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Abstract 

Syftet med min uppsats är att ta reda på de svårigheter utifrån nyanlända muslimska kvinnors 

egna synvinkel som de stöter på när de etablerar deras liv i Sverige. Mitt material består av 

intervjuer med de nyanlända muslimska kvinnorna och böcker. Jag använder mig utav 

fenomenologisk teori och begrepp som livsvärlden, sunt förnuft och vanor för att se hur 

kvinnornas tidigare verklighet skildrar sig till den verklighet de befinner sig i nu. Vilka 

svårigheter ger det dem att de självklara vanorna och värderingar de hade innan kan skilja sig 

till det svenska? I min slutsats diskuterar jag hur det kvinnorna hade givet taget i deras 

tidigare värld inte är så givet i den nya världen samt det kvinnorna upplever som sunt förnuft 

skiljer sig från det svenska sunda förnuftet med hjälp av Berger och Luckmanns teori om hur 

jaget formas i en process av miljöer.  

 

Nyckelord: Muslimsk kvinna, fenomenologi, livsvärlden, svårigheter, sunt förnuft 
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INLEDNING 

 

Bakgrund 

Det skrivs och talas om nästan varje dag hur nyanlända har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden, få bostad, assimileras och integreras. Det skrivs och talas även om varför de 

har svårt för detta där utgångspunkten är majoritetssamhällets uppfattningar som vanligtvis är 

de som förs fram i media. Det är sällan man tänker på hur de nyanlända kvinnorna själva 

uppfattar världen de har kommit till och vilka svårigheter samt hinder de stöter på ur deras 

egen synvinkel. Det är sällan man fördjupar sig och tänker på de nyanländas anledningar och 

missuppfattningar de stöter på under sin vardagar som gör deras nya verklighet svår att få 

grepp om. Det man vet och dömer de nyanlända på är svenska majoriteten och 

myndigheternas uppfattningar som säger oss vilka svårigheter nyanlända människor stöter på i 

Sverige i allmänhet. Det finns även mycket typifieringar samt föreställningar om nyanlända 

muslimska kvinnor som får majoritet samhället att se underligt på dem. Många föreställningar 

som t.ex. att de inte jobbar pga. att de inte får utav sina män, många undrar varför de bär slöja 

när de har kommit till ett västerländskt land, där det inte är tvång att bära slöja eller skamligt 

att vara utan slöja (Minganti 2007, s.13). Man tänker inte på varför kvinnorna egentligen har 

slöja utan tar rättigheten att döma. Man tar även förgivet att de nyanlända muslimska 

kvinnorna ska assimileras enkelt utan problem för att de har valt att komma till ett nytt land 

där det finns frihet och självständighet utan att tänka på de nyanländas svårigheter med att 

assimileras och försök till att vänja sig till en helt ny värld en helt ny verklighet med annat 

tänkande. Inom islam är det kvinnan som ses som representant och det är kvinnan som bär 

”religiösa dräkten” och står som symbol för religionen med tanke på det, är det kvinnan som 

oftast förutses som problem och som får hinder samt som oftast inte för sin röst hörd utan det 

är alltid ”andra” som talar för den muslimska kvinnan (Minganti 2007, s. 230). Därför är jag 

intresserad att utifrån de nyanlända muslimska kvinnornas egen synvinkel ta reda på vilka 

svårigheter, missuppfattningar samt hinder de kan stöta på under deras vardagar. Vad är det 

förutom att få jobb, bostad, lära sig språket, systemet som är svårt ur deras synvinkel. Vilka 

upplevelser och uppfattningar gör den nya världen och verkligheten jobbigare för dem?  
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Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att försöka ta reda på vilka svårigheter som nyanlända muslimska 

kvinnor stöter på när de kommer till Sverige i försök att etablera sitt nya liv. Jag vill ta reda 

på hur de upplever sin nya verklighet. Huvudsyftet är att ta reda på vilka svårigheter som 

medföljer upplevelsen av den nya världen som en muslimsk kvinna när det kommer till 

beteende och tankesätt. Jag vill även ta reda på hur de upplever att de blir bemötta av svenska 

samhället och vilka hinder/krockar som kommer upp mellan de muslimska kvinnorna och det 

uppfattade svenska.  

 

Frågeställning 

 Vad finner de nyanlända muslimska kvinnorna som svårigheter i den nya världen och i 

jämförelse med deras tidigare värld?  

 Finns det problem/hinder i sättet muslimska kvinnor tänker, agerar och handlar på i 

jämförelse med deras nya värld? Med andra ord kan människor ha olika syn och 

uppfattningar om den ”naturliga inställningen” vilka svårigheter uppstår då? 

 Upplever de nyanlända muslimska kvinnorna att de blir sedda på ett annorlunda sätt 

pga. deras religion? Kan de då motbevisa dessa typifieringar?  

 

Teori och centrala begrepp 

Jag kommer att utgå från fenomenologiska perspektivet. Vad är det som är verkligt för 

människor i vardagslivet? Vad är det de vet som verkligt? Detta är frågor som kommer upp 

inom fenomenologin. Fenomenologisk analys avslöjar olika upplevelser och olika 

betydelsestrukturer när man går igenom en händelse som t.ex., att falla från en kulle, kommer 

ihåg när man föll från kullen, blir höjdrädd osv. Vad som intresserar fenomenologer är den 

intentionella natur som är gemensam för allt medvetande (Berger & Luckmann 1966, s. 33). 

Det fenomenologiska perspektivet har ett antal begrepp men det centrala begreppen i min 

uppsats är livsvärlden, sunda förnuftet, typifieringar, face to face begreppet men även vanor 

och intuitioner. Jag kommer att redovisa varje begrepp för sig och även förklara kort efter 

varje begrepp hur jag kommer att använda mig utav begreppet i analysen. 

 

 



3 
 

Vardagslivets värld 

För att förstå vardagslivets verklighet använder jag begreppet livsvärlden. Livsvärlden är 

förgivet tagen som en verklighet av samhällets medlemmar. Livsvärlden är en värld som har 

sina rötter i människors handlingar och tankar och som förblir verklig genom dem (Berger & 

Luckmann 1966, s. 31). Medvetandet kan röra sig i olika verklighetssfärer. Människan är 

medveten att världen har olika och flera verkligheter. Övergången mellan de olika 

verkligheterna och lägesändringen är observant och som följd kan man uppleva en slags 

chock. Det finns dock en verklighet som är dominerande och det är vardagslivets verklighet. 

Vardagslivets verklighet upplever människan som normal och given. Ingen människa kan 

komma ur denna verklighet. Alla människor existerar i livsvärlden och som sagt kan man 

pendla mellan olika verkligheter i den (Berger & Luckmann 1966, s. 33). Man upplever 

vardagslivets verklighet i olika grader och zoner av närhet och avstånd. Den värld som är 

inom ditt räckhåll är det ditt medvetande arbetar och agerar för att justera dess verklighet. 

Medvetandet agerar efter det man har planerat, ska göra eller har gjort. Man är intresserad av 

objekt som är förknippade med ens egna vardagssysselsättningen och mindre intresserad av 

zoner som inte har något realistiskt och praktiskt intresse för dig (Berger & Luckmann 1966, 

s. 34). Man är medveten om att man delar vardagslivets verklighet med andra, man vet att 

man är ensam om sin drömvärld men vardagslivets verklighet är lika verklig för andra som 

den är för dig och du kan inte existera i den utan att kommunicera och integrera med andra. 

Din naturliga attityd (det sunda förnuftet) är densamma som andras naturliga attityd i 

livsvärlden samt att de andra också ordnar deras verklighet efter deras här och nu i deras tid 

och rum. Man är självklart även medveten om att den andra har ett perspektiv på denna 

gemensamma livsvärld som kan krocka med din egen, deras här är ditt där och deras nu 

överensstämmer inte med deras nu samt dina planer kan skiljas från deras planer och kollidera 

med deras. Trots allt är man medveten att man delar en gemensam värld och verklighet som är 

självklar och given tagen av andra människor också. (Berger & Luckmann, 1966. s35).   

 

Jag kommer att använda mig utav livsvärlden och vardagliga verkligheten för att se hur de 

nyanlända muslimska kvinnorna upplever omväxlingen i deras nya verklighet. Hur har det de var 

vana vid, deras rutiner och deras sysselsättningar som de hade innan de kom till Sverige ändrats? 

Vilka svårigheter ger det dem att omväxla från deras tidigare verklighet till den verkligheten de 

befinner sig i nu i livsvärlden. 
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Sunda förnuftet 

Naturliga inställningen är en inställning av medvetandets "sunda förnuft". Det refererar till en 

värld som är gemensam för många människor (Berger & Luckmann 1966, s. 35). Sunt förnuft 

är kunskap och tolkningar av vardagliga verkligheten som är given tagen och som man delar 

med alla människor i de självklara vanorna i livsvärlden (Berger & Luckmann, 1966. s32). 

Livsvärlden är indelad i sektorer som upplevs rutinmässiga samt andra som upplevs som 

problem av olika slag. Så länge man upplever sitt vardagsliv rutinmässigt och utav avbrott 

upplevs det inga problem. Men den icke problematiska sektorn av vardagslivet förblir inte 

alltid som problemfri. Problem kan uppstå när dess kontinuitet avbryts ditt sunda förnuft 

däremot har det kunskaper som vet hur du ska agera för att lösa det och fortsätta din rutin och 

vardagslivet som vanligt. Om problemet är utom din erfarenhet men ditt sunda förnuft 

fortfarande vet hur du ska handskas med detta kommer du då att handskas med detta som ett 

problem. Ligger problemet däremot utanför din kunskap samt utanför ditt sunda förnuft pekar 

problemet på något utanför vardagslivets verklighet. Ett exempel för att förtydliga detta är om 

du jobbar som lärare på en skola så länge eleverna sköter sig fins det inga problem, och ni 

utför era rutinmässiga handlingar. Om eleverna dock avbryter de rutinmässiga handlingarna 

genom att slå ihop sig och tala ett språk du inte förstår sker något ovanligt. När du undersöker 

den ovanliga handlingen kommer ditt sunda förnuft i verk. Du inser att de försökte förklara 

till en utav eleverna som inte förstod vad uppgiften handlade om på svenska. Å andra sidan 

kanske du upptäcker att de pratar om en högtid som kommer att få dem att strejka från skolan, 

då är det något som du inte erfarit ännu och ligger utanför din erfarenhet men inom de 

problem som ditt sunda förnuft vet hur det ska handskas med. Det kommer då att handskas 

med det som ett problem istället för att reintegrera det med livsvärldens problemfria 

verklighet (Berger & Luckmann, 1966. s36-37). 

 

Jag kommer att använda det sunda förnuftet för att se om det som de nyanlända kvinnorna 

uppfattar som ”sunt förnuft” motsvaras av det som uppfattas som svenskt sunt förnuft. Hur 

upplever de att sättet de tänker tas emot i den nya verkligheten? Vilka svårigheter ger det 

kvinnorna? Tycker de att de upplevs och hanteras som problem för att deras tänkande de är vana 

vid är annorlunda än det som är existerande i den nya verkligheten? 
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Face to face och typifiering 

Bergman och Luckmann har ett begrepp de kallar face to face. Enligt Bergman och Luckmann 

kan det inte bli verkligare än när människor är ansikte mot ansikte där det fungerar som att 

man agerar med en spegelbild. Med det menas om den andra ler mot dig ler du tillbaka 

oavsett om du inte riktigt vet om leendet har en god instinkt eller en ond. Samtidigt kan man 

ha för sig att en människa är elak och bete sig elakt mot en men i träffen ansikte mot ansikte 

visar sig personen vara trevlig och snäll då ändrar man sin inställning och är trevlig tillbaka 

(Berger & Luckmann 1966, s. 44).  Man kan också missförstå någon när man är ansikte mot 

ansikte. De menar att typifieringar som t.ex. ”en europé” ”en muslim” mm kan påverka 

handlingen som sker mellan ansikte mot ansikte. Typifieringar dömer hur du ska bete dig mot 

människan. I denna mening handlar man och beter sig mot den andre i ett typiskt sätt som 

man tror att man ska bete sig mot en t.ex. muslimsk kvinna. Men om man inte är ansikte mot 

ansikte kan handlandet verka annorlunda då typifieringen blir mer anonym. I de nyanlända 

muslimska kvinnornas fall kan de bli bemötta i ansikte mot ansikte efter typifieringar som 

”muslim” eller ”invandrare” och med varje typifiering handlar man mot en muslimsk kvinna 

efter det beteende och termer man tror att den typifiering har. Man antar t.ex. att de beter sig 

på ett ”islamistiskt” sätt, de har muslimska normer, de har andra reaktioner, tankesätt mm. 

Denna kategorisering gäller då alla muslimska kvinnor, men när man har varit i handling med 

t.ex. en muslimsk kvinna och hon lyckas uttrycka sig själv så kan hon slå igenom som en unik 

kvinna vilket gör att man kan lägga ifrån sig typifieringarna. Vad Bergman och Luckmann 

menar är att i Face to face situationer kan man motbevisa typifieringar eller bekräfta dem 

(Berger & Luckmann 1966, s. 45-46). Typifieringar sker inte endast mot muslimska kvinnor 

utan alla människor använder sig utav typifieringar även de muslimska kvinnorna mot den 

svenska befolkningen. 

 

Jag kommer att använda face to face begreppet för att se om de nyanlända kvinnorna har stött på 

några typifieringar pga deras religion och hur det då gick till, samt hur kvinnorna motbevisar 

typifieringen eller bekräftar dem?  

 

Vanor och Intuitioner 

Aktiviteter kan lätt bli vanemässiga. Alla handlingar som upprepas dagligen organiseras i 

mönster. När dessa mönster upprepas blir det till mindre besvärliga och ansträngda genom att 

i framtiden blir dessa handlingsvanor utförda på samma sätt. Även om individen flyttar till ett 



6 
 

annat territorium omvandlar den sin handling till mönster och vanor. När handlingar blir till 

vanor håller det fortfarande sin meningsfyllda betydelse för människan istället integreras det 

bara som rutiner som människan tar för självklara. Vanemässigheten är en viktig psykologisk 

fördel enligt Berger och Luckmann, de menar att vanor gör att antalet andra alternativ minskar 

trots att det finns flera andra sätt att t.ex. brygga kaffe på morgonen gör man det på det viset 

man är van vid att göra, det begränsas till ett alternativ. Det blir en psykologisk lättnad av att 

behöva välja mellan alla beslut i människans aktiva och drivande liv och vanor gör att 

människor inte behöver ange eller tolka vad varje situation innebär på nytt (Berger & 

Luckmann 1966, s. 69-70).  

