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Förord 

  

 Jag vill rikta ett stort tack till de informanter som har gjort denna studie möjlig och 

som på ett naturligt vis låtit mig ta del av deras privata liv. Jag är rörd över att ha 

fått förtroendet och jag ser det som ovärderligt. 
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Abstrakt 
 Den här uppsatsen handlar om unga människor som på ett eller annat vis har att göra 

med två kulturer, det vill säga härstammar från ett land men har växt upp i Sverige 

och där mitt syfte med denna studie har varit att belysa hur bl a religiös moralism 

kontra västerländsk liberalism kan ge upphov till emotionella konflikter hos 

ungdomar som lever med dubbla kulturer. Syftet har också varit en strävan att 

möjliggöra ökade kunskaper och förståelse för dessa unga mäniskor. Den fråga som 

jag med denna studie har avsett att svara på är vilken betydelse religiös moral har hos 

föräldragenerationen för de sociala relationer som deras barn utvecklar i det nya 

hemlandet under ungdomsåren. 

Levnadsberättelserna speglar deras vardagsliv där läsaren inbjuds till att ta del av det 

allra mest privata såsom känslor, syn på moral, sociala relationer och framtidstankar. 

Jag har använt mig utav Dorothy Smith’s institutionella etnografi som en vetenskaplig 

ansats. Studien är att betrakta som kvalitativ, gjord utifrån samtal med fem unga 

människor samt observationer från tidigare studier och arbeten jag har genomfört. 

Resultatet visar bland annat på att det finns emotionella konflikter hos mina 

informanter i att anpassa sig till rådande förhållanden i ett västerländskt samhälle och 

där föräldrarnas syn på sin religion utgör en bromskloss i att leva sitt liv som den 

unge själv vill. Känslofällor uppkommer som ett resultat av att föräldragenerationen 

många gånger har en annan åsikt om vad som är att betrakta som brukligt avseende 

sexuella relationer och partnerskap och där det råder en negativ uppfattning hos 

föräldrarna över hur det västerländska samhället är format vad det gäller just detta. 

Svårigheten uppstår därmed för den som så att säga ”växer upp med ett ben i varje 

kultur”. 

 

Nyckelord; religion, moral, sexualitet, kultur, invandrare, språk, kärlek 
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Abstract 
This essay is about young people who have to do with two different cultures that is 

descended from one country but have grown up in Sweden.  

My purpose in this study is to illustrate how, for example religious moralism vs. 

Western liberalism can lead to emotional conflicts for adolescents living with dual 

cultures. The aim has also been an effort to allow for increased knowledge and 

understanding of these young people. The question I of this study is intended to 

answer is what role religious morality has among parents for the social relationship as 

their children will develop in their new country during adolescence. 

The stories reflect their everyday lives and the reader are invited to take part in the 

most private, such as feelings, views on morality, social relations and future thoughts. 

I have chosen Dorothy Smith's institutional ethnography as a scientific approach. It is 

a qualitative study, based on conversations with with five young people as well as 

observations from previous studies and some work I have done. The results show, 

inter alia, that there is emotional conflicts in my informants to adapt to prevailing 

conditions in the Western society, where parents' views on religion constitutes a 

stumbling block to living his life as the young want. Emotional traps arise as a result 

of the parent generation becouse they often have a different opinion on what is 

considered to be customary in sexual relationships and partnerships and where there is 

a negative perception among parents about how Western society is shaped in terms of 

just that. The difficulty arises therefore to "grow up with one foot in each culture. " 

 

Keywords: religion, morality, sexuality, culture, immigrants, language, love 
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1. Introduktion  
I detta arbete har jag med utgångspunkt i en institutionell etnografisk ansats valt att 

studera de kulturella möten, och konflikter, som uppstår för ungdomar med olika 

kulturell bakgrund, som har växt upp i det svenska samhället. Jag har därför valt att 

lyssna till fem stycken ungdomars berättelser om sina liv, om de svårigheter och 

smärta som de möter på vägen avseende de kulturkrockar som i många fall kan 

härledas till konsekvenserna av den religiösa övertygelse eller påverkan som den 

unges primärgrupp besitter.  

I deras fall finns det en historia av att ha växt upp i en familjekultur, som präglas av 

en religiös världsuppfattning - islam respektive katolsk kristendom, som står i 

kontrast till det sekulariserade svenska samhället.  

Konflikterna kommer sig framför allt utav de olika religionernas syn på sexualitet och 

partnerskap i jämförelse med det svenska sekulariserade och sexliberala samhället.  

Jag använder mig utav Dorothy E. Smiths metod institutionell etnografi som ser till 

vad som händer i sociala relationer och som studerar vad som sker på lokal och 

translokal nivå. Det betyder att när människor gör något i sitt vardagsliv så har de 

själva skapat sina sociala relationer genom sina egna handlingar men på samma gång 

är de också påverkade av andra sekvenser av handlingar bortom sina egna och som de 

själva inte har varit med och skapat.  
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1. 1 Syfte 
Mitt syfte har varit att uppnå en kunskap om mina unga informanters vardag, att få en 

förståelse för hur de påverkas emotionellt av sitt sociala nätverk med den klyvning 

som det kan innebära att leva med och/eller mellan två kulturer, från en patriarkal 

kultur till en mera jämlik, konflikten mellan religiös moralism kontra den kultur som 

uppkommit i väst angående svensk sexliberalism och slutligen vilka konsekvenser 

detta får för ungdomars sociala relationer. 

1.2 Frågeställning 
Jag vill som den nyfikne observatör jag är fördjupa mig i vad som påverkar en ung 

människas möjligheter till sociala relationer dvs. vilken påverkan de olika 

institutionerna såsom primärgrupper och sekundärgrupper har. Jag har därför tagit 

utgångsläge i den unges perspektiv och ställt frågan:                                

 

Hur påverkas unga emotionellt och vad får det för betydelse för deras 

sociala relationer, av att leva med spänningen mellan religiös moralism 

och svensk sexliberalism?  
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2. Disposition 
Den här uppsatsen består av totalt åtta kapitel och inleds med en kort redogörelse för 

mitt ämnesval samt mitt syfte med undersökningen och de frågeställningar som jag 

utgår ifrån Kapitel två utgörs av disposition. I kapitel tre följer sedan en bakgrund om 

patriarkal kultur, olika religioners syn på sexualitet och partnerskap samt ungdomar 

och media. Kapitel fyra beskriver mitt metodologiska tillvägagångssätt och kapitel 

fyra min vetenskapsteoretiska ansats med teoretiska utgångspunkter. Kapitel sex är en 

presentation av mina fem respondenters berättelser. Kapitel sju består av en 

socialpsykologisk analys och tolkning, uppdelad i fyra delar. Avslutningsvis i kapitel 

åtta gör jag några reflektioner. 

3. Bakgrund och tidigare forskning 
Då syftet med min studie är att belysa spänningen som uppstår mellan religiös 

moralism kontra svensk sexliberalism, kommer jag att börja på en övergripande nivå 

vad det gäller patriarkal kultur, som är det som ligger till grund för den kultur som 

mina informanter i huvudsak kommer ifrån. Jag övergår sedan till att ge en bild av 

olika religioners syn på sexualitet och partnerskap. Dessa religioner återfinns i olika 

utsträckning i mina informanters liv och har således kommit att påverka dem på ett 

eller annat sätt. Påverkar gör också media varför jag ägnar en del i bakgrunden till att 

berätta lite om hur, bl a belyst genom tidigare forskning. 

3.1 Patriarkal kultur 
Patriarkat kan enligt nationalencyklopedin förklaras två olika sätt. Dels som en 

samhällvetenskaplig benämning på en samhällsordning utformade så att kvinnor står 

under männen och dels som samhälls- och familjesystem både offentligt och hemmet, 

där det är de äldre männen som står för beslutsfattandet vad det gäller politik och 

ekonomi, kvinnor och yngre män tillåts inte att dela denna makt överhuvudtaget 

(Nationalencyklopedin). Enligt samma källa förklaras ordet matriarkat som dess 

motsats, alltså att det är kvinnor som innehar makten i samhällsordningen och där 

religion och kultur centreras runt en gudinna (Nationalencyklopedin). Matriarkat är 

inte det vanligaste att finna historiskt sett och det är endast ett fåtal kulturer som 

innehar detta system. Patriarkat är däremot något som funnits i alla tider och i stora 

delar av världen, så och i väst. Det som har hänt på senare år är att länder som Sverige 
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har blivit allt mer jämlikt och landet räknas numera tillsammans med övriga nordiska 

länder som ett av världens mest jämlika land vad det gäller politisk makt, utbildning 

och hälsa enligt en rapport, The global Gender Report från år 2006. Då rapporten 

gjordes hade Sverige fortfarande inte haft någon kvinnlig statsminister, något som 

inte heller har skett efteråt (Svt, 2007).  

I sin bok Samtidsislam-unga muslimer i Malmö och Köpenhamn (2010) ger Jonas 

Otterbeck exempel på hur unga muslimers situation ser ut i dessa städer. Detsamma 

gör Karen-Lise Johanesen i sin bok Muslimske stemmer, Religøs forandring blandt 

unge muslimer i Danmark, (2002) som jag väljer att ta med för att det ger ytterligare 

dimensioner, samt Pia Karlsson Minganti i boken Muslima, Islamisk väckelse och 

unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige, (2009).  

Karlsson-Miganti (ibid. 58-59) skriver om hur svårt flickor har det i det svenska 

samhället, hur de blir annorlunda behandlade än pojkarna i sina familjer, hur som hon 

kallar det, glappet mellan genuspraktikerna såsom skola, kompisar, samhället blir 

påtagligt för en muslimsk flicka i det jämlika Sverige. 

Otterbeck (2010, s. 188) skriver om att bli muslim inte är en enkel process, där 

erfarenheten av att bli just detta grundas i hemmet men att relationen med andra 

såsom skola, kamrater, media, släkt etc. är det som sedan påverkar utvecklingen i att 

ha islam som identifikation, som en muslimsk identitet. Hemma kan den unge vuxna 

utöva sin religion och bekräftas. Där är tron förankrad i den sociala gruppen som delar 

samma ritualer, symboler etc, i en plausiblitetsstruktur, en begreppsvärd. De unga 

socialiseras in i religionen av sina föräldrar, utanför hemmet är det inte lika enkelt då 

det till och med kan råda hot och avsky mot tron (ibid s.189). Under den primära 

socialisationen, dvs. hemma av föräldrarna eller annan närstående (som har ett starkt 

inflytande på individen), skapas en starkt emotionell relation till religionen som kan 

kopplas till vad som exv. är rätt och fel (ibid. s.194).  

Den sekundära socialisationen (ibid s.161) äger ofta rum när den unge börjar skolan 

och ytterligare människor som exv. lärare påverkar individen till att även anta och 

utveckla “det oförhindrade jaget”, dvs. en objektiv ståndpunkt fri från kulturstyrning, 

börd och religiös tro. Skolan uppfattas både som en trygg plats men också en plats där 

man har en känsla av att inte vara helt inkluderadKarlsson (2009, s. 63) skriver om 

krisen som uppstått hos flickor hon intervjuat och som utgörs av två olika problem, 
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genus och identitet, och där maktordningarna står mellan familjen och dess normer – 

“det muslimska” och “det svenska” som i synnerhet utgörs av skolans normer för den 

unge. Den sekundära socialisationen kan påverka den primära socialisationen således. 

Plausibilitetsstrukturen utmanas vid kris som i sin tur kan leda till alternation, dvs. att 

man byter verklighetsuppfattning. 

Att anta de traditionella kulturmönstren från sina föräldrar är inte helt självklart för de 

unga muslimer som intervjuats i de olika texterna. Johansen (2002, s. 58) nämner hur 

en av hennes informanter säger att det inte bara är att ta över seder från sina föräldrar 

utan även att ifrågasätta dem. Eftersom den unge har socialiserats in i ett modernt 

europeiskt land har denne också andra värderingar och synsätt. Den unge måste 

dessutom kunna försvara sina ställningstaganden inför exv. icke-muslimer och en ny 

form av islam håller på att uppstå med ett nytänkande som resultat. 

Flera väljer att kalla sig själv för arvsmuslim, något som blivit ett modeord och som 

kan tolkas som att dessa unga kan anses sig födas in i sin religion (Otterbeck, 2010, s. 

28). 

3.2 Islams perspektiv på sexualitet och partnerskap  
Pernilla Ouis (2009) har många års erfarenhet av hederskulturer och hon anser det 

viktigt att undersöka de islamiska sexuella budskapen och hur de tas emot av 

muslimska ungdomar. Hon menar att heder bör betraktas som tradition och kultur mer 

än religiös praxis. De budskap som kommer till ungdomarna genom islamiska sajter 

på Internet, tv-program etc. är att sexuell aktivitet i alla former ska ske inom ett 

heterosexuellt äktenskap. Kvinnan har inom äktenskapet inte rätt enligt Koranen att 

neka mannen sex, äktenskapet är också ett sätt för mannen att köpa sig en legal 

sexuell relation. Det finns tolkningar som säger att mannen har rätt att aga hustrun 

pga. sexuell avisan, vilket därmed gör att våldtäkt inom äktenskapet blir en juridisk 

omöjlighet.     

