är sheikh för båda den arabisk- och 

urdutalande församlingen. Den andre var med om att grunda församlingen under 1970-talet 

och har i långa perioder suttit i dess styrelse. Att dessa är officiella företrädare för 

församlingen kan i sig påverka deras intervjusvar. Kritiska reflektioner kring detta 

återkommer senare i kapitlet. 

 

Informanten fick först information om uppsatsens syfte och skrev senare under ett 

samtyckesintyg eftersom jag insåg att det fanns ett forskningsetiskt dilemma i att deras 

anonymitet, på grund av deras officiella positioner, inte kunde garanteras. Innan intervjun 

avböjde informanterna möjligheten att vara anonym men i en undersökning av detta slag är 

det ändå lämpligt att göra vad som går för att upprätthålla anonymitet. Intervjuerna 

genomfördes i moskéns bibliotek men, till skillnad från gruppintervjuerna, inte i anslutning 

till genomförandet av någon ritual. Intervjun spelades in med informanternas godkännande. 

4.4.3 Bortfall 

Observationen 2014 innebar två observationstillfällen under samma dag, först den 

arabisktalande församlingens ashuraritual, därefter den urudtalande församlingen. Den 

förstnämnda har däremot inte tagits med i resultatet som en följd av att undersökningen 

avgränsats till att handla om den urdutalande församlingens genomförande av ashuraritualen. 

Det kan ändå tilläggas att genomförandet av ashuraritualen skiljer sig åt mellan de två 

församlingarna. 

4.4.4 Bearbetning av material 

Det inspelade materialet transkriberades. Därefter bearbetades transkriberingen genom att 

utfyllnadsord, felsägningar och samtalsstödjande signaler togs bort. Vissa ord som var svåra 

att uppfatta rekonstruerades utifrån vad jag ansågs var det mest troligt sagda.  

Därefter påbörjades analysarbetet. Här utgick jag från tre analyskategorier: Shiaislam, relation 

till den omgivande kontexten och ritualteori. Kategorin shiaislam står som ett tema med 

underkategorierna khojas samt ashuraritualen.  Valet av analyskategorier gjordes utifrån 

undersökningens frågeställningar, vad som sagts under intervjuerna samt tankar som väckts 

under skrivandet av forskningsöversikten. Med hjälp av olika färger vilka representerade 

analyskategorierna härleddes den transkriberade texten in i en första kategorisering.  
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I vissa lägen behövde val göras eftersom vissa textpartier överlappade varandra. Detta ledde 

ibland till att textpartier markerades med flera färger vilket inte är så konstigt eftersom 

kategorierna var väldigt brett formulerade. En annan svårighet infann sig när delar av en 

mening kunde härledas till en kategori och andra delar till en annan. Det kunde då bli både 

svårt och missvisande att bryta ut delar av en mening och dela upp dem i olika kategorier. I 

vissa fall fick meningen istället vara sammanhängande och placerats inom en och samma 

kategori även om delar av innehållet skulle passat bättre under någon annan. 

Samtidigt som färgmarkerandet pågick så skrev jag kommentarer om hur textpartierna kunde 

relateras till frågeställningarna. Jag arbetade också parallellt med Mats Alvessons reflexiva 

pragmatism och hans kritiska reflektionspunkter på materialet och intervjusituationen (se 

avsnitt 4.5).  

 

I analysbearbetningen av gruppintervjuerna gjordes ingen åtskillnad mellan informanterna 

utan de räknas som en grupp. Informanterna i de enskilda intervjuerna benämns med sin 

officiella position inom församlingen eftersom de har inflytande över vad som sker och därför 

behöver kunna särskiljas från de andra informanterna. I och med detta begränsas de enskilda 

informanternas möjlighet att vara anonyma. Som tidigare nämnts gav de sitt samtycke. I detta 

skede kom studien att avgränsas till den urdutalande församlingen. Intervjumaterial från den 

arabisktalande gruppintervjun användas ändå som komplement. Särskilt de delar som kunde 

placeras i analyskategorin Shiaislam och dess underkategori Ashuraritualen. 

 

Det analyserade materialet sorterades in under de olika analyskategorierna. I nästa steg 

bearbetades texten genom att de olika analyskategorierna flyttades runt för att skapa stringens. 

Analyskategorin Ritualteori togs bort och innehållet omplacerades till analyskategorin 

Ashuraritualen, detta eftersom innehållet överlappade de båda kategorierna. Den bearbetade 

versionen utgjorde sedan grunden för resultatsammanställningen. Denna fas innebar till viss 

del ett annat forskningsetiskt dilemma eftersom omstruktureringen byggde på ett subjektiv 

sökande efter stringens vilket i sig ett sökande efter att skapa ordning, sammanhang och 

pedagogisk/retorisk effekt. Att göra detta utan att för den skull missrepresentera det empiriska 

materialet är en svår balansgång. Detta leder oss in på nästa del av metodkapitlet, Mats 

Alvessons reflexiva pragmatism. 
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4.5 Reflexiv pragmatism – kritisk granskning genom reflektionspunkter 
 

Reflexiv pragmatism handlar mer om epistemologisk medvetenhet än filosofisk 

stringens (Alvesson 2011: 122) 

 

Att på allvar pröva sitt intervjumaterial och att genomlysa sin egen intervjusituation kallar 

Alvesson för reflexiv pragmatism. Alvesson menar att det är viktigare för en forskare som 

använder sig av kvalitativa metoder att visa sig medveten om svårigheterna med 

sanningsanspråk än att på ett sammanhängande sätt kunna presentera forskningsresultat. Som 

en slags intellektuell checklista föreslår Alvesson användandet av åtta utgångspunkter för 

kritiskt reflektion (Alvesson 2011: 85-89).  

4.5.1 Sammanfattning av de åtta reflektionspunkterna 

Gemensamt för de åtta reflektionspunkterna är att de kan påverka intervjusituationen och har 

sin bakgrund i att intervjun ses som en social aktivitet som skapas genom ett samspel mellan 

olika subjekt. Alvesson menar att det är få intervjuer där alla de åtta reflektionspunkterna är 

aktuella, men de kan ses som en slags checklista som en forskare kan pröva sitt material emot 

och därmed ha skärskådat intervjun på ett reflexivt pragmatiskt sätt. Alvesson vill inte 

förkasta intervjun som metod utan menar att den har mycket att bidra med när det gäller 

förståelse och insikter om olika fenomen. Det är möjligt att skaffa kunskap genom intervjun 

men för att vara epistemologiskt rättvis kräver detta att forskaren sänker sanningsanspråk 

baserade på intervjumaterial. Alvesson uppmuntrar att använda observationen som 

komplement till intervjun. 

 

I denna studie har intervjuerna kombinerats med observationer för att ge ett kompletterande 

förstahandsintryck av ashuraritualen som är studiens huvudsakliga fokus. Jag menar här att 

diskussionen av vad som ska anses som riktig forskning har gett en slagsida mot den 

humanvetenskapliga tradition som undersöker människan, hennes villkor och det samhälle 

hon lever i. Ändå råder det ingen brist på intresse för detta område och på något sätt vill man 

försöka att förstå sig på människan på samma sätt som naturvetenskapen vill förstå världen. 

Människa är inte av död materieria utan en social, anpassningsbar och omskapande varelse 

och då blir andra metoder lämpliga. Den kvalitativa intervjun är en sådan metod, den kanske 

inte kan komma med absoluta sanningsanspråk som den naturvetenskapligt positivistiska, 

men rätt använd kan den öka förståelsen för fenomen som hör människan till. Med detta i 
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åtanke kom mitt val av metod att bli just den kvalitativa intervjun men tillämpad med 

Alvessons kritiska förhållningssätt som bakgrund. 

4.5.2 De åtta utgångspunkterna applicerade på intervjumaterialet 

I detta avsnitt kommer jag att utifrån Alvessons åtta reflektionspunkterna granska min egen 

intervjumetod. Eftersom detta främst utgår ifrån min egen upplevelse av situationen blir dessa 

reflektioner subjektiva och i sig mer i lokalismens anda än nypositivismen. Syftet är att kunna 

visa fram en transparent intervjusituation. Varje reflektionspunkt inleds med en kort 

beskrivning av dess innebörd och därefter kommenteras intervjumaterialet och 

intervjusituationen utifrån detta. 

 

1) Social scen och dynamik; lokal prestation – tiden och rummets påverkan 

Denna reflektionspunkt handlar enligt Alvesson om intervjun som en skapad komplex 

aktivitet. Forskaren har tillrättalagt en social situation vilket kan vara problematiskt. Fysisk 

påverkan, som exempelvis på vilken plats intervjun sker eller vilket kroppsspråk intervjuaren 

sänder ut, kan inverka på intervjupersonen på ett för forskaren oförutsett sätt. Ålder, kön, 

yrke, personlighet och etnicitet påverkar mötet som dessutom ofta är begränsat tidsmässigt 

(Alvesson 2011: 92). 

 

Den fysiska platsens påverkan 

Intervjun genomfördes i Trollhättans shiamuslimska moské i ett rum i moskén som vanligtvis 

används som konferensrum, samlingsrum och lektionssal. Det är svårt att bortse från att 

platsen kan ha påverkat intervjusituationen. Religiösa byggnader vänder sig till en persons 

religiösa identitet och uppmuntrar denna sida. Många människor som i vardagen inte upplever 

sig ha en religiös identitet kan i en religiös byggnad förnimma religiösa upplevelser. För en 

människa som redan upplever sig ha en religiös identitet fungerar troligtvis den religiösa 

byggnaden förstärkande. För många shiamuslimer, liksom för sunni, är tröskeln till moskén en 

markering av övergång från den profana världen till den sakrala. Där möter den religiösa 

människan andra som delar samma religion vilket i sig är identitetsförstärkande.  

 

Tidpunktens påverkan 

Tidsmässigt så utspelade sig intervjun under ashurahögtiden vilket markerar en höjdpunkt 

inom det shiamuslimska kalenderåret, där shiamuslimer möts för att minnas och sörja 

imamerna. Det handlar också om att betyga sin lojalitet mot dessa och genom berättelser, 
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symboler och fysiska handlingar i ritualen möter shiamuslimer en religiös metaverklighet. Det 

är mycket troligt att intervjupersonen påverkas av detta och att den religiösa identiteten 

upplevs som extra aktuell just under denna tidsperiod. Intervjuerna genomfördes under mellan 

en och två timmars tid på samma plats. Det är alltså svårt att säga om intervjun skulle ha 

utspelat sig annorlunda på en annan, mer neutral plats och under en annan tidpunkt än den 

religiöst laddade ashurahögtiden. 

 

Efter rummet och tidens påverkan kan frågan ställas om intervjuarens påverkan på 

intervjusituationen. Gällande ålder och kön var alla intervjupersoner i gruppintervjun yngre 

män. I de enskilda intervjuerna var informanterna också män fast äldre. Jag som intervjuare är 

själv man, 36 år gammal, vilket kan tänkas utgöra en inverkande faktor. Som romanticerande 

forskare kanske man skulle sagt att detta underlättar relationsbyggandet och därmed 

intervjusituationen, Alvesson med flera skulle istället lyfta fram risken att patriarkala mönster 

gör sig gällande i en homogent manlig grupp. Ashurahögtiden och dess ritualer genomförs 

uppdelat män och kvinnor. Det fanns inga kvinnor närvarande under observationen av 

ritualerna eller under intervjusituationen. Det möjligt att en yngre eller äldre kvinnlig 

intervjuare skulle uppfattat situationen annorlunda och fått ett annat samspel med 

intervjupersonerna. 

 

Gällande etnicitetens påverkan i denna intervjusituation så bestod skillnaden i att 

informanterna etniskt sett en bakgrund som khojas. Intervjuaren, själv född och uppvuxen i 

Sverige, hade istället de flesta yttre attribut som kopplas till svenskhet. Just etniciteten kan ha 

spelat roll när det gäller vilka förväntningar på förförståelse för shiaislam som 

intervjugrupperna hade på mig som intervjuare. Som de uttryckte det är kännedom om 

shiaislam inte så stor utanför den egna gruppen och kanske än mindre hos personer som tillhör 

en etnicitet som inte har haft så stor kontakt med shiaislam. Det är möjligt att gruppernas 

inledande tanke var att mina kunskaper i ämnet kanske inte var så stora och anpassade sina 

svar utefter detta. 

 

Mötet med mig som utomstående skiljde sig åt grupperna emellan. I pilotintervjun med den 

arabisktalande gruppen upplevde jag en mer neutral inställning än den urdutalande. Flera i 

den sistnämna verkade ha en mer skeptiskt ingångsinställning och uttryckte en oro över vad 

intervjun skulle användas till. Detta yttrade sig exempelvis i en ovilja mot att spela in 

intervjun som först efter en försäkran från kontaktpersonen och ett förtydligande från min sida 
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om syftet med uppsatsen kunde överbryggas. Ingen av informanterna i de enskilda 

intervjuerna visade någon oro eller skepticism till intervjusituationen utan välkomnade den. 

 

2) Kognitiv inramning och meningsbildning 

Informantens subjektiva inställning till intervjun och projektets syfte förblir ofta osynligt. Hur 

mycket förstår intervjupersonen av projektets syfte? Hur ser denne på forskaren? Det är 

missledande att tänka sig informanten som ett objekt, istället har denne tankar kring 

situationen och en undran vad intervjuaren är intresserad av att veta. Dessa föreställningar 

kommer delvis att påverka svaren och handlar ytterst om att intervjupersonen i sin redogörelse 

vill skapa mening, speciellt om det handlar om komplexa ämnen utanför ren fakta om ålder, 

längd eller familj. Intervjupersonens ingång i intervjun är svår för forskaren att få tillgång till 

(Alvesson 2011: 94). 

 

När det gäller intervjupersonernas syn på mig som utomstående, som intervjuare och 

eventuellt som representant för den akademiska världen så ger intervjun inte mycket att gå på. 

Det är därför svårt att säga vilken betydelse detta kan ha haft för intervjuns genomförande. 

Klart är att, som tidigare nämnt, några, men inte alla, i den urdutalande gruppen hade en 

avvaktande hållning i början av intervjun. Min upplevelse är att allteftersom intervjun 

fortskred så lättades den avvaktande hållning upp, kanske i och med att intervjupersonerna 

upplevde mig som relativt insatt i shiaislams grunder, kanske för att jag inte verkade vara ute 

efter uppseendeväckande kvällstidningsmaterial eller att jag svarade personligt på några 

personliga motfrågor från en av intervjupersonerna.  

 

Angående intervjupersonernas syn på mig som representant för svensk akademi, jag 

presenterade mig som student i religionsvetenskap, så fick jag inte intrycket av att detta var 

något som uppfattades som negativt. Mig veterligen finns det heller ingen konflikt mellan 

shiaislam och vetenskapssamhället likande den mellan kristna förfäktare för skapelseteologi 

och evolutionsförespråkande forskare.  
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3) Identitetsarbete 

Här menar Alvesson att intervjusituationen aktualiserar identitetskonstruktion och får i de 

flesta fall intervjupersonen att anta delvis olika identiteter beroende på vem intervjuaren är, 

intervjuplatsen och inte minst hur intervjupersonen vill se sig själv. En människa rör sig 

mellan flera olika identiteter och oftast är forskaren ute efter en av dessa identiteter, det är 

däremot inte säkert att intervjupersonen egentligen anser att denna identitet är den viktigaste 

eller mest betydelsefulla identiteten. För att uppfylla intervjuarens förväntningar kan då 

intervjupersonen utåt förstärka den efterfrågade identiteten och ge svar som förstärks av 

denne identitetsposition, detta kan leda till en missvisande bild av hur intervjupersonen 

egentligen uppfattar tillvaron. 

 

Den romantiske intervjuaren försöker att genom relationsbyggande komma åt 

intervjupersonens autentiska jag men det är inte säkert att man men ”varma” frågor får fram 

den sanna identiteten, människan har en tendens att påverkas av en idealbild av sig själv och 

om intervjupersonen ställs mot frågor om hur denne uppfattar sig kan det vara idealbilden 

som kommer till uttryck snarare än ett autentiskt jag. Det är inte säkert att människans 

identitet är färdig utan den skulle också kunna sägas vara ett pågående arbete, identitet under 

konstruktion. Intervjun blir då en arena för en person att i samtalet skapa, förstärka eller 

försvara detta identitetsarbete. Exempel på detta är viljan att försvara en identitet som man, 

som omsorgsfull eller en identitet som from (Alvesson 2011: 97). 

 

Jag menar att givet att platsen, d.v.s. moskén, och tiden, d.v.s. ashurahögtiden, förstärkte 

intervjupersonernas religiösa identitet, så är intervjusituationen redan påverkad av 

identitetsarbetsutgångspunkten. Att därtill jag, som representant för den akademiska världen, 

säger mig vara intresserad av shiaislam i Sverige och vänder mig till den religiösa identiteten 

hos intervjupersonerna ger säkert ytterligare en förstärkande effekt. Om jag istället följt 

intervjupersonerna i deras vardag, utanför moskén och utanför ashurahögtiden, och ställt 

samma frågor så är det möjligt att svaren skulle blivit annorlunda.  