En intuition kommer inte till helt plötsligt utan byggs upp i en process, alla intuitioner har en 

historia. Intuitioner kontrollerar människans handlande genom att bestämma och tolka 

handlingsmönster som styr in det i en enda riktning istället för att göra det andra teoretiska 

linjerna till ett alternativ. Intuitioner har kontroll innan eller bortsett från stadfästelse som 

speciellt infunnits för att gynna intuitionen. Normerna som stöder intuitionerna, regler, 

värderingar mm allt tillsammans blir till ett enda system av socialt kontrollerande som 

existerar i många samhällen. (Berger & Luckmann 1966, s. 70-71). Kunskap om intuitionell 

ordning är kunskap om vad ”alla vet” om den sociala världen, det är en mängd av motton, 

moralregler, visdomsord, värderingar men även trossatser, folksagor mm. Det som tas förgivet 

som kunskap om sanningar i den sociala verkligheten faller samman med det som man vet, 

det är kunskaper som man har integrerats med under socialisations process. Som tidigare 

nämnt kan intuitioner inte skapas helt plötsligt utan har en historisk bakgrund, det överförs 

från generation till generation som ett kunskapsförråd som innehåller ”regler” och ”recept” 

för ett tillbörligt beteende. En avvikare av dessa ”regler” dessa ”sanningar” uppfattas som 

omoralisk, mentalsjuk, eller helt enkel okunnig. Avvikare av de dominerande intuitionerna 

som en social grupp har får låg intellektuell status (Berger & Luckmann 1966, s. 82-83). 

 

Utifrån det vanemässiga och intuitioner vill jag se hur det kvinnorna var vana vid innan det kom 

till Sverige skiljer sig till den verklighet de befinner sig i nu? Vad gör det för kvinnorna att det de 

var vana vid att göra varje dag innan inte går att göra nu? Dessutom kopplar jag intuitioner och 

det sunda förnuftet för att se hur det kvinnorna vet som sanning kanske inte är det samma som det 

man vet är sant i Sverige? Vidare vill jag undersöka hur det kan variera beroende på religion 

men även pga. annan bakgrund då enligt Berger och Lukmann har intuitioner en historia och 

bakgrund som går från generation till generation och kan skilja sig beroende på miljö samt 

kultur.  
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Metod och material 

Jag har använt mig av intervjuer och böcker. Jag har först läst igenom teorilitteraturen för att 

få bättre grepp och redan vid ett tidigt stadie få ett fenomenologiskt perspektiv på mina 

intervjuer så att när jag skulle genomföra intervjuerna få en syn på det fenomenologin vill 

fånga. Samtidigt som jag började genomföra mina intervjuer började jag även läsa resten av 

litteraturen för att gripa det som relaterade bäst med intervjuerna. Dock letade jag inte bara 

efter relevanta fakta som relaterade till intervjuerna utan även översiktliga fakta om det ämne 

jag har studerat. 

 Jag fick kontakt med mina informanter tack vare min granne. Tanken var att jag skulle få 

mina informanter från SFI, Röda korsets skola eller annan verksamhet dock tog det för lång 

tid innan jag fick en tid med de informanterna. När jag berättade för min granne om min 

uppsats sa hon att hon skulle kunna ställa upp och att hennes väninnor verkar passa in i min 

beskrivning. Min granne gick själv på SFI, det var så hon träffade alla sina väninnor. Jag 

bestämde dag och tid vid ett senare tillfälle där jag skulle få träffa mina informanter och 

utföra intervjuer.  

Mina informanter är nyanlända muslimska kvinnor i 30-40 års åldern. De har bott i Sverige i 

ca 2,5 - 3,5 år. Jag valde att begränsa mig till muslimska kvinnor och inte alla nyanlända 

kvinnor för att det skulle bli för brett samt att jag tycker just muslimska kvinnor är mycket i 

fokus i dagens samhälle samt det skulle vara intressant att se hur religion kan ha påverkan i 

min uppsats. Jag avgränsade mig även till kvinnor som har bott i Sverige minst 2 år för att jag 

ville ha informanter som har upplevt Sverige en aning men ändå är rätt så nya för att kunna se 

hur deras pendling mellan olika världar och verkligheter skiljer sig samt vilka svårigheter som 

blir konsekventa och medföljer som ”ny” muslimsk kvinna i svenska samhället. Det var även 

anledningen varför jag i början vände mig till SFI och Röda korsets skolor för att kvinnorna 

där är rätt så nyanlända men ändå fått en liten ”erfarenhet” av det svenska. Jag lät mina 

informanter själva bestämma plats för att miljön skulle kännas trygg och bekväm. De valde att 

träffas hos min granne vilket gick bra för mig med. När jag först träffade dem presenterade 

jag mig själv och vad min uppsats skulle handla om. Jag gav de även konfirmation att de 

skulle vara anonyma genom hela uppsatsen så att de inte behövde vara oroliga över något. Jag 

sa även att jag kanske skulle ge dem ett påhittat namn om det skulle behövas i min analys för 

att förenkla det när jag använder mig utav deras citat osv. Det gick bra för dem och de 

verkade genast jätteintresserade och glada att jag hade valt ett ämne som rörde dem. 
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Första dagen genomförde jag två singelintervjuer. Jag gick in med varje informant till köket 

medan de andra satt i vardagsrummet. Jag tyckte att det kunde blir lite konstigt och stressigt 

att veta att andra informanter sitter och väntar på att vi skulle bli klara men min granne sa att 

de brukar vara hos henne ibland ändå och fika så det var inget konstigt tyckte hon. Vi 

genomförde resten av intervjuerna under samma vecka där jag bestämde tid för varje 

informant så att de inte skulle behöva sitta och vänta. Under singelintervjuerna hade jag frågor 

men jag lämnade utrymme för fritt prat också så att intervjuerna inte skulle bli styrda och 

istället mer som ett bekvämt samtal men att det ändå hade en röd tråd. Inför varje intervju 

förklarade jag även för mina informanter vad jag menade med vissa frågor samt vad jag 

menade med t.ex. ”vett” att det är något som de finner vettigt men även delar med fler än bara 

de själva (plus lite mer och tydligare förklaringar) samt att i min analys skulle jag använda 

mig av ”sunt förnuft” istället och vad det också innebar. Jag gav dessutom enkla förklaringar 

till ”verklighet” och ”värld” så att det skulle bli rätt i frågorna. Jag antecknade ibland det 

mina informanter sa, mest för att det kändes bekvämt att kunna anteckna vissa saker som jag 

tyckte var utmärkande och för att jag kände att jag kunde vända blicken mot pappret och inte 

behöva titta informanterna i ögonen hela tiden. Jag hade även bandspelare med mig som 

spelade in allt så att jag skulle kunna transkribera allting vid ett senare tillfälle. Jag 

transkriberade alla intervjuer och alla citat för att jag ville få bättre översyn av det hela, samt 

kunna dra det citat jag ville ha med i analysen. Jag transkriberade precis allt de sa och på det 

viset de sa det på, om det skrattade hade jag med ”haha” om de sa något på arabiska skrev jag 

med det och svensk översättning inom parantes. Dock när det försökte översätta ordet från 

arabiska till svenska och jag gjorde det åt dem har jag med ordet på svenska. Den sista 

intervjun som var med min granne själv hade jag en annan dag där jag även bad alla 

informanter att komma tillbaka för att genomföra en gemensam intervju. 

 Jag ville ha den gemensamma intervjun för att ta upp frågor som informanterna hade 

diskuterat själva som krockar, missförstånd och svårigheter som jag tyckte lät intressanta men 

som jag ville se om det hade hänt med fler än bara en person. Detta ville jag även se för att 

uppmärksamma om det var bara engångstillfälle eller om det var en situation som alla kunde 

uppfatta och uppleva som en svårighet, missförstånd eller krock. Innan gruppintervjun hade 

jag självklart frågat informanterna var för sig om det var ok att jag tog upp deras svar och 

frågor under den gemensamma intervjun för att se om deras kamrater kände likadant. Under 

gruppintervjun satt vi alla och hade fika som jag samtidigt tog upp de frågor jag tyckte var 

intressanta och där alla gav varandra feedback och stöttade varandras svar samt hade stark 
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relation till vissa av frågorna. Jag upplevde mig själv som om jag vore en av de väninnorna 

tillslut för att konversationerna var så lättgående och det blev mer som en vardaglig 

diskussion än ett ”förhör”. 

 

Källkritik 

Mina intervjusituationer gick bra. Det jag upplevde som besvärligt var i första intervjun när 

mina andra informanter satt där och väntade. Jag kände stress och kanske påskyndade den 

första intervjun en aning. Jag tror dock att intervjuplatsen var bra för att jag märkte hur 

avslappnade mina informanter var, jag upplevde det som att de kände sig ”hemma” och 

upplevde mig själv som en ”vän” som ville lyssna på deras ”bekymmer”. Ibland hade mina 

informanter svårt att förklara vissa ord så de kunde uttrycka vissa ord på arabiska (för att de 

visste att jag förstod arabiska) som jag översatte till svenska åt dem. Det kan ha påverkat min 

roll som intervjuare och vart som en översättare men jag fortsatte med att lyssna och ställa 

följdfrågor så jag tog min roll som intervjuare tillbaka snabbt. I efterhand när jag reflekterade 

över intervjuerna kunde jag uppleva att jag avslutade vissa ord åt dem för att det inte kom på 

ordet eller inte visste hur de skulle utrycka/förklara sig. Jag hade sagt åt dem att jag helst inte 

vill prata arabiska för att jag inte ville översätta allt från arabiska till svenska och att 

översättningarna kan skildras när man översätter det till svenska. Så när de försökte ibland 

och inte kunde utrycka sig så kunde jag lägga till ett ord eller mening åt dem för att avsluta 

det de försökte säga eller hjälpa de att säga det de ville. Men kan varit så att jag avslutade det 

trots att de kanske ville fortsätta meningen. Dock var våra intervjuer långa och rika 

konversationer där det verkade som att kvinnorna hade mer än vad jag kunde tänka mig att 

berätta. Så kort blev det inte riktigt trots allt. Ibland kunde jag till och med gå över min 

intervju tid som var tänkt att vara ca 30-50 min lång. 

 

Tidigare forskning 

Jag har ställt mig i ett fält som många andra etnologer har forskat inom. Jenny Ask och Pia 

Karlsson Minganti är exempel på två etnologer som har forskat om mångkulturellt samhälle 

och muslimska kvinnor. Antropologerna Göran Larsson samt Åke Sander har forskat inom 

samma ämne, de har även gett ut en gemensam bok som heter Islam and muslims in Sweden.  

Mingantis avhandling Muslima handlar om nio unga muslimska kvinnor som bor i Sverige. 

Alla hennes informanter var uppvuxna i troende familjer men det varierade hur strikta 
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familjerna var. Dessa unga muslimer var födda i länder där islam var den dominerande 

religionen. Alla kvinnor kom till Sverige som flyktingar och bott i Sverige ett tag när 

avhandlingen skrevs. Muslima belyser hur den nya generationen av unga muslimska kvinnor i 

västerländskt samhälle bevarar religiös kunskap och traditioner samt förändrar dem. Minganti 

har även visat hur dessa unga muslimska kvinnor får stå emot och bekämpa fördomar mot 

muslimska kvinnor men även mot muslimer i allmänhet. Benämningen ”förtryckt muslimsk 

kvinna” var något som Minganti och hennes informanter ville reda ut. Förtryckt muslimsk 

kvinna kunde stå för att de muslimska kvinnorna hade hinder för att kommunicera egna 

erfarenheter, självständiga val samt försök till förändring. Minganti undersöker även hur de 

unga muslimska kvinnorna hanterar och bekämpar dessa svårigheter. I denna avhandling får 

man uppleva utifrån ett kulturvetenskapligt perspektiv kvinnors religiösa handlingar i relation 

till normer, femininet och tillhörande till en minoritetsgrupp. Hon har studerat allt från de 

unga muslimska kvinnornas ställningstagande i moskén, hur de fördelas mellan de manliga 

och kvinnliga samt hur stor yttrandefrihet kvinnorna har i moskén. Hon har även tagit med de 

muslimska kvinnornas klädsel så som hijab och hur det kan påverka deras vardagsliv i väst. I 

denna studie problematiserar och utmanar Minganti de allmänna föreställningarna om islam.  
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ANALYS KAPITEL 

 

Verkligheten 

I detta avsnitt kommer jag att använda mig av det fenomenologiska begreppet Livsvärlden för att 

undersöka vardagsverkligheten. Jag kommer att analysera de nyanlända muslimska kvinnornas 

verklighet, hur deras verklighet har ändrat sig med tanke på flytten till västvärlden där det är ett annat 

tänkande och där handlingar som var till vanor innan inte är det längre. Vad gör det för dem? Stöter de 

på någon svårighet? Hinder? Hur skiljer det sig när man kommer till en ny värld där man redan har en 

familj samt inte har en familj?  

 

Att komma till en ny värld 

När det kom till frågor om deras värld kvinnorna hade innan de kom till Sverige och världen de befinner 

sig i nu, blev det sannerligen dramatiskt. Många utav kvinnorna kopplade deras värld som de hade innan 

som kaotisk och deras nya värld som lugn och säker men ändå isolerad. Många av kvinnorna fann 

svårigheter i deras nya värld som att fira deras ”eid” (islamisk högtid), att fråga efter ständig hjälp och 

framför allt ensamheten. Isolering kopplat till ensamhet och isolering kopplat till att vara på ett och 

samma ställe. Att inte känna den friheten eller bekvämligheten att röra sig fritt utanför sin ort. Många av 

kvinnorna kände t.ex. att de kunde fira sin ”eid” där de bor ute i svenska förorter för att det finns fler som 

firar, vissa affärer har anpassat sig till dem och har saker samt matvaror som kvinnorna behöver under 

den tiden. Men om kvinnorna inte befann sig på sin ort kände de att det inte skulle kunna gå att firas och 

att de skulle känna sig som främlingar. Många av kvinnorna sa att deras värld tidigare var fylld av oro 

pga. krig, fattigdom och andra bekymmer men samtidigt hade de ett liv fyllt med grannar, vänner och 

familj. Deras sociala nätverk var breda och aktiva. I deras värld nu som har byggts upp i Sverige har 

kvinnorna inte samma oro för krig och fattigdom som de upplevde tidigare utan alla kände sig mer säkra. 