Mannen har även rätt till sex med slavinnor vilket extremistiska muslimska grupper 

tolkat som att de har rätt till sex med svenska kvinnor som betraktas som otrogna då 

de inte ser islam som sin religion. Kvinnor ses också inom religionen som orsak till 

socialt kaos, sexualiteten måste regleras och kontrolleras hårt. En kvinna får 

tillskillnad från mannen bara gifta sig med en muslim medan mannen har rätt till 

äktenskap med en judisk, kristen eller muslimsk kvinna, dessutom har han rätt att ha 
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upp till fyra hustrur. Homo-, bi- och transsexualitet fördöms inom islam och även 

dessa grupper är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Ouis (2009, ss. 44-48) 

skriver om uppfattningen som råder; att alla aktiviteter som kan leda till ett sexuellt 

umgänge, av föräldrarna bör stävjas i islams namn, detta är en samsyn som motiverar 

föräldrar oavsett religion eller hederstänkande. Många föräldrar upplever enligt Ouis 

att deras barn försvenskas av samhället vars motiv är att frigöra dem från den 

islamiska moralen. 

Även Otterbeck skriver i Samtidsislam-unga muslimer I Malmö och Köpenhamn 

(2010, s. 179), att inom traditionell islamisk familjerätt är äktenskapet att betrakta 

som ett kontrakt och där första samlaget är beviset för att kontraktet har acepterats 

inom hederskulturen råder en uppfattning att en respektabel man ska kontrollera sin 

hustrus, dotters och systers sexuella uppförande. Så länge de kvinnliga 

familjemedlemmarna har sin oskuld kvar är också mannens heder garanterad. Ett 

förlorande av hedern betraktas som det största moraliska fördärv som kan uppstå och 

leder till djupa tillstånd av skam, så kraftfulla att våld blir den enda vägen att rentvå 

sig, att göra sig av med kvinnan som dragit vanmakt över familjen, ibland genom 

mord. 

En symbol och som det ofta argumenteras om, är bärandet av hijab, dvs slöja. Ing-

Marie  Froman skriver i sin bok Islam, brudar och paljetter (2006) att det är långt 

ifrån alla som  tvingas till att bära huvudbeklädnad, något som många tycks tro. 

Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv kan slöjan tolkas som en symbol för kvinnans 

rätt att välja men också som en symbol för genusordning. Kvinnan vill bli 

respekterad, sedd men inte som ett sexuellt objekt. Inom islam råder en uppfattning att 

håret är sexuellt upphetsande och därför ska döljas. Slöjan visar också på en religiös 

tillhörighet som i sig kan vara ett sätt att ta avstånd från det sekulariserade 

västerländska samhället och dess arbetsdelning mellan könen och som man inte 

känner sig hemma med. Samtidigt visar ofta media upp hur slöjan förknippas med 

förtryck av kvinnor och blir därmed en symbol för att hon är underlägsen mannen. 

Media hjälper således till att upprätthålla bilden av den muslimske mannen som 

våldsverkare. 

En förhållandevis ny rapport från år 2009, gjord av Stockholms universitet på uppdrag 

av Stockholms stad, undersöker frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. En enkät 
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besvarades av 2 300 niondeklassare på både kommunla skolor och friskolor. Det 

visade sig att fyra procent av pojkarna och var tionde 15-årig flicka i Stockholm lever 

med hedersrelaterade problem, något som begränsar dem hårt. Av undersökningen 

framgick även att c:a tio procent av eleverna inte heller fick delta i undervisning som 

idrott, simning och sex och samlevnad (Stockholms stad, 2009).  

Att komma till Sverige från en annan kultur så vitt skild från den svenska och 

västerländska och därmed ha ett annat förhållningssätt för vad som är tillåtet kan 

innehålla flera olika problem bl a i kontakt med sjukvården. Jag förhörde mig om hur 

det kan gå till då en muslimsk kvinna ska besöka en gynekolog där kvinnan riskerar 

att blottas för en manlig sådan och så här svarade Anna Nygaard, läkare 

gynekologimottagningen (2010);  

”- Kvinnor från andra kulturer, dvs. de som kommer med huvudbeklädnad, vill i stort 

sett alltid ha en kvinnlig gynekolog. Ofta är det mannen som mer eller mindre kräver 

detta. Det är svårt att alltid kunna tillmötesgå detta och i synnerhet då man kommer 

akut. Ibland finns det helt enkelt inte en kvinna att tillgå. Mannen är dessutom ofta 

med vid besöket. Mina funderingar är dock att dessa kvinnor sällan eller aldrig möter 

en kvinnlig läkare i sitt hemland men när de kommer hit har de det plötsligt som 

krav.”  

Det är uppenbart att det innebär en problematik att som kvinna söka just denna typ av 

vård och man kan fundera över vad det är som gör att de också verkar ha som ett nytt 

krav att träffa en kvinnlig läkare då de kommit till sitt nya land. Mina funderingar 

cirkulerar kring om det är just det liberala samhället som gör att situationer som dessa 

kan upplevas hotfulla på något vis. 

3.3 Katolicismens syn på sexualitet och partnerskap 
I boken kalejdoskopisk kärlek (2002)skriver Jan Samuelsson om sexualitet i det 

mångkulturella samhället. Han menar att återhållsamhet inom sexualitet på sin tid 

blev något av ett kristet särmärke och som också kom att få betydelsen av att 

religionen skiljde sig ifrån andra religioner. Det var den romersk-katolska kyrkan som 

kom att utveckla sexuell avhållsamhet för munkar och präster samt synen inom 

katolicimen på att sexualitet är något som sker inom äktenskapet mellan man och 

kvinna. Denna syn finns fortfarande kvar men kyrkans dogmer pressas hårt av 
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liberalism och sekularism. Den sittande påven har dock en stor politisk och religiös 

makt och blir således en stark ideoligisk kraft (ibid. s. 37-38).  

I Sverige har antalet katoliker ökat markant genom invandring och katolska 

företrädare menar att många även har konverterat till religionen. Ingen 

föräktenskaplig sex får förekomma inom religionen, inte heller som förlovade utan 

sexualitet betraktas som något som sker i äktenskaplig kärlek mellan man och kvinna, 

ett äktenskap som är livslång, heterosexuellt, monogamt och där barnaalstrandet är ett 

mål (ibid. s 52-53). Överhuvudtaget synen på detta mål gör att det är förbjudet med 

preventivmedel, sterilisering och abort, barn ses som en gåva och där varje sexuell akt 

är en möjlighet att föra livet vidare. Den katolska kyrkan satsar därför hårt på medel 

till forskning mot sterilitet, dock i religionens namn, dvs. där ”Guds vilja råder” (ibid. 

s. 79).  Dessa uppfattningar som råder inom katolicismen väcker ofta motstånd, bl a 

bland feminister och beskrivs också i negativa ordalag. Religionen ses som ett direkt 

hot och motstånd mot den kvinliga frigörelsen (ibid. s.52). 

3.4 Protestantismens syn på sexualitet och partnerskap 
Ända fram till nutid har en viss återhållsamhet, skuld och rädsla för sex i olika former 

varit ett signum för flera trosbekännare av kristendomen. Sociologen Max Weber, 

som ofta beskrivs som den moderna religionssociologens fader, lär enligt Samuelsson 

(2002, s. 37) också ha uttryckt att just skuldbeläggande var ett utmärkt sätt att få 

kontroll över driftsutlevelsen hos medborgarna, islam använde sig istället av 

könssegregering för att få denna som man uppfattade, nödvändiga kontroll. Under 

reformationen gicks det till attack mot prästerligt celibat och klosterordnar och 

reformanter menade att äktenskapet var en institution avsedd för alla, men Luther och 

Calvin ansåg fortfarande att sexualitet var skambelagt, något som härrörde ur 

syndafallet. Luther ansåg också att äktenskap var ett sätt att hålla horeri och liknande 

borta.  

Enligt kristen tradition har samlagets funktion alltid varit fortplantning, allt annat 

inom ramen för sexualitet har fördömts av historiskt. Varningar för allt för täta samlag 

har också utfärdats inom kristendomen då man bl a ansett att det försvagar männen 

(ibid. s.75). Under protestantismen på 1500-talet skedde en sekularisering vilket 

gjorde att synen på sexualitet förändrades kraftigt under lång tid till att bli vad den är 

idag, allt annat än kristet särpräglad (ibid. s 38). Redan på 1700-talet omnämns i 
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Brittiska reseskildringar något som kan härledas till den Den svenska synden där 

svenskar beskrivs i två kategorier, dels de som är religiösa lantsortsbor med stor 

respekt för överhögheten, dels de som bodde i staden som saknade totalt intresse för 

religion och där lössläppthet resulterade i många utomäktenskapliga barn. Ryktet 

fortgick sedan och under 50-talet skriver Samuelsson (2002), gick det som en löpeld 

genom Europa då vi bl a blev först i Europa med att införa sexualundervisning i 

skolorna år 1955.  

Bilden av den unga frigjorda kvinnan späddes på av filmer som ”Hon dansade en 

sommar” från år 1951 och pornografiska pocketböcker som gavs ut på 1960-talet . 

Charterturismen med svenskar till sydligare breddgrader utgjorde också en stor del av 

uppfattningen om svensken som moraliskt lössläppt och på 1970-talet blev både 

svenska porrtidningar och filmer av samma slag allmänt kända ute i stora delar av 

världen (ibid. s.128-129). 

3.5 Ungdomar och media  

Detta avsnitt har jag valt att ta med eftersom unga människor förutom de fysiska 

relationer de omger sig med också påverkas i stor utsträckning av den digitala värld 

de lever i, de tillhör vad man brukar kalla för The N´Generation, dvs. de som är födda 

och uppväxta med ett flitigt användande av Internet, Tv-och dataspel och 

mobiltelefoner. Det talas idag om en digital barndom och idag har också de 

elektroniska medierna börjat konvergera, sammansmälta och lett till begreppet 

"Konvergenskultur" (Jenkins, 2006) dvs. på det sätt som media utgör en plattform 

både tekniskt och socio-kulturellt. En diskurs är utsatt för historisk förändring och 

påverkas således bl.a. av och genom digitala media.  

 

Thomas Ziehe, professor i pedagogik, talar om en faderlös generation där 

varumarknad, daghem, skola och medier tar över allt mer av socialisationen. I sin bok 

“Ny ungdom” (1986) skriver han om hur ungdomar konfronteras av en ytterst 

påträngande verklighet. Det rör sig om budskap som genom medier tränger in i deras 

drömmar, påverkar de tolkningar de gör av världen samt deras känslor (ibid. s.31). 

Genom det ständiga flödet blir också världen bekant innan den kan upptäckas av 

ungdomarna själva, “manualer” för exv. sexuallivet finns till godo genom Internet, 

TV och andra medier.  
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Otterbecks studie (2010) visar att kunskap hämtas genom medier, i synnerhet från 

TV-kanaler sända på föräldrarnas modersmål. I en del hem står TV;n ofta på och där 

visas bl a religiösa program som utgör en möjlighet till gemenskap med 

kringgärdande diskussion och därmed möjlighet till inlärning om religionen (ibid. 

s.130). Några av informanterna har även sökt information på Internet men då i 

samband med exv. uppsatsskrivning om islam eller för att som i ett fall, söka fakta 

som möjliggjorde ett bra sätt att svara för sig i en offentlig debatt (ibid. s.133). Många 

unga muslimer är kritiska till de religiösa auktoriteterna för att de inte får svar på sina 

frågor eller möjlighet till diskussion. De känner sig helt enkelt inte hemma i 

moskéerna där sociala koder, hierarki och undervisningsformer som är självklara för 

den äldre generationen, utgör ett system som inte stämmer överens med den 

diskussionskultur som den unge fått med sig från skola och hem (ibid. s.137).  

Ytterligare inverkan på den unge vuxne har vad som sägs om islam bland männsikor i 

det egna sociala nätverket, både av muslimer och icke-muslimer. Otterbeck menar att 

de påverkas av åsikterna i sitt sätt att framhålla islam, vad de tycker och tänker, hur de 

presenterar sig själva. I denna fas i livet är omgivningen viktiga som normsättare och 

gränsdragare (ibid. s.138). Mycket av det som sägs av icke-muslimer är dessutom 

stereotyper, som att muslimska tjejer är osjälvständiga och att muslimska killar är 

både terrorister och kvinnoförtryckare. Flera anser att media bär en stor del av 

ansvaret för det dåliga ryktet (ibid. s. 139).  

