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Abstrakt 

Denna uppsats har som syfte att ta reda på hur människor socialt konstruerar och 
omkonstruerar sin identitet. Detta har vi gjort utifrån följande frågeställning; Hur kan 
muslimer i Landskrona socialt konstruera sina identiteter? Genom umma och/eller 
territoriell tillhörighet? I vår teoridel har vi utgått från ett konstruktivistiskt perspektiv 
där vi fokuserar oss på teorier kring konstruktion av identitet i allmänhet, av 
territoriell identitet och av muslimsk identitet, vilka alla är socialt konstruerade och 
kontextberoende samt att vi använt teorier kring föreställningen om ”den andre”, som 
är en grundläggande utgångspunkt för identitetskonstruktionen. För att kunna få veta 
hur människor själv uppfattar sina identiteter har vi gjort tre stycken intervjuer med 
tre olika muslimer i staden Landskrona, vilka utgör vårt primärmaterial. Dessa 
intervjuer har genom en narrativ analys visat hur våra respondenter har konstruerat 
och/eller omkonstruerat sina identiteter. Vi drar slutsatsen att identiteter konstrueras 
kring ”den andre” som visar vem man själv är samt hur man föreställer sig själv inom 
sin gemenskap. Identiteter, som är föränderliga, kan bidra till att den som tidigare 
varit ”den andre” kan plötsligt istället ingå i gemenskapen medan någon annan blir 
”den andre”.   
 
Nyckelord: identitet, social identitetskonstruktion, territorium, nation, 
nationalism, muslim, islam, umma, ”den andre” 
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1 Inledning 

Sverige är idag ett immigrationsland och en betydande del av dessa immigranter är 
muslimer som härstammar från olika länder där islam har varierande betydelse och 
inverkan på invånarnas vardagsliv. Ibland är islam statsreligion, ibland är landet 
sekulariserat men islam är majoritetsreligion och ibland kommer muslimska 
immigranter från ett land där islam är minoritetsreligion. Detta gör att de muslimer 
som lever i Sverige, både de som är immigranter och de som är födda i här, inte på 
något sätt är en homogen grupp utan snarare är människor med varierande 
ursprungsnationaliteter som tillhör någon av de oändliga förgreningarna inom islam. 
Detta innebär givetvis att de muslimer som bor i Sverige tillhör olika religiösa 
(islamiska) inriktningar och församlingar. Trots dessa olikheter finns det en 
föreställning om en gemensam islamisk tillhörighet kallad umma, där alla muslimer 
världen över anses ingå. Det är i relation till dessa aspekter vår uppsats skrivits; även 
om muslimer världen över härstammar från olika länder, har olika etniciteter och 
tillhör olika förgreningar av islam känner de en gemenskap, tillhörighet och har en 
kollektiv identitet byggd på religion. 

Då Landskrona är en invandrartät stad, där en betydande del av invånarna är 
muslimer, har vi valt att placera vår uppsats i en lokal kontext med fokus på just 
denna stad eftersom författarna själva kommer därifrån. Vi tre har alla olika 
bakgrunder och förförståelse om ämnet och har därför olika anledningar till varför vi 
har valt att studera detta. En genomgående/gemensam orsak är för att öka förståelsen 
och kunskapen om islam och muslimer då vi lever i samma samhälle och vistas på 
samma lokala och nationella territorium, men även för att lära oss, och läsaren, mer 
om identitetskonstruktion i övrigt genom att se hur detta kan te sig i verkligheten. 
Med utgångspunkt i detta har vi därför valt att göra en kvalitativ identitetsbaserad 
studie ur ett konstruktivistiskt perspektiv där vi kommer att undersöka identitet i 
allmänhet, i umma och inom territorium.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna studie är att med hjälp av olika teorier undersöka hur människor 
socialt konstruerar och omkonstruerar sin identitet. Vi vill här igenom se hur 
muslimer i Sverige (läs: Landskrona) kan identifiera sig på olika sätt; till exempel 
genom den muslimska gemenskapen umma och/eller genom en territoriell 
gemenskap. Den territoriella gemenskapen syftar på nationell och lokal gemenskap. 
Den nationella gemenskapen kan då här vara i en svensk kontext eller relaterad till 
diverse olika ursprungsländer. Med detta menar vi att de muslimer som bor i Sverige 
kan identifiera sig både med den svenska nationen och/eller sitt ursprungsland i 
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varierande grad beroende på födelseland, vilket kan vara Sverige eller något annat 
land, och beroende på hur länge immigranter har bott i Sverige och beroende på hur 
starka och frekventa kontakter en person har till sitt, eller sina föräldrars, 
ursprungsland.   