Dock upplevs oro över andra ämnen så som språket, deras barn i en ny värld samt hjälplöshet och 

framför allt som sagt ensamhet. Jag kommer att ta upp dessa teman och diskutera de i relation till det 

fenomenologiska begreppen livsvärld och verklighet. Först ska jag analysera intervjuerna hos de kvinnor 

som kom till en värld där de redan har en familj för att se hur det kan skilja sig mellan att ha någon i nya 

världen jämfört med att inte ha någon för att få en bättre bild på vad jag menar med ensamhet. 

 

För att förstå.. 

För att förstå de nyanlända muslimska kvinnorna måste man förstå dem utifrån deras religion. 

Anne Sofie Roald som är islamforskare använder sig av begreppen individualistiska och 
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kollektivistiska livsmönster. Dessa kvinnor har sitt ursprung i det kollektivistiska 

livsmönstret, med det menas att det bygger på familjegemenskap. De håller sina normer och 

värderingar nära och strängt och prioriterar människor från ”innegruppen” med andra ord 

familj, etnisk, religiös och nationell grupp (Roald 2009, s. 21). Därför kan det också bero på 

att de kunde relatera bäst till människor i sin egen ort för att människorna i deras omgivning 

är till största del deras landsmän som de kan koppla till deras gamla verklighet i livsvärlden. 

 

Att ha en familj vs inte ha en familj 

Jag tänker ta fram 4 exempel ur intervjuerna med 2 kvinnor som kom till en värld där de 

redan har en familj, vänner eller släkt och exempel ur intervjuer från 2 kvinnor som kom till 

en värld där de inte hade någon. 

Frågan var: Har din värld som du levde i innan ändrat sig mycket till den värld du lever i nu? 

Exempel från 2 kvinnors intervju som hade släkt, vänner eller familj i den nya världen: 

Ja mycket mycket, jag känner att innan hade jag mål men visste inte hur jag skulle göra, 

nu vet jag och uppfyller mina mål. Jag känner att den världen jag lever i nu är mer 

garanterad och säker, mer modern och framgångsrik. En framtid i den här världen som 

jag vill leva och jag gillar, det är så skönt för jag har min mans familj här så vi är inte 

ensamma. De hjälpte min man att få jobb på en gång (Marjem, 141117). 

Ja helt totalt ändrat sig. Fast ändå inte, jag har fortfarande mina barn och man att ta 

hand om och de tar hand om mig så det jag hade innan har jag också nu men bara någon 

annanstans. Min syster och hennes barn och man och hans syster och familj var redan 

här så ibland kan vi gå till dem och gå ut och prata vårt språk och det känns skönt att 

man fortfarande kan göra det (Iman, 141123). 

Både Marjem och Iman som kom till en familj, vänner eller släkt tog bägge upp att det var 

bekvämt att ha familj här. De var inte ensamt, Marjems man fick hjälp att hitta jobb på en 

gång vilket kan leda till mindre oro och till mer säkerhet. Iman som hade sin syster samt sin 

mans syster redan här, påpekade hur skönt de var att kunna gå ut och träffa familjen som var 

bosatt här innan och hon tyckte att det var skönt att fortfarande kunna prata sitt språk. I den 

meningen får jag uppfattningen att det hon var van vid att göra som kan tas förgivet att bla 

prata sitt språk och träffa eller umgås med sin familj men även med andra människor kunde 

hon utföra än i dag. Iman kunde relatera det som fanns i hennes livsvärld innan flytten än idag 

i hennes nya värld. För dessa kvinnor fanns det ändringar men inte lika stora ändringar som 

för kvinnorna som beskrivs längre ner som inte har en familj här. Detta kopplar jag till Berger 
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och Luckmans teori om de vardagliga rutinerna i livsvärlden. De vardagliga rutinerna enligt 

Berger och Luckman är viktiga och omedvetna rutiner som man genomför varje dag som 

bekräftar den verkliga verkligheten, t.ex. att umgås med sin familj. Man ifrågasätter inte 

vardagsverkligheten utan den tas för given. Livsvärlden är indelad i sektorer som upplevs 

rutinmässiga samt andra som upplevs som problem av olika slag. Så länge man upplever sitt 

vardagsliv rutinmässigt och utan avbrott upplevs inga problem (Berger & Luckmann 1966, s. 

36-37).  Precis som de kunde umgås med sin familj innan kan de göra det nu också. Det 

kvinnorna gjorde när de umgicks och var de umgicks kanske inte ser likadant ut men att de 

t.ex. kan ringa ett samtal och bestämma en träff eller bara kunna ses varje dag och umgås som 

kvinnorna brukade göra kan de än idag följa i deras livsvärld. Att de kan utföra sina rutiner 

och de vanor som de hade tidigare bekräftar även den verklighet de befinner sig i idag. 

Exempel från kvinnors intervjuer med 2 som inte hade någon anhörig i den nya världen: 

Jo allting har ändrats. Ett helt annat liv nu. Jag träffar inte grannar, ingen familj bara jag 

och mina barn och hennes man nu (dotterns man). Jag firar mina traditioner men själv 

och inte andra för jag har ingen att fira med… så ja mycket annorlunda. Innan jag kom 

hit var det familj, vänner och grannar. Vi träffades alltid hemma hos någon varje dag. 

Det var alltid något som hände, bröllop, eid, men också i mitt land där vi var muslimer 

och kristna tillsammans som firade varandras traditioner. Så varje dag det var någonting 

som hände och alla hjälpte till. Ja det var en bra tid (Nahida, 141117).  

Hmmm det var innan en värld som jag visste en värld där jag levt hela mitt liv, min 

familj och mina vänner, mina grannar de var min familj också. Nu är en värld jag inte 

vet någonting känner något eller vet något. Har ingen annan än mina barn. Så det är 

stora skillnader. Mycket ensamt. Och språket oj oj det är stor skillnad. Jag vill bara 

kunna prata mitt språk för att kunna förklara mig enkelt men jag pratar mitt språk bara 

hemma nu (Dunja, 141120). 

Både Nahida och Dunja som inte hade en familj som redan bodde i landet att komma till 

uttrycker ensamhet, de socialiserar inte med någon annan förutom sina egna (som barn och 

man). Innan var båda kvinnorna, oavsett om de befann sig i en orolig värld, omgivna av 

vänner och familjer. Nahida men också många av de andra intervjuade kvinnorna beskrev 

saknad av grannkontakter. Kvinnorna lade också till att där de bor nu kan de ibland, om de ser 

någon från samma land, försöka få en konversation och hitta någon slags gemenskap. Som 

man ser i exemplet i intervjun ovan utrycker Dunja svårigheter med språket, språket är något 

man tar förgivet något man använder sig utav varje dag. Utifrån Dunjas intervju fick jag 
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uppfattningen att hon bara kan använda det språk hon känner till i hemmet och inte utanför 

sitt hem till skillnad från kvinnorna som redan har en familj här. Det blir svårare för kvinnan 

utan boende familj i landet, hon befinner sig i ett stadium där hon blir ”förpliktigad” att prata 

det nya språket. Språket som var en vardagsvana, kan hon nu endast bruka i hemmet med 

hennes barn och man. Det blir omvänt, det hon vet och använde sig av varje dag och överallt 

är nu endast tillgängligt hemma och det hon inte kan så bra och inte har som en vana än måste 

hon använda sig av varje dag nästan överallt. Som förklarats tidigare kan man även här koppla 

det till Berger och Luckmanns teori om vardagliga rutiner. Det som var viktigast som att t.ex. 

umgås med familj samt annat vardagligt bruk som att tala sitt språk men även andra 

genomförbara omedvetna rutiner som bekräftade deras vardag, har fått sitt stop. När Dunja 

och Nahida inte kan relatera till sin verklighet längre, det de var mest vana vid och tog för 

givet är nu något som de inte längre tar förgivet för nu inser de att det inte är som det ska.  

 

Kvinnorna befinner sig utanför sina vanor, de vet inte hur de ska definiera det verkliga i deras 

livsvärld och kan finna det obehagligt, tomt och ensamt då de är i en viss ovisshet. Problem 

kan uppstå när vardagliga rutiner avbryts. Ditt sunda förnuft däremot har kunskaper om hur 

du ska agera med dessa problem för att lösa det och fortsätta din rutin, dock kan dessa kvinnor 

inte fortsätta sina rutiner på samma vis. Deras vardags liv fortsätter inte som vanligt tills att 

deras nya handlingar blir till rutiner och tar över som vanliga handlingsmönster (Berger & 

Luckmann 1966, s. 36-37) Jag kopplar detta även med Berger och Lukmann när de menar att 

vardagliga rutiner är ett sätt för människan att känna mindre påfrestning. Allt genomförs i 

rutiner och oavsett om man har andra val väljer man det sättet som man känner till vilket 

utesluter andra möjligheter och gör livet för människan lite enklare. Kvinnorna som redan har 

en familj har mindre psykologiska påfrestningar än de kvinnor som inte har en boende familj i 

Sverige. För det första kan de socialisera med människor de känner till och socialisera på ett 

sätt som de vet med det språk de känner till. För det andra har Marjems man t.ex. fått jobb via 

familjen de behöver inte titta på andra alternativ. Det Marjem och hennes man var vana vid i 

sin tidigare verklighet, att mannen ska jobba och försörja dem, kan han än idag göra och 

Marjem kan ta hand om sitt. Hon behöver inte oroa sig och försöka komma in i något som hon 

inte är van vid som t.ex. att arbeta. Det som de andra kvinnorna antagligen oroar sig över har 

kvinnorna med familj det lättare. De kan träffa sin familj och prata sitt språk vilket bekräftar 

en del av deras rutiner i deras tidigare verklighet och gör de enklare för dessa kvinnor, då de 

inte behöver leta efter nya språkliga alternativ för att kommunicera. Trots att de måste lära sig 
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svenska för att kommunicera med andra människor i Sverige är det inte lika stor påfrestning 

på dem då de håller sig till sina familjer (Berger & Luckmann 1966, s. 69-70). 

 

Existera eller isoleras 

I övre delen diskuterade jag hur det är att komma till en ny värld i relation till att redan ha en 

inbodd familj i nya världen samt inte ha en inbodd familj i nya världen. Kvinnorna som redan 

hade en familj blev inte påverkade lika mycket i jämförelse med kvinnorna som kom till en ny 

värld där de inte hade någon alls. I denna del ska jag analysera och diskutera hur kvinnorna 

som kommer till en ny värld utan familj upplever ensamheten i livsvärlden. 

 

I Lena Gerholms avhandling Kulturprojekt och projektkultur. En fallstudie av en 

kulturpolitisk verksamhet skriver hon om isolering där hon reflekterar över svårigheter som 

belyses i vårt samhälle som övervägande uppfattningar om isolering och passivitet bland 

eftersatta grupper. Hennes metodfråga var hur man ska fastslå de kriterier som ska gälla för 

att en individ ska anses vara "isolerad" eller "passiv. Hon menar att utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv låter man människorna själva vara informanter för hur man ska 

definiera isolering och passivitet men detta kan även problematiseras med tanke på att 

människor ser och tolkar ensamhet på olika vis (Gerholm 1985, s. 94-95).  

De nyanlända muslimska kvinnorna som jag intervjuade har själva refererat och kopplat 

ensamhet till att inte ha några grannkontakter och ett bredare kontaktnät av familj. Kvinnorna 

känner sig mest bekväma i den egna förorten och upplever att de inte kan eller vill röra sig 

fritt i landet så jag tolkar ensamhet i den meningen av informella relationer, grann relationer 

samt att endast känna sig rörlig i deras egen förort. 

Hmmm det var innan en värld som jag visste där jag har levt hela mitt liv med min 

familj och mina vänner. Mina grannar de var min familj också. Jag är nu i en värld där 

jag inte vet någonting känner någon eller vet något. Har ingen annan än mina barn. Så 

det är stora skillnader. Mycket ensamt…(Dunja, 141120). 

Kvinnorna har sina familjer och barn som de kan associeras med, men i jämförelse till deras 

tidigare värld där de associerade med grannar, familj och släkt utsträckt över deras länder kan 

deras nya värld i Sverige ses som isolerad. Det är något nytt för kvinnorna att vara så 

ensamma och inte ha sitt sociala nätverk. I deras tidigare värld byggde det på att umgås och 

socialisera med varandra dag och kväll.  

Nu när jag är i Sverige känner jag att det är tomt, det finns inte att göra något. Jag 

känner mig ändå om jag har mina barn, kärlek från dem känner jag mig ensam jag kan 



16 
 

inte umgås med mina grannar och vänner och vuxna i min familj. I mitt land var vi var 

med varandra varje dag vi gick inte ut från varandras hem det var som att vi alla bodde 

hos varandra (Halita, 141120). 

Nu är deras livsvärld inte alls så livlig med mycket socialisation utan istället en rätt så tom 

och en väldigt lugn livsvärld. Berger och Luckman påpekar att man inte kan existera i 

livsvärlden utan att kommunicera och handla med andra människor, man är medveten om att 

man delar en värld med andra, man delar en värld där den egna naturliga inställningen 

motsvarar en naturlig inställning som andra också delar men även kan krocka med andras 

inställning och idéer (Berger & Luckmann 1966, s. 37).  Som nämnt tidigare måste man 

kommunicera och handla med andra människor för att ”existera” i livsvärlden, för vissa 

kvinnor kan det kännas isolerande, att deras existens är mindre i livsvärlden de kommunicerar 

och samspelar inte så mycket med andra människor än med sina familjer hemma. Detta till 

skillnad från deras tidigare verklighet och till skillnad från kvinnorna som kom till en 

familj/släkt. De kvinnorna refererade varken till ensamhet eller brist på socialisation. Det kan 

upplevas av dessa ensamma kvinnor att de fortfarande existerar eller tillhör sin gamla 

verklighet pga. brist på kommunikation. För att de ska lära känna och bekräfta sin nya värld 

måste de kommunicera och praktisera den nya verkligheten för att komma in i nya rutiner och 

få det att fungera. För även som Berger och Luckman antydde att trots om individen flyttar till 

ett annat territorium omvandlar de sina handlingar till mönster och vanor efter ett tag (Berger 

& Luckmann 1966, s. 69). De nyanlända kvinnorna var även omgivna av människor som de 

delade motsvarande idéer, tankar och mest av allt det som Berger och Luckman kallar för 

naturlig inställning (återkommer mer om detta i nästa avsnitt). I deras livsvärld just nu är det 

mesta nytt vilket kan få dessa kvinnor att känna att det nya ändringarna har gjort dem 

ensamma i både brist på ett socialt nätverk men även på samma beteende tankar, idéer och 

mest av allt den naturliga inställningen. Som tidigare nämnts för att förstå dessa kvinnor 

måste man förstå dem utifrån deras religion då kvinnorna har sitt ursprung i det 

kollektivistiska livsmönstret där de håller sina normer och värderingar nära och därför 

prioriterar människor från ”innegruppen” för att kunna förstå varandra bättre och för att de 

delar samma slags värden (Roald 2009, s. 21).  