 

Att intervjupersonerna skulle anse den religiösa identiteten som den mest betydelsefulla är 

osäkert. Att döma av intervjusvaren betonade flera vikten av att ta med sig imamernas 

budskap ut i det vardagliga livet. Om detta är någonting som intervjupersonerna upplever som 

aktuellt även när deras religiösa identitet inte är förstärkt är svårt att svara på. Däremot är det 
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troligt att intervjupersonerna i just denna religiöst förstärkta intervjusituation skulle ha 

försvarat sin religiösa identitet om de upplevde att den ifrågasattes. Under intervjun ställdes 

inga direkta frågor som utmanade den religiösa identiteten, detta var ju inte syftet. Däremot 

beskrev en av intervjupersonerna den historiska bakgrunden till shiaislam som en minoritet 

inom islam och konstaterade att det inte var något konstigt med att människor utanför inte 

kände till shia. Detta är inte ett ifrågasättande av deras shiamuslimska identitet men det 

uttrycker en relativisering av den egna religionens position och därmed möjligtvis också dess 

sanningsmonopol. Å andra sidan har shiaislam alltid varit i minoritetsposition numerärt utan 

att det har förminskat eller relativiserat religionens anspråk på att vara giltig eller till och med 

en överlägsen form av islam. 

 

Enligt Alvesson kan intervjusamtalet ses som en arena för förstärkning, försvar och 

konstruktion av identitet. Detta kan stämma in på intervjusituationen i fråga. Genom de öppna 

frågorna och den stora graden av autonomi som dessa tillät hade intervjupersonerna gott om 

utrymme till att skapa en meningsfull berättelse vilket förstärkte deras identitet som shia. Att 

detta påverkade deras svar är möjligt och skapar frågetecken kring huruvida de uppfattar 

tillvaron på samma sätt i frånvaro av faktorer som förstärker den religiösa identiteten.  

 

4) Följande av kulturellt skript 

Enligt Alvesson är intervjuns begränsade tid i sig ett problem för en forskare som önskar 

avslöja hur något egentligen är. Under denna korta tid ska ämnen belysas som ibland är så 

komplexa att inte intervjupersonen eller ens forskaren själv kan ge någon sammanhängande 

beskrivning. En konsekvens av detta kan enligt Alvesson bli att intervjupersonens svar istället 

utgår från ett kulturellt skript, en näst intill färdig uppsättning svar på frågan som i förväg är 

accepterat och normativt. Dessa kulturella skript erbjuder en trygghet för intervjupersonen 

och kan också vara till hjälp för forskaren eftersom de är mindre nyanserade än det mer 

komplexa svaret på frågan. Om forskaren däremot har höga sanningsanspråk blir de kulturella 

skripten däremot problematiska eftersom de inte ger uttryck för det eftersökta autentiska jaget 

utan snarare uttrycker vad samhället, organisationen eller gruppen anser som fungerande 

beskrivning av ämnet. Det är oftast svårt för forskaren att dels kunna urskilja skriptsvar, dels 

att komma bakom dem med följdfrågor (Alvesson 2011: 100-101).  
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I undersökningens intervjuer går det inte att bortse ifrån att informanterna länge tillhört en 

organisation som skulle kunna sägas ha ett gemensamt skript. Religioner bygger till del på 

gemenskap genom att medlemmar delar en gemensam berättelse om världens beskaffenhet 

och en gemensam referensram när det gäller de existentiella frågorna. En del av de svar som 

gavs i intervjun, exempelvis om vad som utgör grunden i shiaislam eller ashuraritualens 

betydelse, kan ses som någonting inlärt och överenskommet. Andra delar, som 

intervjupersonernas uppfattning om relationen mellan shia och sunni eller om gråtandets 

funktion under ashuraritualen, kan möjligtvis spegla personliga upplevelser och räknas som 

icke-skriptbunden information. När det gäller den enskilda intervjun med sheikhen, moskéns 

religiösa auktoritet, så skulle det kunna hävdas att denne är medskapande av skripten 

samtidigt som han själv följer det. 

 

En kommentar till ovanstående blir här, just som Alvesson menar, att det är mycket svår för 

forskaren att skilja skriptbundna intervjusvar från autentiska. Ställt på sin spets skulle mycket 

av vad som sägs kunna sägas vara skriptbunden i den mån att det människor säger oftast följer 

någon slags norm om vad som anses lämpligt. Utsagor som handlar om hur informanten själv 

reagerar i förhållande till något kan sägas vara mindre skriptbundet än utsagor om 

organisationen, religionens teologi eller andra komplexa frågor. Med andra ord kanske frågor 

som ligger nära intervjupersonen och som berör dennes upplevelser eller erfarenhet av något 

kommer närmare icke-skriptbundna svar. 

 

5) Intrycksstyrning 

Människor vill oftast uppfattas på ett positivt sätt samtidigt som de vill att organisationer de är 

en del av ska uppfattas som positiva. För att styra utomstående mot denna uppfattning menar 

Alveson att intervjupersonen kan ägna sig åt intrycksstyrning, en mer medveten manipulation 

än byggandet av identitet och en positiv självbild (se reflektionspunkt 2 och 3), snarare att 

likna med aktiv marknadsföring av sig själv och sin organisation gentemot utomstående. 

Förutsatt att intervjupersonerna identifierar sig med shiaislam och Trollhättans moské så har 

de ett intresse av att representera dessa på ett fördelaktigt sätt, men mitt samlade intryck kan 

snarare sammanfattas i orden seriositet, ärlighet, samarbete och engagemang. De visade 

samarbetsvilja genom att ta sig tid till att delta i intervjun, de svarade, så vitt jag kan bedöma, 

så ärligt och utredande de kunde och visade varken med ord eller kroppsspråk några tecken på 

att vilja förmedla någonting annat än sanningen så som de såg den. Innebär detta att Alvesons 
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utgångspunkt om intrycksstyrning inte gäller undersökningens intervjusituation? Detta är, 

som Alvesson påpekar, mycket svårt att avgöra om man som forskare inte träffar 

intervjupersonerna över tid under observationsliknande former och gör uppföljande intervjuer 

(Alvesson 2011: 103).  

 

Om intrycksstyrning skedde så menar jag att denna verkade på ett för intervjupersonerna 

omedvetet eller vagt medvetet plan och inte kan räknas som aktiv marknadsföring.  

Troligt är att graden av intrycksstyrning hör samman med utgångspunkt ett och två. Platsen 

och tidpunktens påverkan på intervjupersonen kombinerat med hur mycket eller lite 

förtroende denne har för intervjuaren är troligtvis avgörande för hur mycket intervjupersonen 

försöker styra bilden av sig själv eller organisationen. På något sätt bottnar viljan till 

intrycksstyrning i rädsla för att intervjuaren ska missbruka information till att misskreditera 

intervjupersonen eller organisationen. Om intervjupersonen känner förtroende för 

intervjupersonen minskar troligtvis denna rädsla och därmed behovet av att intrycksstyra. Det 

forskningsmetodiska problemet kvarstår dock - hur vet forskaren när tillräckligt förtroende 

finns? Hur ska forskaren med säkerhet kunna avgöra om informationen som ges representerar 

en äkta spegling av intervjupersonen och när den är vinklad genom intrycksstyrning? 

 

6) Politiskt handlande 

Få undersökningsämnen inom samhällsinriktad forskning är neutrala och informanten kan i 

många fall en egen agenda som påverkar intervjusituationen. Alversson ger som exempel att 

personer som tillhör invandrargrupper ofta talar om sin grupp på ett sätt som inte förstärker 

negativa förställningar om dem utan istället förmedlar en positiv bild. Alversson använder 

begreppet politiskt motiverad aktör för att beskriva en intervjuperson som är medveten om att 

intervjun kan användas för att främja den egna eller organisationens sak (Alvesson 2011: 105-

106).  

 

Att som den romantiske intervjuaren försöka överbrygga manipulation av politiskt aktör med 

relationsskapande är enligt Alveson naivt, detsamma med nypositivistisk tilltro till 

intervjutekniker. En politiskt motiverad intervjuperson kommer inte att avvika från sin agenda 

på grund av detta. I samband med ovanstående utgångspunkt ställer jag då frågan – kan 

intervjupersonerna ses som politiskt motiverade aktörer? De är säkert till del intresserade av 

att promotera moskén och framställa den egna organisationen fördelaktigt. Två av 
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informanterna hade officiella positioner inom församlingen och ser det möjligtvis som att den 

positionen medför en plikt att ge en positiv bild av verksamheten. Alvesson menar att just 

invandrargrupper tenderar att sträva efter att förmedla en positiv bild av den egna gruppen 

som en motvikt mot eventuella fördomar. Idag finns det anti-muslimska strömningar i 

Sverige, speciellt mot shiamuslimer. Att informanterna vill sprida en motbild är inte konstigt. 

En slutsats skulle alltså kunna vara att intervjupersonerna är att betrakta som politiskt 

motiverade aktörer eftersom de vill motverka en fördomsfull bild av shiamuslimer. 

 

Å andra sidan handlar det här inte om mediatränade personer eller professionella 

opinionsbildare som är vana att vinkla information för egna syften. Jag håller mig till den, 

enligt Alvesson naiva åsikten, att relationsskapande från intervjuarens sida kan leda till 

förtroende vilket i sin tur minskar intervjupersonens oro för att intervjuns information ska 

missbrukas. Kanske startar intervjupersonerna som politiskt motiverade aktörer men kan, 

förutsatt att de upplever intervjuaren som ärlig, övergå till en mer neutral inställning till 

intervjun. Dessutom framkom det viss kritik, exempelvis att shiamuslimer inte alltid tar 

tillvara på religionens budskap eller förmår leva upp till dess förebilder. Ett annat exempel var 

kritik mot den egna organisationen och dess initiativlöshet när det gällde att organisera 

ashuraprocessioner. Detta att samspelet mellan intervjuare och intervjuperson faktiskt kan 

påverkas av intervjuarens uppträdande under intervjun, intervjuarens teknik om man så vill, är 

något som Alvesson tonar ned genom sin kritik av det romantiska förhållningssättet till 

intervjun.  

 

Här skulle jag alltså vilja påstå att mitt exempel pekar på motsatser och att Alvesson kritik är 

överdriven. Det är möjligt att intervjupersoner med en starkt politiskt medveten agenda inte 

kommer att sluta vakta på sina svar hur mycket relation intervjuaren än försöker att skapa 

genom att i samtalet tillmötesgå intervjupersonen. Men de flesta människorna är inte så starka 

politiska aktörer, undantaget professionella politiker och religiösa specialister, att de är 

opåverkbara av hur intervjuaren uppträder och endast är intresserade av att följa sin politiska 

agenda. Med stor sannolikhet kommer en intervjuperson som upplever intervjuaren som 

empatisk och tillmötesgående vara mer benägen att visa sina olika identiteter än om 

intervjuaren upplevs som en stel byråkrat eller akademiker som enväldigt avgör vilka regler 

som gäller för samtalet. Jag menar att Alvessons kritik mot det romantiska förhållningssättet i 

detta avseende är överdrivet akademiskt och misstänksamt. I varje fall gäller den endast delvis 

i undersökningens intervjusituation.  
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7) Konstruktionsarbete 

Alvesson menar här att språket sätter upp begränsningar för intervjun då det inte är samma 

sak att uppleva någonting som att tala om det. Upplevda känslor låter sig inte alltid fångas i 

ord och det som sägs är inte alltid i korrelation med verkligheten. Den retoriskt begåvade 

informanten kan verka övertygande medan den icke-verbale kan bli förbisedd även om det är 

den sist nämna som ligger närmast sanningen. Här är frågan dels i vilken utsträckning som 

intervjupersonernas verbala förmåga inverkade på hur jag som intervjuare uppfattade svaren, 

dels vilken epistemologisk korrespondens det kan sägas finnas mellan ord och verklighet 

(Alvesson 2011: 110-113)? 

 

Gällande det förstnämnda kan jag till att börja med konstatera att gruppintervjun är 

problematiskt. I en grupp finns det ofta givna roller som var och en tillåter olika mycket 

utrymme för yttrande. Som intervjuare kunde jag snart se att vissa intervjupersoner oftare tog 

ordet än andra. Någon satt under långa perioder tyst även om denne senare gav intrycket av att 

tycka om att säga sin mening och uppskatta diskussionen som aktivitet. I den urdutalande 

intervjugruppen tog kontaktpersonen ofta ordet, ibland för att ingen av de andra i gruppen 

verkade göra en ansats till att svara. Möjligen kände kontaktpersonen ett ansvar gentemot mig 

att intervjun skulle ge mig resultat och tog därför på sig detta. Efter ett tag uppmanade även 

denne, möjligen med viss frustation över att behöva uppmana, de andra i gruppen att ta ordet. 

Denna gruppdynamik är, som Alvesson påpekar, svår för intervjuaren att förstå ordentligt, än 

svårare är det att styra den. Jag håller här med Alveson att det är närmast naivt att tro att man 

som intervjuare med några slags intervjutekniker skulle kunna balanser den starka inverkan 

som gruppdynamik och roller inom gruppen kan innebära. Innebär då detta att gruppintervjuer 

inte kan användas eller att intervjuaren, om gruppintervjuer används, på förhand måste sätta 

sig in i gruppmedlemmarnas förhållande till varandra? 

 

Det sistnämnda låter ogörligt, det förstnämnda som en olycklig slutsats eftersom 

gruppintervjuer har fördelar gentemot enskilda intervjuer. Bland annat kan det i diskussioner 

intervjupersonerna emellan komma fram information som inte skulle framkomma i en enskild 

intervju. En sådan diskussion mellan gruppintervjuns medlemmar kan betraktas som en mer 

autentisk samtalsform än intervjun och kan därmed komma att återge en mer autentisk bild av 

intervjupersonernas föreställningsvärld. I en gruppintervju får också medlemmarna pröva sina 

åsikter gentemot varandra vilket kan få dem att ompröva positioner, också detta någonting likt 
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det naturliga samtalet. Ett exempel på detta uppstod i intervjun med den urdutalande gruppen 

när det gällde gissling med kedja, zanjir ka matam, eller med svärd, talvar ka matam, under 

Ashurahögtiden. En av intervjupersonerna ansåg detta som förkastligt eftersom det innebar att 

bilden av shiaislam svärtades, en annan intervjuperson ansåg istället att detta sätt att sörja 

imamerna var legitimt och deras rätt att göra oavsett omvärldens åsikter. Denna reaktion hade 

kanske inte avslöjats i en enskild intervju. 

 

Ytterligare en aspekt är intervjupersonernas färdighet i svenska. Några av informanterna är 

födda och uppvuxna i Sverige, tvåspråkiga med en svenska som inte skiljer sig nämnvärt från 

andra svenskar. En av intervjupersonerna hade relativt nyligen immigrerat och bott i Sverige i 

tre år vilket torde ha påverkat hans förmåga att uttrycka sig och sätta ord på sina upplevelser. 

En av de enskilda intervjuerna hölls på engelska, detta skapade en språklig begränsning vilken 

kan räknas störande men inte förstörande. 

 

När det gäller inledningsfrågans andra del, ordens korrespondens med verkligheten, så är det 

en epistemologiskt svårlöst fråga. Givet intervjuns begränsade tid så är det, som tidigare 

nämnt, svårt för forskaren att kunna greppa om intervjupersonens svar är scriptbundna, 

påverkade av intrycksstyrning, uttryck för en politiskt motiverad aktör eller fritt formulerade. 

Även om det skulle vara fritt formulerat kan det invändas att ord om något inte är samma sak 

som det som omtalas. Denna epistemologiska diskussion faller däremot utanför denna studies 

ram. 

 

8) Diskursivt maktspel 

Liknande föregående punkt om ordens korrespondens med verkligheten så innebär den 

åttonde utgångspunkten om diskursivt maktspel att forskaren måste ta ställning till frågan om 

existensen av ett färdigdefinierat jag, en variant av den epistemologiska frågan om 

kunskapens natur.  

 

En forskare som verkar i nypositivistisk eller romantiserande tradition kan sägas utgå ifrån att 

intervjupersonens identitet, i varje fall den delen som är intressant för forskare, är något 

beständigt, ett objekt som kan studeras och beskrivas. Detta grundantagande är en 

förutsättning för att kunna följa upp och strukturera ett resultat utifrån intervjun, den vanliga 

arbetsformen inom akademisk forskning, i sig ett slags kulturellt script. Enligt Alveson riktar 
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poststrukturalismen kritik mot detta antagande om identiteten som något beständigt och 

därmed indirekt mot detta sätt att bedriva akademisk forskning (Alvesson 2011: 113). 

 

Eftersom denna undersökning inte är något undantag utan i stort följer den akademiska 

arbetsformen skulle poststrukturalismens kritik gälla även här. Den skulle kunna hävda att 

intervjun skapar en hierarki mellan den undersökande och den som undersöks, mellan 

forskare som representant för vetenskap och intervjupersonen som representant för religion, 

där det förstnämnda intar en objektivt rationell position och det sistnämnda en subjektivt 

emotionell. Denna diskurs liknar scriptet men styr på ett mer övergripande plan intervjun som 

social aktivitet och sätter upp i förväg bestämda positioner för intervjuare och intervjuperson. 

Sett ur det poststrukturalistiska perspektivet följer denna undersökning en metamaktstruktur 

som kan sägas förespråka västerländsk rationalism. 