Vår frågeställning lyder som följande; Hur kan muslimer i Landskrona socialt 
konstruera sina identiteter? Genom umma och/eller territoriell tillhörighet? 

1.2 Teori 

Vi har valt att utgå från ett konstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att individer 
skapar sin identitet genom sociala processer. Identitet är här inte något av naturen 
givet utan något som ständigt konstrueras [och omkonstrueras] genom interaktion 
med andra identiteter och kollektiva sociala institutioner [som till exempel skola och 
arbete]. (Weber 2003 s.64) Denna förändring kan här vara att på grund av migration 
finner immigranter ett ändrat ramverk av strukturer och normer i samhället, samt att 
de sociala värderingar och normer individer emellan kan vara annorlunda i det gamla 
respektive nya landet. Konsekvensen blir då att på grund av dessa förändringar 
omkonstrueras en människas identitet i varierande grad i relation till den nya 
kontexten.  Enligt konstruktivismen är aktörerna [det vill säga både individer och 
institutioner] djupt sociala med vilket menas att deras identiteter är konstituerade av 
de institutionaliserade normer, värden och idéer från den sociala miljön som de 
befinner sig i och agerar i. Vidare ser man samhället som en konstituerad sfär, en 
plats som frambringar kunniga sociala och politiska aktörer, en sfär som gör dem till 
det de är. (Reus-Smit 2001 s.219) 

I kapitlet om konstruktionen av allmän identitet utgår vi från Petersson och 
Robertsons samt Castells teorier om att identitet är socialt konstruerat och är 
ständigt kontextberoende vilket gör den föränderlig, samt Österuds teori om 
simultant överlappande identiteter. Vi utgår även från teorier om att 
föreställningen om ”den andre” är socialt konstruerad. Följande kapitel om 
konstruktionen av territoriell identitet ser vi till Benedict Andersons teori om den 
föreställda gemenskapen och Petersson och Robertson som tagit hjälp av 
Andersons teori för att diskutera kring nationell identitet. Balibars teori om god 
(inkluderande) och ond (exkluderande) nationalism samt Woodwards teori om 
nationell identitet i relation till migration tas upp. Slutligen utgår vi från teorier 
kring föreställningen om ”den andre” med territoriella gränser som markör, främst då 
Petersson och Clarks teori om juridiskt och socialt medborgarskap. I det sista 
teorikapitlet, konstruktion av muslimsk identitet, belyser vi Castells teori om att den 
muslimska gemenskapen har större betydelse för många muslimer än den 
nationella/territoriella, Ramadans presenterade teorier om muslimers integration i 
Väst och deras rättigheter/skyldigheter i en migratorisk kontext, för att slutligen 
presentera teorier kring föreställningen om ”den andre” i relation till islam och 
muslimer där vi utgår från Saids postkoloniala teorin om ”den andre” i form av 
occidentialism och orientalism. Anledningen till att vi har valt att ta med ett 
underkapitel om föreställningen om ”den andre” i våra tre teorikapitel är att 
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identiteter förutsätter att det finns några som är lika och tillhör samma gemenskap och 
att det i sin tur finns några som ses som annorlunda. Identiteter konstrueras alltså 
utifrån föreställningen om en inkluderande gemenskap och en exkluderande ”den 
andre”.  