 

Gemenskap i orten eller isolering till orten 

Ovan beskrev jag hur kvinnorna definierar ensamhet samt varför de upplever ensamhet. 

Svaret ligger i skillnaden mellan vanor, normer, idéer och rutiner i deras tidigare verklighet 

och deras nya verklighet i livsvärlden.  
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De söker gemenskap och trygghet och det finner de bäst i sina orter för där kan kvinnorna i 

varje fall som de påpekade hitta sina landsmän och prata sitt språk, dela samma idéer, och 

normer. Kvinnorna kan känna och uppleva bekantskap när de finner t.ex. matvaror i butiker 

som är speciellt beställda för sina högtider det kan ge kvinnorna förnimmelser till deras 

tidigare värld där det var förgivet taget att matvarorna de behövde till ”eid” skulle finnas. 

Dock upplever kvinnorna att dessa varor de vill ha kan enbart hittas där kvinnorna har blivit 

bosatta i förorten.  

Jag var i stan jag hade tandläkare när jag skulle hem jag ville handla för jag hade 

bråttom kl. va 8 och ramadan slutade snart så jag måste handla lite innan. Jag 

tänkte varför inte göra det här i stan men vet du det fanns inget i affären eller 

butiker med några varor som jag behövde ingenting absolut inget. Jag gick in i 

ICA också och inte ens där fanns det några utländska matvaror, men ICA där jag 

bor brukar få in speciellt nu när de ramadan. Och det här hände igen fast med 

min dotter faktiskt när hon kom hem från skolan jag sa köp det och det men hon 

sa mamma det finns inte jag trodde hon ljög (Nahida, 141117). 

I den här betydelsen finner jag dessa kvinnor isolerade, inte en isolering som innebär att de är 

helt själva men isolering i den meningen att kvinnorna endast känner sig bekväma i sitt 

område. Att byta till en annan värld där man får en annan verklighet man egentligen inte är så 

bekant med, kan vara svårt då människans medvetande är mest vaket i livsvärlden där hon 

känner och upplever att verkligheten är normal och given (Berger & Luckmann 1966, s. 34).  

Att röra sig från en verklighet till en annan kan upplevas som en chock. Övergången mellan 

det olika verkligheterna och lägesändringen är observant. För kvinnorna kan det t.ex. kännas 

att de just nu befinner sig i en dröm då det som kvinnorna upplevde som normalt och givet 

inte är normalt och givet längre i den nya världen (Berger & Luckmann 1966, s. 33). Att 

kunna gå till affärer var man än befann sig för att handla det man behöver inför högtider var 

förgivet taget i deras vardag så som det är för människor i Sverige att t.ex. kunna gå till vilken 

ICA-handel som helst för att hitta ”prinskorvar” på julafton (bortsett från om det är slutsålt). 

Det är inte så att deras värld går under om kvinnorna inte hittar det de vill ha men det är en 

väckarklocka, de befinner sig utanför sin livsvärlds vanor där saker och ting som var förgivet 

tagna inte är det längre. Det de tror ska finnas där förgivet kanske inte gör det vilket leder till 

att de får inrätta om sig och sin verklighet. 

Aylet Shachar är en jurist som har skrivit om det mångkulturella samhället. Hon hävdar att 

kvinnor i mångkulturella samhällen får två alternativ, antingen väljer de sin kultur eller sina 



18 
 

rättigheter. Med det menar hon att kvinnorna antingen väljer att hålla fast vid sin kultur och 

religion eller avsäger sig sin kultur vilket kan få dem att hamna utanför sitt sociala nätverk 

och den kulturella religiösa tryggheten som de finner i sin kultur samt religion (Roald 2009, s. 

37). De nyanlända kvinnorna kan ha den rädslan att lämna ifrån sig sin kultur och assimileras 

in med den svenska kulturen för att de då tror att de kommer att tappa bort och hamna utanför 

sitt sociala nätverk samt kultur och religion om de inte umgås i samma kretsar som kvinnorna 

gjorde tidigare. Jag tolkar all oro och saknad av speciellt grannar bero på utöver en självklar 

saknad och mer av en vana de hade att det fanns en trygghet som kvinnorna rörde sig i. För de 

nyanlända muslimska kvinnorna var det en del av deras livsvärld att umgås med sina 

medmänniskor som nu utgör ett stort tomrum som de finner väldigt svårt. Jag upplevde även 

att detta tomrum kunde kännas större än vad det kanske är för att de alltid vände sig till 

varandra när de behövde hjälp, och nu när de är i en ny värld där det är som mest skrämmande 

och kvinnorna behöver som mest hjälp har de inte någon att vända sig till vilket kan få deras 

tomrum att kännas större än vad det är. 

 

Oro över barnen  

Jag kan i alla fall ta mina barn till moské där vi kan praktisera vår religion och 

samma hemma vi kan ha vår kultur det är jätte viktigt för mig jag menar utanför 

hemmet och moské vad händer då? (Hannah, 141121). 

Innan de kom till Sverige kände de oro över hur barnen skulle kunna gå i skola, oro över deras 

säkerhet och hur de skulle överleva. Deras oro nu i Sverige över barnen var att kvinnorna 

själva inte kände till den nya världen så bra och hunnit vänja sig än. Kvinnorna kände en viss 

oro över ovissheten av den nya verkligheten för deras barn. Det blir även bekräftat från 

barnens sida i boken Islam and muslims in Sweden av Larson och Sander där de har intervjuat 

första generations unga angående. deras föräldrar i en ny värld. De första generations unga 

påstod att deras föräldrar inte kan fungera som en absoluta och obestridliga handledare, 

vägledare och förebilder för deras barn som de egentligen skulle kunna i deras länder, 

eftersom att föräldrarna varken kan språket så bra eller kulturen. Det blir nästan så att 

föräldrarna vänder sig till barnen istället då barnen assimileras hastigare (Larson & Sander 

2008, s. 202). Ingen av kvinnorna tyckte eller antydde på att det var dåligt för barnen i deras 

nya hem utan kvinnorna var glada att barnen hade en framtid i nya världen. Det kvinnorna var 

oroliga över dock, var att de inte visste hur deras barn skulle hantera det nya självklara i den 

nya världen men även att kvinnorna själva, som sagt, inte var så medvetna om de nya 

livsstilen i den nya världen. Det var händelser och aktiviteter utanför deras kunskap. Medan 
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livsvärlden är förgiven tagen av samhällets medlemmar där allt är verkligt verkar det som att 

kvinnorna är i ett stadium där inget är förgivet taget än. De är i en ny värld där de försöker 

pendla mellan vad som är verkligt, vad som fungerar, hur det fungerar och vad som är 

förgivet taget (Berger & Luckmann 1966, s. 33).  

 

Oro över att tappa Islam 

Våra traditioner, religion och kultur är det svåraste som man är rädd att förlora, 

inte jag för jag ber och så hela tiden ingen kommer ändra mina känslor men 

mina barn de går i skola och det är mycket svenskt så de kan lära sig annat än 

vår kultur du vet de är det jag också är rädd för (Kalifa, 141123). 

Kvinnorna är oroliga över vilket även nämnts tidigare, att förlora en del av sin tradition, kultur 

och religion men speciellt att barnen gör det då barnen internaliseras i skolan och kommer in i 

samhället lättare än vad föräldrarna gör. När de sociala strukturerna ändras faller det naturligt 

att tro att kulturella samt religiösa strukturerna ändras också (Roald 2009, s. 19). Att ha en 

moské är något de var tacksamma över. Det är viktigt för muslimska kvinnor att deras barn får 

gå till moskén och lära sig tron och om det forna hemlandet men även att ha som något 

centralt i barnens liv (Minganti 2007, s. 98). Kvinnorna upplevde att barnen skulle förlora 

deras traditioner då det inte är lika lätt att fira deras högtider här. Det var inte endast 

bekymmer över att hitta de varor de vill eller behöver, utan mest över att barnen inte anpassas 

efter deras högtider i den nya världen. Våra barn går i skolan under eid och ramadan, hur ska 

de klara av det? I våra länder är man ledig som man är i Sverige för jul och allt annat ni firar 

(Kalifa, 141123). Att skolan inte är anpassad till muslimska högtider är något många kvinnor 

klagade på och sa att det var orättvist samt att i deras länder är man ledig både jul och eid 

varför kan det inte vara så här?  Larsson och Sander skriver också i deras bok om hur 

muslimska kvinnor fann det jättesvårt att deras barn skulle orientera sig kring kristna 

värderingar där de förgivet taget skulle vara lediga under jultiden, påsk och andra 

västerländska högtider, medan de muslimska barnen kämpar för att få ledigt under eid och 

ramadan (Larson & Sander 2008, s. 309). Det var oroväckande för de nyanlända muslimska 

kvinnorna då fler och fler barn skippar eid för att de måste gå i skolan samt att de blir mer 

medvetna om de västerländska högtiderna istället. Många om inte alla av kvinnorna beskrev 

sorg men också stress för att ständigt praktisera sin religion inför barnen så att barnen inte 

skulle tappa bort sina rötter och tro.  

Det som är jobbigt också är att i våra länder vi hade vår kultur vi behövde inte 

tänka på det men nu när vi är här så tänker jag hela tiden jag måste föra vidare 



20 
 

min kultur till mina barn de är små de vet inte så mycket kultur det är mitt jobb 

att lära dem (Kalifa, 141123). 

 I deras tidigare verklighet i livsvärlden var detta något kvinnorna aldrig behövde oroa sig 

över då nästan alla omkring dem hade samma tro och rötter. Deras kultur fanns där hela tiden 

i deras undermedvetna. Jag kopplar detta till Berger och Luckmanns teori om intuitioner och 

normer. Där de menar att vissa intuitioner påverkar din vardag då de blir kopplade till 

normerna som finns där. Man anpassar sina intuitioner efter normerna som är påtagliga och 

finner då dessa intuitioner som idealiska. Instutioner kontrollerar människans handlande 

genom att bestämma och tolka handlingsmönster som styr in det i en enda riktning istället för 

att göra det andra teoretiska linjerna till ett alternativ. Normerna som stöder instutionerna, 

regler, värderingar mm allt tillsammans blir till ett enda system av socialt kontrollerande som 

existerar i många samhällen (Berger & Luckmann 1966, s. 70-71). I deras vardag innan de 

flyttade till Sverige när (vissa av) barnen gick i skola var de lediga under högtider vilket 

gjorde det mer påtagligt att det var t.ex. eid. Barnen gick till moskén med eller utan föräldrar 

då alla omkring dem också gjorde det. Kvinnorna behövde inte oroa sig det var givet taget att 

barnen internaliserades i deras tro och kultur. Det är viktigt för muslimska kvinnor att barnen 

har religionen i sina liv och att de håller det centralt, i deras livsvärld fanns det där förgivet 

men även i deras undermedvetna. Flytten till väst har dock försvårat detta. Nu var föräldrarna 

tvungna att ständigt påminna dem och praktisera tron och kulturen med barnen fast den nya 

världen gör det inte lika lätt för barnen, då det inte är så anpassat efter dem. Att Sverige är 

mångkulturellt är ingen tvekan men att Sverige ska anpassa sig för alla är inte riktigt fallet 

heller (Minganti 2007, s. 98).  

 

 

Vett och rimlighet 

I denna del kommer jag att använda mig av det fenomenologiska begreppet sunt förnuft. Jag 

kommer även använda begreppet face to face. Jag vill använda det sunda förnuftet för att se 

om det finns skillnader samt likheter på sättet man tänker och beter sig beroende på vart man 

kommer ifrån samt om det skapar svårigheter i livsvärlden, hinder, konflikter, och hur det 

misstolkas. Jag uppfattar det sunda förnuftet som värderingar som känns och finns naturligt i 

sinnet. 
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Olika verkligheter kan ge problem 

Berger och Luckmann antyder att andra verkligheter som skiljer sig från den dominanta 

verkligheten i livsvärlden är en värld utanför det sunda förnuftet. Detta gör det då svårt för en 

människa att förstå den andres verklighet om den befinner sig utanför livsvärldens sunda 

förnuft. (Berger & Luckmann 1966, s. 39). Problemen som uppstår behöver dock inte vara 

utanför livsvärlden, utan de kan hanteras med deras sunda förnuft som vet hur det ska agera 

och hantera problem. Dock finns det problem som det sunda förnuftet inte har erfarenhet utav 

och inte vet hur det ska handskas med det och istället hanterar det som ett ”problem”. De 

nyanlända kvinnorna befinner sig just nu i en verklighet där det delas ett annat tänkande, 

beteende och ”vettighet”. Detta är dock är inte allt helt annorlunda, vissa faktorer kan de 

referera till som de också har i sitt sunda förnuft som t.ex. att man måste jobba för att försörja 

sig, de måste lära sig svenska för att det ska fungera för dem i Sverige osv. Men det finns 

tankesätt och agerande som de nyanlända kvinnorna har med sig som inte passar in i den nya 

världen och som inte ses som ett sätt att bete sig på eller sunt förnuft i den nya världen 

(exempel på det kommer upp i detta avsnitt).  

 

Värderingar, moral, levnadsregler kan variera 

När jag började ställa frågor om det sunda förnuftet hade de flesta nyanlända muslimska 

kvinnorna inte något problem med det, de tyckte att det är ett sunt förnuft som många 

människor har. Men efter att jag hade ställt några frågor om sunda förnuftet och förklarat lite 

bättre, verkade i princip alla ha något att berätta som hade misstolkats eller krockat med det 

som de känner till som sunt förnuft och det ”svenska” sunda förnuftet. Mycket i svaren var 

kopplat till kvinnornas ursprung, med vad de känner till och var vana med i deras länder. Med 

det fenomenologiska begreppet sunt förnuft tolkade jag deras sätt att tänka, värdera och 

handla att byggas av erfarenheterna de fick i sin tidigare värld för det är där deras sunda 

förnuft bildades och utvecklades. Som jag nämnde i min inledning under rubriken metod 

intervjuade jag alla kvinnor var för sig sen tog jag in dem i en stor grupp där jag ville se om 

det kvinnorna upplevde som krockar och missförstånd stämde in på alla eller mer än just en 

person för att se att det inte enbart var en engångs händelse. Jag tänker ta fram några delar ur 

intervjuerna på de frågor som blev laddade med exempel som de nyanlända muslimska 

kvinnorna har upplevt som en krock eller missförstånd om sunda förnuftet samt som fler utav 

kvinnorna kunde relatera till och känna att de också upplevde samma krock. Efter varje 

intervju analyserar jag en bit och resonerar det kvinnorna har sagt. Trots att varje intervju 
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utgår från en kvinna så vill jag understryka att det var flera utav kvinnorna som upplevde och 

kunde referera till samma händelse därför tar jag upp just dessa frågor. 