Internet utgör alltså en viktig arena med sina möjligheter till påverkan. Vid egna 

studier digitalt fann jag hur muslimska ungdomar och även andra givetvis, har en 

möjlighet att finna fakta via Internet.  

Islamguiden (Islamguiden) fångade mitt intresse där man just på ett smart vis vänder 

sig till ungdomar med tips. Islamguiden bildades i Sverige 1997 och drivs som en 

ideell förening. Sidan har ett stort antal besökare, enligt uppgifter från år 2008 var det 

så många som 21000 besökare per månad. Dess syfte är att ge en sann och nyanserad 

bild av islam via Internet, en annan bild än den som man menar att exv. annan media 

förmedlar (Wikipedia).  

Det är svårt att som lekman bedöma sidan men det verkar vara möjligt att få svar på 

det mesta under huvudflikar som Gud, Islam, Koranen, Profeten, De fem 

grundpelarna, Islam och mat, Biblioteket etc. Åtskilliga länkar finns till artiklar som 
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besvarar allt man kan tänkas undra över. Under fliken Islam återfinns följande bl a 

rubriker som; Vad är Islam, Trosartiklarna, Islam Högtider, Ramadan, Eid, 

Monoteism, Konvertering, Missuppfattning, Missförstånd och under övriga frågor 

hittar jag bl a 12 tips till muslimska ungdomar; Hur du gör din fru lycklig, Tecken på 

svag Imam, Vad är islamofobi, Varför muslimer inte skakar hand med det motsatta 

könet, Råd och förmaningar, Islams reglerade syn på onani osv. Här finns även en 

fråga som tar upp hedersmord; Hedersmord; en verklig del av islam?  

4. Vetenskapsteoretisk ansats och metod 
Enligt Institutionell etnografi som Dorothy Smith utvecklat är syftet inte att finna ut 

vad kvinnor och män eller vad vardagslivet är, dvs betraktat som fenomen. Tvärtom 

menar Smith att det är utifrån vardagslivet som vi ska försöka förstå samhällets 

struktur och funktionssätt. På så vis kommer sociologin att stå mitt i med blicken 

riktad runtomkring istället för att se ”ner” på vardagslivet. 

4.1 Positivismen 
Positivismen (Thurén , 2007) bygger på att kunskapen är säker, s.k. ”hårda fakta” där 

allt är spekulationer eller där intuitionen skalats bort. Positivismen är närbesläktad 

med naturvetenskapen och ordet positivism har använts sedan 1800-talet. När ett 

mänskligt beteende studeras i sociala kontexter, är det enligt positivismen som 

modern vetenskapsmetod, viktigt att mätningarna är korrekt utförda och att det som 

man avsett att undersöka är det som undersöks.  Med en positivistisk metod byggd på 

hypoteser strävas det efter en säker och objektiv kunskap som sedan kan hävdas att 

den är sann, den sociala verkligheten rekonstrueras. Det viktigaste sättet att nå 

kunskap om verkligheten är att observera den. Enligt positivismen gäller det att rensa 

bort det man tror sig veta för att få en kärna av säker fakta som kan fastställas med 

stor rimlig sannolikhet. Detta kan man sen bygga vidare på. Fakta ska helst vara 

kvantitativa så att generella slutsatser kan dras utifrån dem. Den positivistiska 

inriktningen använder i huvudsak kvantitativa metoder, mätbara med statistik som 

syftar till att verifiera och falsifiera hypoteser om samband mellan variabler. (Thurén , 

2007, ss. 14-17). Resultatet av forskningen är starkt påverkat av vilka antagande man 

gör och hur man väljer att vinkla diskussionen. Inom socialpsykologin liksom inom 

andra vetenskaper, förekommer forskning som kan hjälpa till att upprätthålla vissa 

sanningar, det kan även finnas ett egenintresse, att forska inom exv. den egna 
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samhällsklassen. I traditionell sociologi – ”mainstream sociology”- har fokus legat på 

produktionen av objektiv kunskap, som står över den vardagliga erfarenheten.  

4.2 Institutionell etnografi 
Med institutionell etnografi (IE) förseslår den kanadensiska, femisnistiska pionjären 

Dorothy E. Smith (2005)ett alternativ, som utgår ifrån människors 

vardagserfarenheter, utforskar den problematik som finns där och som sedan utforskar 

de institutionella formerna för hur människor koordinerar sina handlingar. Med 

institutioner avses de komplex av relationer som organiserar olika funktioner, som t 

ex sjukhus, universitet och företag. Den institutionella etnografen börjar sin 

utforskning med att han eller hon utgår från en ståndpunkt hos en förkroppsligad 

observatör – embodied knower – som är en subjektposition i vilken utforskningen 

påbörjas och är expert på sin egen erfarenhet. Ett exempel är att Smith utgår från sina 

egna erfarenheter i två domäner: lokala betingelser som mor och fru och den 

akademiska världen grundad i texter som överskrider den lokalt förankrade kroppen. 

IE är en metod för utforskning som börjar från lokala aktualiteter i människors 

vardagsliv och som därifrån 1. Undersöker hur en lokal koordinering sker av 

pågående relationer i detta vardagsliv 2. Hur dessa är förbundna med en translokal 

koordinering som sker via texter som gör anspråk på objektivitet. Det möjliggör en 

utforskning av härskande relationer som bevarar de komplex av relationer eller 

institutionella ordningar som organiserar olika funktioner som har betydelse för vårt 

vardagsliv. Ett exempel 1: människan är expert på det som hur hon gör i vardagen 

som när bussen stannar, vilken stormarknad som tillhandahåller de varor hon behöver 

osv som är beroende av lokala förhållanden men 2: utforskningen omfattar också de 

institutionella former som godkänner kvaliteten på de varor hon köper, på bussbolaget 

som ser till att deras organisation fungerar osv. (Smith, 2005).  

Smith (1974, s. 22) menar att människors erfarenheter blir intvingade i en sorts 

begrepps-imperialism inom sociologin, där teorier och begrepp är förutbestämt och 

där det är en liten grupp män i maktposition som format teorier utifrån vad de ansett 

vara problematiskt IE skiljer sig från den traditionella forsknings-metoden där man 

börjar i en värld som redan är penetrerad av diskursiva sätt att veta, därmed tas de 

“teoretiska glasögonen” på. IE tar fasta på och utgår ifrån vad som sker i 

människornas dagliga förehavanden och blir således en unik lins för social utredning.  
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Smith (2005) anser som sagt att den sociologiska forskningen är styrd av män; som 

styrande ovanifrån och från männens position utifrån, hela den sociologiska 

begreppsapparaten blir således skev som en karta gjord för män av män som härskare. 

Smith menade att det behövs kartor även för kvinnor som exv. mödrar för att förstå 

deras begreppsvärld och för att kunna sätta dem i sammanhang både individuellt och 

kollektivt. Det är alltså fråga om vilken verklighet vi gör sociologi av och hur vi gör 

det. 

Institutionell etnografi som metod använder intervjuer, observationer och dokument 

som data och behandlar vad som framkommer, inte som ämne eller föremål av 

intresse, utan som "deltagande" i de sociala relationerna. Man låter informanterna 

berätta, “man pratar med folk”, gör dem inte till objekt enligt traditionell metod, utan 

ser dem som subjekt där det råder en jämställd nivå i deltagandet.  

Vad som sker både lokalt och translokalt är av betydelse för det sociala livet. Smith´s 

sociala ontologi (2005) innebär att utforskningen fokuserar på språket och en 

distinktion mellan pågående lokal koordinering och translokal koordinering av 

handlingar. På så vis kommer hon åt så kallade ”härskande relationer” på grund av 

texter som gör anspråk på att representera en objektiv verklighet, med universell 

giltighet och som därmed implicerar anspråk på makt och lydnad som har betydelse 

för vårt vardagsliv.  

Genom att starta i vardagslivet förs micro- och macronivåer samman i analysskedet 

då man har begripliggjort dess relationer. Smith talar om en metod för utforskning där 

det är subjektspositionen, dvs. där ideologier skapar särskilda positioner eller 

identiteter åt människor, som innebär en möjlighet att komma åt en "arbetskunskap", 

som framförallt är vardaglig kunskap om hur personen gör det hon gör i skola, 

hemma, i kontakt med myndigheter, med vänner etc. Denna kunskap har karaktären 

av lokala koordineringar av handlingar (ibid.). 

Syftet med utredningen för IE är således att förstå sociala relationer som de sträcker 

sig bortom människors vardagliga gärningar, målet för forskning är att penetrera 

"sekventiellt djupare i de institutionella relationer som människors vardag är 

inbäddade i"(ibid. s.158). Genom att lägga all uppmärksamhet på sociala relationer 

kan vi förstå hur det som subjektet gör och upplever kan ge en förklaring till de 

handlingar som koordinerar en mängd andra liknande positioner. Det är alltså en 
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metod som syftar till att utforska och synliggöra i stället för att verifiera eller bekräfta 

en redan från början gjord frågeställning. Att veta hur saker förhåller sig och vad de 

beror på ger möjlighet för enskilda att använda de kunskaper som produceras från en 

institutionell etnografi som en förlängning av deras vardagliga kunskap. 

4.3 Förförståelse 
  Den egna ståndpunkt jag har intagit i min forskning, har sin historia i mina studier av 

”Islam i dagens samhälle” och ”Våld, genus och kultur” vid Lunds universitet samt 

några års arbete med integrationsfrågor, framför allt hedersrelaterade frågor. Jag har 

också drivit ett integrationsprojekt med ungdomar vid en större gymnasieskola och 

det var där jag började inse vilken typ av verklighet det kan innebära att så att säga 

”leva med ett ben i varje kultur”.  Med denna bakgrund har det känts naturligt, att 

utforska de problem som unga kan uppleva, mellan sin familjebakgrund och det nya 

samhället.   

Hur forskningen utvecklas beror på forskaren, på hans eller hennes intresse och 

kompetens och på hur mycket tid forskaren kan lägga. När det gäller min egen 

forskning, har jag som observatör utgått ifrån de kunskaper jag tidigare införskattat, 

genom studier och arbete samt genom ett gediget intresse. Dessa kunskaper har sedan 

kompletterats med intervjuer, inte för att studera de människor jag pratat med, utan 

för att etablera en ståndpunkt för utforskning. På så vis har ett samarbete skett mellan 

mina erfarenheter och de erfarenheter som de har som jag har samtalat med. Jag har 

på så vis undervisats i dialog med mina informanter och berikats med fakta som sedan 

ligger till grund för mitt material i denna studie. Jag har även ingått i elevvårdsteam 

på olika skolor och det var kanske då mina tankar föddes om att kunna göra 

ytterligare insatser genom att läsa min utbildning till socialpsykolog. 

Jag hade själv inte någon enkel ungdomstid emotionellt av olika orsaker och det är 

möjligt att jag just därför också har en stor emapti för unga människor idag. Jag kan 

känna igen smärtan som uppstår då de sociala relationerna inte alltid fungerar som de 

ska och där det finns en risk att man känner sig utanför och missförstådd. 

Jag ser IE som val av metod som en spännande utmaning då det inte är det jag i första 

hand är skolad i. Smith´s fokus på människors vardagsliv, kvinnors sociologi, är en 

intressant och enligt mig en intressant metod att se på faktiska händelser i kontrast till 

den sk verklighet som kommer fram genom tolkningar gjorda efter gamla klassiska 
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manliga teoretikers begreppsvärld. Jag motsätter mig dock inte traditionell 

sociologisk, socialpsykologisk och psykoanalytisk teori, mycket av det som hävdats 

genom dessa män (och fåtalet kvinnor) saknar inte betydelse i mina egna tankegångar. 

Dock vill jag påstå att det ändå är vad människor upplever i sitt vardagsliv, här i nuet 

och vad det är som direkt påverkar dem intressant för min forskning varför jag med 

stor glädje och nyfikenhet väljer att använda Smith´s metod. Jag har också inspirerats 

av Karin Widerbergs arbete som förespråkar IE som metod, bl a ligger hennes bok 

”Kunskapens kön” (1995) med i min förförståelse av att använda Smiths metod.  

4.4 Urval 
De informanter som ingår i min studie är samtliga unga människor som jag har eller 

har haft någon form av kontakt med sedan tidigare fast i mycket begränsad 

omfattning. Det är allt ifrån arbetskamrater, unga jag mött under min tid som lärare 

samt min äldsta dotters vänner och deras respektive. Att jag valt att intervjua just 

dessa människor var att de fanns i mitt kontaktnätverk av relationer och där jag ville 

gå vidare och utforska lokala koordineringar av handlingar hos dessa personer.  Det är 

också ett känsligt ämne hos en grupp människor som till viss del är eller har varit 

utsatta, så av etiska skäl såsom respekt har jag inte velat söka nya informanter. Jag 

kände också starkt att jag verkligen ville lyssna till just dessa människors livshistoria 

och med tanke på att inte alla är muslimer som jag sedan tidigare har hyfsat mycket 

kunskaper om, utgjorde det en extra stimulans. Jag såg här möjligheten att få lära mig 

något nytt om andra religioner och hur det kan påverka människor.  