1.3 Metod och material 

Materialet till denna uppsats består av både sekundära litterära och primära empiriska 
källor som tillsammans ger underlag för vår analys och slutsats. Vi utgår från sociala 
konstruktivistiska teorier i vårt sekundärmaterial och våra intervjuer, som ger 
narrativer, utgör vårt empiriska material. Vi har valt att söka vårt sekundära material i 
form av litteratur som finns under våra de teoretiska delområden i denna uppsats; 
allmän-, nationell- och muslimsk identitet vilka behandlar ämnen som socialt 
konstruerade identiteter och identitetsstudier, nation, nationalism, islam och umma. 
Här har vi även valt litteratur som på olika sätt behandlar teorier kring föreställningen 
om ”den andre” vilka används kontinuerligt i studien.  

 Vårt empiriska primärmaterial består av samtalsintervjuer där tre muslimer i 
Landskrona fick svara på frågorna; Är du muslim? Var kommer du ifrån? Var är du 
född? Om inte född i Sverige: Hur gammal var du när du kom till Sverige? Vad 
innehar du för medborgarskap? Hur identifierar du dig själv - genom den muslimska 
gemenskapen i form av ditt ursprungsland, Sverige, Landskrona? Genom allihop eller 
något av dessa? Är du religiöst aktiv? Upplever du gemenskap med andra muslimer? 
Anser du att man kan vara en svensk muslim? Upplever du att det finns hinder att 
utöva islam i Landskrona/Sverige? Känner du att det finns någon gemenskap som 
skiljer sig från din gemenskap? Känner du att det finns några som är annorlunda? Hur 
tror du att icke-muslimer ser på muslimer? Känner du dig svensk? I så fall på vilket 
sätt? Har du tillgång till bostad i ditt hemland? Har du tänkt stanna i Sverige eller 
flytta någon annanstans? Vart? Stanna i Sverige: Vill du bo kvar i Landskrona? 
Motivera svaret. Flytta utomlands: Tänker du behålla någon anknytning till 
Landskrona i form av boende? Vem skulle du hålla på i en fotbollsmatch mellan ditt 
ursprungsland och Sverige?  

I vårt urval av respondenter har vi valt två intervjupersoner som vi sedan tidigare 
är bekanta med eftersom vi tyckte att det var svårt att fråga okända personer om en 
intervju. Anledningen till detta var att vi försökte få kontakt med Palestinska 
föreningen i Landskrona, i hopp om att komma i kontakt med för oss okända personer 
att intervjua, detta dock utan resultat och vi fick därför lägga om vår strategi i 
sökandet på intervjupersoner och helt enkelt leta i våra bekantskapskretsar. På detta 
sätt fann vi de personer (två stycken) som vi initialt genomförde pilotintervjuer med. 
En av dessa respondenter gav väldigt givande svar så vi bestämde oss för att 
inkludera dessa svar i vår studie. Vår andra intervju genomfördes även den med en 
person som var bekant till en av oss. Anledningen till att vi ställde våra frågor till 
henne var för att få variation på våra respondenter. Vår första respondent är man och 
25 år, så vi sökte medvetet efter en ”äldre” kvinna för den andra intervjun. Vår tredje 
intervjuperson var dock initialt okänd för oss och vi fick kontakt med honom via 

 3



 

Komvux i Landskrona. Här sökte vi även medvetet efter en person som kunde bidra 
till en variation mellan intervjupersonerna. Inför denna intervju hade vi kriteriet att 
det skulle vara en man som var minst 30 år gammal. Anledningen till att vi medvetet 
försökt finna respondenter av varierande kön, ålder och härkomst är för att vi på så 
sätt kände större garantier för att intervjusvaren skulle skilja sig från varandra. Detta 
eftersom narrativer av liknande art skulle för denna studie vara av mindre relevans då 
vi syftar till att analysera hur muslimers identiteter socialt kan konstrueras på olika 
sätt. 