 

Att vara oförskämd 

Tycker du att det som är vettigt och rimligt för dig inte är vettigt för t.ex. människor i 

Sverige? Om inte hur kan det missuppfattas? (eller vise versa) 

Nej, för mig är det självklart att hälsa på alla grannar, men här är de inte så. Om jag 

säger t.ex. god morgon kan de kolla konstigt på mig. Men jag förstår inte varför? Säg 

bara god morgon tillbaka? Eller faktiskt något som hände när jag var i ett centrum för 

några dagar sen som gjorde mig lite chockad var att jag stod och väntade på toa och det 

var en svensk dam som kom ut och innan mig stod det en liten flicka som skulle gå in 

men damen sa till henne :men vänta låt mig stänga dörren och så får du betala innan du 

går in. Jag blev chockad och sa till henne vad spelar det för roll om hon går in och 

kissar hon ska bara kissa inte betala och köpa något. Då sa kvinnan :jo men jag 

betalade för att gå på toa då ska hon och du också betala eller kan ni inte än göra det? 

Vill ni ha allt serverat? Jag visste inte vad jag skulle säga så då sa min dotter till mig 

som var med mig att för svenskar är väldigt rättvisa, men för mig var det inte rättvist 

utan konstigt och oförskämt att stänga dörren på en flicka bara för att hon ska också 

betala för att kissa haha. Helt sjukt eller hur? (Halita, 141120). 

För denna kvinna men även de andra intervjuade är det självklart att man inte ska stänga 

dörren på en liten flicka som vill gå på toa. Hon tyckte att det var oförskämt av kvinnan. 

Enligt henne spelade det ingen roll om kvinnan innan hade betalat eller inte, flickan borde få 

gå på toa utan att betala hon skulle trots allt bara gå på toa och inte köpa något. Vad kan detta 

ha att göra med? Är det pga. att kvinnan innan var snål? Kanske hade hon åsikter om andra 

etniska människor då hon specifikt sa  jo men jag betalade för att gå på toa då ska hon och du 

också betala eller kan ni inte än göra det? Vill ni ha allt serverat? (Halita, 141120). Hon 

kategoriserade dem i ett ni, som ger mig uppfattningen att hon ser dem som ”de andra” och 

inte vi/oss. Kvinnan påpekade även och sa att de ska ha allt serverat, de ger mig uppfattningen 

att hon kan ha haft negativa åsikter om människor med annan etnisk bakgrund, det kan ha lett 

till hennes inställning att stänga dörren och låta dem betala. Det kan ha vart annat också som 

fick kvinnan att göra det men det stämde i alla fall inte in med det som Halita kallar för sunt 

förnuft eller en bra värdering för enligt Halita och många av de kvinnor som jag frågade 

efteråt fick jag svaret att de bara toa, varför inte låta henne gå in? Självklart, speciellt när det 
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är en liten flicka (1-7). Detta kopplar jag med Berger och Luckmans begrepp face to face samt 

typifieringar. Enligt Berger och Luckman kan man missförstå någon när man är ansikte mot 

ansikte. De menar att i ansikte mot ansikte är det lättare att missförstånd sker än i en annan 

distanserad relation då typifieringar blir mer aktiva. De menar att typifieringar kan påverka 

handlingen som sker mellan ansikte mot ansikte. Typifieringar dömer hur du ska bete dig mot 

människan. I denna mening handlar man och beter sig mot den andre i ett typiskt sätt som 

man tror att man ska bete sig mot en t.ex. muslimsk kvinna. Men om man inte är ansikte mot 

ansikte kan handlandet verka annorlunda då typifieringen blir mer anonym. 

 I Halitas fall blev hon bemött i ansikte mot ansikte efter typifieringar, kan ha vart 

typifieringar som ”de som vill ha allt serverat - lata” eller helt enkelt ”de andra”. 

Typifieringen fick kvinnan att handlar mot Halita efter det beteende och termer hon trodde att 

den typifieringen t.ex. ”de andra” har. Man kan anta t.ex. att de beter sig på ett ”annorlunda” 

sätt, de har andra normer osv som den kvinnan antog att Halita och lilla flickan måste ha 

andra värderingar eftersom de är de ”andra” och inte som ”oss” och kanske därför inte betalar 

(Berger & Luckmann 1966, s. 45-46). Halitas sunda förnuft säger henne att hon skulle låta 

flickan gå på toa utan att behöva betala, hennes sunda förnuft säger henne också att hon inte 

skulle stänga dörren på flickan för om Halita gjorde det skulle hon tycka att hon gjorde fel och 

vara oförskämd. Det var så hon uppfattade kvinnan som gjorde så mot flickan som oförskämd 

och dum. Detta kopplar jag även med Berger och Luckmanns teori när de talar om normer 

som är bundna till instinktiva uppfattningar som medvetandet upplever som något naturligt 

och idealiskt. Att gå emot en norm som man uppfattar naturligt och idealiskt kan den andra 

uppfattas som ”onormal”. Kvinnan uppfattade Halita och den lilla flickan som något annat än 

”vanliga” då de inte betalade vilket för kvinnan är absolut självklart att man ska betala. Men 

även Halita uppfattade kvinnan som dum och som oförskämd för att hon inte lät den lilla 

flickan gå på toa (Berger & Luckmann 1966, s.82).   

Att ha slöja  

Tycker du att det som är vettigt och rimligt för dig inte är vettigt för t.ex. människor i 

Sverige? Om inte hur kan det missuppfattas? (eller vise versa) 

Ja att ha på mina barn slöja när vi gick till moské, men för andra kvinnor var det liksom 

fel för de sa att de var små och att vi tvinga dem. Men jag menar är du muslim är de 

självklart att du ska ha slöja i moské. Även om du inte är muslim om du går in i moské 

så ska du ha på dig slöja för att bara visa respekt. Ålder spelar ingen roll alla ska 

respektera Gud (Dunja, 141120). 
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Har det du tycker är vettigt och självklart krockat med något eller någon i Sverige? Tycker ni 

exempelvis olika om något som egentligen för dig är självklart att alla ska tycka likadant? 

Vissa saker inte allt. Skola, jobb och såna saker ja. Men sen privatsaker inte 

samma som religion saker det med slöja och kläder och så. Jag tycker att det är 

självklart och att man ska täcka sin kropp som kvinna för att inte förföra andra 

män, det är ju ändå kroppen som är förförisk och bara din man du ska förföra 

ingen annan. Så självklart ska jag se till att hindra det men i Sverige är det mer 

fritt och öppet jag ser bara i alla klädaffärer (Dunja, 141120). 

Dunja förklarade en upplevelse hon hade utanför moskén där två kvinnor anklagade henne för 

att ha slöja på sina döttrar. De tyckte att flickorna var alldeles för små för att bära slöja. Men 

för Dunja var det självklart att hennes döttrar skulle ha slöja när de gick in i moskén. Oavsett 

om du är muslim eller inte ber de dig att bära slöja på huvudet innan du går in i moskén. För 

Dunja är det självklart att hennes döttrar ska ha slöja på sig i moskén för respekt och för att 

det är så deras religion är. Det ligger naturligt för Dunja och hennes döttrar men inte för de två 

kvinnorna, de tyckte att Dunja tvingade hennes döttrar. Om man inte är muslim kan man 

uppfatta det annorlunda än om man var muslim och delade samma ”värden”. Icke-muslimer 

har inte fått den läran, den inställningen i medvetandet, det blir svårt att se det som förnuftigt. 

Enligt Berger och Luckman har varje kultur sina egna mönster. När människan formas och 

utvecklas i samspel med sin miljö är det samma med den period som människans jag formas. 

Människans jag förstod i samband med människans sociala process där den signifikanta andre 

fungerar som förmedlare av den naturliga och mänskliga miljön (Berger & Luckmann 1966, s. 

66). Dunja och de andra kvinnorna har socialiserats i en miljö där islam har varit en 

dominerande religion och där islams levnadsregler har varit rötterna när de nyanlända 

kvinnorna har genomgått sin sociala process. Kvinnorna kan ha sett sina mammor ha på sig 

slöja samt fått den läran om slöjan som med tiden har lagt sig naturligt hos kvinnorna och 

förts samt skolats till deras döttrar.  

Är man muslim och socialiserats i en sådan miljö är det inget tvång utan det ligger naturligt 

och hör till religionen. Som Berger och Luckmann även menar att människan konstruerar sin 

egen natur (Berger & Luckmann 1966, s. 65). För troende muslimer är kvinnans klädsel en 

del av en gudomlig plan för mänskligheten. Enligt Koranen uppmanas kvinnan att klä sig och 

bete sig på ett sätt som hejdar deras sexuella attraktionskraft när det är i sällskap eller i närhet 

av icke anhöriga män, då kommenderas kvinnorna att på kroppsnivå vara ansvarig för 

samhällets ordning speciellt eftersom att kvinnan ses som en fresterska/frestelse (Minganti 
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2007, s. 230). I moskén är det viktigt att männen och kvinnan kan be utan att bli avbrutna i 

deras förbund med Gud av tankar pga. sexuell frestning, det är extra viktigt oavsett om 

muslimska kvinnan bär slöja eller inte utanför moskén, att hon bär slöja och är helt täckt i 

moskén just för att sexuell attraktion inte ska uppstå. Det gäller alla flickor så fort de börjar 

mogna till (Minganti 2007, s. 119&124). 

 Hannah som även tog upp liknande svar vid frågan över men även resten av kvinnorna är 

detta förståndigt och självklart att de ska bära slöja i moské. I västvärlden är idealbilden av 

kvinnan dock mer individuell där hon inte behöver tänka efter mannen. Detta kan krocka då 

de befinner sig i västvärlden med en helt annan kvinnlig idealbild. För de muslimska 

kvinnorna är idealbilden av kvinnan väldigt starkt bunden till deras religion vilket inlärs vid 

en tidig ålder som sen ligger naturligt hos dem. Idealbilden av muslimska kvinnor är att hon 

ska signalera ärbarhet och ska veta hur hon ska uppträda i offentliga sammanhang. Det gäller 

även slöjan att bära slöja symboliserar mer än ärbarhet, det är även ett sätt att visa att man är 

muslim. Kvinnan inom islam, som sagt, kan ses som en fresterska och ska därför härda 

mannen från att fresta genom att täcka sin kropp och hår (Minganti 2007, s. 99&107). Om 

man inte följer islam och inte har någon aning om hur deras ”regler”, ”normer” och andra 

idealbilder är så är det lätt att missförstå människorna som praktiserar religionen. Men även 

vise versa kan de nyanlända muslimska kvinnorna missförstå kvinnorna i väst. 

 

Att bjuda eller inte bjuda? 

Har det du tycker är vettigt och självklart krockat med något eller någon i Sverige? Tycker ni 

exempelvis olika om något som egentligen för dig är självklart att alla ska tycka likadant? 

 Ja, jag bjuder alltid folk hemma hos mig på t.ex. kaffe, men jag blir aldrig 

bjuden. Och när jag var hos en kollega hon skulle äta lunch då sa hon till mig 

vänta lite här du kan sitta i vardagsrummet medan jag äter, hon frågade inte mig 

är du hungrig vill du ha? Hon kanske inte hade mat men också jag om jag inte 

hade jag skulle i alla fall fråga. Jag ville inte äta och om hon frågade jag skulle 

säga nej tack, det är oförskämt att inte fråga. Det är vansinnigt som svenskar 

säger haha. För mig är det självklart att jag ska bjuda dem på något hos mig och 

speciellt om jag ska äta jag ska inte säga vänta här usch. Mina väninnor från 

jobbet jag har nu jag bjuder alltid på bullar som vi köper på rasten men inte en 

gång har de gjort det (Hannah, 141121). 
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Det som krockade med Hannahs sunda förnuft var att hon upplevde att hon alltid bjöd på det 

hon hade för det var självklart att hon skulle fråga om någon annan ville ha kaffe och mat 

hemma hos henne men när hon själv befann sig hos sin väninna och väninnan inte frågade 

henne om hon var hungrig eller ville ha mat stämde det absolut inte in med Hannahs sunda 

förnuft. Hannah tycker att det är självfallet att man ska fråga den andra speciellt om man själv 

ska äta. Hon tycker att det var ”vansinnigt” och oförskämt att inte fråga. Hon märkte det 

också när hon alltid bjöd hennes kollegor på bullar men blev aldrig bjuden tillbaka. Redan här 

kan vi se att Hannahs sätt att vara på och handla inte är det samma med hennes kollegor. Kan 

de bero på olika uppfostran? Kan det bero på att andra kanske är fattiga? Eller inte tänker på 

det? Kan det bero på olika kulturer? Ja, till alla frågor men samtidigt kan det vara att deras 

tankefigur och deras naturliga inställning inte är den inställningen som Hannah har, att 

naturligtvis bjuda sin medmänniska när man har något man själv ska äta. Denna upplevelse 

kunde nästan alla i gruppen referera till. Alla hade någon kommentar om att i deras länder är 

det så det fungerar man bjuder alltid någon i sitt hem speciellt när man själv ska äta men så 

var det inte här i Sverige tyckte de. 