 

 

4.6 Observationer 
 

Observationerna genomfördes under två ashuraritualer, den första i slutet av 2014 och den 

andra i slutet av 2016. Genom mailkontakt med moskéns pressansvarige hade jag fått en 

inbjudan att vara med under ritualerna. Den pressansvarige, hädanefter benämnd som 

kontaktpersonen, informerades om studiens syfte genom ett informationsbrev. Jag fick besked 

om att jag inte kunde filma eller ta några foton under observationerna, istället fick jag 

möjlighet att i efterhand komma till moskén och ta bilder på rituella föremål. 

 

Observationen kan betecknas som öppet deltagande. Under vissa inslag deltog jag mer aktivt 

vilket ökar graden av deltagande, under andra stod jag passiv. Mitt val av kläder, 

genomgående svarta, kan i sig räknas som ett deltagande eftersom det är den klädfärg som 

man förväntas bära under ashuraritualen. Mitt deltagande var öppet, dels eftersom 

kontaktpersonen i förväg informerat församlingen om att jag skulle vara där, dels eftersom 

mitt utseende och hudfärg avvek från resten av utövarna. Jag hade med kontaktpersonen 

kommit överens om att efter ritualens genomförande presentera mig och mitt syfte för 

församlingen vilket också skedde. Under ritualerna märkte jag inte av något som tydde på att 

min närvaro eller mitt deltagande påverkade ritualens genomförande.  

För att kunna vara uppmärksam under ritualen togs inga anteckningar. Istället försökte jag 

registrera så mycket som möjligt och skriv ned detta ur minnet efter ritualens slut. 
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4.6.1 Begränsningar i observationsanalysen 

De två observationerna var mycket likartade med få avvikelser. Det är en av orsakerna till att 

de i resultatkapitlet beskrivs som en och samma. Den andra orsaken, vilken också är 

bakgrunden till att det genomfördes två observationer, är att den första observationen 

inverkade omtumlande på mig. I ett sådant här sammanhang förväntas den som genomför 

observationen att i stor utsträckning ställa sig objektiv till det som observeras. Är man ovan 

att delta i stora, suggestiva ritualer så är det inte lätt att hålla sig objektivt observerande. 

Förvirring, nyfikenhet, överraskning, upprymdhet, och sorg är känslor som jag tror mig 

minnas ha från ritualen. Av bland annat den orsaken genomfördes den andra observationen, 

då var jag bättre förberedd och visste vad ritualen innebar rent emotionellt vilket gjorde att jag 

bättre kunder registrera vad som hände.  

 

Analysen av observationen fokuserade på ritualens genomförande. En begränsning under 

observationen var att jag inte kan urdu eller arabiska och därmed inte kunde ta med vad som 

sades under det poetiska återberättande av karbaladramat eller sheikhens föreläsning. 

Undantaget var de delar av återgivandet av karbaladramat som hölls på svenska, men inte 

heller detta beskrivs närmare i resultatdelen då jag inte förmår återge det på ett rättvisande sätt 

eftersom att jag under observationen inte var beredd på att dokumentera detta. Istället blir det 

fokus på de fysiska och visuella inslagen under ritualen samt de symboler och artefakter som 

användes.  
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4.7 Sammanfattning 
 

I kapitlet har det redogjorts för studiens metod där halvstrukturerade intervjuer och deltagande 

observationer har använts för att samla in ett empiriskt underlag. Studiens metod har 

positionerats utifrån Alvessons tre intervjuansatser: nypositivism, romanticism och lokalism, 

som influerad av samtliga tre. De genomförda intervjuerna och observationerna har också 

analyserats utifrån Alvessons kritiska reflektionspunkter för att se vilken giltighet de kan 

sägas ha som underlag för diskussion och svar på frågeställningar. 

 

En sammanfattande slutsats som kan dras efter att prövat intervjuerna gentemot Alvessons 

åtta reflektionspunkter är att det troligtvis alltid kan göras kritiska invändningar mot material 

som insamlats genom intervjuer. Det verkar ligga i intervjuns natur som social aktivitet att det 

är mer eller mindre omöjligt för den att ”frikännas” från de åtta reflektionspunkterna. Vissa av 

dem har dessutom själva poängen i att visa hur svårt det är för forskaren att dels upptäcka, 

dels styra, de sociala processer som genomsyrar intervjusituationen. Väl gjort så kan 

forskaren ändå hävda att hen har gjort intervjusituationen transparent vilket också är Alvesons 

krav, den reflexiva pragmatism, som han menar är förutsättningen för att kunna gå vidare med 

intervjun som metod. 
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Kapitel 5: Resultat 
 

Som beskrivet i metodkapitlet består det empiriska underlaget av en gruppintervju, två 

enskilda intervjuer samt två observationer. De olika intervjuerna och observationerna blandas 

under dessa rubriker men i vissa fall skrivs det för tydlighetens skull fram vilket material det 

rör sig om. 

Det analyserade materialet återges under två huvudrubriker: Shiaislam samt Relation till den 

omgivande kontexten. Båda huvudrubrikerna och deras respektive underrubriker härleds från 

de analyskategorier (se teorikapitlet) som det empiriska materialet analyserades utifrån.  

 

 

5.1 Shiaislam 

5.1.1 Definition av shiaislam 

I gruppintervjun lyftes det orättfärdiga ledarskapet fram som något som definierade shia, att 

kalifatet inrättades och att styret över islam togs ifrån profeten Muhammeds släkt. Dessutom 

lyftes tron på, al Mahdi, den tolfte imamens återkomst fram som ett definierande drag. Att al 

Mahdi levde i det fördolda och att vissa tecken i tiden, exempelvis den konfliktfyllda 

situationen i Mellanöstern kunde, enligt en av gruppinformanterna, tyda på att hans återkomst 

var nära. I väntan på denna återkomst menade informanterna att en shiamuslim bör ha den 

tolfte imamen i tanken varje dag och fråga sig om imamen skulle vara nöjd med de handlingar 

man gör i vardagen. 

 

Vidare menade informanterna att sorgen är en stor del av shiaislam, dels på grund av det som 

hänt med imamerna, dels för att shia som religion blivit förföljd genom historien. 

Misstänksamheten mot svaga hadither, det vill säga hadither som inte var autentiska, lyftes 

fram som utmärkande för shiaislam. Gruppinformanterna var överens om att det inte förelåg 

någon konflikt mellan sunni och shia i Sverige. De var medvetna om att det fanns en källa till 

konflikt i synen på kalifatet men detta var inte något som vare sig sunni eller shia fokuserade 

på. Begreppet ”sunnibror” användes när sunnimuslimer omtalades.  
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5.2 Khojas 

5.2.1 Den urdutalande shiaförsamlingen – historia och utveckling 
Den äldre församlingsmedlemmen uppgav att församlingen bildades 1972 i direkt samband 

med att en stor grupp khojas immigrerade till Sverige från Uganda. Mottagandet i Sverige 

beskrivs som gott med språkutbildning, möjligheten att hålla ihop gruppen samt erbjudande 

om arbete. I citatet nedan beskriver han att det var först i Sverige som han förstod att han var 

shiamuslim. I Uganda hade alla i omgivningen varit muslimer och det var bara vilken moské 

man gick till som skiljde sunni från shia. 

 

Jag visste inte att jag var shiamuslim då, fast jag var 19 år. Man hade inte de 

kunskaperna då. […] Men jag visste ärligt talat inte att jag var shiamuslim, jag visste 

inte det fören jag flyttade till Sverige. 

 

De som bildade församlingen kände varandra sedan tidigare och det var självklart att starta en 

shiamuslimsk församling och fortsätta med de traditioner som man hade med sig från Uganda. 

I citatet nedan uttrycks det att startandet av nya församlingar var grupper av khojas än 

befinner sig är en tradition.  

 

Vi har en tradition att våra medlemmar, var som helst i världen dom finns, bildar en 

församling, och sen vidare bygga en moské eller en böneplats. 

 

Församlingen blev den andra registrerade shiamuslimska församlingen i Europa och moskén 

den första ändamålsenliga shiamoskén i Norden. Redan på flyktingförläggningen i Alvesta, 

Småland, började gruppen med khojas att genomföra ashuraritualen. Den nybildande 

församlingen hade först religiösa aktiviteter i en lägenhet i Mariestad, detta fram till 1978 då 

församlingen flyttade till Trollhättan. Då fanns inte tanken att man skulle bygga en moské, 

istället hyrde man en lokal på Kronogården i Trollhättan. 

 

Denna lokal blev snabbt för liten eftersom församlingen växte till ca 50 medlemmar. Då 

hyrdes ytterligare en lägenhet för kvinnor. Efter att grannar blivit störda av församlingens 

aktiviteter, och efter att församlingen i sin tur blivit störd av grannarna, så sökte man en större 

lokal. I diskussion med moderförsamlingen i London beslutade då församlingen att bygga en 

moské. Detta beslut godkändes också formellt från londonförsamlingen och de lovade att 

bidra med pengar.  
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Församlingen samlade in ytterligare medel och Trollhättans kommun utverkade bygglov. Ett 

informationsmöte med de som bodde i det tilltänkta området hölls och det var ingen som var 

emot byggandet. Frågan om var moskén skulle ligga avgjordes av att flertalet medlemmar 

bodde i närheten av Lextorp, en av de föreslagna platserna. Moskén började byggas i slutet av 

1984 och var färdig sensommaren 1985. Vid den tidpunkten bestod församlingen av ca 200 

medlemmar, barn inräknade. Citatet nedan uttrycker den relativt smidiga start som moskén 

fick i Trollhättan tack vara kommunens villighet att samarbeta. 

 

Kommunen var väldig hjälpsam, alltså kommuntjänstemän. Först och främst när vi 

fick bygglov eller godkännande. De kallade till ett möte med alla grannar som bodde i 

området, vi träffades i kommunen och de pratade och tyckte det var bra. 

 

 

I Uganda, menade den äldre församlingsmedlemmen, hade ashura högtidlighållits i god 

gemenskap tillsamman med sunnimuslimer, hinduer och kristna. Att vara shiamuslim i 

Uganda var lätt fram till att det under början av 70-talet kom bestämmelser om att asiater var 

tvungna att lämna landet inom 90 dagar. Flertalet khojas som var födda i Uganda hade inga 

andra pass och därmed ingen självklart tillflyktsort. Några hade engelska pass och kunde 

emigrera dit, de som inte hade det övervägde först att flytta till Indien men kom, genom FN:s 

inrådan, att istället åka till Europa. Väl där uppsöktes de av svenska missionen och erbjöds 

arbetstillfälle i Sverige. Gruppen av khojas anlände först till Malmö och därefter vidare till 

flyktingförläggningen i Alvesta.  

 

På Alvestas flyktingmottagning högtidlighölls den första ashura med ambitionen, från några i 

ledande positioner, att genomföra ritualen så som i Uganda. Detta gick till viss del men 

praktiska hinder så som brist på material och utrymme gjorde att ritualen minskades ner. De 

offentliga processioner, julus, som man tidigare i Uganda hållit utomhus genomfördes istället 

inomhus under de första två åren men kunde snart, redan 1974, börja hållas utomhus igen. 

Församlingen fortsatta att organisera offentliga julus utomhus fram till 1985 då det blev allt 

mer sporadiskt. 

 

Idag har församlingen ca 200 medlemmar, barn inräknat. En period under 90-talet krympte 

församlingen på grund av massflytt, dels till England där affärsmöjligheterna var bättre men 

också till Märsta där en systerförsamling bildades. Tillsammans med Trollhättans urdutalande 

församling utgör församlingen i Märsta de två shiamuslimska khojaförsamlingarna i Sverige. 

Under de senaste fem åren har det kommit nya medlemmar till Trollhättans församling, främst 



 

68 

 

från Indien, Pakistan och Afrika. Den arabisktalande systerförsamlingen har samtidigt fått nya 

medlemmar från Syrien och Afghanistan. Församlingen organiserar inte några pilgrimsresor 

till Karbala och andra heliga platser, däremot är det flera individer som åker på eget initiativ.  

 

Församlingens sheikh menar att den urdutalande församlingen inte kan sägas bedriva någon 

missionerande verksamhet, ett koncept som i sig är främmande för shiaislam. Sheikhen menar 

också att den urudtalande församlingen i Trollhättan inte bryr sig så mycket om sin identitet 

som khojas. Det görs vissa ansträngningar för att bevara språket, gujarati, men detta är på 

nedgång. Sheikhen stödjer övergången från gujarati till svenska men några få medlemmar i 

församlingen har förespråkat och fått igenom att ashuraritualen i huvudsak hålls på urdu. 

Annars sker undervisningen under söndagens barn- och ungdomsskola på svenska. Under 

resten av veckans aktiviteter blandas urdu, svenska och arabiska. Sheikhen tycker att det är 

viktigt att inte språket kommer i vägen för överföringen av shiaislams budskap till nya 

generationer. Om ungdomar inte intresserar sig för den religiösa undervisningen på grund av 

att de inte förstår språket så är det nödvändigt att byta till det språk som de förstår och 

uppskattar. 

 

Enligt den äldre församlingsmedlemmen har flera bland de yngre i församlingen, ca 70 % av 

dem, blivit mycket religiösa i jämförelse med den äldre generationen. De söker självständigt 

kunskap om shiaislam och gör aktiva val istället för att, som den äldre generationen, 

automatiskt och utan att ifrågasätta, följa sina föräldrar in i religionen. Att vara noga med de 

religiösa föreskrifterna: exempelvis halalkött, bönetider och att hålla fastan, har blivit mycket 

viktigt för dessa yngre församlingsmedlemmar. Det finns också en grupp som blivit 

”försvenskade”, assimilerade, och struntar i föreskrifterna, de kommer inte till moskén och 

deltar inte i församlingens aktiviteter. Den äldre församlingsmedlemmen menar att generellt 

så har den yngre generationen i den urdutalande församlingen integrerats väl på 

arbetsmarknaden. Ca 80 % av dem har arbete och flertalet har vidareutbildat sig. Generellt 

upplever dessa inte diskriminering, vare sig på arbetsmarknaden eller i andra sociala 

sammanhang.  

 

Informanterna i gruppintervjun tyckte att det var viktigt att betona att moskéns två 

församlingar är fredliga. De poängterade att det var viktigt att leva efter det västerländska 

landets lagar och att imam Hussein har lärt dem att respektera detta. Detta budskap menade de 

gällde hela mänskligheten oavsett religion, sexuell läggning, kön eller bakgrund. 



 

69 

 

5.3 Ashuraritualen 

5.3.1 Genomförandet av ashuraritualen  

Trollhättans urdutalande shiamuslimska församling genomför ashuraritualen varje år. Det 

övergripande begreppet för aktiviteten är majlis, d.v.s. en klagosammankomst där 

återberättande av Karbaladramat är centralt. Majlis inleddes under de två observerade 

tillfällena med att deltagarna, ca 50 män och ett tiotal barn, anlände till moskéns imambaragh, 

den sal i vilken ashuraritualen utförs. Denna var dekorerad i svarta och gröna färger, fönster 

var mörklagda och salen dunkelt upplyst. Deltagarna var klädda i svarta, täckande, kläder med 

undantag för sheikhen som hade en grå överrock och en vit turban vilket särskilde denne från 

övriga utövare. Några ungdomar hade svarta T-shirts med ”My heart beats Hussain” i rött 

tryck samt symbolen Fatimas hand droppandes av blod. Sheikhen och Zakiren placerade sig 

på en tronliknande pulpet vilken på båda sidor om sig hade svarta draperier med Hussein 

respektive Abbas namn i röd text. Resterande satt i tystnad på golvet och längs väggarna i 

salen. 

 

Sheikhen berättade delar av karbaladramat med stark inlevelse, utantill och på urdu men vissa 

delar återberättades också på svenska. Utövarna börjar en efter en med gham, rituellt 

gråtande, och i slutet av sheikhens berättande, som stegras i intensitet, grät en majoritet av 

utövarna i salen. Efter uppläsningen ställde sig församlingen upp, sheikhen lämnade lokalen 

och flera människor strömmade till vilket till slut gjorde salen välfylld. En äldre 

församlingsmedlem började med högstämd röst läsa poesi om karbaladramat. Samtidigt 

påbörjades matam, den fysiska akten i sörjandet av imam Hussein. Församlingen utförde 

bröstslag, inledningsvis svaga men efter ett tag tilltagande i styrka.  

 

Allteftersom poesiuppläsningen ökade i intensitet ökade också tempot och intensiteten i 

bröstslagen. En del utförde bröstslagen med en hand, en majoritet med två. Efter ca 15 

minuter ställde sig två yngre män framför församlingen och vända mot varandra började de, 

med stark intensitet och högt tempo, att utföra bröstslag med båda händerna. Detta stegrades 

ytterligare när de efter en kort stund lutade överkroppen bakåt och med en snabb svängande 

rörelse med torso lät ena handen slå mot den motsatta bröstkorgshalvan. Effekten av detta 

blev ett än högre dunkande ljud.  
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En Ta But, imam Husseins kista, bars in övertäck med ett vitt, blodbestänkt tyg. Majoriteten 

av utövarna vidrörde och kysste Ta but, därefter bars den ut. Efter denna bars två alam in, 

standarder eller pålar som ska påminna om imam Hussein och hans halvbror Abbas, vilka 

också vidrördes och kysstes av majoriteten av utövarna. Detsamma gällde en svart fana som 

vajades över församlingen. De som bar dessa hade regalier runt halsen.  