Vi har dokumenterat våra intervjuer genom att använda bandspelare och har 
därmed, genom noggrann transkribering, kunnat citera våra intervjuobjekt i 
uppsatsens analysdel. Det finns dock en nackdel med inspelning. Intervjuobjektet kan 
känna sig lite obekväm och hålla tillbaka istället för att vara naturligt avslappnad och 
i sådant fall ge en fylligare intervju. Detta är vi väl medvetna om och har därför inför 
varje intervju frågat våra objekt om de känner sig bekväma med intervjusättet vilket 
man varit.  

Eftersom intervjusituationen är en social interaktion är det inte möjligt för oss att 
helt undanröja vår inverkan på utfallet. Vi kommer ofrånkomligen att påverka 
resultatet genom att delta i intervjun, sätta upp ett teoretiskt ramverk och genom att 
tolka och sammanställa resultaten. (Petersson & Robertson 2003 s.44, 49) ”Detta 
ligger dock i sakens natur, och är därför inte att betrakta som en nackdel, utan snarare 
som en given förutsättning för arbetet”. (Petersson & Robertson 2003 s.52) När man 
använder personliga intervjuer att arbeta med vid identitetsstudier är inte det viktiga 
huruvida resultaten är representativa för en större grupp eller ej, snarare är det 
intervjuerna [och framförallt svaren] som är intressanta i sig. (Petersson & Robertson 
2003 s.43) Eftersom vi själva inte är muslimer och inriktar oss på att intervjua just 
muslimer kan svaren bli annorlunda än om vi hade delat samma religiösa övertygelse. 
(Petersson & Robertson 2003 s.47-48) Svaren och resultaten från våra 
samtalsintervjuer blir berättelser – narrativer av intervjupersonernas egna 
uppfattningar och känslor. Därför har vi naturligen valt en narrativ analysmetod för 
denna studie.  

En narrativ metod ”ser berättelser som socialt uppbyggda och 
situationsbundna…” (Börjesson 2003 s.75) Detta innebär att den sociala verkligheten 
organiseras genom människors berättelser. Genom analys av dessa berättelser kan 
forskaren skapa nya berättelser om den studerade miljön… (Nylén 2005 s.53) Enligt 
Nylén är det individer som utgör studieobjektet för den narrativa forskningsmetoden. 
Man samlar alltså berättelser från ”fältet” som sedan författas till en berättelse om 
”fältet”. Detta innebär att de insamlade berättelserna från de intervjuade, vilka 
relaterar till deras livserfarenheter, blir med hjälp av forskarens tolkning till narrativer 
som bidrar med kunskap till läsaren. (Nylén 2005 s.48-49, se även Bell 2000 s.21-22)  

Det finns, enligt Bergström och Boréus, fyra sätt att analysera narrativer. 
(Bergström & Boréus 2005 s.236-37) Utifrån dessa har vi valt den metod som kallas 
den kategoriskt-innehållsliga. Detta angreppssätt innebär att vi har plockat ut enskilda 
yttranden i narrativen, och har därmed fokuserat på de viktigaste delarna av 
berättelserna. (Bergström & Boréus 2005 s.233) Vi har alltså gjort ett urval i de 
berättelser som våra intervjuer har gett oss och kategoriserat dessa utefter tre teman – 
muslimsk identitet, territoriell identitet och föreställningen om ”den andre” – för att 
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på bästa sätt kunna tolka och analysera dem. (Bergström och Boréus 2005 s.237) I 
denna uppsats har vi således valt att analysera narrativ i form av ”olika utdrag från 
flera informanters redogörelser” (Bell 2000 s.21-22) som vi sedan har skapat till 
narrativer om verkligheten – det vill säga hur muslimer socialt kan konstruera och 
omkonstruera sina identiteter i olika kontexter. 