4.5 Tillvägagångssätt 
Då IE som metod går ut på att delta i människors och i det här fallet unga människors 

vardagsliv, ser jag mina tidigare gjorda samtal och observationer under de år som jag 

vistades i skolmiljö med ungdomarna som en del i min studie. Dessa tidigare 

kunskaper har kompletterats med öppna intervjusamtal med ett mindre antal 

informanter. I övrigt har jag studerat och tagit hänsyn till texter som strömmar fram 

till informanterna i form av massmedial påverkan och Internet både från hemlandet 

och i det svenska samhället. Stöd för mina påstående beträffande viss fakta utgörs av 

tidigare gjord forskning i mitt ämnesval av de mer än mig insatta forskarna på fältet 

såsom exempelvis islamologer.  
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Presentation av materialet sker i berättarform som speglar informanternas vardag där 

fokus ligger på lokal- och translokal koordinering. Vi lever i en globaliserad 

massmedial värld, vad som händer här och nu påverkas av olika saker och där 

tyngdpunkten ligger i att undersöka de lokala koordineringar som görs. Det handlar 

exempelvis om att ställa svensk kultur och dess normer beträffande synen på 

sexualitet mot den religiösa minoritetskulturens syn för att öka förståelsen för dessa 

ungas situation. Eftersom Institutionell etnografi (Smith, 2006) studerar konkreta 

pågående relationer, läggs ingen teoretisk förklaring till vad som händer. Jag ser det 

som viktigt också att framhålla att det enligt Smith inte heller finns någon exakt mall 

för hur arbetet ska utformas utan ett metodologiskt ramverk arbetas fram utan 

anvisningar om särskilda verktyg eller metoder för en analys så att det helt enkelt bäst 

passar in i för varje enskild studie. Det är därför upp till läsaren att avgöra om min 

metod fungerar. 
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4.6 Hur fältarbetet gick 
Jag ändrade inriktning en bit in i arbetet vilket gjorde att jag inte kunde använda 

samma gatekeepers som det var tänkt ifrån början. Tidsmässigt uppstod trots detta 

inte några större problem utan arbetet flöt på som det skulle. Eftersom jag har kontakt 

med flera invandrade unga människor, använde jag mig av mina egna kontakter och 

därmed uppstod det aldrig några egentliga problem i att få tag på respondenter. Min 

avsikt var att få en brokig samling respondenter som härstammade från olika länder 

och som representerade olika religioner. Jag ville klarlägga eventuella skillnader som 

kunde finnas gentemot den svenska levnadsstilen. Jag upplevde att det var många som 

mer än gärna ställde upp för en intervju vilket jag kan tolka som att det finns ett behov 

av att bli synliggjord. De två första intervjuerna gjordes i London med ett par som 

tidigare varit bosatta i Sverige och där dessutom mannen var ursprunglig svensk (den 

enda i studien). De övriga informanterna intervjuades i Sverige på olika platser. Jag 

bandade samtliga intervjuer som var och en uppgick till närmare en timme. 

Intervjuerna tillsammans med mina tidigare observationer dels från tiden i mitt 

integrationsarbete på gymnasieskolan och dels från ett mångårigt starkt intresse i att 

följa ungas skiftande situationer överlag bl a genom andra yrkesroller, har lett till att 

jag känner att jag har ett ordentligt empiriskt underlag att arbeta med.   

4.7 Etiska aspekter 
Det är viktigt att man tar hänsyn till olika etiska riktlinjer när man utför en intervju 

vilket har gjorts i detta arbete. Följande fakta är hämtat från forskningsetiska principer 

i samhällsvetenskaplig forskning hos Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet); 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter förvaras så att det inte finns 

möjlighet att koppla uppgifterna till insamlad information. Mina anteckningar och 

intervjuer finns samlade på en säker plats utan några som helst namn, enbart 

förnamnets initial, ålder tid och plats där intervjun har utförts är angivet. 

Informationskravet innebär här att de personer som ingår i studien har informerats om 

studiens generella syfte och innehåll. Samtyckeskravet betyder att jag till samtliga 

personer informerat om att deltagandet är frivilligt och att de har rätten att dra sig ur 

när som helst, syftet med det är att ingen ska känna sig utnyttjad eller kränkt. 

Nyttjandekravet har informerat om att materialet som framkommer endast ska 

användas i forskningssyfte och inget annat.  
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4.8 Reflektioner över det empiriska arbetet och metod 
Då det gäller det empiriska arbetet samt IE som metodval känner jag mig nöjd, i 

synnerhet för att metoden har tillåtit att inte göra mina informanter till objekt. Jag är 

glad för de levnadsberättelser jag har fått ta del utav, för förtroendet helt enkelt och 

jag känner att både Intitutionell Etnografi och Kultur-biologi såsom kunskapens och 

kärlekens biologi, tillsammans med övriga teorier är relevanta och på något vis 

”huvudet på spiken”. Under hela mitt framskridande arbete kände jag hur saker och 

ting föll på plats och hur jag även växte in i denna, för mig nya metod och där även 

kultur-biologin dök upp emot slutet som ett fint komplement. Vad jag dock har känt 

är ändå en viss oro för hur jag uppfattat mitt metodval eftersom den är så pass ny för 

mig. Det finns alltid en risk för att man som lekman missuppfattar saker och ting i ett 

virrvarr av begrepp och teorier. Det kändes ändå rätt, att så att säga anta utmaningen i 

att utföra arbetet på det sätt som jag gjort och jag hoppas givetvis på att det är att 

betrakta som relevant forskning. Den största utmaningen var att sammanföra allt i 

analysskedet som mer blev till en reflektion, då jag inte arbetade utifrån teorier i 

traditionell bemärkelse. Hela arbetet har för mig känts väldigt angeläget att göra och 

denna C-uppsats har också varit ett sätt för mig att ”knyta ihop säcken”, dvs. från mitt 

integrationsarbete mellan åren 2004-06, till mina studier i bl a islamologi och 

socialpsykologi. 
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5. Teoretiska utgångspunkter  
Den institutionella etnografin är en metod för utforskning som skiljer sig från 

traditionell sociologi, genom att den sin utgångspunkt i människors erfarenhet. Närhet 

fungerar då som utgångspunkt och relationen är nyckeln till förståelsen såväl av 

vardagsliv som samhällsstruktur. En sådan utforskning inleds som jag har visat, 

genom att en viss ståndpunkt etableras och sedan utforskar lokala och translokala 

relationer, för att uppnå en bättre förståelse av de institutioner, och härskande 

relationer, som kan råda där. Det betyder att teorin är underordnad utforskningen av 

dessa institutioner, även om den dock kan få viss betydelse, i tolkning och analys av 

data. I presentationen av analysen har jag även valt, att inkludera vissa teorier, som 

jag har kommit att se är betydelsefulla då de förstärker min slutliga analys. 

Durkheims teori (1997) är relevant för att förstå kontrasten, och mötet, mellan 

familjer som har sina rötter i ett samhälle med en stark religiös moral, och ett starkt 

kollektivt medvetande, jämfört med ett sekulariserat samhälle med en långt driven 

individualisering, och där människor inte följer samma normer och värderingar.  En 

annan utgångspunkt som är relevant för detta arbete är kultur-biologin (Kindblad, 

2010). Den gör det möjligt att förstå, det kulturella ursprunget till hur jag dels själv är 

påverkad av mina egna nätverk, erfarenheter och emotioner och också därigenom har 

uppfattat mina informanters berättelser. Scheff´s terori om skam och skuld (1990) är 

vidare passande för min analys. Jag ser hans teori som användbar då de unga i min 

studie bär på både skam–och skuldkänslor gentemot sina föräldrar exv. då det handlar 

om att vara till lags och att inte svika föräldragenerationens normer.  

5.1 Emile Durkheim: Mekanisk och organisk solidaritet.  
I The Division of Labor in Society (1997) utvecklar Durkheim en teori om social 

sammanhållning, som beror av befolkningens volym, täthet och graden av 

arbetsdelning. . Det är graden av arbetsdelning i ett samhälle är avgörande för vilken 

slags sammanhållning detta samhälle kan bygga på, och det får också konsekvenser 

för vilka drag kulturen och moralen i detta samhälle kan ha. I ett samhälle med låg 

grad av arbetsdelning, är människor involverade i ungefär lika sysslor, och de 

identifierar sig med varandra på grund av en likhet. Det uppstår därigenom en social 

sammanhållning, som Durkheim kallar för mekanisk solidaritet, som präglas av 

gemensamma värderingar med ett starkt kollektivt medvetande, och och även en stark 

social kontroll.  Kollektivet är centralt för människornas självuppfattning och är klart 
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och tydligt avgränsat mot omvärlden. Den världsbild som människor använder i ett 

sådant samhälle är relativt outvecklad och framför allt består den av konkreta begrepp 

gemensamt för alla och som ofta är religiöst färgad. Avvikelser från det accepterade 

beteendet upptäcks genast och straffas hårt.  

 I ett samhälle med en hög grad av arbetsdelning är specialiseringen i olika yrken 

långt driven, och människor identifierar sig inte längre genom likhet. Det uppstår ett 

ömsesidigt beroende mellan människor, som medför en social sammanhållning som 

han kallar för organisk solidaritet. Det kollektiva medvetandet försvagas, och istället 

får vi en tendens till moralisk individualism. Individbegreppet blir centralt för 

människornas självuppfattning, den sociala kontrollen är inte lika omfattande, 

toleransen mot avvikare är högre och en gemensam värsldbild finns således inte 

heller. Den långt drivna individualismen innebär dock en risk för ett anomiskt 

tillstånd, dvs. ett samhälleligt tillstånd av regellöshet eller normlöshet. (Boglind, 

Eliaesson, & Månsson, 2005)  

5.2 Kultur-biologi: Etik, moral och emotionella 

konflikter   
Kärlekens biologi tillsammans med kunskapens biologi ingår i kultur-biologin, som 

syftar på en förståelse av den biologiskt-kulturell matris för människans existens som 

utgör den relationella matris (där olika levande varelser också karaktäriseras utifrån 

hur de lever relationellt) som ger upphov till den mänskliga identiteten. I denna 

förståelse ses kunskapens biologi och kärlekens biologi som sammanvävda. I 

kunskapens biologi har jag valt att acceptera den ändring av fråga - från vara till göra 

- som kultur-biologin inbjuder till, och som innebär att jag utgår från frågan: Hur gör 

vi det vi gör som observatör (ibid.)?  

I enlighet med min förståelse kan den frågan besvaras, såsom Humberto Maturana 

(ibid.) har visat, genom att gå en förklarande väg som är objektiviteten-inom-parentes, 

och hävda att jag i samlevnad med andra frambringar en kulturell värld, och 

verkligheten genom de operationer av distinktioner som jag gör i språket är 

sammanvävt med mina emotioner. Jag måste vidare acceptera att andra också gör 

likadant, vilket i förlängningen betyder att jag accepterar att det jag upplever och 

erfar, är en verklighet som jag frambringat i den kulturella samlevnaden med andra 

och som därför är lika sann som någon annans upplevelser och konstruktioner.  
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På så vis lever vi inte i ett Universum utan i ett Multiversum (ibid.ss. 310-12)) med en 

mångfald av verkligheter eller kulturella världar. I den epistemologiska-ontologiska 

vändning som sker genom accepterandet av ändringen av frågan, så sker därmed ett 

överskridande av de båda motsatserna subjektivism och objektivism, som har präglat 

modern vetenskap. Inom kunskapens biologi återfinns också människan nyfikenhet 

som en av de viktiga emotionerna (ibid.).  

I kärlekens biologi (Kindblad, 2010) urskiljs kärlek som den klass eller domän av 

relationella handlingar, genom vilka jag accepterar den andre som legitim andre i 

samexistens med mig själv.  Utifrån den ståndpunkten är det sedan möjligt att förstå 

att exv. olika typer av hälsotillstånd uppkommer beroende av vilken kultur man lever 

i men att alla människor delar en önskan om att vi alla ska må bra vilket har sin grund 

i kärlekens biologi (ibid. s.316). Vi är människor fysiologiskt men det som 

karaktäriserar oss är språket som också sammanvävt oss i kulturer av slutna nätverk 

där emotioner spelar en avgörande roll. Människan är således en sammansättning av 

fysiologi och relationer som utmärks av konversationer av olika slag. Dessa 

konversationer hade inte funnits om det inte varit för kärleken som fört släktet framåt 

och som också ger upphov till de sociala relationer vi omger oss med, sociala 

relationer som en förekomst utav upprepade interaktion mellan två eller flera 

människor och som sker i ömsesidig acceptans och respekt. Men våra sociala liv är 

också beroende av vilken kultur vi lever i vilket gör att jag som forskare, genom att 

anlägga objektivitet-inom-parantes, kan förstå att det är beroende av vilka åtskillnader 

jag lägger i språket tillsammans med mina emotioner som gör att jag lägger fram 

verkligheten som jag gör.  