 

Efter detta anslöt sig flera yngre män till de främre leden och bildade efter ett tag cirklar med 

ca 15 män i varje. I dessa främre cirklar utfördes bröstslagen med stark intensitet. Efter ett tag 

tog några av utövarna i cirklarna av sig tröjan och fortsatte bröstslagen i bar överkropp vilket 

innebar att deras slag hördes mer när de landade. Resterande utövare stod kvar i bakgrunden 

och fortsatte med bröstslag fast med lägre intensitet. Efter ytterligare några minuter börjad 

även resterande utövare att formera sig i rader vända mot varandra. På detta sätt stod flertalet 

utövare vända mot någon annan och genomförde så samma bröstslagsrörelse, några med en 

hand, flera med två. Några barn gjorde samma rörelse som de vuxna fast i en lägre 

intensitetsgrad, sporadiskt och med pauser. 

 

Allteftersom matam och uppläsningen av dikter fortgick kom utövarna med utrop som svar på 

det som lästes upp. Matam nådde klimax när två äldre utövare ställde sig i mitten av salen, 

omgivna av församlingen och vända mot varandra utförde de bröstslagen. Efter att ha gjort 

detta i några minuter avtog snabbt matam och ritualen avslutades med ziyarat, en gemensam 

hälsning till ahl al-Bayt, d.v.s. Profeten Muhammeds familj. Salen tändes upp, plastmattor 

rullades ut och alla satte sig i rader för niyaz, en gemensam måltid. 

5.3.2 Ashuraritualens betydelse 
 

Det som hände var ju en stor orättvisa, där imamen kämpade för våra rättigheter, inte 

bara shiamuslimer eller muslimer överhuvudtaget utan för alla, budskapet påverkade ju 

alla, i min mening en ringklocka eftersom det påminner mig att allt det man har idag 

inte kom för givet.” 

 

I citatet ovan menar en av informanterna i gruppintervjun att ashurahögtiden fungerade som 

en ”ringklocka” eftersom den uppmärksammade och påminde honom om ett antal viktiga 

principer exempelvis att inte ta det goda i livet för givet och att man som shiamuslim ska 

försöka att moraliskt efterlikna imam Hussein. Han menade också att karbaladramat inte bara 

var något som angick shiamuslimer utan hade en universell betydelse. En av 

gruppinformanterna menade också att karbaladramat och imam Husseins budskap kan liknas 
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vid de mänskliga rättigheterna i det att de är tidlösa och gäller överallt. Samma informant 

liknade också kroppslagsdelen av ashuraritualen med yoga och menade att han efter ritualen 

kände sig lite lättare och lite bättre än innan. 

 

Redan som barn, menade en av informanterna, förstod han att man förväntades gråta och att 

han då försökte men utan att lyckas. Det att gråta kom först senare: 

 

Alltså personligen, jag har svårt för att gråta så där. När man var yngre och såg alla 

andra gråta så ville jag också men det kom aldrig något, det funkar liksom inte så. 

 

Vidare menade de att föräldrarnas uppfostran, förberedelser och undervisning spelade en stor 

roll för deras förståelse av ashuraritualen. När de som unga kom till moskén så kunde de 

redan karbaladramats berättelse. Detta försöker de av informanterna som nu själva har barn att 

upprepa genom att i sin tur berätta och förklara för sina barn de olika delarna av berättelsen.  

 

Informanterna blev speciellt berörda av olika delar av karbaladramat. För någon var det 

berättelsen om barnens öde som berörde mest, för någon annan de efterlevande kvinnorna, en 

tredje menade att han kände starkast sorg när berättelsen handlade om hur imamens kropp 

lemlästades. Ritualens budskap menade de främst handlade om kärlek till imamen, därefter 

fyllde de på med att denna kärlek också kunde överföras på sin egen familj och hur det skulle 

kännas om den splittrades. Att imam Hussein förnekades vatten påminde någon om att det 

finns människor idag som inte har tillgång till det grundläggande i livet. 

5.3.3 Diskussionen om blodsutgjutande matam 

 

Nu inte för att kritisera dig (riktar sig till en annan informant), men om vi sörjer imam 

Hussein på Ashura, om vi spiller vårt blod för honom så är det inte något som är fel på 

det sättet, kristna som firar påsk, korsfäster sig och går för att visa sorg […] men media 

vill gärna visa upp när vi slår på oss själva, för mig personligen så är Ashura, nu har 

det gått många år sedan det hände men för mig känns det som att det var igår, det 

händer framför mig, jag känner det framför mig. Den sorgen blir ny för varje år. 

 

Diskussionen om att spilla blod under ashura kom upp. Först menade flertalet i gruppintervjun 

att detta var någonting fel som gick emot Ashuras budskap och riskerade att förvanska bilden 

av shiaislam. Informanterna hänvisade till shiamuslimska auktoriteter som förbjudit 

blodsutgjutande gisslande. En av informanterna menade däremot i citatet ovan att varje 

shiamuslim själv måste få bestämma hur han vill visa sin sorg. Denne hänvisade till 

kristendomen och påskhögtiden där vissa kristna slår sig själva och låter korsfästa sig för 
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Jesus skull. Informanten menade att sorgen under ashura var mycket stark för honom och att 

det, trots att det gått många år, för honom kändes som att det var igår. Detta bemöttes av en 

tredje informant som menade att varje shiamuslim hade ett ansvar för hur bilden av shiaislam 

och hur blodsutgjutande matam kan uppfattas av utomstående. 

 

Var och en får sörja hur dom vill men samtidigt tycker jag att vi ansvarar för hur, hur 

man speglar, hur det här kan felvinklas, och då tycker jag att vi ansvarar för det också. 

Varje handling, att, man måste vara medveten över det, hur saker och ting speglas. 

 

 

5.4 Församlingens religiösa auktoritet  

5.4.1 Sheikhens bakgrund 

Moskéns sheikh har en bakgrund som khoja och föddes i Karachi, Pakistan, men flyttade till 

Quatar när han var två år gammal. År 2000 flyttade han med sin familj till USA och därefter 

till Tanzania 2008. 2012 fick han en inbjudan av Trollhättans shiamuslimska församling att 

bli sheikh för moskén. Han har en Bachelor i zoologi från Quatars universitet och har arbetat 

som specialist på ett sjukhus i Quatar. Förutom detta en post graduate i islamska studier. För 

tillfället studerar han en master i religion vid Lunds universitet. Under tiden i USA arbetade 

han för The Interfaith Ministry i åtta år där han hade kontakt med människor från olika 

religioner. Bland annat var det dessa möten med kristna och judar som fick honom att i 

Sverige påbörja en master i religionsvetenskap. Innan åren i USA hade han ingen erfarenhet 

av möten med andra religioner på grund av avsaknaden av religiös pluralism i Quatar. I 

Quatar fanns det heller ingen möjlighet till interreligiösa möten mellan sunni och shia på 

grund av påtryckningar och förbud från staten. Shiamuslimer förväntades att inte offentligt 

skylta med sin religion. Så länge det hölls privat tolererades det men aktivism innebar 

förvisning från landet. När informanten blev sheikh för en moské och började synliggöra 

shiaislam ledde det till att han behövde lämna landet. Sheikhen poängterar att han i Quatar 

inte brutit mot någon juridisk lag och att shiaislam lär att man alltid måste lyda lagarna i det 

land man befinner sig i.  

 

Sheikhen har erfarenhet av religiösa restriktioner från Pakistan och Quatar, dessutom att 

människor i hans närhet har dödats av sunnimuslimska extremister. Sverige upplever han som 

positivt i det att han här inte har några restriktioner utan att det är tillåtet att kritisera religion. 

Att det dessutom är tillåtet med moskéer och religiösa uttryck i offentliga miljöer upplever 

han som rättvist. Så länge inte offentlig religion provocerar bör det tillåtas. Han tycker inte 
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om personer som inte respekterar andra människors sedvänjor, exempelvis om muslimer i 

Sverige uppmanas att dricka alkohol, skaka hand med kvinnor eller äta fläskkött. 

5.4.2 Sheikhens inställning till ashuraritualen 

 

Crying, crying on imam Hussein, and mentioning what happened, those two are central 

[….] you have to feel the pain of Hussein, this produces a perfect person, a nice person 

in society. 

 

Sheikhen menar i citatet ovan att det finns två inslag som är essentiella i ashuraritualen: 

gråtandet för imam Hussein samt att återberätta karbaladramat. Dessutom att är det essentiellt 

att utövaren interagerar och försöker känna smärtan samtidigt som man gråter. Om dessa tre 

essentiella delar finns med i ritualen: att gråta till minne av imam Hussein, att återberätta 

karbaladramat och att inombords känna smärtan, så leder ritualen till producerandet av en 

bättre person, en god person i samhället. Samtidigt poängterar sheikhen att en person inte 

måste gråta för Hussein för att räknas som shia, det räcker med att älska Hussein för att vara 

shia. 

 

Resterande ritualinslag är enligt sheikhen kulturella uttryck som tillfälligtvis kan räknas som 

religion men som inte får komma i konflikt med det essentiella. Beroende på vilken ayatollah 

som en församling erkänner som auktoritet kan det bli olika svar på om det rör sig om en 

konflikt eller inte. När det gäller blodsutgjutande gissling så menar exempelvis ayatollah 

Khamenai att det inte är tillåtet på grund av att det riskerar att skada individen och bilden av 

shiaislam. Ayatolla Shirazi menar tvärt om att det är något som shiamuslimer bör göra och 

ayatolla Sistani överlämnar beslutet åt den enskilda församlingen och individen. 

 

Sheikhen vänder sig mot muslimer som bor i väst och samtidigt vill införa det som han kallar 

en mellanösternkultur med hänvisning till att detta är en del av islam: 

 

Like this ashura thing, now in ashura we have to types of tradition when it comes to 

ashura, one is narrated, and one is cultural practices [….] so for me it is very important 

that the youngsters they think a thousand times before they do anything cultural. 

 

Han gör i citatet ovan en åtskillnad mellan kultur och islam som religion. Så länge kulturella 

uttryck inte krockar med de religiösa kan de accepteras. Detsamma gäller skillnaden mellan 

autentiska och icke-autentiska hadither. De sistnämnda måste förkastas och får inte förväxlas 

med islam som religion. En del av dessa icke-autentiska hadither kommer från kristna och 

judar som tolkat islam enligt sin egen religion. Andra är påhittade och har återberättats av 
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många auktoriteter vilket får muslimer att tro att de är sanna. Exempelvis menar sheikhen att 

gråtandet under ashura är en riktigt berättad tradition eftersom profeten Muhammed grät för 

imam Husseins skull. Även att bröstslag och att uttrycka sig sorg genom att slå sig för 

huvudet räknas som riktigt återberättad tradition eftersom det var något som några av de elva 

imamerna har gjort. 

 

Att gråta och att slå sig för huvudet är alltså religion och inte kultur enligt sheikhen. Att slå sig 

för att känna smärta menar han är en sufisk tradition som senare kom att influera shiaislam. 

Att spilla sitt blod för Hussein har också tillkommit utifrån och är att räkna som ett kulturellt 

uttryck, likaså att slå på trummor under ashuraritualen. Enligt sheikhen finns det idag unga 

medlemmar i moskén som följer ayatollah Shirazi och genomför ashuraritualer med många 

kulturella uttryck, bland annat blodsutgjutande gissling. Detta utförs inte i Trollhättans moské 

utan på andra ställen i Göteborg. Sheikhen försöker att avråda dem från detta med hänvisning 

till att det inte främjar imam Husseins budskap. Däremot uppmuntrar han kulturella inslag 

som berikar högtiden, exempelvis att under ashura servera kaffe eller ge blommor till 

utomstående.  

 

Laglärda och imamers auktoritet är stark inom shiaislam och den lokala sheikhen har 

inflytande: 

Because in Islam, in shia, if you don’t have any scholar with you in a religious activity 

the activity goes fail, they want me so I make conditions, I don’t want A, B, C, D, if 

you want me then no kind of these. Then I will not come there and I will discourage 

everybody to come to that session. 

 

I citatet ovan beskriver sheikhen hur religiösa aktiviteter i den shiamuslimska församlingen 

behöver dennes godkännande för att räknas som legitima. Detta gör att i sheikhen kan ställa 

villkor och i annat fall motarbeta aktiviteten genom att inte närvara och även avråda andra 

från att närvara. 

 

Sheikhen menade att ju mer shiaislam rör sig mot Väst desto mer försvinner de kulturella 

inslagen från ashuraritualen. I västlig shiaislam finns det istället en mer akademisk prägel runt 

diskussionen om hur ritualen ska genomföras. Med sitt indiska ursprung skiljer sig alltså, sett 

till en svensk kontext, den urudtalande församlingen sig från andra shiamuslimska 

församlingar i sitt utförande av ashuraritualen. 
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I nedanstående citat syftar sheikhen på att muslimer som lever som minoriteter utanför 

muslimskt område bör göra skillnad på islam som religion och de kulturella inslagen från det 

gamla hemlandet: 

 

Because most of these hadiths, week hadiths, have made Islam a very tough religion. 

[....] if we strip all these other stuff out, it can easily be fit and practiced in the western 

society 

 

Under förutsättning att islam som religion befrias från kulturella tillägg och avskiljs från icke-

autentiska hadither så menar sheikhen att det är mycket möjligt att leva som shiamuslim i 

Väst. En sådan islam är mycket flexibel och är lätt för muslimer att leva. 

 

Att hålla ashuraritualen på svenska ser han inte som problematiskt utan försöker tvärtom att 

uppmuntra att svenska används under religiösa aktiviteter. Han prövar själv att översätta de 

dikter som läses under ashura till svenska och har presentationer om ashuras historia på 

svenska. Detsamma gjorde han med engelska under sin tid i USA, där hölls hela 

ashuraritualen på engelska. En skillnad är att det i USA var flera i församlingen som 

opponerade sig mot att det rituella språket var engelska och inte urdu. Av dessa var det också 

några som inte godtog sheikhens förklaring, att urdu inte var det ursprungliga rituella språket 

utan ett kulturellt tillägg, och valde att inte vara med i församlingen. Något liknande har inte 

inträffat i den svenska församlingen, med undantag av några få velat har önskat att det bara 

talas urdu under ritualen.  

5.4.3 Sheikhens auktoritet 

 

We have to choose a very highly knowledgably scholar, we call him Ayatollah, we 

have to look at his qualification, his truthfulness, we don´t want anybody to cheat us, 

so we look at all the background and then we choose and then we have to follow him, 

this mosque is following this ayatollah Sistani in Iraq.[....] that grey part of ayatollah 

Sistani helps us a lot to acclimatises in west because it is up to us to check if its ok or 

not, if it fits or not. 

 

En stor skillnad mellan shia och sunni ligger i att shia har en centraliserad lag som alla shia 

måste förhålla sig till medan det inom sunniislam finns flera. Trollhättans sheikh menar i 

citatet ovan att shia måste välja en laglärd och följa denna. Trollhättans moské följer ayatollah 

Sistani från Irak, detta till skillnad från exempelvis Järfälla shiamuslimska moské som följer 

ayatollah Khamenai från Iran vilken beskrivs driva en mera politisk inriktning än ayatollah 

Sistani. En tredje auktoritet är också ayatolla Shirazi som har visst inflytande och poängterar 

ashuraritualens betydelse. 
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I vissa frågor skiljer sig dessa tre från varandra. Exempelvis när det gäller om det är tillåtet 

med blodsutgjutande gissling under ashura så säger ayatollah Khamenai att detta är förbjudet, 

ayatolla Shirazi uppmuntrar det och ayatolla Sistani att det är upp till den lokala församlingen 

att bestämma så länge det inte är skadligt för individen eller riskerar att skada shiaislams 

anseende. Av citatet framgår det också att ayatolla Sistanis inställning har hjälpt shiamuslimer 

att acklimatisera sig i väst eftersom besluten om vad som är tillåtet och inte då kan tas på 

lokal nivå. ayatollah Sistanis auktoritet var i sin tur ayatollah Khoei vars utsagor fortfarande 

gäller i flera frågor. Ayatollornas auktoritet kommer från deras förmåga att utifrån koranen 

och haditherna logiskt argumentera samt sitt erkänt goda moraliska leverne.  

Enligt sheikhen har den indiska ashuraritualens kulturella uttrycksformer börjat att sprida sig 

bland Mellanösterns shiamuslimer. Exempelvis har irakier i den arabisktalande församlingen i 

moskén som följer ayatollah Shirazi börjat inkludera indiska ashuraritualssymboler. 

 

 

5.5 Förändringar av ashuraritualen 

5.5.1 Från cirklar till led 

Enligt den äldre församlingsmedlemmen har ashuraritualen förändrats något under de 43 år 

den utförts i moskén. Från början gick utövarna runt i cirklar under matam, detta har ändrats 

till att de nu står stilla eller bildar led. Orsaken till detta är att nya församlingsmedlemmar från 

Pakistan och andra ställen inte har denna ugandiska tradition. Detta ändrades inte med något 

formellt beslut utan övergick gradvis från cirklar till led. Den äldre församlingsmedlemmen 

var medveten om att de olika rituella inslagen under ashura skiljde sig åt beroende på var i 

världen som ritualen utfördes. Han menade också att det inte fanns något tvång att utföra de 

olika delarna om man inte kände sig bekväm med dem. Angående blodsutgjutande matam 

säger det äldre församlingsmedlemmen att detta har förbjudits: 

 

Dom andra vill slå sig med knivar men vi i moskén har sagt att det blir inga knivar 

eller någonting. 