I relation till detta poängterar Bell att en viktig fördel med en narrativ 
analysmetod är att ”de läsare, som inte har den bakgrund eller som inte delar de 
kulturella värderingar som berättelsen uttrycker, kan få en hanterlig förståelse av de 
motiv som ligger bakom en viss handling och de konsekvenser handlingen leder 
till…” (Bell 2000 s.22) Eftersom vi har ett meningsskapande syfte med vår studie har 
vi genom våra respondenters intervjusvar format narrativer som vi sedermera 
analyserat eftersom det är lättare för en läsare att inhämta kunskap på detta sätt. Vi 
har ambitionen att det valda angreppssättet ska skapa kunskap och förståelse både för 
oss författare och till läsaren. 

1.4 Avgränsning  

Vi har valt att studera kollektiv identitet och anledningen till att vi inte valt att djupare 
fokusera oss på individuell identitet är på grund av att vi undersöker 
identitetskonstruktioner i umma, som är religiöst baserad, och territorier, som alla är 
kollektiva gemenskaper. Dessutom förutsätter de kollektiva socialt konstruerade 
gemenskaperna att man genom att förställa sig något som är ”den andre” skapar en 
egen kollektiv identitet. ”Den andre” innebär inte enskilda individer utan religiösa 
eller territoriella gemenskaper som anses som annorlunda. Vidare har vi avgränsat oss 
till att fokusera de territoriella kontexterna till nationell och lokal nivå. Den nationella 
nivån kan här utgöra ”hemlandet” likaväl som Sverige och den lokala nivån är 
begränsad till Landskrona stad. Anledningen till detta är att alla våra intervjupersoner 
bor i Landskrona. Vi har också valt att främst fokusera på identitetsskapande genom 
de sociala interaktionerna mellan individer och till viss del fokuserat mindre på 
identitetsskapande genom institutioner, struktur i samhället, normer och värderingar 
även om det konstruktivistiska (teori) perspektivet egentligen förutsätter detta. 
Anledningen till detta är att vi av utrymmesskäl inte har möjlighet till det. Dessutom 
har vi störst intresse av att se till möten mellan människor, hur dessa möten påverkar 
deras identitetskonstruktioner.  

Vi har även medvetet bortsett från Saids genomgående maktperspektiv till en stor 
del eftersom detta inte har någon direkt relevans för vår studie mer än att det kan 
finnas kvar en spillra av den historiska föreställningen om att Orienten är underlägsen 
Occidenten. Vi tror att detta synsätt idag är till stor del förlegat men nämner detta 
maktperspektiv i kapitlet om orientalism och occidentialism eftersom detta enligt det 
konstruktivistiska teoriperspektivet kan påverkas av omkonstrueringar i kollektiva 
identiteter som förändrar synen på ”den andre”.   
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1.5 Disposition 

För att läsaren ska kunna få en god insikt i denna studie och det valda uppsatsämnet 
belyser vi den allmänna – kollektiva - socialt konstruerade identiteten först i kapitel 
2.1 så att läsaren ska kunna förstå de två efterföljande kapitlen om konstruktion av 
territoriell identitet i 2.2 och konstruktionen av muslimsk identitet i 2.3. Detta 
eftersom man på så sätt först får en inblick i hur identiteter kan konstrueras och 
omkonstrueras på ett övergripande plan som praktiskt taget kan tillämpas på alla 
människor världen över, vilket är en nödvändig utgångspunkt för att sedan få en något 
mer detaljerad blid av hur dessa sociala identiteter kan konstrueras i territoriella 
respektive religiösa (läs: islamisk(a)) kontexter. Därefter kommer vi i kapitel 3 
analysera med hjälp av teorierna våra intervjuer. Avslutningsvis ger vi i det sista 
kapitlet en slutsats.  
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2 Identitet 