Kulturbiologi (ibid. s.322) ger en möjlighet att förstå kärlek som grunden till att vi 

mår bra tillsammans med sociala band och lekfullhet. För att se hur det som händer, 

händer, behöver vi gå in i etiskt-reflexiva konversationer drivna av våra emotioner 

nyfikenhet och/eller smärta, för att på så vis se vad i de relationella matriserna som 

skapar obehag och vad som kan vara en väg för att bevara kärleken som den viktiga 

emotionen för välbefinnande. Det kulturella ursprunget är också orsaken till den 

smärta som människor söker hjälp för där emotionella motsägelser och konflikter i 

dess närhet genom konversationer ligger till grund.   
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Kindblad (2010, ss. 323-324) skriver vidare om begreppen etik och moral som 

uppstår som distinktioner i vardagligt tal. Med moral menas att vi bryr oss om regler 

och normer i samhället och med etik att vi bryr oss om personerna som ingår i våra 

sociala nätverk, de personer som vi lever samman med. Dessa begrepp är av betydelse 

då jag ser hur den religiösa moralen ständigt finns närvarande i mina informanters liv. 

När någon bryter mot de regler och normer som satts upp betraktas den således som 

omoralisk liksom den som tillfogar någon annan skada trots en medvetenhet om att 

det kan ske blir oetisk.  

5.3 Thomas Scheff: Skam och stolthet 
Scheff´s terori om skam och skuld vars syfte är att förstå den betydelse av sociala 

band som människan har, menar att människan i grunden är social och att en stor del 

går ut på att underhålla sina social band, söka upp nya och bevara dem (1990, s. 4). 

Detta börjar redan i barndomen och forsätter i vuxenlivet där de ibland sätts på prov 

vilket kan leda till en form av osäkerhet.  

De mäktigaste och grundläggande känslorna i det sk. hänsyns-emotionssystemet 

menar Scheff (1990)är stolthet och skam. Stoltheten skapar en känsla av samhörighet 

med andra medan skamkänslan uppstår av att individen blir förlägen, straffad 

och/eller förödmjukad. Detta gör att vi enligt Scheff utvärderar oss själva, värderar 

oss, vilket resulterar i att vuxna i stort sett alltid går omkring med en känsla av 

antingen stolthet eller skam av det mer återhållsamma slaget (ibid. s.82). Stolthet och 

skam har således en funktion enligt Scheff i att bevara (eller inte bevara) sociala band. 

Det leder till att hänsyns-emotionssystemet gör att social påverkan kan kännas 

tvingande eller rent av begränsade, ens band till andra är aldrig helt trygga. De 

känslor som uppstår av stolthet och skam kan också förträngas och blir då till 

känslofällor.  

Scheff (1990 s.95) menar att skam är dold i vår kultur, att den förnekas i det moderna 

samhället pga att samhället har utvecklat två försvar mot känslan av förlust av sociala 

band; en förenklad förståelse av förhållandet mellan individer och den sociala miljön 

samt myten om individualism. Att känna skam kan i sig skapa ytterligare en 

skamkänsla, att känna skam för att man känner skam och detta blir i sig en ond spiral. 

Skammen börjar också med en känsla av att de sociala banden har brutits och där en 

känsla av respekt eller aktning träder fram och också en negativ bedömning av oss 
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själva och av andra. Beroende på om skammen släpps ut eller ej skapas också 

situationer inom individen varvid exv. icke erkänd skam enligt Scheff kan skapa låg 

självkänsla. Han menar också att om teorin om detta system skulle kunna sättas in i 

alla kulturer så skulle en enhetlig förklaring kunna ges till konformitet.   

6. Presentation av materialet 
 I det följande kapitlet kommer nu några olika levnadssberättelser med multipla 

perspektiv, som speglar fem unga människors vardagsliv. I den första berättelsen får 

vi möta ett par som numera lever ihop sedan några år tillbaks, de berättar om sin väg 

tillsammans dit de befinner sig idag. I den andra och tredje berättelsen så handlar det 

också om ett par och om deras tillvaro, men där det inte är officiellt för deras familjer 

att de har en relation. I den fjärde och sista berättelsen återfinns en ung muslimsk 

flicka som ger en skildring av sin livssituation. Dessa människor som jag träffat och 

samtalat med kommer utav etiska skäl att benämnas med fingerade namn.  

6.1 Maria och Felix berättelse 
 Jag träffar Maria och Felix i deras lilla lägenhet i centrala London en dag i slutet av 

november. De är båda tjugofyra år gamla och kommer ifrån Sverige eller rättare sagt 

Maria kom inflyttandes från Chile till Sverige som fem- och ett halvtåring 

tillsammans med sin mamma och en tio år äldre bror. Pappan fanns sedan fyra år i 

Sverige. Maria och Felix träffades redan då de var fjorton, femton år gamla i den 

mellanstora staden där de båda bodde. De har nyligen firat att de varit tillsammans i 

nio år, idag är de förlovade och planerar att gifta sig. Paret har bott i London i 1, 5 år 

och båda pluggar på Universitet samtidigt som de också jobbar för att försörja sig.  

Jag hade från början tänkt intervjua enbart Maria eftersom det är hon som kommer 

från en annan kultur än den svenska, men då hon föreslog att även Felix kunde ge sin 

syn på saken, om hur det varit för hans del att komma in i hennes kultur, kände jag att 

det var en bra idé. Förslaget bidrog även till att jag valde att även låta ett annat par 

berätta sin historia. Maria berättar att hon har präglats av det svenska samhället hon 

har växt upp i även om hennes familj har haft ett chilenskt sätt att vara på. Det kan till 

exempel innebära att man är väldigt mån om flickan, hennes bror fick göra mer för att 

han är man. Om han skulle vara hemma kl 23 så var det kl 21 som gällde för Maria. 

Hennes mamma var från början troende men gav upp tron innan hon flyttade till 
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Sverige för att hon ansåg att katolicismen var en fejk. Mamman tror fortfarande på 

katolicismens Gud men hon är nödvändigtvis inte troende i katolicismens mening av 

ordet. Som exempelvis biktelse, sex före äktenskapet, hon har utvecklat en mer 

anpassad tro för sig själv snarare än vad bibeln säger.  

Maria menar att man i Chile fostrar flickor till att exv. inte sitta med benen isär och att 

hennes mamma har lärt henne hur man uppför sig i olika sammanhang. 

När de flyttade till Sverige fick de anpassa sig till den svenska kulturen och Maria tror 

att de tappade mycket av den egna kulturen, hade de bott kvar hade det inte varit som 

det är idag även om det blivit mycket som i Europa med att få gå ut och träffa killar 

etc. Hennes föräldrar håller kontakt med hemlandet genom att läsa chilenska tidningar 

på Internet och genom att tala via Skype med släkt och vänner.  

Felix berättar;  

”Jag har växt upp i en svensk kärnfamilj, mina föräldrar lever fortfarande 

tillsammans. Från att jag träffade Maria hade jag inte enbart en 100%-ig svensk 

uppväxt utan 50% blev chilenskt. Det tror jag har påverkat mitt sätt att se på världen, 

på familj, värderingar osv. Jag hade inte så mycket starka värderingar eller principer 

innan, tänkte inte så mycket på sånt men genom Maria fick jag det för att hon hade 

det hemifrån om moral, barnuppfostran, hur man ser på relationer, hur man är strikt 

och beter sig mot varandra och det är stor skillnad i uppfostran. Jag tror våra barn blir 

som oss, färgade av bådas kultur.” (Felix) 

 Felix har vuxit in i Maria’s familj och tagit efter mycket av rutiner och traditioner, 

speciellt när han är hemma hos dem. Maria och Felix kände sig annorlunda i 

varandras familjer, kulturellt sett. Det kan också uppstå kulturkrockar mellan Felix 

och Maria’s mamma liksom mellan Felix och Maria om hur man exv. beter sig 

hemma.   

Båda skrattar över minnet hur det var första gången Felix träffade Maria’s mamma då 

de bara varit tillsammans i någon vecka. Felix hade gjort upp om att komma hem till 

Maria men då han anlände var hon inte hemma. Istället öppnade mamman som bad 

honom komma in för att hon ville prata med honom. Därefter följde ett samtal halvt 

på skämt, halvt på allvar som Felix uttrycker, där mamman försökte skrämma upp 

Felix om att han inte ”skulle hitta på något med Maria” för då skulle hon bussa 
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hunden och Maria’s bror på honom. Felix menar på att det var ett uppvaknande redan 

från början eftersom han tror att det är helt olikt vad en svensk familj hade gjort i 

samma situation. Maria’s mamma tillät dock paret att träffas men det dröjde över ett 

år innan hon fick sova över hos honom. Maria’s bror pratade också med Felix först 

efter att de varit tillsammans i tre år om att det var 18 år som gällde som gräns för att 

ha sex. Maria och Felix följde inte riktigt alla rekommendationer men fick 

hemlighålla det. När de sedan blev 18 år var det slut på ”barnrestriktionerna” som 

Maria uttrycker det, då kunde de inte göra något längre, det fanns inte så mycket 

restriktioner kvar helt enkelt.    

Maria är glad för sin uppfostran som hon tycker har gett henne perspektiv på livet. 

Hon menar att hon har respekt för sig själv och jämför med en kompis från nian som 

hade ”varit med halva stan”.  Hon fick göra som hon ville för sina föräldrar men 

Maria skulle inte vilja vara som hon och var aldrig avundsjuk på henne.  

 Felix säger att han alltid varit mån om att ge respekt till Maria’s föräldrar och Maria 

säger också att hon är förvånad över hur lätt hennes föräldrar ändå öppnade dörrarna 

för Felix och att han verkligen är en i familjen. Dörrarna hos Felix har tydligen inte 

varit lika öppna från början även om hon vet att de tycker mycket om henne. Hon har 

också svårt att förstå hur exempelvis Felix syster uttrycker sig och säger emot sina 

föräldrar. Hon har själv aldrig sagt ett ont ord till sina föräldrar.  Det skiljer sig 

överhuvudtaget väldigt mycket i vanor mellan de båda familjerna och Felix funderar 

om det hade varit skillnad i förståelse om han hade haft en svensk flickvän.  

6.2 Elias berättelse 
Jag träffar Elias en dag i början av december på ett bibliotek i den stad där vi båda 

bor. Han är 22 år och kommer från Kosovo ursprungligen. Ett land som är väldigt 

konservativt enligt honom och där 90 % av befolkningen är muslimer, både sunni och 

shia. Resterande 10 % är kristna. Elias är själv muslim men något som han kallar för 

”kulturell” muslim. Han berättar att många unga muslimer inklusive han själv gör 

”det där som man inte ska göra” som att exv. dricka alkohol eller att inte gå till 

moskén för att be. De har blivit muslimer på ett kulturellt vis, det låter fint att säga i 

Allahs namn säger han, men det är inte många av dem som har läst Koranen.     

Elias är uppväxt i Sverige, han kom med sina föräldrar till Jönköping som knappt 

fyraåring. Han anser att han har fått med sig av både svensk och albansk kultur men 
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att han betraktar sig själv som muslim men dock inte som den ”idealiske” muslimen. 

Hans föräldrar har heller aldrig sagt att ”så här är en muslim”. De kom till ett helt nytt 

land, de var ekonomisk instabila, kände ingen och kunde inte språket så religionen var 

inte det som familjen främst lade ner energi på. Istället handlade det om att få svenskt 

medborgarskap, arbete etc. De har heller aldrig sagt till sin son att han måste läsa 

Koranen, vara en trogen muslim eller att han inte får göra si eller så. Däremot 

upplever Elias att hans kusiner i Kosovo är mer religiösa än honom, vissa går i 

Koranskola där man inte ”blir något” som han uttrycker sig mer än att man kan arbeta 

i moskén senare.  

Familjen har tät kontakt med hemlandet. Föräldrarna sitter uppkopplade varje dag på 

Internet och pratar med släkt och vänner, mycket mer än vad Elias gör. Före MSN och 

Facebook blev så stort ringde föräldrarna ofta men nu är det som sagt den digitala 

världen som tagit över. De tittar också på albanska TV-kanaler som Elias menar inte 

är religionsbundna. Han tror att kontakten med hemlandet påverkar familjen väldigt 

mycket och han ger exempel på hur pappan blivit väldigt arg hemma då den som 

vunnit presidentvalet i Kosovo för en tid sedan var fel man enligt honom. Även andra 

runt omkring familjen tittar mycket på dessa kanaler och påverkas i hög grad enligt 

Elias.  