 

De nya medlemmarna som kommer till församlingen har ibland andra sätt att genomföra 

ritualen men anpassar sig till församlingens nuvarande sätt att genomföra ashura. 

Diskussioner har uppstått om huruvida det är tillåtet att använda knivar och likande i matam-

delen av ritualen, församlingens ledning har, som framgår av citatet ovan, konsekvent sagt nej 

till detta. Orsaken är dels att det är ohygieniskt eftersom församlingen genomför matam 
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inomhus där det finns heltäckningsmattor. Enligt gruppintervjun, sheikhen och den äldre 

församlingsmedlemmen skulle blodsutgjutande matam kunna vara provocerande för 

omgivningen och tolkas fel. 

5.5.2 Zakirens förskjutna roll 

En annan förändring är att zakiren, återberättaren av karbaladramat, tidigare hade obegränsat 

med föreläsningstid och kunde föreläsa i timmar. Nu får denne istället en timme på sig vilket 

skiljer sig från Uganda och Indien. Detta för att ritualutövarna inte ska bli uttråkade och att 

det finns barnfamiljer som inte kan vara kvar så länge i moskén. Styrelsen bestämmer vem 

som ska vara zakir under ashuraritualen. Denne väljs beroende på hans förmåga att förmedla 

berättelsen till både äldre och yngre. Zakiren får en timme på sig att föreläsa, i detta ska 

gham, det rituella gråtandet, ingå. Vanligtvis brukar gham vara de sista fem minuterna. Det 

ges ingen särskild signal när gham är slut förutom att zakiren reser sig upp och läser en vers 

ur koranen. Församlingen har flera alam, standarder och flaggor som symboliserar Hussein 

och hans halvbror Abbas. Första natten av muharram används bara en alam men under ashura, 

den sista natten, används flera av dem. 

 

Också sheikhen menar har det skett en förskjutning i ashuraritualen när det gäller zakirens 

roll. Tidigare hade det känsloladdade återberättandet av karbaladramat en framskjuten 

position i ritualen och där spelade zakiren en viktig roll. Sedan 1970-talet har däremot 

återberättandet minskats ner till förmån för sheikhens föreläsningar. Dessa föreläsningar har 

ett mera utbildande och moraliskt uppbyggande syfte snarare än att framkalla känslor. I 

Trollhättans moské tar sheikhens oftast över zakirens roll och håller först en föreläsning för att 

därefter återberätta karbaladramat. I de fall där sheikhen eller någon annan laglärd kan närvara 

anlitar församlingen en zakir som enbart återberättar. 

 

Orsaken till denna förskjutning är enligt sheikhen den upplysningsperiod som shiaislam 

genomgick under 70-talet i samband med mötet med Väst. I huvudsak utgick denna 

upplysningsperiod från Iran där många unga shiamuslimer reste till väst och tog med sig 

influenser tillbaka. Resultatet av detta har varit ett större fokus under ashuraritualen på 

utbildning och moralfrågor snarare än på de mera känslomässiga inslagen. Under 

ashurahögtidens matam-akt turas flera personer om att ta ledningen och läsa upp poesi. Under 

matam åberopas både Hussein och Hassan, Husseins äldre bror samt de andra imamerna. I 



 

78 

 

samband med ashurahögtiden ordnas det också i barnverksamheten teaterspel om 

karbaladramat.  

5.5.3 Den avpolitiserade julus-processionen 

Den äldre församlingsmedlemmen berättar att när församlingen flyttade till Trollhättan 1974 

så började man ha julus utomhus, då gick man från den hyrda lokalen i Kronogården till en 

närliggande skola och tillbaka, en sträcka på ca 800 meter. Fram till det att moskén byggdes 

1985 fortsatte församlingen att organisera och genomföra offentliga julus utomhus, därefter 

har det skett mer sporadiskt. Istället går den urdutalande shiaförsamlingen med i den julus-

procession som anordnas av den arabisktalande shiaförsamlingen. Under de år som 

församlingen själva inte organiserat offentliga julus har det ofta kommit upp som förslag att 

detta borde göras men initiativ, engagemang och organisation har saknats. De yngre 

generationerna har enligt den äldre församlingsmedlemmen en mera passiv inställning till det 

arbete som krävs för att organisera processionen. Istället för att organisera offentliga julus tar 

den urdutalande församlingen emot många studiebesök, främst från skolklasser i Trollhättan 

men även ifrån andra kommuner. Detta blir ett alternativt sätt att föra ut shiaislams budskap, 

att visa moskén och förklara att det inte finns något farligt med shiaislam. Enligt sheikhen har 

ashurahögtiden av och till innehållit en julus-procession. De senast fyra åren har detta skett 

kontinuerligt på initiativ från moskéns irakiska församling. Sheikhen har uppmuntrat detta. 

Den urdutalande församlingen går med i julus-processionen men är inte med i organiserandet 

av den. 

 

Sheikhen menar i citatet nedan att den urudtalande församlingen, i egenskap av att de är 

khojas och som en minoritet i väst, inte vill vara så offentliga utan praktisera sin religion i 

avskildhet. 

 

So khojas is a very closed society in the west, they just want to be in isolation and do 

their things, they don´t want to get into politics that much, they just want to live their 

life and practice their religion. [….] so when you go out, you have to be ready to face 

the threats, throw stones at you, curse you. [….] so whenever we put this political 

slogans it creates problems, maybe not in Trollhättan, maybe not in Sweden, but there 

are countries, they might have cells of ISIS. 

 
Församlingen undviker politiserande och har påverkat den irakiska församlingens 

organiserade av julus-processionen till hålla sig till det religiösa och undvika sådant som kan 

uppfattas som politiskt, exempelvis att ha med irakiska flaggor eller slogans med ”nej till 
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ISIS” i processionen. Orsaken till detta är att den urdutalande församlingen vill undvika att 

skapa hotbilder liknande så som det ser ut för shiamuslimer i andra delar av världen.  

 

Enligt sheikhen skiljer sig detta från hans erfarenheter i Tanzania där det finns många 

shiamuslimska khojas vilka engagerar sig politiskt och under lång tid hållit stora offentliga 

julus-processioner. Sheikhen vill inte uppmuntra till politiserande av julus-processionen, inte 

heller kulturella uttryck som trumspelande, blodsutgjutande gisslande eller zuljena, det vill 

säga att ha med hästar som representerar imam Hussein. Detta ställer han upp som villkor för 

att han i egenskap av laglärd ska legitimera processionen, något som är nödvändigt inom 

shiaislam. 

 

Den urdutalande församlingen kan enligt sheikhen inte sägas genomföra julus inomhus 

eftersom det inte rör som om en offentlig procession. Inslagen med alamer och cirkulerandet 

kring Ta bud innan matam startar, är enligt sheikhen istället att räkna som en del av latmia, 

d.v.s. sorgesessionen, inte som julus eftersom julus innebär att församlingen i procession ska 

röra sig från en plats till en annan. 

5.5.4 Kyssandet av alam 

 

Well I understand their koppling, in their mind about Hussein, but that is not shiism, 

that is culture. 

 

Ovanstående citat från sheikhen relaterar till när kulturella inslag i ashuraritualen kan bli 

problematiska. Exempel på detta är den urdutalande församlingens tradition att under 

ashuraritualen kyssa alamer (försvenskad pluralform), d.v.s. pålar eller standarder till minne 

av imamerna. Denna tradition är främmande för shiamuslimer från Mellanöstern, så som 

Libanon och Syrien, vilka senare anslutit sig till församlingen och som känner sig obekväma 

med denna sedvänja. De har vänt sig till sheikhen som föreslagit, och fått accepterat, att alam 

placeras i ett av salens hörn där de som vill kan kyssa dem som ett tecken på respekt. I ett 

vidare perspektiv är detta ett exempel på mötet mellan indisk shiaislam och shiaislam från 

Mellanöstern. Den förra innehåller enligt sheikhen flera kulturella uttryck och är mycket mera 

färgrik, påverkad av indisk och persisk kultur från den sefardiska perioden. 
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5.6 Relation till den omgivande kontexten 

5.6.1 Relationen till Sverige 

Samtliga informanter var överens om att Sverige över lag är ett bra land att leva i som 

shiamuslim. Religionsfriheten i Sverige lyftes fram som något positivt och jämförelser 

gjordes med England där shiamuslimer riskerar fördömande och angrepp. Den långa närvaron 

i Trollhättan och det goda samarbetet med kommunen var något att vara stolt över: 

 

I fjol firade Trollhättan 100 år […] vår församling fyller 43 år, nästan hälften och det 

är ju inte lite, det är att vara stolt, vi har varit i samhället i 43 år och är en respekterad 

församling av kommunen, det är bra. 

 

En av informanterna i gruppintervjun påminde om obehagliga händelser som drabbat moskén: 

under julen 2013 placerades ett avhugget grishuvud utanför moskéns entré och i nära 

anslutning ritades ett hakkors på tornet utanför moskén. En annan informant menade att detta 

får ses som lindrigt eftersom att det var de första incidenterna på tjugo år och att även kristna 

och judar drabbas av liknande angrepp. Informanterna upplevde att det svenska samhället 

saknade kunskap om shia. Detta kunde vara något naturligt eftersom shia är en minoritet inom 

islam. En jämförelse gjordes med Iran där flertalet säkert inte kan skilja mellan kristna 

katoliker och kristna protestanter. 

 

Två av informanterna, som i citatet nedan, menade att de inte var rädda för att säga att de 

var shiamuslimer utan hade detta som vana. 

 

Jag säger alltid att jag är shiamuslim, om det är på min arbetsplats eller i skolan eller i 

vänskapskretsen, jag säger det alltid. Då får man ju liksom chans att berätta, folk blir ju 

liksom nyfikna, som Nicke Nyfiken, då kan man ju berätta mer. 

 

De såg det som en chans att berätta för folk och göra dem nyfikna vilken innebar en möjlighet 

att berätta mer om shiaislam. 

5.6.2 Relationen till media 

Informanterna i gruppintervjun menade att media har förvanskat ashurahögtidens budskap. 

Exempelvis var de medvetna om att icke-shia genom en internetsökning kunde få en 

frånstötande bild av shiaislam. Det gällde i första hand bilder på nedblodade barn och vuxna 

som slog sig själv. Skulden till detta låg inte bara på media utan också på att många 

shiamuslimer missuppfattat budskapet. Även den äldre församlingsmedlemmen menade att 

när människor i Sverige hör om islam i media så får de en negativ bild av muslimer och att 

detta i sin tur skapar fördomar om Trollhättans moské. 
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5.6.3 Relationen till sunni 

 

Om du frågar en sunnibror om vad som hände under ashura så kan jag med säkerhet 

säga att han inte vet så mycket. […] jag tycker att det går bra. Jag tycker att vi har 

kunnat ta våra skillnader och fokusera på vad vi har gemensamt och, så länga man inte 

diskuterar politiska göromål med det är i varje fall inte någonting jag gör på dagsbasis, 

så där att man sitter och diskuterar kalifatet varje dag. 

 

Gruppintervjuns informanter var medvetna om att situationen mellan sunni och shia såg 

annorlunda ut i andra länder, exempelvis togs konflikten mellan grupperna i Pakistan upp, där 

hade de uppfattningen att shiamuslimer dagligen utsattes för trakasserier och dödligt våld av 

sunnimuslimer. I Sverige menade de, så som i citatet ovan, att denna konflikt inte var aktuell 

eftersom man valde att inte tala om politiska göromål eller att diskutera kalifatet med 

sunnimuslimer. De menade att många icke-muslimer överdrev konflikten mellan shia och 

sunni i Sverige. Orsaken till detta menade de var medias rapportering om ISIS förföljelser av 

shiamuslimer i Mellanöstern.  

 

Det är en helt annan gren, om man ens kan kalla det islam, men det är väl en 

förlängning av de som dödade imam Hussein i Karbala, det är väl en förlängning av 

dom. 

 

Enligt informanterna och citatet ovan kunde inte ISIS räknas som sunnimuslimer, eller 

muslimer över huvud taget. En av informanterna menade att ISIS istället är en del av dem som 

dödade imam Hussein i Karbala, en fortsättning på orättvisan som skedde då. Detta gällde 

enligt informanterna alla extrema grupper som Talibaner och Al Quaida eftersom de bryter 

mot islams grundregel att inte ta någon oskyldig människas liv. Den konfliktfyllda situationen 

i Mellanöstern med ISIS dåvarande framgångar kunde enligt gruppinformanterna tolkas som 

tecken på att den tolfte imamens återkomst var nära. 
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5.7 Sammanfattning 
 

Resultatet visar att det har skett vissa förändringar i genomförandet av ashuraritualen i 

Trollhättans urdutalande shiaförsamling. För det första har zakiren, återberättaren av 

karbaladramat, fått en mer tillbakastående och tidsbegränsad roll än tidigare. Istället har 

sheikhens föreläsning på moraliska och utbildande teman fått en större plats. För det andra 

organiserar församlingen inte längre offentliga, politiserade, julus-processioner, möjligtvis av 

oro för att hamna i samma utsatta situation som shiamuslimer i andra delar av världen. För det 

tredje har församlingen, efter en kompromiss, diskuterat fram att alamer, standarder till minne 

av Hussein och hans bror Abbas, ska placeras i ett hörn av lokalen så att de som inte känner 

sig bekväma med att kyssa dem inte ska uppleva det som ett tvång. Den fjärde förändringen 

bestod av att man slutade genomföra gisslande i cirklar och övergick till att stå i led. Detta 

efter påverkan från nya församlingsmedlemmar som inte var khoja och som inte var vana vid 

cirklar. 

 

Diskussionen om blodsutgjutande matam hade kommit upp i församlingen där några menade 

att shiamuslimer har rätt att sörja på vilket sätt de vill. Församlingen har däremot konsekvent 

förbjudit blodsutgjutande matam. Moskéns sheikh betonade skillnaden mellan rituella inslag 

som var byggda på säkra traditioner, och därmed att betrakta som riktig religion, och inslag 

som var kulturellt betingade och bara kunde räknas som en del av ritualen om de inte skadade 

den, bröt mot någon av shiismens grundprinciper och inte heller skadade omgivningens syn 

på shiaislam. Auktoritetens auktoritet, d.v.s. moskéns ayatollah, är ayatollah Sistani. Med sina 

direktiv att lokala auktoriteter, inom ramen för shiismens grundprinciper, själva kan 

bestämma vad som är tillåtet och inte, har denne hjälpt församlingen att anpassa sig i Sverige. 

 

Vidare framkom det att Sverige var ett bra land att leva i som shiamuslim men att omvärldens 

konflikter mellan shia och sunni påverkade och oroade några av informanterna. Media gav 

dem möjlighet att följa med vad som skedde shiamuslimer världen över samtidigt som dess 

missrepresenterande bild av shiaislam förargade dem. De muslimer som begick övergrepp i 

religionen namn kunde ses som en förlängning av de som begick övergrepp mot imam 

Hussein i karbaladramat. 
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Kapitel 6: Diskussion och teoretisk bearbetning 
 

I detta kapitel följer diskussion med fördjupande svar på studiens frågeställningar utifrån en 

bearbetning av resultatet, forskningsöversikten och teoridelen. Först redovisas hur 

Trollhättans moskés urdutalande församling genomför ashuraritualen. Eftersom det endast 

gäller två observationstillfällen av ashuraritualen kan studien inte göra anspråk på 

generaliserbarhet men kompletterat med vad som framkommit under intervjuerna kan det 

ändå hävdas att det som beskrivs troligtvis är ett återkommande sätt att genomföra ritualen. 

 

Därefter beskrivs de förändringar som gjorts i ritualen sedan församlingen bildades. I 

samband med detta diskuteras också orsakerna till dessa förändringar. I ett tredje led används 

Schubels respektive Humphrey och Laidlaws teorier för att analysera dessa förändringar 

utifrån ett ritualteoretiskt perspektiv. Teoriernas bidrag jämförs därefter med varandra.  

Kapitlet avslutas med en diskussion om vilken påverkan den omgivande kontexten kan sägas 

ha på församlingens genomförande av ashuraritualen, förslag på framtida forskningsområden 

samt sammanfattande slutsatser. 

 

 

6.1 Frågeställning 1: Hur genomförs ashuraritualen i Trollhättans moskés 

urdutalande shiamuslimska församling? 
 

Studien visar att Trollhättans shiamuslimska moskés urdutalande församling genomför 

ashuraritualen på ett sätt som på många vis följer det traditionella shiamuslimska 

genomförandet med ursprung i norra Indien, med inslag och symboler främst beskrivet i 

forskningsöversiktskapitlet av Schubel (1993) men också av Halm (2007) och Tabar (1993). 

Själva klagosammankomsten, majlis, genomförs i en imambaragh, en lokal som bland annat 

används till genomförandet av ritualer. I denna studies fall så är denna imambaragh placerad i 

anslutning till moskén men är egentligen avgränsad och underordnad när det gäller grad av 

helighet. När denna studie genomfördes deltog ca 50 personer, samtliga män samt några barn, 

i ritualen. 