 

Många sa att när deras barn var över hos vänner så fick de vänta i vännernas rum medan 

vännerna åt men för dem själva var det utan tvekan att de skulle lägga upp mat för barnens 

vänner när deras egna barn skulle äta. Mitt barn sa, mamma jag vill också äta som ”Nicklas”, 

det luktade så gott men jag fick aldrig äta jag väntade i rummet men lukten gjorde mig så 

hungrig (Nahida, 141117). Efter denna kommentar sa kvinnan att hon inte förstår hur man 

kan göra så, Hur är det möjligt att inte hälla upp för de andra barnet? Tänker man inte, 

känner man inte? Jag skulle aldrig kunna göra så (Nahida, 141117). För de nyanlända 

kvinnorna är det en naturlig instinkt, ett naturligt tänkande som innebär att de utan tvekan 

skulle hälla upp mat för andra barn eller bjuda vem nu än det skulle vara. Många kanske inte 

ser detta som ett sunt förnuft utan ett sätt att bete sig på men eftersom att alla kvinnor håller 

med om detta och tycker att det är en naturlig inställning som en kvinna borde ha, räknar jag 

att det är ett sunt förnuft från deras sida där de kommer ifrån. Även detta kopplar jag med 

Berger och Luckmanns teori om en viss socialiseringsprocess som människan genomgår 

under sitt liv. Det som tas förgivet och man vet som ”sanning” är kunskaper som man har 

integrerats med under socialisationsprocessen. De menar att människan under denna process 

socialiseras med vissa levnadsregler som har överförts från generation till generation som 

innehåller ”regler” och ”recept” för ett tillbörligt beteende. Dessa levnadsregler faller i slutet 

som naturliga intuitioner och som är integrerade med egna sociala gruppen då de har 
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anpassats, uppstått och överförts ur den egna gruppen. Dessa kunskaper och intuitioner som 

blir naturligt inställda hos en människa är en samling giltiga ”sanningar” om verkligheten. En 

avvikare av dessa ”regler” dessa ”sanningar” ses som omoralisk (Berger & Luckmann 1966, 

s. 82-83). De nyanlända muslimska kvinnornas sätt att leva och bete sig på har socialiserats i 

en annan miljö med andra levnadsregler än det svenska vilket kan vara anledningen till de 

bådas sätt att vara på när det gäller att bjuda på mat eller inte. Det behöver inte vara så att 

människor i Sverige gör något fel att inte bjuda utan det är helt enkelt något som de inte 

tänker på naturligt utan kanske ligger annorlunda beroende på människans uppväxt. Det finns 

många antropologer som har forskat inom detta ämne, som förklarar varför vissa människor 

inte delar eller inte delar sin mat1. Om man ser det från den andra sidan från t.ex. en svensk 

sida, där man inte är van att bjuda, kan de uppfatta den andra människan i det här fallet de ny 

anlända kvinnorna som underliga. Tankar som varför bjuder hon på allt? Är det något hon 

vill? kan dyka upp. Själva saken är att när människor från olika kulturer möts med olika 

tankefigurer och sunt förnuft kan göra att det uppstår en krock och ett missförstånd.  

 

Detta kopplar jag inte endast med det sunda förnuftet och olika socialiseringsprocesser som 

varje social grupp har utan även med Berger och Luckmanns teori om visst socialt lager av 

kunskap som man förväntar sig att alla ska ha i vardagslivet. Exempel på detta är kvinnan som 

besöker toaletten vet att man ska betala innan man går på toabesöket som alla andra visste 

som gick på toaletten innan henne. Detta har kvinnan men även andra tagit förgivet eftersom 

att ”alla” gör så.  Men när denna förgivet tagna kunskap avbröts och någon annan i detta fall 

lilla flickan bestämde sig för att gå på toaletten utan att betala uppstod det för kvinnan ett 

problem. Flickan betalade inte som man ”ska” göra och ”borde” göra utan skulle gå in på 

kvinnans förtjänst vilket gjorde kvinnan arg eller frustrerad. Trots att man är medveten om att 

det finns människor som inte delar samma eller allt inom samma sociala lager av kunskap 

tänker man inte på det när det kommer till förgivet tagna ämnen och speciellt när andra 

människor som har samma lager av social kunskap bekräftar det. När en ”outsider” kommer 

in i bilden och avbryter detta givet tagna är det då man stannar till och reagerar (Berger & 

Luckmann 1966, s. 58).   

 

 

                                                           
1 Se t.ex. Adrian.V Jaeggi, M. Gurvens avhandling ”a phylogenetic meta-analysis” samt 

”Food sharing in umans and other primates”. 
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Att dela på hyran är att bli försvenskad 

Tycker du att det som är vettigt och rimligt för dig inte är vettigt för t.ex. människor i 

Sverige? Om inte hur kan det missuppfattas? (eller vise versa) 

 Aaah jag kom på, min man kommer döda mig men han vet inte i alla fall haha. När 

vi bodde hos hans släktingar de t.ex. delade pengar på deras hyra alla skulle betala 

och deras barn också de var bara 18 jag tror. I Irak vi gör inte så jag blev chockad 

när de frågade efter pengar av deras barn. Jag sa till min man vad gör de? De ”aib” 

som vi kallar det. Han sa till mig ssh. Men jag har märkt nu efter att bott här i 

Sverige ett tag att så man behandlar sina barn som vuxna, i Irak man försörjer sina 

barn tills de flyttar hemifrån det är självklart. Aldrig ska barn betala hemma och 

speciellt inte hyra det är sjukt vet du. De dina barn liksom. Jag kommer inte fråga 

mina barn om hyra så länge de bor hos mig ska jag ta hand om dem (Marjem, 

141117). 

Marjem blev överraskad när hon bodde hos sin mans släktingar i Sverige och det kom upp en 

händelse mellan släktingarna där de skulle dela pengar för hyra med sina barn. Marjem är inte 

alls van vid detta. I sin kultur i Irak försörjer man sina barn så länge de bor hemma oavsett 

ålder när hennes mans släktingar bad deras barn för pengar åt hyran blev Marjem överraskad 

att hon sa att det var ”aib” som betyder ”genant” på svenska. Man gör helt enkelt inte så. Det 

var sjukt tyckte hon, man tar hand om sina barn men i Sverige uppfattade hon att man 

behandlar dem som vuxna redan vid en tidig ålder. Vad som är rätt att göra med sina barn kan 

man tycka olika om men att Marjem tyckte att det var helt sjukt och att man inte alls gör så i 

Irak tyder det på att hennes mans släktingars sätt att hantera deras barn inte alls stämde in med 

Marjems sunda förnuft. Har hennes mans släktingar som själva är från Irak men har efter en 

lång tid i Sverige försvenskat deras sunda förnuft? De kvinnorna som redan hade släkt här 

kunde uppleva att deras familj och släkt hade ändrat ”karaktär”. Enligt Berger och Luckmann 

har intuitioner påverkan på våra vardagsliv. Normer som är slutna till intuitionerna är regler 

som medvetandet upplever som naturliga då det matas in i vårt medvetande. Dessa normer 

upplevs oftast som normala och ideala som människor socialiseras in med och anpassar sig 

efter. Kvinnor som har haft sin släkt här och som enligt kvinnorna har släkten ändrat karaktär 

har de genomgott en socialisation av dessa normer. De har socialiserats i den västerländska 

kulturen och då även i sättet att agera (Berger & Luckmann 1966, s. 70-71). 

 Aylet Shachar menar att minoriteter kan välja mellan 3 strategier i förhållande till 

majoritetssamhället antingen är det full assimilering, reaktiv kulturalism som innebär att man 
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håller fast vid det traditionella normerna, värderingar och lagar och sen finns det begränsad 

particularism där minoriteterna ger upp vissa kulturella särdrag för att uppnå social och 

ekonomisk integration. De nyanländas familjer har vid det här lagret valt begränsad 

particularism för att uppnå ekonomisk integration (Roald 2009, s. 37). För de nyanlända 

kvinnorna som än är i reaktiv kulturalism fann detta konstigt att familjemedlemmarna har 

integrerats i svenska samhället. Aylet påpekar även att minoritetsgrupper som ännu tillhör 

reaktiv kulturalism betraktar medlemmar som transformeras till majoritetssamhället för 

förrädare och försvenskade speciellt om kvinnor är dem som transformeras (Roald 2009, s. 

38). I detta fall sa Marjem att det var ett genant sätt släktingarna betedde sig på och att hon 

märkte att de hade ändrat karaktär och beskrev det med att det är så man gör i Sverige kan 

tolkas med att hon betraktade släktingarna att ha transformeras till en del av 

majoritetssamhället med andra ord som försvenskade.  

Ett annat exempel är Hannah har sin stora dotter boende med henne, hon fick frågan från en 

person från myndigheterna om hennes dotter betalar eller hjälper till med hyran. Hannah 

tyckte det var jättekonstigt att de frågade henne det och hon sa att hon svarade dem nej 

absolut inte och att personen från myndigheterna sa till henne men det måste du ändra på hon 

är över 18 år och hon måste betala hyra det är så det är i Sverige (Hannah, 141121). Hannah 

sa att hon trodde att hon förstått fel och att kvinnan kanske tänkte att det inte var Hannahs 

dotter eller att det var hennes dotters lägenhet. Hon kunde inte förstå hur det kunde vara så i 

Sverige. Detta gav mig uppfattningen att flera om inte nästan alla utav kvinnorna hade 

inställningen att de skulle ta hand om deras barn och försörja dem tills barnen flyttade 

hemifrån oavsett ålder, det var en självklarhet. Kvinnorna sa att de aldrig skulle be sina barn 

om hyra även om de verkligen behövde hjälp. Deras sätt att tänka om just detta med hyra som 

verkar vara en naturlig inställning hos kvinnorna och att ta hand om barnen ligger i grunden i 

rättesnöret i islam där kvinnans roll som mor och hustru och husmor ses som gudomligt given 

samt att mannen är han som är ute och arbetar och försörjer sin familj i den ekonomiska 

delen. Detta bygger på några profettraditioner i koranen och det var så det funkade i deras 

hemländer. Det är mannen som ska försörja dem men kan bli så att i och med ekonomiska 

förändringar och migration till västvärlden kan kvinnan får rollen som försörjare då mannen 

kanske fortfarande är arbetslös. Religiösa förändringar sker oftast omedvetet och är något som 

man helst förnekar (Roald 2009, s. 19). Dessa kvinnors släkt har fått chansen att höja sin 

ekonomiska status de har kommit in i majoritetssamhällets system och barnen har 

internaliserats, både barnen och frun är ute och jobbar (enligt Hannah vid en följdfråga). 
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Majoritetssamhällets system är något som de nyanlända inte har mycket kunskap om, 

invandrarorganisationen följer majoritetssamhällets livsmönster där de är byggda på ett 

typiskt svenskt system. Det är riksorganisationer och underorganisationer där demokratiska 

spelregler och val samt årsmöten måste följas för att organisationerna ska få ekonomiskt stöd 

för verksamheterna. När sociala strukturer förändras kan man förlora den kulturella och 

religiösa praxisen (Roald 2009, s. 19-20). För att de ny anlända kvinnorna ska förstå och 

kanske även själva genomföra denna transformation måste det nya sättet legitimeras för dem 

med andra ord måste det nya sättet förklaras och försvaras men även praktiseras för att de ska 

förstå det. 

 

Prata högt i biblioteket 

Tycker du att det som är vettigt och rimligt för dig inte är vettigt för t.ex. människor i 

Sverige? Om inte hur kan det missuppfattas? (eller vise versa) 

Aa samma fast jag ska berätta vad som hände. Jag gick till biblioteket med min 

son precis i början när vi kom till Sverige. Vi letade efter en bok till honom hans 

lärare sa att han måste läsa mycket för att hinna med de andra barnen så vi gick 

dit och står och pratar vilka böcker och då kommer en kvinna till mig och säger 

ursäkta du förstår väll att man inte ska prata högt i biblioteket eller har du inget 

vett i huvudet?! Och då visste jag inte så bra svenska så min son sa till mig vad 

hon sa men ja kommer ihåg ordet vett…så aa nej jag visste inte att man ska vara 

så tyst i bibliotek de böcker bara ingen satt där? Jag visste inte så för mig jag 

bara prata med min son men hon tyckte jag var knäpp? Jag pratade inte ens högt 

det var vanligt (Hannah, 141121). 

Hannah hade pratat i biblioteket med sin son när hon var ny i Sverige hon hade ingen aning 

att man skulle försöka ha låg profil i biblioteket. Hon tyckte att hon upplevdes som knäpp av 

kvinnan för att hon inte var tyst eller för att hon pratade högt. Hannah sa att ”de bara böcker, 

ingen satt där?” Så Hannah förstod inte alls varför hon skulle vara tyst det tolkar jag med att 

det inte finns en naturlig inställning hos Hannah att hon ska ha låg profil på bibliotek. Som jag 

nämnde tidigare och refererade till finns det intuitioner som är bundna till normer och som 

påverkar våra liv och vårt handlande. Om man bryter mot dessa normer ses man som 

omoralisk eller okunnig (Berger & Luckmann 1966, s. 83). Eftersom Hannah inte är uppväxt i 

Sverige har hon inte fått den inställningen. Här kan vi se att sättet att vara på kan variera 
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beroende på vart man kommer ifrån, kultur eller uppväxt. Även detta kopplar jag till Berger 

och Luckmanns teori om hur den signifikante andre fungerar som förmedlare av människans 

sociala process av den naturliga och mänskliga miljön. Att vara tyst i biblioteket är något man 

lär sig, något man inmatas sen man blir liten av bla föräldrar och lärare som säger åt en vilket 

med tiden blir sunt förnuft och en naturlig inställning att man självklart inte ska prata högt i 

bibliotek. Denna kvinna har inte fått den disciplineringen i sin socialisationsprocess av den 

mänskliga miljön som många andra i Sverige säkerligen har fått (Berger & Luckmann 1966, 

s. 66). Enligt kvinnorna är detta något som flera har råkat ut för. Nya människor som har 

kommit till Sverige som de känner till och fått höra ser deras barn som stökiga och 

ouppfostrade. Kvinnorna sa att de även har råkat ut för samma händelser men på andra ställen 

som t.ex. bussen, där de sitter och pratar med varandra vilket kan uppfattas av ”svenskar” runt 

omkring dem som störande för att de är högljudda. De tyckte att svenskar bara sitter och tittar 

ner i bussar och tunnelbanor och inte säger ett ord, det är som att de har en knapp så fort de 

sitter i tunnelbanan trycker någon på deras knapp och dem stängs av (Halita, 141120). 

 

Alla dessa krockar och missförstånd som kvinnorna har haft som för de själva är självklara är 

inte detsamma för andra i Sverige. Det som har presenterats i texten bla att det ska vara 

rättvist, alla ska betala innan man går på toaletten och inte gå in på någon annans förtjänst, att 

hjälpa till och betala hyra hemma när man är gammal nog, att inte prata så högt i biblioteket 

och att en kvinna ska klä sig som hon känner för, är vissa faktorer som majoriteten i Sverige 

känner till och tycker är logiska men för dessa kvinnor ses det annorlunda. Det gör att 

kvinnorna inte vet hur de ska uppföra sig så att de inte missförstås och uppfattas som 

konstiga. Det kan stoppa dessa kvinnor från att våga bjuda på sig själva för att de inte riktigt 

vet hur de ska göra det för att passa in och inte tas på fel sätt. Som en kvinna sa i intervjun och 

som många av kvinnorna instämde i var: 

Jag kan tycka att jag missuppfattas och ses som konstig bara för att jag t.ex. 

säger god morgon till alla mina grannar, de är självklart jag ska säga god 

morgon, eller en människa jag kanske träffar på tåget på morgonen säger jag 

god morgon men de tittar på mig konstigt som om jag ska tjuva dem eller 

kanske flörtar bara för att jag säger god morgon. Det är svårt för att ibland vet 

jag inte vad jag ska säga eller vara. Ibland känner jag att jag måste tänka vad jag 

ska säga två eller tre gånger innan jag säger det för andra kanske tycker jag är 

konstig eller innan jag ska göra något. Och ibland är jag tyst fast jag egentligen 



32 
 

vill säga något men jag gör inte det för att självklart alla människor är inte lika 

(Nahida, 141117).  