Elias pendlade under uppväxten mellan de båda kulturerna. Då han var i skolan var 

han svensk, när han kom hem var han albansk. Han menar att den största skillnaden är 

individualistisk och kollektivistisk och tar exemplet på hur vi sköter våra åldrande 

släktingar i Sverige.  

Den bit som inte har förändrats hos Elias föräldrar är synen på moral, något som han 

anser har varit ett väldigt stort problem. Hans föräldrar är väldigt traditionella och när 

han tog hem sin första flickvän så var han väldigt nervös. Han sa först att det bara var 

en tjejkompis som skulle komma hem och föräldrarna trodde att hon var albansk. När 

det sedan visade sig att hon var svensk så hajade de till och Elias visste att de skulle 

komma att reagera så. Han har aldrig haft annat än svenska flickvänner. Föräldrarna 

var snälla och förbjöd honom inte att ha en svensk flickvän men då de varit 

tillsammans i ett år påminde hans pappa honom på ett chockartat vis om hans 

ursprung och traditioner. Elias var nitton år och pappan frågade hur det skulle komma 

att bli kring giftemål. Elias hade inte ens tänkt i de banorna. Hans flickvän var kristen 
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och han själv muslim, dvs. kyrka kontra moské varav kyrka inte är ett alternativ för en 

muslim. Dock ställdes inte några ultimatum från fadern denna gång om antingen eller 

och förhållandet med den svenska tjejen tog också slut senare.   

Elias föräldrar är mycket emot att en kvinna ska ha haft sex flera gånger före 

äktenskap och de har sagt åt honom att hitta en fin flickvän. Elias har frågat vad som 

skulle hända om han träffade någon som redan har barn och då har de svarat att det är 

fullständigt otänkbart, det får absolut inte förekomma. Vissa saker påverkas alltså inte 

föräldrarna av trots att de bytt kultur säger Elias. Han berättar också att hans mamma 

reagerar på lättklädda kvinnor en varm sommardag och hon undrar om de inte tycker 

att det är pinsamt att gå klädda på det viset. Vid reklaminslag för underkläder på TV 

byter mamman oftast kanal. Hon tycker inte att det ska få förekomma. Elias berättar 

att det på senare tid kommit reklam även i Kosovo av liknande slag och även reklam 

för kondomer och att skydda sig i övrigt, något som inte fanns överhuvudtaget för 

fyra, fem år sedan. Även detta tycker föräldrarna är fel.    

Föräldrarna har velat tona ner sex väldigt mycket och han minns särskilt en gång då 

han kom hem från skolan då han gick i nionde klass. Det var ett inslag på TV om 

amerikanska soldater som hade haft sex med minderåriga och Elias förstod inte vad 

det handlade om. Han frågade sin mamma som sa på albanska att de hade gjort ”det” 

med minderåriga. Han förstod fortfarande inte utan frågade igen varpå modern 

svarade irriterat på svenska denna gång att; ”Elias de har sexat”. Han blev helt 

chockad eftersom hans mamma aldrig talade om sådant annars. Elias har tre yngre 

bröder, han är glad att han inte fått en syster eftersom det inte hade varit så lätt för 

henne i såfall tror han. Han menar att om han själv får en dotter en dag så får hon ha 

en svensk pojkvän men han ska ”kolla upp honom” ordentligt först. Han tror inte att 

hans egen pappa aldrig hade tillåtit det samma, hon skulle definitivt ha fått gifta sig 

med en albansk man.   

Elias har själv muslimska vänner som är överbeskyddande mot sina systrar trots att de 

själva inte är några ”änglar”och han berättar att det i hans kultur är mer kränkande att 

skämta om någons syster än om mamman. Om man som alban raggar på någons 

syster är det också i stort sett det samma som att han får gifta sig med henne. 

Han säger att han med stor sannolikhet kommer att träffa någon som han vill gifta sig 

med från en annan kultur något som han tror kommer att bli ett problem med både 
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familj och släktingar. Han har själv en kusin som bor i Tyskland som träffade en tysk 

tjej som blev gravid innan de var gifta. När kusinen till slut vågade berätta hur det var 

ställt så förfasade sig alla över vad som skulle ske. Om barnet skulle bli kristen eller 

muslim, om det skulle få lära sig albanska osv. men med åren blev det ändå mer och 

mer accepterat. På Elias pappas sida är alla väldigt trogna muslimer, de är uppväxta 

utanför storstaden. På hans mammas sida är det inte lika strikt, hon kommer från 

centrum av en stor stad men det är ändå bara hon som fastar vid Ramadan. Elias själv 

har precis köpt Koranen på svenska där han har kommit de första femtio sidorna på 

väg, han vill lära sig mer om vad islam står för.   

Elias har idag en flickvän sedan ett år tillbaks, något som han inte berättat om för sina 

föräldrar. De har träffat henne flera gånger och hon har till och varit med och sovit 

över hos dem och då de besöker Elias är hon ofta där. Han tror att föräldrarna förstår 

att de är tillsammans men ingen har tagit upp det. Hans mamma avgudar flickvännen 

som vi kan kalla för Diana och hans pappa tycker att Diana är jätterolig. Elias mamma 

skämtar väldigt ofta om att han borde gifta sig och vill gärna ha barnbarn. Hon har 

också sagttill Elias att om han fick barn med Diana så skulle de bli så söta, mulatter, 

eftersom Diana är färgad. Men om han verkligen skulle säga att han skulle gifta sig 

med Diana så vet han inte hur det skulle komma att bli. Diana är inte muslim utan 

kristen och han vill inte ens tänka på det idag eftersom han tror att det blir 

problematiskt. 

6.3 Diana’s berättelse 
Jag träffar Diana på samma bibliotek som Elias och jag tidigare haft en pratstund. 

Diana är som sagt Elias flickvän sedan ett år tillbaks, hon är 24 år och kommer ifrån 

Eritrea ursprungligen. Till Sverige kom hon med sin mamma då hon var fem år. 

Diana’s pappa fängslades för att han gjorde uppror emot kriget i landet och Diana har 

inte sett honom sedan hon var tre år.  

Mamman är en stark kvinna, hon gick ifrån Eritrea till Saudiarabien gravid med 

Diana’s yngre syster, hållandes Diana under tiden. Då hon kom till Sverige var hon 

helt ensam och kände ingen. Diana och hennes mamma placerades på en 

flyktingförläggning i Hudiksvall där de ofta utsattes för rasistiska handlingar såsom 

brinnande papper med fisk i igenom brevinkastet på förläggningen. Detta skedde ofta 

på nätterna och de upplevde också hur vissa skrev nazistiska budskap, Diana minns 
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detta som mycket problematiskt. Idag studerar Diana vid en högskola på en annan ort, 

hennes mamma har uttryckt att hon vill att hon ska skaffa sig en bra utbildning innan 

hon binder sig vid en man och hyser stora förhoppningar om att Diana ska lyckas bra 

med sin framtid.   

Diana’s mamma bor kvar i staden där hon gift om sig med en Eritreansk man, idag 

har hon sammanlagt tre döttrar och de lever i ett segregerat boende. Efter nitton år i 

Sverige, kan inte mamman hantera det svenska språket något som Diana känner sig 

kritisk till. Mamman umgås bara med folk från sitt eget slag i den segregerade miljön 

och träffar även bara människor med samma värderingar som henne själv.  

Diana känner sig som både svensk och eretreansk. Då vi kommer över på det som kan 

uppfattas som svensk frigjordhet beträffande sexualitet så tycker hon att den svenska 

liberalismen är bra, att man inte döljer något utan står för hur man är, att man har sex, 

hon tycker att det är hemskt att gömma undan det hon uppfattar som naturligt. Här har 

hon en annan uppfattning än sin mamma som tycker att exv. svensk film är mer 

fokuserad på sex än vad andra filmer är. Mamman byter kanal då de pussas samt 

uppfattar omvärldens syn på Sverige som sexliberalt som väldigt jobbigt, att folk kan 

komma hit och göra ”vad de vill” som enligt henne är en vanlig uppfattning.    

Diana och hennes mamma krockar ofta för att mamman är fördomsfull, hon menar att 

hon kan förstå sin mamma och möta henne halvvägs men att det inte är ömsesidigt.   

Det händer väldigt ofta att de hamnar i diskussioner om sexualitet eller om muslimer 

och mamman brukar säga att hon önskade att hon var mer öppensinnad som Diana 

men hon är inte det. Hon är djupt kristen med alla värderingar som det innebär och 

detta blir extra problematiskt menar Diana eftersom hon är tillsammans med Elias 

som är muslim sedan ett år tillbaks. Det vet inte mamman om precis som Elias 

föräldrar som också hålls utanför. Diana tycker att det är jättejobbigt att inte kunna 

berätta för sin mamma och hon oroar sig djupt för hur det ska bli om hon berättar, 

vilket hon gör först då hon verkligen vet att det är ett seriöst förhållande. Detta 

eftersom hon inte vill krossa mammans drömmar som önskar att hon en dag ska gifta 

sig med en kristen man, gärna svensk, men annars helst engelsk man eller eritrean. På 

frågan om varför just dessa nationaliteter svarar Diana att mamman tror att dessa män 

inte är sexuellt otrogna förutom piloter för att de reser så mycket.  
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Mamman anser också att både män och kvinnor inte ska ha sex före äktenskapet. Att 

vara berusad är också helt oacceptabelt som kvinna men för en man helt okej. Hon 

berättar också att även om hennes mamma är djupt kristen och är täckt från topp till tå 

med kläder så beror det inte på religiösa skäl utan att mamman vill dölja sin kropp 

som hon tycker är för smal. Mamman tycker inte heller att man ska täcka hela sin 

kropp utan visa sina ben om de är snygga och många gånger har hon sagt till Diana att 

ta på sig kjol i stället för byxor.   

Diana drömmer precis som sin mammas önskemål om att hon ska få gifta sig i en 

kyrka, helst en vit och detta är något som hon inte har velat diskutera med sin 

muslimske pojkvän. Hon tror ändå att det skulle lösa sig, hon menar på att de kanske 

kan göra både och, ingå äktenskap både på ett kristet och muslimskt vis om det skulle 

bli aktuellt. Mamman skulle dock absolut inte få veta att hon satt sin fot i en moské 

och hon tror att det är omvänt för Elias att hans föräldrar inte får veta om kyrkan. Hon 

hoppas verkligen att Elias tänker på samma vis för hon vill inte krossa sin mammas 

eller sina egna drömmar. Diana och Elias har pratat om hur det skulle vara om de fick 

barn och religionernas inverkan på namnval och där har de kommit fram till att en 

pojke inte skulle bli lika problematiskt eftersom namnet Isak är gångbart i bådas tro.    

Trots att Diana är kristen kan hon mer om Islam än sin pojkvän, det är också hon som 

inspirerat och uppmuntrat sin pojkvän till att köpa Koranen. Hon trivs mycket bra 

med Elias familj och hon säger att om de får ett liv tillsammans så kommer det 

absolut inte att bli som i filmen ”Inte utan min dotter”. Där tar en iransk man med sin 

familj från Sverige till sitt hemland, de blir kvar och kvinnan förlorar alla sina 

rättigheter. Men religionen är inte är lika strikt i Kosovo som i Iran och det finns 

kristna i Kosovo också menar hon och säger: 

” Jag är emot överdrivna situationer. Jag är kristen, jag kan gå till kyrkan varje söndag 

och det är jättebra men när det går till överdrift, när man inte längre tänker på sina 

egna barn med egna tankar utan man börjar bli helt…man tänker som en grupp 

alltså….lite av en obehaglig känsla men jag tror aldrig Elias kommer att gå till den 

situationen” (Diana) 

Diana känner sig hoppfull och hon tror också att det är så att man med åldern kommer 

till insikt med religionen eller att man vaknar som hon säger.  
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6.4 Sarah’s berättelse 
Jag träffar Sarah i en av Sveriges större städer en dag i början av december. Vi ses på 

ett litet café och håller oss inne i ett hörn där också samtalet kan äga rum utan 

störande moment. Allt är mycket diskret och andas hemligt på något vis. Sarah 

kommer från Libanon, är 17 år gammal och läser andra året på gymnasiet. Till 

Sverige kom hon som 2-åring tillsammans med sin familj bestående av mamma, 

pappa och två äldre bröder, de flydde undan kriget.  

Sarah:s familj är rättrogna muslimer och pappan går ofta till moskén för att be. Sarah 

bär hijab, en slöja som täcker hennes hår och hon praktiserar också Islam. Hon 

berättar att det finns både kristna och muslimer i Libanon men att långt ifrån alla 

tillhör någon religion, men att det är vanligt när man kommer till Sverige att man blir 

”mer religiös”, särskilt kvinnor.  