 

Majlis inleds med att sheikhen föreläser på urdu och på svenska över moraliska teman och 

därefter återberättar den del av karbaladramat som gäller för ashurahögtiden. Ca 15 minuter 

av detta återberättande utgörs av gham, det rituella gråtandet över imam Husseins martyrskap. 
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I sheikhens frånvaro återberättar en av moskéns styrelse inbjuden zakir, i egenskap av 

professionell återberättare, karbaladramat och i så fall utgår föreläsningsdelen. 

När gham avslutats lämnar sheikhen imambaragh, flera personer kommer in och den fysiska 

delen av sorgeritualen, matam, inleds. Poesi på urdu om vad som skedde imam Hussein och 

dennes sällskap läses upp av olika personer samtidigt som församlingen utför bröstslag vilket 

ökar i intensitet ju längre in i matam som ritualen fortskrider. Bröstslagen genomförs av en 

del med en hand, andra använder två händer. Några har, genom att med vridning av torso 

skapa kraft, mer intensitet i slagen än andra och tar en slags ledarroller. Bröstslagen skapar ett 

rytmiskt ljud vilket hjälper uppläsaren att recitera. Församlingen kommer även med tillrop 

som svar på delar av det upplästa. 

 

Allteftersom matam fortgår bärs en ta but, en replik av imam Husseins kista, in och vidrörs 

eller kysses. Detsamma gäller en eller flera alamer, pålar eller standarder som ska påminna 

om imam Hussein och hans halvbror Abbas. Även dessa vidrörs och kysses av flertalet. 

Därefter formerar sig majoriteten av utövarna i rader eller cirklar. På så sätt står de flesta 

vända mot någon annan som gör samma rörelse. Barn deltar sporadiskt och med pauser. 

Matam avslutas med en gemensam hälsning till profeten Muhammed, hans familj och 

imamerna, därefter är ritualen över och det intas en gemensam måltid, niyaz, i lokalen. 

 

Detta sätt att genomföra ashuraritualen har i stor utsträckning ett ursprung i khojas indiska 

bakgrund. Användandet av Ta but och alam är exempel på inslag med sydasiatiska bakgrund 

såsom Schubel (1993) och Halm (2007) beskriver det. Även inkluderandet av imam Husseins 

bror Hassan i elegin är något som Daneshgar, Shah och Mol (2015) menar kan spåras till 

urdutalande shiiter från Indien. Urdu används som språk under ritualen och poesin är på urdu. 

Det finns däremot andra delar som visar på inflytande från shiaislam från mellanöstern, främst 

avsaknaden av vissa kulturella inslag som i alltför stor utsträckning anses som störande, 

exempelvis inslag med Zuljinah, imam Husseins häst, användandet av trummor, och 

genomförande av blodsutgjutande matam. 
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6.2 Frågeställning 2: Hur har genomförandet av ashuraritualen förändrats 

sedan församlingen bildades enligt informanterna?  
 

Enligt resultatet har ritualen förändrats sedan församlingen bildades 1972. I början var det i 

stor utsträckning fysiska hinder på flyktingförläggningen i Småland som gjorde att ritualen 

inte kunde genomföras på samma sätt som i Uganda, ursprungslandet till de khojas som 

bildade församlingen.  

6.2.1 Förändring 1 – den avpolitiserade julus-processionen 

Julus, offentliga sorgeprocessioner där imam Husseins martyrskap hyllas och där hans 

budskap demonstreras, är i strikt mening inte en del av ashuraritualen utan är, som Nakash 

(1993), Schubel (1993) och Halm (2007) beskriver det, en av sorgeritualerna kring 

karbaladramat. Denna inkluderas ändå i frågeställningen eftersom den tidsmässigt genomförs 

nära ashuraritualen och för att dess innebörd är nära förbundet med ashura. 

 

Från 1974 till 1985 organiserade och genomförde den urdutalande församlingen julus. Från 

1985, det decenniet som enligt Halm gjorde Väst uppmärksam på shiaislam genom den 

iranska revolutionen, organiserades julus alltmer sporadiskt och under de senaste åren så har 

inte församlingen själva tagit några initiativ även om man deltar i de julus som den 

arabisktalande församlingen anordnar. Förutsättningen för detta deltagande är att det inte 

förekommer några politiska inslag i julus, exempelvis viftande med flaggor. Orsaken till att 

offentliga julus inte längre initieras av den urudtalande församlingen skulle enligt resultatet av 

undersökningen kunna bero på brist på engagemang från församlingen att ta sig an det arbete 

som en offentlig julus innebär, men också en oro för att råka i konflikt så som skett, och 

fortfarande sker, i andra delar av världen där shiaislam är i minoritet. Istället föredrar 

församlingen att utföra sin religion i en slags privat, men samtidigt kollektiv sfär, gemensamt 

men isolerat från det resterande samhället. I resultatet nämns det tre incidenter som skett 

under åren från församlingens bildande, dels ett avhugget grishuvud som placerats utanför 

moskén, dels ett hakkors som målas på en vägg samt brandattentatet mot moskén 1993.  

 

Samtidigt visar resultatet att samtliga informanter upplever Sverige som ett fridfullt land där 

det är relativt enkelt och ofarligt att leva som shiamuslim. Sett till detta tyder studien på att 

det inte i första hand är mötet med det svenska, relativt sekulära, samhället, som orsakat den 

förändrade julus-processionen. I resultatet beskrivs de svenska myndigheterna som 

hjälpsamma, detsamma gäller grannskapet runt moskén. Enligt den äldre 
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församlingsmedlemmen så verkar det inte som att flertalet medlemmar i församlingen 

sekulariserats, istället har många i den yngre generationen blivit mera medvetna och 

noggranna i sin shiamuslimska identitet. Mer ingående studier behövs för att bekräfta detta. 

 

Det som resultatet främst pekar på som en källa till oro är de religiösa konflikter mellan shia 

och sunni som geografiskt sett är avlägsna men som på grund av globaliseringen och det 

globala informationsflödet påverkar shiamuslimer även i geografiskt lugna delar av världen. 

Detta skulle i så fall vidare kunna kopplas till exempelvis Thurfjell och Larssons (2013) men 

också Schubels (1993) kommentar om att det historiskt finns en rad exempel på blodiga 

konfrontationer mellan sunni och shia vilket fortfarande är aktuellt, inte bara i 

sunnidominerade länder som exempelvis Pakistan utan också i mer sekulära länder som 

Storbritannien och USA. I Sveriges fall gäller det de nyligen inträffade brandattentaten mot en 

shiamuslimsk lokal i Malmö samt mot den shiamuslimska mosken i Järfälla. 

 

Oviljan mot politiska inslag i julus skulle också kunna förklaras med att det, enligt Akhtar 

(2014), finns som en tradition inom khojas att inte blanda sig i storpolitik av ideologiska skäl. 

Istället beskriver Akhtar khojas som en grupp med bakgrund i en transnationell, kapitalistisk 

och shiamuslimsk identitet med lojalitet mot det lokala och det globala jamatet vilket skulle 

göra dem mindre benägna att engagera sig i enskilda länders politiska invecklingar. Samtidigt 

uttrycker flera av de yngre informanterna ett djupt engagemang för vad som sker i världen och 

framför allt en avsky för den då uppmärksammade terrorgruppen IS:s framfart. 

 

Jag menar att det utifrån studiens resultat kan argumenteras för, och detta kan då sägas 

kommentera Akhtars slutsatser, att khojas transnationella identitet inte nödvändigtvis leder till 

likgiltighet inför världens bekymmer utan att shiaislams möjlighet att mobilisera rättvisepatos 

samtidigt gör sig gällande. I detta sammanhang hör också till den medvetenhet, vilken flera av 

informanterna visar, om vad som sker med shiitiska minoriteter runt om i världen. Så som 

Leichtman (2010) och Tabar (2002) påpekar så känner sig shiiter länkade till shiiter i andra 

delar av världen och följer via modern mediateknologi med i vad som sker. Khojas är 

dessutom shiiter i diaspora med ett globalt nätverk vilket också innebär att de har globala, 

personliga relationer i områden där missförhållanden råder, exempelvis i Mellanöstern eller 

Pakistan. 
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6.2.2 Förändring 2 – diskussionen kring blodsutgjutande matam 

Moskéns sheikh menar att blodsutgjutande matam (Zanjir ka matam, d.v.s. gissling med kniv 

eller kedja samt Talvar ka Matam, gissling med svärd) inte är en essentiell del av ritualen och 

att den dessutom, genom omgivningens missförstånd, riskerar att skada bilden av shiaislam. 

En annan orsak är motvilja mot att blod spills i lokaler som av hygieniska och religiösa 

orsaker inte bör smutsas ner med blod. Enligt resultatet förekommer det inte, och har inte 

heller tidigare förekommit, blodsutgjutande matam i Trollhättans moské efter förbud från 

styrelse och sheikh. I detta avseende bekräftar alltså studiens resultat Thurfjell och Larssons 

(2014) beskrivning om att sådant gisslande inte förekommer i svenska shiaförsamlingar. 

Samtidigt framkom det i resultatet att de som vill genomföra blodsutgjutande matam söker sig 

till andra shiamuslimska centra, främst i Göteborg, vilket skulle innebära att det finns 

shiagrupper i Sverige som inkluderar detta, något som, om det stämmer, motsäger Thurfjell 

och Larssons påstående. 

 

Det verkar alltså som att det finns ett fåtal som önskar att ritualen ska innehålla 

blodsutgjutande matam, dels nyanlända till församlingen som inte har en bakgrund som 

khojas, dels från yngre som lyssnat till ayatollah Shirazi vilken betonar shiamuslimers rätt att 

på eget valt sätt få sörja imam Hussein. I studien var det åtminstone en informant som 

hävdade just shiamuslimers rätt att få sörja på sitt eget sätt även om detta verkade stötande för 

andra. Dessa två grupper har dock inte fått gehör, den förstnämnda har fått anpassa sig, den 

sistnämnda har fått söka sig någon annanstans. Så som Masoudi (2013) skriver så kan den 

inom shiaförsamlingar finnas motsättningar kring hur ashuraritualen ska genomföras och det 

verkar enligt studien som att just frågan om blodsutgjutande matam är en potentiell källa till 

diskussion. Detta är något som också Schubel (1993) kommenterar.  

 

Flera av informanterna i studien uttryckte en oro över vad icke-shiiter skulle tro om shiaislam 

när det såg inslag från blodsutgjutande matam. Några menade att de förstod att icke-shiiter 

blev avskräckta och beklagade att shiaislam blivit så missförstådd och missrepresenterad i 

media. Detta kan ses som en reaktion på Kalyango, Myssayeva och Mohammeds (2015) 

slutsats att de stora nyhetsbyråerna AP och Reuters rapportering från ashurahögtiden världen 

över i oproportionerlig grad, och på ett missvisande sätt, fokuserar på just blodsutgjutande 

matam trots att det är en mycket liten del av ritualen. Det verkar alltså som att den medialt 

snedvridna beskrivningen av ashura gjort avtryck bland shiamuslimer i Trollhättans moské 

och fått dem att avstå från blodsutgjutande matam. Kalyango, Myssayeva och Mohammed 
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menar också att just den snedvridna mediala bilden av ashuraritualen skapar en bild av 

muslimer som våldsamma, irrationella och fanatiska, något som flera informanter menade var 

just den bild man ville motarbeta. 

 

I detta sammanhang kan det vara värt att nämna Yitzhak Nakash (2015) studie från 

forskningsöversikten, om hur det omgivande samhället och den rådande maktsituationen 

förändrat muharramritualerna, däribland ashuraritualens förutsättningar. Enligt Nakash så har 

graden av offentlighet i ritualerna ofta hängt samman med om de styrande har uppmuntrat 

eller förbjudit dem. I studiens fall skulle jag som en kommentar till detta vilja hävda att den 

mediala diskursen i västvärlden, i sig en del av maktförhållandet mellan öst och väst, 

motverkar offentliga shiamuslimska ashuraritualer genom sin missvisande representation av 

dem. Att denna diskurs i oproportionerlig grad fokuserar delar av ashuraritualen som är 

uppseendeväckande och som framställer muslimer som anti-moderna verkar ha fått effekten 

att muslimer, kanske särskilt muslimer som lever som minoriteter i Europa och USA, väljer 

att inte ta med dessa inslag i ritualen. 

 

Detta blir speciellt intressant när det gäller blodsutgjutande matam eftersom det, enligt 

Nakash, ursprungligen är ett europeiskt fenomen från de medeltida kristna stadsstaterna i 

Italien. Historiskt och geografiskt sett så har alltså detta gisslande gjort en resa från det 

medeltida Italien och därefter med de shiitiska qizilbashkrigarna, som tidigare varit kristna 

armenier, tagit sig via Anatolien till Iran och därifrån till Indien. Från Indien har 

blodsutgjutande gisslande slutligen, i detta fall genom shiitiska khojas i diaspora, återvänt till 

Europa som en källa till diskussion bland shiamuslimer i Trollhättans moské. 

6.2.3 Förändring 3 – rituellt kyssandet av alam  

En annan förändring i ritualen gäller kyssandet av alam, standarder eller pålar till minne av 

imam Hussein och hans broder Abbas. Kyssandet av alam under matam-delen av ritualen har 

varit en del khojaförsamlingens sätt att genomföra ashuraritualen. Genom att vidröra eller 

kyssa dessa symboler visar man respekt mot det som de representerar. I och med att 

församlingen öppnats upp och under senare år fått medlemmar som inte är khojas, en process 

som Akhtar (2014) beskriver som en del av khojas övergång från etnisk kastbaserad grupp till 
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att bygga sin identitet främst på transnationell shiaislam8, så har också andra sätt att 

genomföra ashura gjort sig gällande. Av resultatet framgår det att det funnits en diskussion 

kring hur nya medlemmar från andra delar av världen ska göra när det gäller det rituella 

kyssandet av alam. Flera av dem har inte detta som tradition utan känner sig tvärtom 

obekväma med inslaget, samtidigt som de känner press från övriga att göra just detta. 

Lösningen har blivit en kompromiss där alamer placeras i ett hörn av imambaragh, lokalen 

där ritualen utförs, där den som vill kan visa sin respekt genom att kyssa dem.  

 

Denna kompromiss underlättas av att moskéns sheikh ser på detta inslag som en kulturellt 

betingad, och inte essentiell, del av ritualen. Så länge de kulturella inslagen inte är förstörande 

för individen, för gruppen eller för omvärldens syn på shiaislam så kan de accepteras och 

modifieras för att berika ashuraritualen. Kyssandet av alam symboliserar respekt gentemot 

imam Hussein och är då ett exempel på ett berikande kulturellt inslag. Detta till skillnad från 

blodsutgjutande matam men även från användandet av trummor i ritualen eller inslag med 

zuljinah, hästar som symboliserar Hussains martyrdöd. Dessa anses som kulturellt betingade 

inslag som dessutom riskerar att ställa till skada, dels för gruppen i och med det ohygieniska i 

att ha blod och djur i imambaragh, dels för bilden av shiaislam. Även här verkar Akhtars 

beskrivning av khojas stämma: att de, inspirerade av shiaislam från mellanöstern, ständigt 

prövar traditionella religiösa inslag från ursprungslandet gentemot den idealiserade bilden av 

ren shiaislam och att de inslag som kommer i konflikt förkastas. 

 

Här blir betydelsen av shiaislams auktoritetsstruktur tydlig när det gäller utformandet av hur 

ritualen ska genomföras. Vi återvänder till Momar (1985) och hans beskrivning av detta 

system som en uppdelning mellan ulama, de laglärda, och resterande shiiter där mujtahiderna 

inom ulama, genom ijtihad-processen, har auktoriteten att ge direktiv när det gäller religiös 

lag och rit. Momar menar också att ulama har kommit att dominera över andra aspekter av 

shiismen som sufisk mystik och populärreligion bland massorna. Utifrån Momars beskrivning 

skulle de inslag som anses som kulturellt betingade kunna sägas representera just en mera 

populärreligiös strömning inom shiismen som hamnar i en underordnad ställning. Samtidigt 

kan vi också se till Thurfjells (2006) auktoritetsdiskussion där han menar att auktoritet inom 

                                                 
8 Församlingen har inte med epitetet khoja i sin beskrivning utan är registrerad som Muslim Shia Ithna asheri 
Jamat of Trollhättan. Borttagandet av khojaepitetet bland khojacenter i Europa är något som Akhtar 
uppmärksammar som en del av renodlandet av en shiaidentitet framför khojatillhörigheten. 
 



 

90 

 

shia handlar om ett två-vägskoncept som behöver förnyas av de underordnade. I studiens 

sammanhang tolkar jag detta som att sheikhen som lokal auktoritet i Trollhättans moské inte 

kan ignorera församlingens önskemål utan behöver aktivt engagera sig för att finna lösningar, 

i annat fall riskerar hans auktoritet att utmanas. Förändringar i ritualen kan då sägas utgöra 

tillfällen för omförhandlingar av auktoritetsstrukturen. Med detta är det intressant att utifrån 

resultatet se att auktoritetsstrukturen inom shia inte är så fixerad som den kan ge sken av utan 

att det samtidigt inom församlingen kan ske förhandlingar och kompromisser mellan utövare, 

sheikhen och moskéns styrelse. 