Jag tror efter att ha bott ett tag i Sverige som många andra nyanlända börjar man förstå den 

nya världen bättre och normer börjar bli mer naturliga, vilket gäller för t.ex. deras släktingar 

som redan har bott här och många andra människor som har flyttat till Sverige. Dock behöver 

inte allting ändras men det som är gemensamt och det som man kallar för allmänt sunt förnuft 

börjar man förstå sig bättre på. Ställningsantagande om vad islam är påverkas oftast av den 

egna världsbilden och subjektiva föreställningar. Kulturell bakgrund i ett dynamiskt samspel 

med olika texter formar olika uppfattningar om vad som är islamiskt och vad som är rätt och 

god gärning, handling samt tankefigur vilket kan leda till olika typer av ”sunt förnuft” (Roald 

2009, s. 20-21). 

 

Bemötande 

Oavsett allt missförstånd och krockar som kvinnorna har haft i nya världen har de träffat på 

många trevliga och snälla människor som har hjälpt dem oavsett missförstånd. Alla kvinnor 

hade i samband med frågorna som handlade om det sunda förnuftet något positivt att säga om 

hur människor bemötte dem. Frånsett om de hade bemöts av vissa på ett negativt vis och blivit 

missförstådda så fanns det ett bemötande som var mer än tillfredande.  

Jag skulle ta rulltrappan upp jag stod och väntade och massa människor bakom 

mig höll på hela tiden säga uuf, ooh, ursäkta akta, jag tänkte varför säger de bara 

till mig hela tiden ursäkta akta jag förstod inte vad jag gjorde för fel de fanns 

massor med människor som stod bara sen en kvinna drog mig åtsidan och :sa du 

vet att på ena sidan kan du stå stilla men på andra sidan lämnar vi det fritt så att 

folk kan gå förbi om de vill, då tänkte jag ahaaa. Hon var jättesnäll faktiskt sa 

till mig med en sån gullig röst (Iman, 141123). 

Alla kvinnor sa i de enskilda intervjuerna att när det uppstod missförstånd så fanns det folk 

som inte var trevliga alls men att det var fler trevliga än otrevliga. När de märkte att det blev 

en krock så skrattade många bort det eller förklarade och reda ut det trots att det tyckte olika 

om saken så visade de respekt och förstånd att de i själva verket kunde tycka och tänka olika. 

Jag stod i hissen eller du vet en såndär hiss som går upp från berg iallafall med 

barnvagnen och mina barn, det var fullt men en kvinna och hennes man försökte 
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komma in ändå så vi aktade på oss men det var så trångt och min lilla dotter är 

rädd för hissar så jag visste att hon skulle få panik jag sa till dem kan ni inte ta 

andra hissen, hon bara kollade på mig och smilade så jag smilade bara tillbaka 

(Dunja, 141120). 

Med begreppet face to face kan man se hur människor reagerar mot varandra som en slags 

spegelrelation. Om den ena ler så ler man tillbaka oavsett om du inte vet vad personens 

instinkt verkligen är.  

I hissen sa hon till sin man på assyriska stå inte så nära henne, hon är muslim 

hon kan inte röra en man eller de gillar inte män och skrattade sen fortsatte hon 

och sa annat, jag fattade allt och blev förbannad faktiskt men för mina barn ja sa 

ingenting och sen hon puttade barnvagnen framåt och sa de finns massa plats här 

och då min dotter började gråta och skrika jag vill ut jag vill ut ta mig ut, då stod 

hon bara stilla och tittade fattade ingenting, ja sa till kvinnan min dotter får 

panik i hissar och då tror jag att hon fattade varför jag sa ta nästa hiss men jag 

tror hon trodde jag kanske var elak och hon var elak tillbaka och puttade 

barnvagnen men efter hon sa ahaaa förlåt mig, men Gud vad hemskt och hon 

försökte lugna min dotter men det gick inte haha, ingen kan lugna henne (Dunja, 

141120). 

Man kan ha föreställningar att personen är elak och bete sig elakt mot dem men när man står 

ansikte mot ansikte kan det inte bli verkligare än så och i sådana situationer kan man bli 

motbevisad att människan inte alls är elak och istället börja bete sig snällt. Dunja hade inte 

gjort kvinnan något utan bad henne bara ta nästa hiss för att hon tyckte att det var lite trångt, 

hon visste hur hennes dotter skulle ha reagerat men kvinnan och mannen måste ha föreställt 

sig att Dunja sa det för att vara elak. Efter att Dunja hade motbevisat kvinnans föreställning 

om att hon var elak och gav henne en förklaring att det var pga. hennes dotter försökte 

kvinnan istället att hjälpa till. Som jag även har nämnt tidigare antyder Berger och Luckmann 

även att i ansikte mot ansikte kan det vara lättare att missförstånd sker än i en relation på 

distans för då är det mer anonymitet emellan. Om Dunja t.ex. var på telefon med någon hon 

inte kände som hörde konversationen, kunde personen på telefonen antagit att hissen var full 

men i kvinnans fall såg hon att det fanns plats för henne och hennes man så hon gick in ändå 

och antog att Dunja kanske var elak eller att hon inte ville ha hennes man i hissen. I ansikte 

mot ansikte mötet kan även missförstånd ske genom typifieringar som i Dunjas fall sa 

kvinnan till hennes man att han inte skulle stå bredvid Dunja för att ”hon var muslim och de 
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får inte röra män eller att de inte gillar män” (Berger & Luckmann 1966, s. 44).  Som nämnt 

tidigare menar Berger och Luckmann att typifieringar som t.ex. ”en muslim” kan påverka 

handlingen som sker ansikte mot ansikte. Typifieringen bestämmer hur du ska bete dig mot 

människan. I denna mening handlar man och beter sig mot den andre i ett typiskt sätt som 

man tror att man ska bete sig mot en t.ex. muslimsk kvinna. I Dunjas fall blev hon bemött 

efter typifieringar ”muslim”. Detta sker för det mesta, antar jag, då Dunja bär slöja men det 

kan även vara för att de missuppfattade varför Dunja bad dem ta nästa hiss. Kvinnan kanske 

antog att Dunja inte ville ha mannen i hissen då hon ändå gav Dunja typifieringen ”muslimsk 

kvinna” där typifiering inledes med ett visst beteende och termer som kvinnan trodde hörde 

till typifieringen ”muslimsk kvinna”. I detta fall att en man inte ska ”stå” eller vara ”nära” en 

muslimsk kvinna. Kvinnan som kom in i hissen antog med andra ord att Dunja ska vara på ett 

visst sätt och ha vissa normer (Berger & Luckmann 1966, s. 45-46).  

…och när jag skulle ta ut barnvagnen från hissen jag fastnade med hjulen och 

min dotter grät och andra barnen skrek mamma mamma ooh jag blev galen, 

kvinnan hjälpte mig ta ut vagnen också. Jag sa tack till dem och hon sa 

ingenting snälla förlåt och jag skakade hennes hand sen med flit jag skakade 

hand med hennes man för att visa att det hon sa faktiskt inte är sant (Dunja, 

141120). 

Dunja ville bevisa att typifieringen kvinnan hade om att ”en muslimsk kvinna” inte får ”röra” 

eller ”gillar” män inte är sant. Hon slog ifrån sig typifieringarna som kvinnan hade mot henne 

och istället bevisade hennes unika personlighet. Berger och Luckmann menar att i face to face 

situationer kan man motbevisa typifieringar eller bekräfta dem (Berger & Luckmann 1966, s. 

45-46).   
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AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 

 

Mitt syfte med uppsatsen var att försöka ta reda på vilka svårigheter som nyanlända 

muslimska kvinnor stötte på, utifrån deras egen synvinkel, när de kom till Sverige i försök att 

etablera deras nya liv. Jag ville ta reda på hur de upplevde sin nya verklighet. Huvudsyftet var 

att ta reda på vilka svårigheter som medföljde upplevelsen av den nya världen som en 

muslimsk kvinna, hur de blev bemötta av svenska samhället och vilka hinder/krockar som 

kom upp mellan de muslimska kvinnorna och det uppfattade ”svenska”.  

 

Nya verkligheten, att inte ha samma vanor och rutiner 

Vad finner de nyanlända muslimska kvinnorna som svårigheter i den nya världen? och i 

jämförelse med deras tidigare vanor och rutiner? 

Som tidigare diskuterat i inledningen men även i analysen som Berger och Luckmann har 

antytt är, att i vår livsvärld har vi byggt upp vårt vardagsliv med rutiner och vanor som kan 

avbrytas och fixas. Jag har även diskuterat det sunda förnuftet hur det kan hantera och ”fixa” 

avbrutna rutiner men även hur det hanterar avbrutna rutiner och vanor som det sunda förnuftet 

inte har erfarenhet av. Detta ledde till att det sunda förnuftet hanterar det som ett ”problem”. 

Hur har de nyanlända kvinnorna hanterat dessa rutiner och i den nya verkligheten? Hur har 

transformationen mellan två verkligheter upplevts? En vana och rutin som var huvudtemat 

med mina informanter var familjen. Att kunna umgås och träffa sin familj och släkt men även 

vänner och grannar, var viktigt för alla kvinnorna då det var det som deras vardag byggdes på.  

I mitt analyskapitel jämförde jag kvinnor som redan hade familj i Sverige med kvinnor som 

inte hade familj i Sverige, för att se vilka skillnader och svårigheter dessa skillnader gav. 

Resultatet blev att de nyanlända muslimska kvinnorna med familj i Sverige, inte kände eller 

relaterade till ensamhet och isolering medan de kvinnorna som inte hade en redan inbodd 

familj i Sverige kände stor saknad av ett socialt nätverk. De kände även av ensamhet och 

isolering. Detta pga. att de vanor som de var vana vid i sin tidigare verklighet, som att umgås 

med familj som de själva beskrev dag och kväll samt att bara kunna gå ut och ses eller gå hem 

till varandra och fira traditioner med varandra, var något de inte kunde göra längre. De kunde 

inte relatera till dessa upplevelser som var viktigas för dem och detta var en av de 

svårigheterna de upplevde. Kvinnorna med en inbodd familj i Sverige, som fortfarande kunde 

uppleva dessa vanor med familj i nya verkligheten varken beskrev eller upplevde en liknande 
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saknad. Enligt Berger och Luckmann innebär vanor och rutiner i det vardagliga livet en 

psykologisk lättnad av att behöva välja mellan alla beslut i människans aktiva liv, vanor gör 

även att människor inte behöver ange eller tolka vad varje situation innebär på nytt (Berger & 

Luckmann 1966, s. 69-70). Att ändra livsvärld till en annan livsvärld man egentligen inte är så 

bekant med kan vara svårt då människans medvetande är mest medverkande när hon känner 

och upplever att verkligheten av livsvärlden är normal och given (Berger & Luckmann 1966, 

s. 34-37).  Dessa kvinnor har fått denna psykologiska lättnad att bli en tyngd där de måste 

tolka om allt på nytt, försöka förstå nya regler och glömma bort gamla vanor samt bygga upp 

nya. Inget just nu är givet och självklart så dessa nyanlända muslimska kvinnor pendlar 

mellan vad som är givet, självklart, vad som är nytt. De är i en process där de bygger upp ett 

nytt ”liv” med nya ”medvetna och omedvetna regler samt relationer”. Kvinnorna med en 

inbodd familj har dock fortfarande den psykologiska lättnaden och behöver inte omtolka lika 

mycket som kvinnorna utan familj. De kan fortsätta till en stor del med det de var vana vid 

och hade som vanor och rutiner. 

Orten, tron och barnen. 

De nyanlända muslimska kvinnorna utan inneboende familj i Sverige kände att de helst kunde 

hålla sig till sin förort för att de åtminstone där kunde finna någon slags gemenskap med 

invånarna i förorten samt bekantskap i bla affärerna där. De kunde relatera gemenskapen i 

förorten till deras tidigare verklighet men även till vanor och rutiner och förgivet tagna saker 

som det hade tidigare t.ex. matvaror i butiker som var speciellt beställda för deras högtider. 

Detta kunde ge dem förnimmelseförmågor till deras gamla verklighet som de var vana vid 

men även gav dem chansen att kunna hålla fast vid deras traditioner och kultur. I den 

tolkningen finner jag dessa kvinnor isolerade och de endast kan finna gemenskap, bekantskap 

och en slags trygghet i förorten. De finner någon psykologisk lättnad då de känner igen något 

i en ny värld där allt annat är rätt så främmande. Min fråga nu är om isolering till orten och 

endast till människor från deras innegrupp är ett eget val eller om de själva väljer isoleringen? 

Vanligen avgränsar sig grupper mot andra i samhället och använder deras ”nomo” d.v.s. 

normativa system som anledning. Oftast är det beroende på rädsla för anpassning till 

omgivande samhället som kan få deras ”nomos” att upphöra. Detta uppstår i det kulturella 

mötet mellan minoriteter och majoriteter men även pga. av segregation där minoriteterna 

försöker assimileras men blir avvisade och ses som annorlunda (Roald 2009, s. 37). Jag tror 

att kvinnornas val av förorten inte har så mycket att göra med rädslan av att ses annorlunda 

utan pga. att deras ”nomos” kommer att försvenskas. Jag tror även att de nyanlända 
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muslimska kvinnornas val att hålla sig till förorten är pga deras ”kultur” kan levas och är mer 

påtaglig i förorten. Muslimska invandrargrupper i Sverige är kollektivistiska såtillvida att 

deras gemenskap bygger på familjegemenskap. De har ett system där de prioriterar sin 

familjegrupp eller annan grupp som är närmast sin etniska, religiösa men även nationella 

grupp. Varför de föredrar dessa grupper är för att de bäst förstår varandra och delar samma 

värden och normer och där det kollektivistiska grupperna är ett sätt att hålla samman gruppen 

och speciellt för kvinnor att kunna fogas i deras strukturer (Roald 2009, s. 23). Därför kan de 

muslimska nyanlända kvinnorna som inte har någon familj i Sverige känna extra mycket 

ensamhet och isolering och finna det svårare då de inte har någon att ”stödja” sig på och 

hjälpas åt att hålla fast vid sin strukturer. Man kan se detta då de kvinnorna med familj här 

inte kände så mycket svårigheter när det gällde ensamhet och isolering.  