Sarah säger att många inom hennes kultur är chockade över den bild av muslimer som 

media målar upp, över islamofobin och att stress utav detta gör att de börjar läsa 

koranen och även sätter på sig huvudbeklädnad som en reaktion, de känner sig helt 

enkelt pressade. Det finns också mycket frestelser som hon uttrycker sig i det svenska 

samhället och slöjan kan också vara ett sätt att visa att man inte vill delta. Hennes 

mamma använder också hijab och för Sarah’s del var det aldrig någon diskussion om 

att ”slippa” ha den, det var snarare ett tvång ifrån föräldrarnas sida. Fram tills hon var 

sju-åtta år var det valfritt men sedan tog kravet vid.  

Jag upplever att det är något känsligt att prata med Sarah och av respekt för detta blir 

mina frågor om sexualitet och partnerskap något ”mildare” än i de tidigare samtal jag 

gjort där jag kände att det fanns en annan öppenhet. Jag frågar ändå Sarah hur hon ser 

på den svenska kulturen i allmänhet och hon svarar att hon inte kan förstå hur kvinnor 

vill leva som de gör i Sverige med flera olika män. Hon värderar ett liv med en 

partner och hoppas på att kunna gifta sig med en bra man så småningom. Jag undrar 

om hon träffar någon och hon svarar något undflyende att det finns ”någon” men det 

är uppenbart att det är något som inte har utvecklats och hon verkar rädd för att 

berätta vidare.  

Hennes egna föräldrar träffades då de var unga, släkterna kände varandra sedan länge 

och Sarah tror att det kanske var uppgjort många år innan det skedde. Vad det gäller 

henne själv tror hon att hon kommer att gifta sig i Libanon, andra i hennes släkt har 
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åkt dit och gjort det och hon berättar om en bekant som inte visste att hon skulle gifta 

sig utan som togs dit utav sina föräldrar och sedan inte kom hem igen.  När hon säger 

detta tycker jag mig ana en viss skrämd blick hos Sarah.   

Hon har inte fått tittat så mycket på svensk TV under sin uppväxt eftersom föräldrarna 

varit rädda för att det skulle dyka upp program som innehöll sex. De sa att nästan alla 

svenska program gjorde det och de ville inte ens att Sarah skulle se när någon 

pussades. I familjen pratar man inte om sex överhuvudtaget, det är helt tabu, inte ens 

om menstruation, något som hon menar hade varit bra om hon kunnat göra med sin 

mamma då det blev aktuellt. Hon tycker att föräldrarna har varit för strikta när det 

gäller detta och menar på att hon genom skolan fått svar på många av sina frågor och 

funderingar trots allt. På så vis säger Sarah är Sverige bra på att berätta om hur det 

fungerar men hon tycker också att det går till överdrift med allt som står i tidningarna 

om sexualitet. Hon berättar också att hon tyckter det är jobbigt i skolan är att inte 

kunna simma i baddräkt utan i tights och tröja, kroppen får inte visas för det motsatta 

könet. Hon har alltid haft en kontroll hemifrån av sina bröder bl a hur hon uppför sig i 

skolan och hon var alltid tvungen att gå direkt hem efter skoltidens slut när hon gick i 

grundskolan. Nu har det kravet lättat något vilket också möjliggör att vi kan träffas. 

Hon kan ibland uppleva det som orättvist att hennes bröder inte behöver hjälpa till 

hemma i lika stor utsträckning som henne själv, hon skrattar till och säger att de är 

bortskämda.  

Om att leva med två kulturer säger hon att det lärt henne att värdera vad hon själv 

tycker är rätt och fel och att hon kanske låter sina egna barn växa upp med en större 

öppenhet hemma kring frågor som rör exv. sexualitet. Internet har varit och är en 

kontaktyta för henne där hon också har utvecklat kontakter, som hon tror påverkat 

henne till att tycka vissa saker i fråga om öppenhet och hon menar på att den 

utvecklingen inte går att stoppa, att Internet gör att vem som helst kan titta på vad som 

helst och ta reda på det de vill. Hennes föräldrar använder inte Internet 

överhuvudtaget och har nog heller inte kunskap om vad det egentligen innebär tror 

Sarah. De tittar på TV-kanaler från hemlandet och umgås med släkt och vänner från 

sin egen kultur och deras värderingar kommer sig mycket från vad de ser och hör från 

dem tror Sarah. 
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6.5 Sammanfattande resultat 
Sammanfattningsvis kan jag genom mina informanters berättelser urskilja 

gemensamma återkommande punkter såsom motstånd hos föräldragenerationen mot 

inslag på tv innehållande lätt klädsel, kyssar osv. Att överhuvudtaget prata om sex är 

också något som de flesta inte gör med sina föräldrar då det råder ett tyst tabu kring 

detta. Samtliga unga, utom Sarah, hade också haft eller bar fortfarande på känslor av 

skam och skuld inför sina föräldrar om relationer som de inte kunde berätta om. Flera 

bar på en stark oro och rädsla. 

Samtliga i föräldragenerationen är mycket måna om att hålla kontakt med sina 

släktingar i det forna hemlandet, TV, Skype och Internet har stor betydelse för detta. 

Flera av dem umgås också enbart med landsmän i Sverige.  

 

7. Socialpsykologisk analys och tolkning 
I syfte att uppnå en förståelse för vad det innebär att leva och växa upp med två olika 

kulturer präglade av religiös moralism kontra svensk sexliberalism, och hur det 

påverkar unga emotionellt, vill jag först analysera den skillnad i samhällssystem, som 

jag tror är relevant i sammanhanget. Det går heller inte att säga vad som är ”rätt” utan 

det handlar om två olika samhällssytem, med olika kulturer, som kan ge upphov till 

konflikter för den unge. 

7.1 En fortsatt strävan efter mekanisk solidaritet? 
De ungdomar som jag har studerat ingår i en familj, med en föräldrageneration, som i 

kulturellt avseende skulle kunna sägas tillhöra ett samhälle som präglas av mekanisk 

solidaritet (Durkheim, 1997), med ett förhållandevis starkt kollektivt medvetande med 

en religiös moral. I synnerhet finns det starka normer som reglerar relationerna mellan 

könen och sexualiteten. Den partiarkala kulturen är i hög grad intakt. I det nya 

hemlandet etablerar ungdomarna relationer till det svenska samhället, som kan 

beskrivas som ett samhälle med organisk solidaritet, med ett försvagat kollektivt 

medvetande och en långt driven sekularisering och även individualisering. I hög grad 

har detta inneburit ett anomiskt tillstånd, som kommer till uttryck i olika områden i 

livet och däribland även relationen mellan könen och sexualiteten. 
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Eftersom avvikelser inte accepteras straffas de hårt som bryter mot de vedertagna 

normer som råder inom det egna nätverket, vilket också blir resultatet för många av de 

ungdomar som lever i den dubbla kulturen. I det västerländska samhället där det råder 

organisk solidaritet baseras detta på ett ömsesidigt beroende som följer av en 

arbetsdelning som är långt gången och en grundläggande gemensam värdering, 

moralisk individualism.  

Exv. muslimer uppmuntras också att hålla ihop i icke-muslimska länder där de är i 

minoritet i en strävan att bevara sin religiösa identitet. Helst ska de som är rättrogna 

också försöka fånga upp de som blivit ”vilseledda” genom att lägga tid och pengar till 

att bygga institutioner. 

Kan inte detta komma att skapa enorma konflikter inombords för en ung människa 

som vill “gå sin egen väg” påverkad av sina egna känslor och erfarenheter oavsett 

religiös tillhörighet?  I den svenska skolan uppmuntras den unge till att utveckla en 

individuell identitet och där vill denne heller inte riskera att stöta sig med sina 

kamrater i de processer som råder i en allt mer indivualiserad konstruktion av 

självidentiteten. Samtidigt vill den unge inte gå emot föräldragenerationen och dess 

kultur från hemlandet.  

Det hela resulterar i en svår balansgång att förhålla sig till, och en i stort sett omöjlig 

förening i att uppnå jämvikt mellan de båda systemen. De ungdomar som växer upp i 

det nya samhället riskerar alltså att straffas hårt i takt med att de utvecklar nya 

relationer pga. de olika kontraster som råder i samhällssystemen.  

7.2 Texters påverkan och betydelse  
Smith (2005)talar om en metod för utforskning där det är subjektspositionen, dvs. där 

ideologier skapar särskilda positioner eller identiteter åt människor. Jag drar 

parallellen med den ”mediala dramaturgin” som har en stor del i att underblåsa 

uppfattningen om ”invandraren” som stereotyp genom att framställa denne som 

förtryckt, kvinnofientlig, terrorist etc. Mannen utmålas ofta som rotlös, kriminell, 

styrd av förvirrade känslor och irrationella sedvänjor medan kvinnan är okunnig, 

förtryckt, utan fri vilja men där mer jämställda samhällsmedborgare skulle kunna 

befria henne.  
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Den mediala påverkan gäller inte bara från ”ett håll”.  De som kommit till Sverige 

påverkas också av sitt forna hemland genom att hålla sig uppdaterad med sina 

hemländers nyhetsflöde genom exempelvis tv-kanaler av religiös art. I samtliga av 

mina informanters fall var det också påtagligt att så skedde och i samtliga hem fanns 

också en restriktion till svensk medial påverkan vilket visar på att det som sker 

translokalt har betydelse för vad som sedan sker lokalt. Platser och personer formar 

människan och det är viktigt att se dessa samband för att förstå helheten.  

De unga bygger fram en form av transetniskt kulturutbyte genom socialt umgänge. 

Gemenskap över gränserna har utvecklats och får därmed möjlighet till nyskapande 

av kulturer med språk, symboler och annat som signalerar grupptillhörighet. På något 

vis tycks de unga med invandrarbakgrund ha skapat en bro som tidigare inte fanns då 

de inte accepterar att stå utanför samhället utan deltar på ett mer naturligt sätt än 

tidigare generationer. De är således också kritiska till sina föräldrars sätt att leva. 

7.3 När religiös moral möter sexliberalism 
En troende katolik och muslim styrs av sina religioner, i synnerhet avseende synen på 

äktenskap och partnerskap där sexualiteten hålls inom äktenskapet på ett rituellt vis. 

De religiösa institutionerna innehar en makt avseende religiös moral med klara 

regelverk över hur människan ska agera i flera avseenden. Det sekulariserade 

samhället erbjuder avseende sexualitet en mer ”projektlik” form där partnern är 

utbytbar, sexualitet ses som något självklart och naturligt i allmänhet och som till för 

att levas ut i stort sett utan begränsningar.  

Massmedia uppmuntrar också ständigt till utlevelser av lustar genom att tillhandahålla 

”manualer” för ett bättre sexliv genom sina löpsedlar. Ofta återfinns repotage om 

partnerbyten som något naturligt. För en muslim är porrfilm totalt oacceptabelt och 

jag läser i Samulesson;s bok (2010), att gruppsex på film är något närmast ofattbart 

för en muslim. Flera av föräldrarna till den unge försökte skydda sina barn från att se 

sådant som anspelar på sex . Enligt Ouis (2009) upplevde flera föräldrar att deras barn 

försvenskas av samhället vars motiv är att frigöra dem från den religiösa moralen.  

Kindblad (2010) skriver utifrån kulturbiologin, att det är det som sker i en ömsesidig 

acceptans av varandra som personer inom våra sociala relationer som är det som 

genererar hälsa och välbefinnande. Han skriver också att den personliga identiteten 

uppstår genom social interaktion med betydelsefulla andra som inte bara behöver 
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betyda en närstående utan flera olika nätverk av konversationer (ibid. s.317). Om då 

dessa nätverk skiljer sig åt och varken den unges egen familj eller kanske människor i 

den omgivande vardagsmiljön såsom skola och arbete inte accepterar vare sig en 

religiös moral eller en liberalisering avseende partnerskap, uppstår det inte då stora 

problem? 

 Han skriver vidare (ibid. ss.318-319) om hur det morderna samhället präglats av 

brister vad det gäller social integration vilket får till följd att just många unga med 

utländsk bakgrund hamnar i perferin och där emotionella motsättningar medför 

smärta och lidande. Eftersom familjen som institution bygger på en värdegemenskap, 

med vissa grundläggande normer och värderingar såsom osjälviskhet, kärlek, lojalitet 

ansvar, respekt osv. skapar då inte bristen på dessa en svagare värdegemenskap som 

leder till en mer bräcklig och komplicerad familjesammanhållning?  

Jag såg en stark respekt för föräldrarna och samtidigt en rädsla för att göra dem 

besvikna. Det handlar inte enbart om respekt för föräldrarna utan för en hel släkt där 

det råder en stark sammanhållning. 

Unga människor lever i religiösa och sekulära institutioner som också ibland utgörs 

av en tendens till härskande relationer såsom Smith menar. Dessa utgör den 

relationella matris som ger upphov till emotionella konflikter.  