2.1 Konstruktion av identitet i allmänhet 

”Identiteten är en sorts förståelse av vår plats i världen” (Petersson & Robertson 2003 
s.11). Petersson och Robertson förklarar identitet genom att ställa frågan: ”Hur ser vi 
på oss själva i relation till hur andra ser på oss?” (Petersson & Robertson 2003 s.11) 
Något förenklat uttryckt kan man säga att identitet främst handlar om tillhörighet och 
om en förståelse av vad som utmärker det egna jaget eller gruppen. Individuell 
identitet kan ge svar på frågorna ”vem är jag?” och ”vem är jag inte?” medan den 
kollektiva svarar på frågorna ”vilka är vi?” och ”vilka är vi inte?” där individen sätts i 
relation till gruppen. Med andra ord kan enskilda individer känna en tillhörighet till 
kollektivet genom sina känslor och uppfattningar. (Petersson & Robertson 2003 s.35)  

Identiteter är möjliga på olika nivåer och det är väsentligt att skilja mellan 
personliga och kollektiva identiteter. (Delanty 1997 s.19) Individuell identitet består 
av andra sociala drag som till exempel personlig charm och som inte i sig själv ligger 
till grund för kollektiv identitet. (Appiah 2003 s.220) 

2.1.1 Kollektiv identitet 

Kollektiva identiteter är inte fasta och fixerade, de motsvarar inte egenskaper. Istället 
är de en form av yttringar och representationer av ständigt pågående processer där 
alla individer har flera identiteter samtidigt. (Petersson & Robertson 2003 s.36) 
Österud ger bra exempel på dessa olika identiteter en person kan ha då han skriver att 
”[e]n person kan vanligtvis ha en lokal, regional, nationell och kanske också 
kosmopolitisk förankring samtidigt, där det konkreta sociala sammanhanget eller 
arten av omedelbara utmaningar avgör vad som slår igenom starkast. Det är självklart 
möjligt att vara lokalpatriot, svensk, europé och världsmedborgare samtidigt, men 
med olika styrka i olika sammanhang”. (Österud 1993 s.23) Vi kommer att föra en 
vidare diskussion kring identiteters kontextberoende nedan i det efterföljande kapitlet.  

En annan viktig aspekt i relation till kollektiva identiteter är att vara del av en 
större gemenskap, enhet och en vidare kontext medför stora fördelar för de 
individuella medlemmarna. Detta innefattar till exempel att individerna i kollektivet 
upplever större säkerhet och känslomässig tillfredsställelse. (Petersson & Clark 2003 
s.8) En person behöver alltså andra personer att känna gemenskap och identifiera sig 
med, vilket socialt konstruerar en kollektiv identitet.  
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2.1.2 Identitet som konstruerad och kontextberoende 

Enligt Petersson och Robertson utgörs människors identiteter av mening och 
betydelse som konstrueras utifrån deras sociala kontexter, omgivningar och förståelse 
av deras plats i världen. Identitetsprocesser handlar således om förhållanden mellan 
social kunskap och subjektivitet och konstruerar människors förståelse om sig själva 
och om andra. (Petersson & Robertson 2003 s.6) Enligt författarna innebär detta att 
”individer både formar och formas av den verklighet de lever i.” (Petersson & 
Robertson 2003 s.12) Detta innebär då att den sociala omgivningen, kontexten, 
påverkar människors sätt att vara, deras handlande, vem de tror sig vara och inte vara 
och samtidigt påverkar människors omgivning, och de sociala kunskapsramar som 
förser oss med mönster, normer och regler. (Petersson & Robertson 2003 s.13)  