 

Trots detta tyder resultatet på att sheikhen har ett stort inflytande över församlingens religiösa 

aktiviteter och kan ställa villkor för vad som är legitimt och inte. Om denne, med stöd i den 

shiamuslimska lagtraditionen, anser att ett inslag är att betrakta som kulturellt betingat och 

dessutom skadligt så kan detta komma att försvinna från ritualen. I studiens fall så menade 

auktoriteten att det är tre delar som är essentiella för ashuraritualen: att återberätta 

karbaladramat, att gråta för Husseins och att känna smärtan som en genklang av den smärta 

som imamen kände. De två första delarna är fysiska, yttre inslag i ritualen, det sistnämnda en 

subjektiv upplevelse hos utövaren. Satt på sin spets så skulle andra inslag i ritualen kunna 

vara försumbara sett utifrån auktoritetens perspektiv.  

 

Jämfört med andra källor i forskningsöversikten så skriver även Schubel (1993) att 

shiamuslimska khojas i stor utsträckning accepterar en laglärds auktoritet eftersom det var 

laglärda som hjälpte khojas att under 1800-talet forma sin tolvimamsshiitiska identitet efter att 

dessa konverterat från ismailiismen. Jag vill här återigen lyfta fram Leichtmans (2010) studie 

som visar på hur just shiamuslimska auktoriteter kan få stor betydelse för församlingar i 

diaspora, bland annat genom att påverka innehållet i ashuraritualen. Flaskerud (2012) menade 

vidare att iranska shiaauktoriteter spelat en stor roll sedan 60-talet genom att intellektualisera 

shiaislams ritualer. Enligt Nagur (2000) så var det bland andra ayatollah Khomeini i Iran som 

inspirerade och stärkte khojas shiamuslimska identitet, något som ytterligare förtätade khojas 

koppling till Iran och Irak. Det vi ser som återkommande är auktoritetens betydelse inom 

shiaislam och för khojas som grupp. 

 

Enligt studiens resultat så har moskéns sheikh en bakgrund i Qatar där denne upplevt religiösa 

restriktioner från de sunnimuslimska, wahhabitiska, myndigheterna. Därefter har han 

erfarenheter från det stora khojajamatet i Dar Es Salaam och till slut, innan flytten till Sverige, 
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interreligiösa erfarenheter med judar och kristna från sin tid USA. Den urdutalande 

församlingens auktoritet har alltså ett brett spektrum av erfarenheter med sig, först från en 

religiös monokultur i Qatar där interreligiös dialog inte förekom, till ett multireligiöst väst. 

Detta, i kombination med att sheikhens och församlingens auktoritet är ayatollah Sistani, 

vilken enligt Larsson och Thurfjell (2014) förespråkar försoning mellan shia och sunni samt 

betonar att shia måste anpassa sig till det land de lever i, öppnar upp för en relativt smidig 

relation mellan församlingen och det omgivande samhället. Sett till församlingens 43-åriga 

historia, de många studiebesök den tar emot och den acceptans i Trollhättan som moskén har 

så verkar det som att detta är ett fungerande koncept när det gäller religioners plats i en 

relativt sekulär omgivning.  

6.2.4 Förändring 4 – från cirklar till led 

Enligt studiens resultat så skedde det också en förändring i ritualen när man slutade att 

genomföra matam i cirklar och övergick till att stå enskilt eller i rader. Orsaken till detta 

verkar enligt resultatet vara påverkan från medlemmar som inte är khojas utan från andra 

delar av världen. Det verkar som att denna förändring inte har varit uppe till diskussion i 

församlingen på samma sätt som de andra tre utan har skett spontant. Möjligtvis eftersom 

sättet att formera sig under matam, i cirklar eller led, inte verkar ha någon symbolisk eller 

religiös innebörd i ritualen och därmed lättare kan modifieras. 
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6.3 Analys av förändringarna utifrån Schubel respektive Humphrey och 

Laidlaws ritualteorier 
 

Nedan appliceras Schubels (1993) respektive Humphrey och Laidlaws (1994) ritualteorier på 

de ovan beskrivna förändringarna för att se om dessa kan användas för att skapa en djupare 

förståelse för orsaken till förändringarna. Därefter jämförs de båda teoriernas bidrag med 

varandra. 

6.3.1 Schubels ritualteori applicerad på ashuraritualen 

Som vi sett i teorikapitlets redogörelse så menar Schubel att ritualer kännetecknas av tre delar: 

för det första att de ger utövaren möjlighet att, genom välkända berättelser, komma i kontakt 

med de personer som förkroppsligar religionen. För det andra att de fungerar som 

övergångsritualer med de tre faserna: separation, liminalfas och återinträde. För det tredje att 

ritualen ofta fungerar som utjämnande eftersom den bryter ner ojämlikheter som existerar 

utanför ritualen och skapar en starkt anti-hierarkisk, kollektiv gemenskap. 

 

Applicerat på ashuraritualen så kan Schubels ritualdefinition användas som en teoretisk 

ingång. Muharramhögtidens tio dagar låter shiamuslimer möta de olika personerna och i form 

av berättelser ta del av de dygder som utmärker dem. Dessa dygder utgör sedan en stor del av 

shiitisk fromhet. Lägger vi därtill Flaskeruds kommentar, att 60-talets aktivism i Iran fick 

konsekvensen att man började se på ashuraritualen som ett verktyg för att skapa en etiskt 

medveten människa, samt Akhtars beskrivning att khojas inspirerats av denna syn på ritualen, 

så stämmer det väl överens med studiens resultat där flera informanter beskriver ritualen som 

just ett sätt att bli bättre människor. Bland annat menade flera att berättelserna från 

karbaladramat får dem att känna tacksamhet över det de har, att känna medlidande med andra 

som inte har det lika bra, att känna avsky och mod inför orättvisa samt att uppmuntra till att 

ständigt tänka etiskt.  

 

Metaforen ”väckarklocka” användes upprepade gånger av informanterna när det gällde att 

beskriva vad ashuraritualen betydde för dem. Ashuraritualen fungerar som en påminnelse om 

de shiitiska dygderna vilket utövarna tar med sig ut i vardagen. En av informanterna menade 

att man som shiamuslim bör fråga sig vad imamerna skulle ha tyckt om en handling innan 

man utför den. Denna kultiverande syn på ritualen verkar delas av moskéns sheikh som i 

resultatet också beskriver ritualen, om rätt utförd, som ett sätt att skapa en bättre människa. 
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Om Schubels andra påstående, att de flesta ritualer är övergångsritualer, så kan det sägas 

stämma in på ashuraritualen. Utövarna träder in i den mörklagda imambaragh och sätter sig 

på golvet, fysiskt avskilda från världen utanför. På väggarna hänger namnen på imamerna i 

kalligrafisk skrift vilket förbereder tanken på vad som är i fokus. Genom sheikhens eller 

zakirens berättelser träder utövarna sedan in i en metaverklighet där de möter de tidigare 

nämna dygderna förkroppsligade i imam Hussein och hans följe. Genom gham och matam 

särskiljs utövaren ytterligare från den yttre verkligheten utanför, just eftersom kollektivt 

gråtande och självgissling är så främmande för denna yttre verklighet. Under återberättandet, 

gham och matam är utövarna också delaktiga i den shiitiska metaverkligheten. När ritualen 

avslutas med hälsningen till Muhammed och imamerna återinträder de i verkligheten med en 

erfarenhet som redefinierat dem som shiamuslimer. 

 

Även Schubels tredje ritualteoretiska påstående, att ritualen ofta bryter ner rådande hierarkier, 

gäller under ashuraritualen. Det kollektiva gråtandet och det kollektiva gisslandet skapar en 

känsla av gemenskap och densitet i rummet, beskriven av bland annat Tabar (2002), vilket gör 

att vardagens statusskillnader tillfälligt läggs åt sidan. Samtidigt menar jag, med stöd i 

observationerna, att det är möjligt att en annan typ av status upprättas under matam-delen av 

ashuraritualen där de utövare som visar upp det mest intensiva gisslandet också 

kommunicerar en högre nivå av fromhet till resterande utövare. Så som Tabar skriver så kan 

också sheikhen och zakiren sägas ha en högre status under ritualen i egenskap av att de 

besitter religiös kunskap. Kanske Schubels tredje påstående kan nyanseras med tillägget att 

även om vardagens sociala hierarkier bryts ner under ritualen så kan andra hierarkier uppstå 

byggda på religiösa statusmarkörer som religiös kunskap och fromhet. 

6.3.2 Analys av förändringarna utifrån Schubels ritualteori 

Sett till Schubels ritualdefinition, att ritualen ger möjlighet att möta religionen i 

förkroppsligad form, att ritualen fungerar som en övergångsrit, och att ritualen skapar en 

känsla av jämlikhet, så kan detta prövas gentemot de fyra förändringarna i ashuraritualens 

utförande.  

 

Förändringen av kyssandet av alam och diskussionen kring blodsutgjutande matam kan sägas 

bero på att båda dessa handlar om Schubels första ritualdefinition: möjligheten att möta 

religionen i förkroppsligad form. Alamen symboliserar imamerna och ger shiamuslimen ett 

fysiskt objekt att vända sig till. Diskussionen om plikten att kyssa alamen, vilket föregick 
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förändringen att som kompromiss placera dem i hörnet av lokalen istället för i centrum, kan 

ses i ljuset av detta. På samma sätt kan blodsutgjutande matam för en del shiamuslimer vara 

ett sätta att visa sin lojalitet mot imamerna i fysisk, förkroppsligad form och därmed komma 

dem nära i högre utsträckning än vad ord om lojalitet skulle förmått. Båda inslagen berör 

alltså utövarens möjlighet att möta religionen i förkroppsligad form och blir därmed känsliga 

inslag som kan ge upphov till diskussion om de förändras eller motarbetas. 

 

Schubels andra påstående, att ritualen fungerar som en övergångsrit, kan sägas gälla 

blodsutgjutande matam eftersom det torde förstärka den liminala upplevelsen genom att det 

innebär en stark kontrast till det som vanligtvis är accepterat. Detta kan i sin tur sägas 

förstärka den liminala upplevelsen att vara en del av en metaverklighet och blir, på ett 

liknande sätt som inslaget med kyssandet av alam, en möjlig källa till diskussion. 

 

Angående Schubels tredje påstående, att ritualen skapar en upplevelse av jämlikhet, så gäller 

detta både kyssandet av alam och blodsutgjutande matam. När delar av församlingen känner 

sig obekväma inför ett inslag i ritualen så riskerar det att motverka upplevelsen av jämlikhet. 

Det blir därför nödvändigt för församlingen att diskutera hur detta kan lösas. Detta skulle 

också kunna gälla inslaget med blodsutgjutande matam men där träder andra, överordnade 

krafter in, som tidigare nämnt oron för att det riskerar att skada bilden av shiaislam, vilka 

försvårar möjligheten till kompromiss inom församlingen. 

 

Förändringarna i julus-processionen och förändringen att gå från cirklar till led verkar inte på 

samma sätt beröra Schubels ritualdefinition. Dessa förändringar utmanar inte utövarens 

möjlighet att komma i kontakt med religionen i förkroppsligad form, inte heller dess funktion 

som övergångsrit eller skapandet av en jämlikehetsupplevelse. Därmed blir det svårare att 

använda Schubels ritualteori i en vidare analys av dessa förändringar. 

 

Generellt kan det sägas att de fyra förändringarna inte innebär någon utmaning mot ritualen 

som sådan eftersom ingen av dem på allvar hotar att förändra den bort från Schubels 

ritualdefinition. Även efter förändringarna möter de religionen i förkroppsligad form, 

genomgår de tre övergångsfaserna och upplever en känsla av jämlikhet. Det som Schubels 

ritualteori kan bidra med är att förklara varför förändringar av inslag som blodsutgjutande 

matam och kyssande av alam kan ge upphov till diskussioner. Det är när någon av dessa 

förändringar utmanar någon del av hans ritualdefinition som utövarna behöver ta ställning till 
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dem och det är där det kan uppstå diskussion om vad som är ett riktigt genomförande av 

ritualen. 

6.3.3 Analys av förändringarna i ashuraritualen utifrån Humphrey och Laidlaws 
ritualteori 

Enligt Humphrey och Laidlaw (1993) så är det som utgör kärnan i en ritual utövarens egen 

ritualisering av sin handling. Det är utövarens avsikt att delta, genomföra och uppleva en 

ritual som är avgörande för om en handling är att betrakta som en rituell handling. Sett till 

detta kriterie kan i stort sett vilken handling som helst räknas som rituell om den som 

genomför handlingen har en sådan avsikt med den. Sker ett ritualiserande så innebär detta att 

handlingen betyder någonting mer för utföraren än vad den faktiskt gör.  

 

Väl ritualiserad så kan en handling betyda olika saker beroende på vad utövaren just i det 

ögonblicket har behov av eller vilka tankar och känslor som just då spontant dyker upp i 

utövarens huvud. Detta ändrar sig och om ritualen utförs i en annan kontext kommer detta 

med stor sannolikhet innebära att utövaren fyller ritualen med en annan betydelse. Att hävda 

att det finns någon slags kollektiv kod som alltid är närvarande hos utövarna är enligt 

Humphrey och Laidlaw ett tankespår som lett många ritualteorier på fel. 

 

Undantaget till detta är om det finns en stark, närvarande auktoritet som leder utövarna i en 

bestämd riktning och som prövar att beskriva ritualens syfte i just en kollektiv kod. Ju mer 

närvarande auktoriteten är desto svårare är det för utövarna att fritt förändra ritualen. Det finns 

dessutom ett slags manus för utövarna som baseras på hur ritualen tidigare utförs vilket 

auktoriteten kan aktualisera. Ändringar i ritualen legitimeras ibland med att de görs för att 

föra ritualen tillbaka till ett mera ursprungligt och äkta sätt. Trots detta menar Humphrey och 

Laidlaw att det i slutändan ändå är utövaren själv som fyller ritualen med mening, ibland det 

rakt motsatta mot vad auktoriteten och manuset har som avsikt. 

 

Mycket av det som Humphrey och Laidlaw menar är utmärkande för en ritual kan användas i 

en analys av den urdutalande församlingens ashuraritual. Det finns ett slags manus som 

konstruerats genom ashuraritualens historiska och geografiska vandring från mellanöstern till 

Indien, via khojas diaspora i östra Afrika och nu till Sverige och Trollhättan. Detta manus 

kan, enligt mig, liknas vid ett smörgåsbord där det finns ett antal rätter som räknas som 

standard och andra rätter som räknas som kompletterande. Sheikhen har, i enlighet med 
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Humphrey och Laidlaws påstående, stort inflytande när det gäller att avgöra vilka rätter som 

räknas som standard. Återberättandet och gråtandet bestäms som två standardrätter. 

Användandet av ta but och alamer kan ses som kompletterande rätter som accepteras till 

skillnad mot blodsutgjutande matam, zuljinah och inslag med trummor vilka inte accepteras 

utan plockas bort från utbudet. Sheikhens förklaring till dessa avgränsningar i utbudet 

stämmer överens med Humphreys och Laidlaws kommentar om att förändringar ofta 

legitimeras med att det handlar om att föra ritualen tillbaka till en mer ursprunglig form. I den 

urudtalande församlingens fall så menade sheikhen att det just handlade om att hålla fast vid 

essentiella inslag med förankring i islams tidiga historia och att skala bort senare tillagda, 

kulturella inslag. 

 

Efter att ha applicerat Humphrey och Laidlaws ritualteori så tyder studien på att det 

gemensamma för de fyra förändringarna, med undantag av förändringen att gå från cirklar till 

led, är att församlingens auktoritet involverats. Den avpolitiserade julus-processionen, 

förbjudandet av inslag med blodsutgjutande matam, trummor och hästar samt kompromissen 

med kyssandet av alam är alla exempel på förändringar som avgjorts under auktoritetens 

inflytande. 

 

Traditionen bland khojas i diaspora att följa shiaislams auktoriteter kan ses som en förklaring 

till att informanterna var relativt samstämmiga när det gällde ashuraritualens betydelse trots 

att den utförs i en kontext som på många sätt är annorlunda från dess ursprung. De beskrev 

olika delar karbaladramat som betydelsefulla för dem men gemensamt var att de genom 

ritualen försökte odla dygder i enlighet med imamernas karaktär. Med andra ord att de genom 

ritualen, som tidigare nämnt, försökte bli bättre människor, något som sheikhen också beskrev 

som syftet med ritualen. Enligt Flaskerud (2012) verkar denna tolkning av ritualens betydelse 

ha sitt ursprung i 60-talets Iran. Tillsammans med Nagur (2000) och Akhtars (2014) 

beskrivning av hur khojas sedan 60-talet har inspirerats av shiism från mellanöstern, stämmer 

detta överens med resultatet om hur Trollhättans urdutalande församling verkar tolka ritualen. 

Troligtvis är det också här vi kan finna en möjlig orsak till de beslut som sheikhen tagit i 

förhållande till de nämna förändringarna. 