Med tanke på detta kan man förstå varför de nyanlända muslimska kvinnorna fann svårigheter 

i den nya verkligheten angående. deras barn och tro. Denna oro uppstod pga. skillnader av 

vanor och rutiner samt normer som fanns förgivet taget i deras tidigare verklighet men som 

inte finns i den nya. Oro över barnen samt oron över att tappa islam i den nya världen kopplar 

jag samman med varandra samt att de helst vill hålla sig till förorten. Om de förhåller sig till 

människor med samma bakgrund, normer, etnicitet eller nationalitet kan det bli lättare för dem 

att integrera religionen, bakgrunden och traditionerna i barnens medvetande. Deras verklighet 

just nu består av att de ständigt måste tänka över hur de ska påminna och integrera sina barn 

med islam i nya verkligheten då speciellt för att Sverige är ett västerländskt land med kristet 

”ideal”. Barnen har endast lov i samband med de kristna högtiderna och andra västerländska 

upplevelser som gör dessa högtider, normer och ideal påtagliga för barnen.  Denna svårighet 

att hålla sig och framför allt sina barn till sin kultur och religion och rädslan att förlora denna 

kunskap är även något som beskrivs i boken Islam and muslims in Sweden. De intervjuade i 

den boken antyder att de viktigaste för dem att kunna leva i ett icke muslimskt land och miljö 

är att kunskap om islam och islamisk kultur ska kunna vara garanterad. Även om 

informanternas andra åsikter variera var detta det viktigaste där alla var överens (Larsson & 

Sander 2008, s. 310). 

 

Jaget, miljön och det naturliga 

Finns det problem/hinder i sättet muslimska kvinnor tänker, agerar och handlar på i 

jämförelse med deras nya värld? Med andra ord kan människor ha olika syn och 

uppfattningar om den ”naturliga inställningen” och vilka svårigheter uppstår då? 
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Berger och Luckmann talar om miljön, sättet en människa utvecklas till en ”människa”. De 

menar att miljön spelar roll i människans utveckling och i människans skapande av jaget. Men 

människan i utveckling deltar i mer än bara samspel mellan miljön, utan även med en 

kulturell och social ordning som förmedlas till människan av den signifikante andra som tar 

hand om den, växer upp med den och uppfostrar den. Berger och Lukmann menar även att 

människan inte har en bestämd natur utan människan konstruerar sin egen natur (Berger & 

Luckmann 1966, s. 65). Variationen och uppfinningsrikedomen som formar olika kulturerna 

talar mer för att det är människans egna resultat av sociokulturella bildningar än biologisk 

bestämd natur. Det genetiska för jaget är självfallet givet vid födseln (Berger & Luckmann 

1966, s. 66). Utifrån detta perspektiv vill jag förstå resultatet av de nyanlända muslimska 

kvinnornas tänkande. De har blivit uppfostrade och socialiserade i en annan miljö och på ett 

annat sätt än de flesta människor i Sverige. Deras ”natur” är annorlunda till den ”natur” som 

existerar i Sverige.  Detta gav kvinnorna svårigheter, hinder och krockar vid vissa tillfällen 

som t.ex. att bjuda sina medmänniskor eller inte, att dela på hyran mellan föräldrar och barn 

och har skapat missförstånd och krockar i samband med att ha slöja eller att vara tyst i 

biblioteket. Det som deras medvetande har blivit förmedlat av de signifikante andre är inte det 

samma som människor i Sverige har förmedlats av sina signifikante andra och integrerats 

med. 

 Berger och Luckmann menar att miljön och den signifikante andra fungerar som förmedlare 

av den ”naturliga” miljön. Då dessa nyanlända kvinnor har befunnit sig i en annan verklighet 

en annan miljö, till skillnad från människor i Sverige, har de format andra kulturella, sociala 

värderingar och då deras signifikante andre har förmedlat dem om en annan religion än den 

ideala i Sverige med andra värderingar, som att ha slöja, har dessa nyanlända kvinnor setts 

som något naturligt och självklart. Människor i Sverige måste t.ex. ha förmedlat att de ska 

vara tysta i biblioteket av den signifikante andre, lärare och andra som är en del av 

människans uppfostran. De gör att det för människor i Sverige självklart och naturligt att inte 

vara högljudda i biblioteket, men det är något de nyanlända kvinnorna inte har en aning om. 

Att bjuda sina medmänniskor på mat är något de nyanlända kvinnorna ser som naturligt i sin 

miljö då människor i den gruppen har socialiserats på det sättet medan människor i Sverige 

inte har gjort det. I stort sett kan svårigheter, krockar och missförstånd i den nya verkligheten 

ske pga. att människans jag har socialiserats i olika miljöer som har gett olika kulturella 

värderingar, tankemönster och naturliga inställningar som får människor att agera på olika sätt 

och som kan krocka med varandra. De nyanlända muslimska kvinnornas sätt att tänka på 
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agera och handla är i stort sätt baserat i en islamisk miljö och socialisation medan människor i 

Sverige har socialiserats i en västerländsk kultur. Detta har gett dem två olika mänskliga 

”naturer” som man själv tar förgivet som den dominerande då den har integrerats i 

människans jag sen födelsen. Berger och Luckmann menar dock att människan kan ändras 

och anpassas efter de påfrestningarna som hon utsätts för. Det kan dock ta tid innan det 

justeras.  

 

Med tanke på att intuitionen kontrollerar människans handlande genom att bestämma och 

tolka handlingsmönster men även att intuitioner har en historisk process som måste förstås ur 

sin historiska bakgrund, kan man förstå att de nyanlända muslimska kvinnorna har andra 

intuitioner än de som är gällande för svenska medborgare. Som t.ex. händelsen med 

toabesöket, då kvinnan tyckte att de var förgivet att de andra också skulle betala alla borde 

veta det. Vad ”alla vet” om den sociala världen, är en samling av motton, moralregler, 

visdomsord, värderingar men även trossatser, folksagor mm. Det som tas förgivet, som 

kunskap om sanningar i den sociala verkligheten, sammanfaller med det som man vet. Det är 

kunskaper man har integrerats under socialisationsprocessen. Eftersom alla integreras olika 

miljöer och samhällen, som de nyanlända muslimska kvinnorna och de flesta av 

majoritetssamhället i Sverige, får de olika uppfattningar om vad ”alla vet” och borde veta då 

det är olika motto, värderingar, moralregler mm. Det finns självklart likadana moralregler 

oavsett vilken miljö i livsvärlden du integrerats i, men i stort sett verkar det vara skillnaderna 

som har synts för det mesta. I och med att intuitioner inte skapas helt plötsligt utan överförs 

från generation till generation som ett kunskapsförråd med innehåll av ”regler” och ”recept” 

för ett tillbörligt beteende, kan man tänka sig att det har förts olika kunskapsförråd runt om i 

världen med tanke på de idéer, moraler, teser och mm som byggt upp kulturen och religionen 

man befinner sig i (Berger & Luckmann 1966, s. 82-83). 

 

Face to face 

 Upplever de nyanlända muslimska kvinnorna att de blir sedda på ett annorlunda sätt pga. sin 

religion? Kan de då motbevisa dessa typifieringar? 

I analyskapitlet undersökte jag med hjälp av begreppet face to face och typifieringar hur de 

nyanlända muslimska kvinnorna i möte ansikte mot ansikte upplevde missförstånd och blev 

typifierade. Jag vill också klargöra att kvinnorna själva säkerligen använder sig av 

typifieringar mot andra människor, då typifieringar kan och används av alla, men mitt intresse 
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var hur de själva blev typifierade och efter vad. Varför typifieringar sker och missförstås i 

situationer är pga att i möte ansikte mot ansikte uppstår anonymitet mellan olika individer. 

När den muslimska kvinnan stod i hissen med sina barn och paret skulle komma in uppstod 

det typifieringar och iakttagelser pga. att paret inte kände kvinnan och istället pga att hon hade 

sjal antog de att hon var muslim och gav henne typifieringen ”muslim”. De började bete sig 

mot henne efter det typifieringen ger och innehåller, t.ex. att ”en muslimsk kvinna inte får 

röra män”. I slutet av den händelsen motbevisade den nyanlända muslimska kvinnan 

typifieringen genom att agera på ett sätt som inte passar in med typifieringen och skakar 

mannens hand. Många av kvinnorna kände att de upplevdes på ett annat sätt pga deras 

religion. De påpekade flera gånger att människor hade många som de beskrev det, ”fantasier” 

om hur muslimer är som egentligen inte alls stämmer in på dem. Även i händelsen med 

toalettbesöket blev den nyanlända kvinnan och lilla flickan typifierade efter att de inte 

”uppförde” sig som man ska och för att det fanns en anonymitet mellan dem och kvinnan som 

typifierade dem. Hon ansåg att de var ”de andra” som ville ha allt serverat fast kvinnan och 

flickan såg situationen på ett annorlunda sätt. Dessa typifieringar skapade missförstånd och 

falska anklagelser mellan individerna. Om kvinnan och den lilla flickan hade samma etniska 

och religiösa bakgrund som kvinnan skulle det finnas mindre anonymitet och typifieringen se 

annorlunda ut. 

Min uppsats har visat vissa svårigheter ur kvinnornas egen synvinkel sådant som de stöter på i 

den nya världen. Det har varit svårigheter som har uppstått från olikt tänkande, värderingar 

uppfattningar om det sunda förnuftet och det som Berger och Luckmann kallar för den 

naturliga inställningen samt avbrutna vanor och rutiner. Genom uppsatsen har det funnits en 

röd tråd där värderingar, mönster och inställningar har varit bundna och kopplade till islam. 

För de nyanlända muslimska kvinnorna har det varit viktigt och svårt att kunna bevara sin 

religion och sättet de har uppfostrats ur sin religion för att fortsätta sina nya liv. Man kan 

förvänta sig att sådant sker när man flyttar till ett helt annat land. Vissa kulturella och 

religiösa livsmönster må vara rimliga för majoritetssamhället och vissa kan inte bli 

accepterade som ”rimligt”. Så länge deras meningssystem inte utmanar majoritetens sunda 

förnuft och rör sig inom ramen för det som kan tolereras kan de nyanlända kvinnorna få ett 

erkännande av majoriteten och man kan enklare förstå sig på dem och lösa missförstånd som 

kan ses som ”problem”. Enligt Baumann behöver man inte välja vilka värden och kulturell 

praxis som ska accepteras samt avvikas. Han menar att alla identifikationsmönster har en 

meningsskapande natur. Kulturella, religiösa och andra identifikationer i ett mångkulturellt 
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samhälle kommer därför att korsa varandras gränser samt värderingar. Genom att erkänna 

vissa gränser och värderingar nekar man samtidigt andra gruppers värden (Roald 2009, s. 15). 

Efter Baumans ord anser jag att det enklaste är att acceptera allas sätt att leva, tänka och agera 

för att inte peka ut andra som avvikare. Samtidigt som man accepterar andra blir det enklare 

att förstå dem. Meningsskapande ord om vad som accepteras och inte accepteras kan 

diskuteras i det oändliga. De nyanlända muslimska kvinnorna genomgår just nu en övergång 

från den verklighet de var vana vid där alla deras vanor, rutiner, värderingar mm var förgivet 

tagna till en verklighet och värld där deras sätt att tänka, agera, värdera ifrågasätts i 

livsvärlden. Ingenting är förgivet längre och allt som de inte behövde ständigt tänka på 

tidigare, då det var påtagligt som t.ex. att deras barn skulle integreras med islam och sin kultur 

i skolan är något som konstant pendlas mellan osäkerhet och ovisshet. Jag tror även att i en 

värld av ovisshet blir deras tro en säkerhet men samtidigt hotas av den nya världen och får 

kvinnorna att vilja hålla sig närmre det de känner till som inte får eller kan ifrågasätts, deras 

religion. Det är enligt mig en stor anledning till deras val av isolering och saknad av familj, 

släkt, vänner och grannskap (bortsett från saknad av det man var van vid för alla människor 

kan självklart känna saknad av det man håller kärt och inte har längre).  

 

Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna vara en uppföljning för att se hur de nyanlända muslimska 

kvinnornas svårigheter transformeras samt forska kring vilka nya vanor och rutiner de har 

skapat. Det skulle även vara intressant att undersöka hur nyanlända muslimska kvinnor lär sig 

anpassa sig till de miljö de befinner sig i och hur mycket av det de kände till som de håller 

kvar. Är det endast religion och kulturella frågor eller är det mer än så? Vilka uppoffringar har 

de fått göra och hur har det gått enligt dem? Det skulle vara intressant att forska kring detta ur 

kvinnornas egen synvinkel och se hur de ser på det. Man skulle även kunna undersöka om 

svårigheterna de upplevde fortfarande finns kvar men att de har lärt sig leva med det och 

anpassat sig till miljön ändå. 
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Otryckta källor: 

Intervjuer 

1. Anonym, Yrke: SFI. Födelseår: 1981. 2 barn. Intervjudatum: 141117. 30 minuter. Utfört av 

författare. 

2. Anonym, Yrke: SFI. Födelseår: 1978. 1 barn. Intervjudatum: 141120. 45 minuter. Utfört av 

författare. 

3. Anonym, Yrke: SFI. Födelseår: 1978. 3 Barn. Intervjudatum: 141117. 50 minuter. Utfört av 

författare. 

4. Anonym, Yrke: SFI. Födelseår: 1975. 3 Barn. Intervjudatum: 141120. 45 minuter. Utfört av 

författare. 
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5. Anonym, Yrke: Arbetslös för tillfället. Födelseår: 1972. 4 Barn. Intervjudatum: 141129. 55 

minuter. Utfört av författare. 

6. Anonym, Yrke: Arbetslös förtillfället. Födelseår: 1970. 3 Barn. Intervjudatum: 141123. 50 

Minuter. Utfört av författare. 

7. Anonym, Yrke: Second hand butik. Födelseår: 1970. 4 Barn. Intervjudatum: 141123. 40 

minuter. Utfört av författare. 

Gruppintervju: alla informanter från nr 1-7. Intervjudatum 141129. 70-80 minuter.  

 

 

 