 

7.4 Vad känslor gör  
Jag vill anknyta till Scheff:s teori (1990) med att applicera teorin på sk 

”hederskulturer”. Där bli skam och stolthet uppenbarligen till social kontroll, 

fungerande i det tysta, osynligt och kontinuerligt och därmed fungerar som en form av 

belöning-straffsystem där konformitet belönas med vördnad och stolthet och 

avvikelser från gällande normer straffas med en känsla av och/eller en direkt skam.  

Scheff (1990) talar om Goffmans behandling av interaktionsritualer och där mycket 

arbete görs med intrycksstyrning för att inte tappa ansiktet, där förlägenhet spelar stor 

roll i sociala möten. Inom hederskulturer handlar det oavkortat om att inte tappa 

ansiktet, att inte kvinnan utger sig för att vara annat än vad som föreskrivs av 

kulturen, såsom i detta fall ofta innebär att täcka sitt hår, ibland även ansiktet, helst 

inte tala med män och ännu mindre ha sex före äktenskapet. Sker inte detta enligt 
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gällande normer tappar hela släkten ansiktet och kvinnan ska straffas för sitt beteende. 

Kontrollen av henne i ett micro-macroperspektiv är stark, allt för att upprätthålla 

släktens sociala band på ett hedersvärt sätt. Det finns också en risk att hamna i en 

skuldspiral som exv kan få samhälleliga konsekvenser i den mån att ungdomarna till 

slut hamnar utanför samhället pga sina obearbetade skuld och skamkänslor gentemot 

föräldrar, i den splittring som uppstår. 

Det gör ont att inte vara förstådd av sina föräldrar, att bära på en förändring av synen 

på relationer och partnerskap gentemot sina föräldrars syn, oberoende av om det rör 

sig om religiös moralism eller helt enkelt viljan eller förmågan att ta den andres 

perspektiv.  Jag ser önskan och behovet av kärlek som finns hos varje individ och som 

också visade sig som en form av svårighet i mina informanters liv då de inte fritt 

kunde leva ut sina känslor. Därmed hamnade de i en form av känslofälla såsom Scheff 

talar om (ibid.), där det enda sättet att skydda sig från påhopp var exempelvis att dölja 

sitt partnerskap. Det är vanligt att bära på hemligheter inför sina föräldrar angående 

relationer till det motsatta könet, att inte kunna berätta om sin partner av rädsla för att 

endera gå emot religionen, krossa drömmar eller om relationen är accepterad, 

hemlighålla att det förekommer en sexuell relation före det så att säga är legitimt. Det 

är när emotionerna inte kan löpa fritt och inte riktigt fungerar, som smärta uppstår 

som en konsekvens för många ungdomar då de träder in i vuxenlivet i exv. ett 

västerländskt samhälle där konkurrens, arrogans och girighet är framträdande 

beståndsdelar (Kindblad, 2010, ss. 318-319).  

Som kulturbiologin antyder är vi fysiologiskt människor med ett språk som väver oss 

samman i kulturer som slutna nätverk där emotioner har en avgörande roll. Vi lever 

olika sociala liv beroende av just dessa kulturer där kärleken har en avgörande 

betydelse för att vi ska må bra och det är också det vi har gemensamt i en mångfald av 

kulturella världar och verkligheter.   

Hur är det möjligt att förhålla sig till denna konflikt som uppstår?  

Någonting i de sociala banden störs, samvete som gnager, problem som flys eller 

förnekas. Den unge blir påmind om sin situation genom hela släkter som finns kvar i 

hemlandet och deras syn på partnerskap som rimmar med föräldrarnas. Detta drabbar 

kanske föräldrar också som blir tvungna att hemlighålla vissa saker som de vet om sitt 

barn av skamkänsla för hur det ska uppfattas.  
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Mitt uppe i den naturliga frigörelsen som ingår i adolescensen hamnar den unge i 

ytterligare ställningstaganden, att följa sina föräldrar eller att leva efter sitt nya 

hemlands seder och bruk. Genom skolan har det varit naturligt att umgås med båda 

kön, där det råder jämlikhet och öppenhet. I denna ålder är det vanligt att pröva sig 

fram genom att anta olika roller och om detta hindras, uppstår svårigheter med att 

hitta sin identitet på ett naturligt vis. Vitt skilda krav kommer hemifrån beroende på 

vilka normer som råder. För en svensk gymnasieelev kan det handla om vilka tider 

man får vara ute, om regler för alkohol etc. För en muslim om att överhuvudtaget få 

ha kontakt med det motsatta könet och i såfall hur. En muslim får inte uppträda 

flörtigt eller ha en lång privat konversation med någon av motsatt kön enligt Koranen. 

Som svar på min fråga om vilken betydelse spänningen har mellan religiös moralism 

och svensk sexliberalism kan ha för unga och för de sociala relationer som de 

utvecklar, blir mitt slutgiltiga antagande att det har en stor och avgörande betydelse 

för de emotionella konflikter som uppstår hos den unge till följd av religiös moral, 

vilket jag mig tycker ha gett svar på enligt denna analys.  
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8. Reflektioner  
Det slår mig gång på gång hur lika vi människor är, hur vi alla värderar kärlek högt 

och i mina intervjuer och mitt uppsatsarbete har det varit ett framträdande tema. Alla 

vill ha någon att älska och ingen vill såra någon annan som står denne nära, ändå 

riskerar många att det blir så, just för kärlekens skull. Många håller ihop krampaktigt 

genom religionen som ger en känsla av en stark social gemenskap, men är det inte så 

att det patriarkala synsättet som man känner igen från sitt forna hemland får en aura 

av något som kan betecknas som trygghet? Även om det skulle finnas en längtan efter 

något annat som en frigörelse där båda könen värderas lika i bestämmanderätt ang. 

exv. partnerskap så är det säkerligen inte lätt att gå emot den egna kulturens normer 

och värderingar. En annan synpunkt är också att det kan förefalla bekvämt att förlita 

sig på en religion då det också innebär att man kan lägga över ansvaret för sina 

gärningar genom att exv. säga att det var Guds eller Allahs vilja. Men att hålla ihop 

behöver inte enbart betyda att man sluter sig inom sin religion av rädsla för det 

främmande, utan det innebär också gemenskap och kärlek.  

Det är inte enbart att betrakta de kvinnor som sägs komma från patriarkala strukturer 

där exv. hedersförtryck råder, som offer. Även i ett land som Sverige kämpar kvinnor 

fortfarande för sina rättigheter till ett jämställt samhälle. Många kvinnor ser sig själva 

som offer och det vi kallar för jämställdhet är många gånger snarare en myt. I sina 

privata relationer kämpar många kvinnor för att få saker och ting att gå ihop i 

vardagen där gamla könsroller tar plats och hur mycket feminister dessa kvinnor än är 

så är det som jag tror, ofta ett förekommande självbedrägeri i att våga erkänna att 

saker och ting inte fungerar i ett jämlikt perspektiv. Det kan göra ont och vara svårt att 

granska sig själv och sitt privatliv.  

Har den svenska frigörelsen gått för långt då det gäller synen på sexualitet och har det 

skett på bekostnad av kärlek? Kärleken kan ha gått förlorad i ett ständigt partnerbyte 

såsom verkligheten ser ut för många och där möjligheten att utveckla och skapa 

bestående kulturella världar går förlorad. Kyrkan som institution hade som avsikt att 

bl a reglera sexualitet, om den släpptes fri skulle det inte gå att råda ordning på 

mänskligheten och så må det fortfarande vara för människor i flera kulturer än idag. 

Men har vi i stället har fått är ett sekulariserat samhälle där en syn på sexualitet och 

partnerskap är något öppet som alla inbjuds att ta del av? Där emotioner som smärta i 
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att inte lyckas som kärlekspartner diskuteras inför en allmänhet i kvällspressen i form 

av frågespalter, i tv-soffor och i våra skolor och på våra arbetsplaster. Vårt mest 

privata har blivit till allmänt skådebröd där unga flickor ständigt söker bekräftelse 

genom att visa upp sina halvnakna kroppar via Internet och där generationer som 

växer upp idag tror att de inte duger, framförallt flickor, om de inte ingår i aktiviteter 

av grövre pornografisk karaktär.  

Lusten och även råheten blir det framträdande, det allmängiltiga och de som inte 

känner på detta vis eller kan eller vill leva fritt och ohämmat hamnar i något slags 

mellanland där de riskerar att stämplas som moralister. Och hur ska vi kunna förstå 

varandra, enas, förenas i ett samhälle där den en kvinna går med burka och mannen i 

bilen bredvid trottoaren kör omkring med dekalen ”Jag slickar gärna fitta” som jag 

nyligen beskådade. Finns det ens någon vilja till det? Och isåfall räcker de till som 

vill integrera och integreras i en samhällsförändring där alla gör och lever på liknande 

vis och är det så vi vill ha det? Vad är det vi ska sträva efter? En respekt för olikheter 

borde vara en självklarhet åt alla håll i vilket fall som helst. 

Jag kan urskilja en känslokyla som uppkommit och där jakten på nya sexpartners både 

i det verkliga livet och genom digitala medier såsom dejtingsajter, som jag gjort 

observationer på en tid, har skapat ett egocentriskt och rått samhälle i kombination 

med övrig överkonsumtion. Det råder en form av slarv både med materiella värden 

och mänskliga relationer. Är det ett sätt att döva saknaden efter de sociala band vi en 

gång ingick i (familjen, kärleken, språket) och som inte sedan har gått att återskapa 

när banden har lösts upp? Religionen skulle då kunna fungera som en 

sammanbindande länk där risken minskar för att utsättas för smärta då man ingår i 

någon form av konstruerad trygghet.   

Jag har under de senaste tre åren bott i ett av Halmstads mest segregerade områden 

där drygt hälften kommer från ett annat land. Jag väljer att reflektera över detta 

eftersom jag tror att det kan vara synonymt med vilket liknande multikulturellt 

bostadsområde som helst i Sverige. Bostadsområdet, Andersberg, är klassat som ett 

lågstatusområde där få, i synnerhet svenskar bor eller ens vill bo. Jag har sett det som 

högst intressant att göra iakttagelser i området eftersom just integration, eller 

inkludering, är mitt huvudintresse. Andersberg kan ses en form av ”småsamhälle” i 

den relativt stora staden Halmstad. Min egen teori är att det sker en stor bevakning av 
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människor från den egna religionen, exv. muslimer som vid Ramadan eller firandet av 

Id noterar hur pass bokstavstroende grannarna är och där jag faktiskt också har fått ta 

del av liknande åsikter om varandra. I min egen trappuppgång bor exv. en ortodox 

präst från Irak, alltid klädd i prästkläder vilket skapar en form av respekt men också 

en påminnelse om religionens närvarande.  

Rörelsefriheten kan mycket väl vara av inskränkt natur för flertalet boende på 

Andersberg. Hur upplever individer sin situation? Uppstår det problem som Simmel 

såg med bevarandet av självständighet och individualitet när de konfronteras med 

överlägsna sociala krafter i form av ev bevakning från de egna landsmännen, lokalt 

som translokalt, den svenska fientligheten och polisväsendet aktiva agerande som ofta 

förekommer i området? (Simmel, 1995) Flera av de inflyttade kommer dessutom från 

mindre moderna samhällen och det är stor skillnad på att komma från en kurdisk 

bergsby till en fullt modern lägenhet i ett stort bostadområde.  

Enligt Simmel (ibid.) uppnås tolerans genom likgiltighet. Storstaden byggs på olikhet 

genom segregering, uppdelning och separering, Anderberg utgör således en funktion 

som den motsats till det som är klassat som “de fina områdena” i den stora småstaden 

Halmstad, en storstadsbild byggd på i huvudsak ekonomiska relationer vilket likt 

Simmels teori skapar en “kall”stad. 

Jag känner avslutningsvis en mycket stark empati för de svenskar med 

invandrarbakgrund som lever i vårt land och min tro och övertygelse är att de i en 

större utsträckning behöver synliggöras och bli hörda. De unga som väljer att gå emot 

sina föräldrar bör erbjudas hjälp i någon form som exv. medling med föräldrarna i de 

fall det behövs och är genomförbart. I övrigt efterfrågar jag en större kunskap bland 

framförallt personal inom skolor som i hög grad bidrar med socialiseringen av den 

unge, en kunskap och även ett intresse för denna grupp av unga individer, som jag 

enligt min erfarenhet efter att ha arbetat på flera skolor, anser att det råder brist på. 

Mitt arbete med att öka förståelsen för människor med olika kulturell och religiös 

bakgrund i det västerländska samhället fortgår och jag hoppas att denna studie har 

bidragit till att öppna upp denna, om så bra en liten bit. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bra om du vill berätta lite kring nedanstående frågor/teman. 

 

 

1. Berätta om din ”egen kultur” (exv. vart du kommer ifrån, normer, påverkan). 

 

 

2. Berätta om hur du uppfattar svensk kultur. 

 

3. Vilka är dina funderingar kring begreppet moral? 

 

 

4. Hur ser du på ditt liv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