 

Humphrey och Laidlaw menar att utövaren själv fyller ritualen med betydelse utifrån de 

behov och tankar som spontant uppstår under ritualen. Vad varje enskild utövare tänker under 

ashuraritualen går utanför denna studies empiriska material och möjlighet att beskriva. 
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Däremot kan det som en kommentar till detta hävdas att om det finns en närvarande auktoritet 

som tydliggör ritualens syfte, så verkar det som att det i efterhand påverkar utövarnas 

beskrivning av vad ritualen betyder för dem. Med andra ord kan en närvarande auktoritet 

skapa grunden för en gemensam upplevelse efter det att ritualen är genomförd även om 

utövaren under själva ritualen själv fyller den med innebörd. 

 

Den närvarande auktoritetens möjlighet att i någon mån inverka på ritualens betydelse är en 

användbar del av Humphreys och Laidlaws ritualteori. Men sett till deras ritualteori i sin 

helhet är auktoritetens roll en parantes. Detta troligtvis eftersom deras studie utgår ifrån 

jainismen som saknar en tydligt närvarande auktoritet. Enligt denna studie kan shiaislam 

bland khojas i diaspora utgöra ett exempel på det motsatta och en bekräftelse på denna, om än 

perifera del, av Humphrey och Laidlaws ritualteori. 

6.3.4 Jämförelse mellan Schubels och Humphrey/ Laidlaws ritualteorier 
applicerande på förändringarna  

Schubels ritualteori kan i första hand bidra med en förståelse varför förändringar av vissa 

inslag gett upphov till diskussion och andra inte. Blodsutgjutande matam och kyssandet av 

alam är båda inslag som berör centrala delar av Schubels ritualdefinition: möjligheten att 

möta religionen i förkroppsligad form, ritualens skapande av en jämlikhetsupplevelse samt 

ritualens funktion som övergångsrit. När förändringar eller förbud hotar utövarens möjlighet 

till dessa centrala delar hotar det också utövarens möjlighet att fullt ut ta del av de funktioner 

som ritualen erbjuder. De förändrade inslagen med den avpolitiserade julus-processionen och 

att genomföra matam i led istället för cirklar skulle utifrån Schubels ritualteori inte på samma 

sätt hota ritualens grundfunktioner och därmed inte ge upphov till diskussion. 

 

Humphrey och Laidlaws ritualteori utgår från en annan ritualdefinition där ritualen inte har en 

i förväg bestämd funktion utan där det är utövaren som först ritualiserar en handling och 

därefter fyller denna med innehåll. En mindre betonad del av deras teori är auktoritetens roll i 

ritualen där de menar att en närvarande auktoritet kan påverka, men inte styra, vilka 

handlingar som utövaren ritualiserar och vilken betydelse dessa har. Trots att det är en perifer 

del av deras teori kan den bidra med förståelse för vilken roll auktoritetens faktiskt spelar när 

det gäller förändringarna i ritualen.  
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I studiens fall, och möjligtvis gäller detta också shiaislam generellt, så har den religiösa 

auktoriteten mycket att säga till om. Den lokala auktoriteten, sheikhen, bor i samma byggnad 

som moskén och är fysiskt närvarade. Metaauktoriteten, ayatollah Sistani är närvarande 

genom ijtihad-principen och genom modern mediateknologi. När det gäller inslagen om 

blodsutgjutande matam, kyssandet av alam och den avpolitiserade julus-processionen så har 

auktoriteten troligtvis spelat en betydande roll i att uppmuntra eller motverka dessa 

förändringar. I bakgrunden finns, så som Humphrey och Laidlaw påpekar, möjligtvis en 

föreställning hos utövare och auktoritet om att föra ritualen tillbaka till en ursprunglig och ren 

form. Eventuella förändringar vägs i ljuset av detta. 

 

Schubels ritualteori kan sägas ge oss förståelse för utövarens reaktioner medan Humphrey och 

Laidlaws belyser auktoritetens betydelse för de förändringar som studien visat på i 

genomförandet av ashuraritualen. På det sättet kompletterar de varandra även om deras 

ritualteoretiska utgångspunkt kan sägas vara olika. 

 

 

6.4 Frågeställning 3: Vilken påverkan kan den omgivande kontexten sägas 

ha på församlingens genomförande av ashuraritualen? 
 

Sedan terrordådet den 11 september så har den offentliga diskussionen kantats av perspektiv 

vilka ser islam som utmanande i relation till det moderna, sekulära samhället. Ofta är det den 

militanta islamismen i sin globaliserade form som framställs som ett hot mot Västs sekulära 

nationalstater. I sin värsta form blir muslimer den andre som ikläds antimoderna attribut som 

våldsam, irrationell, antisekulär och med en identitet som fullständigt behärskas av militant 

islam. En sådan bild av muslimer försvårar varje form av integrering och bäddar för konflikt. 

Enligt studiens resultat verkar medlemmarna i den urudtalande församlingen vara medvetna 

om denna bild och uttrycker oro för att på något sätt bidra till att den förstärks. 

6.4.1 Den sekulära kontextens påverkan 

Församlingen har tagit bort många inslag från ritualen som kan uppfattas som irrationella och 

som pockar på offentlig uppmärksamhet. Ashuraritualen genomförs i en slags kollektiv men 

samtidigt privat sfär där moskén utgör en skyddande ram från det offentliga. Den julus-

procession som församlingen deltar i är avklädd alla politiska anspråk, den uppmärksammar 

den transcendenta verkligheten men ställer inga direkta krav på omgivningen. Med andra ord 

kan församlingen verksamhet sägas vara sekulär i det avseendet att den håller sig för sig själv 
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och inte ger sig ut på den offentliga arenan. En sorts privatreligiositet som inte begränsar sig 

till individen utan till ett avgränsat kollektiv. I Berglunds (2009) avhandling lyfts det fram att 

det sekulära mer eller mindre medvetet kan påverka religiösa aktörer och får dem att betona 

eller tona ner delar av religionen som går emot den sekulära diskursen, exempelvis genom att 

framställa islam som en privatreligiös angelägenhet utan politiska inslag. Denna påverkan 

från den sekulära kontexten skulle också kunna ses som en förklaring till att församlingen inte 

tagit sig så stor plats på den offentliga arenan.  

 

Jag menar att detta kan ses som ett motsatt förhållningssätt till den extrema islamism som fått 

mycket uppmärksamhet i den offentliga diskussionen. Där extrem islamism ofta utmålar 

Europa som ett hot och kräver anpassning från Europas sida så har Trollhättans shiamuslimer 

gått motsatt väg. I Sverige har de funnit en fristad från religiöst förtryck där de kan kultivera 

en idealiserad shiaidentitet med betoning på anpassning till det samhälle man befinner sig i. 

Detta anpassningsinriktade förhållningsätt från muslimer, sunni såväl som shia, kommer dock 

sällan fram i media. I Leichtmans (2010) studie var slutsatsen att libanesiska shiamuslimer 

bosatta i Senegal först och främst odlade en libanesisk, nationalistisk identitet, i andra hand en 

religiös shiitisk. Denna studie är ett exempel på motsatsen då Trollhättans urdutalande 

församling enligt resultatet i första hand ser sig som shiiter, inte som khojas, indier eller 

ugandier. 

 

Lewis och Schnapper (1994) beskriver shiaislam som annorlunda gentemot sunni när det 

gäller att leva som minoriteter i ett icke-muslimskt land. För shia beskrivs detta som mindre 

problematiskt eftersom shia har en starkare koppling till sina auktoriteter och följer dessa 

oavsett geografiskt avstånd. Dessutom menar Lewis och Schnapper att shiaislam ser en 

minoritetsposition som en möjlighet att sprida islam genom att vara goda föredömen. Den 

sistnämna av dessa beskrivningar är något som studiens resultat också pekar på. 

 

Där det sekulära skulle kunna tillskrivas ett inflytande så gäller det informanternas 

medvetenhet och oro för att shiaislam ska uppfattas som destruktiv, irrationell och våldsam. 

Möjligtvis är informanter, som en del av det svenska samhället, än mer medvetna än deras 

religiösa auktoriteter i mellanöstern, om vilken kontrast som blodsutgjutande matam innebär 

för en västlig kontext som uppmuntrar rationalitet, privatreligiositet och känslomässig 

återhållsamhet. Om detta kan räknas som en del av det sekulära är en fråga som lämnas till en 

annan studie att besvara. 
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6.4.2 Den lokala och den globala kontextens påverkan 

Sverige som lokal omgivning kan ha haft en viss påverkan på genomförandet av 

ashuraritualen i det att församlingen och dess auktoritet, medvetet eller omedvetet, kan ha 

influerats av den svenska, relativt sekulära, diskursen att hålla religion på ett privat plan och 

inte blanda sig i politiska frågor. Detta kan delvis förklara den avpolitiserade julus-

processionen, det är dock svårt att finna stöd för detta i studiens empiriska underlag. Det finns 

med andra ord lite i studien som pekar på att den lokala omgivningen, Trollhättan och i 

förlängningen det svenska samhället, direkt skulle kunna sägas inverka på församlingens 

genomförande av ashuraritualen.  

 

Istället pekar studiens resultat på att den främsta orsaken till att den urudtalande församlingen 

håller sig borta från den offentliga arenan inte är den lokala svenska sekulära omgivningen 

utan snarare av oro för att dra till sig globala, mellanmuslimska konflikter. Församlingen har 

en medvetenhet om risken för motsättningar i och med khojas erfarenheter från Östafrika, den 

nuvarande sheikhens upplevelser av religiöst förtryck i Quatar men också genom att många av 

församlingens medlemmar regelbundet tar del av det globala mediaflödet. Den senaste tidens 

uppmärksammade attentat mot shiamuslimska församlingar i Malmö och i Järfälla torde 

ytterligare förstärka denna oro. 

 

I forskningsöversikten beskrevs Tabars (2002) studie som visade hur den omgivande 

kontexten påverkade utövarnas uppfattning av ashuraritualens betydelse. Hans slutsats visade 

att shiamuslimer i Sydney använde ritualen som ett stöd i en urbaniserad omgivning som 

många av dem upplevde som diskriminerande, marginaliserande och med en känsla ghurbah, 

hemlöshet. I denna studie finns få likheter med Tabars slutsatser. Informanterna menar att de 

inte upplever sig som diskriminerade och uttrycker inte heller något om att de inte skulle 

känna sig hemma i Trollhättan. Församlingen har funnits länge, är väl etablerad och dess 

medlemmar verkar enligt den äldre församlingsmedlemmen ha integrerats väl på 

arbetsmarknaden. Det är möjligt att denna integrering i så fall delvis är ett resultat av de 

organisatoriska och ekonomiska fördelar som khojas jaamat-institution erbjuder, beskrivet i 

forskningsöversikten av Akthar (2000) och Nagur (2014). Dessutom att khojas, som beskrivet 

av Akthar, utvecklat en transnationell shiitisk identitet som inte söker sig tillbaka till något 

ursprungsland och därför inte heller lider av känslan av hemlöshet.   
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Vidare Bernard och Schnappers (1994) påstående om att islam som en minoritetsreligion i 

Europa ibland dras med svårigheter eftersom dess auktoriteter många gånger geografiskt sett 

befinner sig på långt avstånd och därmed kan sakna förståelse för det samhälle som den 

muslimska minoriteten lever i. Här menar jag att detta inte stämmer i den urdutalande 

församlingens fall eftersom den lokala sheikhen kan sägas ha erfarenhet från en västerländsk 

kontext och har ayatollah Sistani som högsta auktoritet. Denna har, i egenskap av mujatahid, 

påbjudit anpassning och auktoriserat den lokala auktoriteten att ta beslut som bäst passar den 

rådande situationen. 

 

 

6.5 Förslag på framtida forskningsområden 
 

Denna studie kan ses som ett försök att skapa förståelse för de komplexa processer som ligger 

bakom förändringar av en ritual. Studier med flera observationer och över längre tid vore 

givetvis något som skulle kunna ge en fastare empirisk bas. Vidare skulle studier som 

fokuserar på generationstillhörigheten hos utövarna kunna tillföra ytterligare en dimension i 

diskussionen. Detsamma gäller studier som fokuserar på genus, i denna studie har den 

kvinnliga delen av Trollhättans församling inte lyfts fram alls trots att den är en betydande del 

av församlingen och skulle kunna nyansera bilden ytterligare.  

 

Förutom detta skulle det vara intressant med en liknande studie i andra shiamuslimska 

församlingar i Sverige som inte har khojas diasporiska bakgrund. Detta för att kunna jämföra 

om diasporabakgrunden har någon betydelse annat än det som denna studie kunnat lyfta fram. 

Det skulle också vara intressant att följa upp spåret om blodsutgjutande matam i 

göteborgsområdet för att se om, och i så fall hur, detta organiseras och hur shias 

auktoritetsstruktur då gör sig gällande. Till sist skulle en fördjupad analys och nyansering av 

auktoritetsbegreppet i förhållande till den shiamuslimska församlingen vara ett givande 

undersökningsområde. 

 

Trollhättans shiamuslimska moské är en av de äldsta shiamoskéerna i Norden och den 

urudtalande församlingen har funnits i nära ett halvt sekel. På E45 utanför moskén fortsätter 

bilister att passera, ovetandes om de färgstarka shiaritualer som genomförs ett tiotal meter 

därifrån. Den resa på 520 mil som ashuraritualen har gjort från Karbala till Trollhättan är 

givetvis inte slut och framtida forskning har en spännande utmaning i att följa den vidare.  
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6.6 Metodkritiska reflektioner 
 

En inledande metodkritisk reflektion gäller valet av informanter. Att intervjua religiösa 

auktoriteter är lockande eftersom de sitter inne med kunskap om religionen och har en 

förmåga att verbalisera denna. I studien hänvisade också övriga informanter ibland till den 

religiösa auktoriteten och menade att denne var bättre lämpad än de själva att svara på frågor. 

Problemet blir att religiösa auktoriteter ofta förmedlar den officiella versionen av religionen. 

Som tidigare kommenterat i metodkapitlet så ligger de nära den politiskt motiverade aktören 

och kan känna sig förpliktigade att ge en förskönad bild. Studier med kvalitativa intervjuer 

som metod, som dessutom har ambition att dra generaliserade slutsatser, har en utmaning i att 

ordna en intervjusituation som ger utförliga svar och som samtidigt undviker officiella, 

scriptade, versioner av verkligheten. Det hade också funnits en validitetsvinst om 

informanterna i gruppintervjun varit utplockade genom slump och spridda i ålder snarare än 

utvalda av kontaktpersonen och i ungefär samma ålder. När det gäller undersökningar av 

minoritetsgrupper med immigrantbakgrund är det också svårt, vilket Alvesson påpekar (se 

metodkapitel), att avgöra i vilken mån informanterna undviker beskrivningar som riskerar att 

förstärka fördomar eller lyfta fram konfliktområden mellan gruppen och resterande samhälle. 

 

Den valda metoden, kvalitativ intervju kompletterat med observation, fungerade annars väl 

när det gällde att samla in material. Att jämföra resultatet med tidigare forskning kring 

sydasiatisk shiaislam och folkgruppen khojas gav också många insikter. I efterhand kan det 

däremot konstateras att ett större antal informanter hade gett en säkrare empirisk bas att dra 

slutsatser utifrån. Detta är samtidigt en del av intervjumetodens utmaning. Hur många 

intervjuer behöver genomföras för att kunna dra valida slutsatser? Kan intervjun över huvud 

taget användas för att göra generaliseringar? Dessa frågor, tillsammans med Alvessons 

kritiska pragmatism om intervjusituationens tillförlitlighet, är något som denna studie fått 

pröva sig mot.  
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6.7 Sammanfattande slutsatser 
 

Avslutningsvis så bekräftar inte resultatet i studien den hypotes som ställdes upp i början av 

arbetet, att det är den svenska, närliggande och relativt sekulära kontexten som orsakat 

förändringar i ashuraritualens genomförande i Trollhättans moské. Denna studie tyder istället 

på att det främst är oron bland en del medlemmar i den urdutalande församlingen för globala 

motsättningar mellan shia och sunni som ligger bakom förändringarna.  

 

Med sin bakgrund i folkgruppen khojas har församlingen ett dramatiskt 1800- och 1900-tal 

bakom sig. Först i och med splittringen mellan ismailiter och tolvimamsshia i Indien vilket 

ledde till den sistnämnda gruppens diaspora. Därefter förvisningen från Uganda 1972, vilket 

snarare handlade om deras asiatiska ursprung än den religiösa tillhörigheten. Till slut vistelsen 

i Europa vilken genom globalisering och modern mediateknologi gjort flera 

församlingsmedlemmar medvetna om konflikten mellan sunni och shia i andra delar av 

världen. Genom sitt anammande av shiaislam berörs khojas av denna inom-muslimska 

konflikt. Dessutom har den lokala sheikhen i Trollhättans moské med sig erfarenheter av 

religiöst förtryck från Quatar och av motsättningar mellan shia och sunni från sin tid i USA 

och England. 

 

Detta, i kombination med att shiaislam har en auktoritetsstruktur som överskrider 

nationsgränser och att församlingens lokala auktoritet är influerad av en idealiserad bild av 

shiaislam från mellanöstern som motarbetar kulturellt betingade inslag, är de faktorer som 

studien främst kan lyfta fram som orsakerna till förändringarna i genomförandet av 

ashuraritualen i Trollhättans moské. Denna studie prövade och visade också på att både 

Schubels respektive Humphrey och Laidlaws ritualteorier på ett fruktbart sätt kan användas i 

en analys av orsakerna bakom dessa förändringar även om detta inte är den primära avsikten 

med teorierna. 
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