En individ kan ha flera identiteter som simultant överlappar varandra där 
människor kan identifiera sig själva på varierande sätt beroende på den tillfälligt 
rådande kontexten (Peterson & Robertson 2003 s.12). En person kan alltså identifiera 
sig på olika sätt beroende på vilken kontext han eller hon befinner sig i. En muslim 
boende i Sverige kan alltså prioritera delar av sin identitet vid olika tillfällen. För att 
relatera till våra narrativ kan ett exempel vara att en person kan framhäva sin religiösa 
(muslimska) identitet, sin ”ursprungliga” eller svenska nationalitet ibland och ibland 
prioritera sitt lokala territorium. Ibland kan vissa identiteter också helt försvinna för 
att eventuellt ersättas av andra. Det som är av största vikt för en person är att hitta en 
balans mellan de olika identiteterna. (Petersson & Robertson 2003 s.36) Även här kan 
man relatera till antagandet om att en person som är invandrare, må det vara första-, 
andra- eller till och med tredje generation, omkonstruerar sin territoriella identitet i 
och med en flyttat från ett land till ett annat. Den territoriella identiteten kan här 
variera från en ytterst liten förändring till helt utbytt och omkonstruerad. Även den 
religiösa gemenskapen kan förändras i och med migration. Detta kan också variera 
beroende på hur betydelsefull den religiösa identiteten varit i hemlandet, då både hos 
individen och i samhället, men även hur betydelsefull en persons religion är i 
immigrationslandet. För att relatera till denna studie, kan man i många fall anta att de 
muslimska immigranter som lever i Sverige möter ett samhälle där den muslimska 
religionen har mycket mindre betydelse än vad den gjorde i ”hemlandet”. Därmed är 
det dock inte sagt att en persons religiösa övertygelse måste minska på grund av en 
flytt.  

Eftersom identiteter realiseras i en social kontext som handlar om möten och 
relationer mellan människor kan man studera kollektiva identiteter via de individer 
som artikulerar dem. (Petersson & Robertson 2003 s.38) Identiteter är beroende av 
sociala möten med andra människor för att personer och grupper av personer ska 
kunna utgöra vem de är och vem de inte är, alltså vem eller vilka de identifierar sig 
med och vem eller vilka de ser som annorlunda, ”den andre”, och således inte 
identifierar sig med.  

Enligt Castells är det lätt att hålla med om att identiteter ur ett sociologiskt 
perspektiv är konstruerade, men att identitetskonstruktioner använder ”byggstenar 
från historia, geografi, biologi, från produktiva och reproduktiva institutioner, från 
kollektiva minnen och personliga fantasier, från maktapparater och religiösa 
uppenbarelser. Men individer, sociala grupper och samhällen bearbetar alla dessa 
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byggstenar och arrangerar om deras mening, i enlighet med sociala bestämningar och 
kulturella projekt som är rotade i deras sociala struktur och i deras tids- och 
rumsramar.” (Castells 1997 s.21) Castells ”vill hypotetiskt hävda att, i allmänna 
ordalag, vem som konstruerar en kollektiv identitet, och i vilket syfte, i hög grad 
bestämmer det symboliska innehållet i denna identitet och dess mening för dem som 
identifierar sig med eller placerar sig utanför den”. (Castells 1997 s.21) De som då 
placerar sig utanför denna identitet kan ses som ”den andre”. 

2.1.3 Föreställningen om ”den andre” 

Identitet är människors källa till mening och erfarenhet. Callhoun skriver: ”Vi känner 
inga folk utan namn, inga språk eller kulturer där det inte görs någon form av skillnad 
mellan jag och andra, vi och de… Självinsikten - alltid en konstruktion hur mycket 
den än känns som en upptäckt – kan aldrig helt skiljas från anspråket att på specifika 
sätt bli känd av andra.” (Castells 1997 s.20) 

Petersson och Robertson hävdar genom att ”vi” distanserar oss från ”de andra” 
känner vi oss säkrare i vår egen gruppgemenskap och utesluter de egenskaper som vi 
inte vill inkludera i vår krets. ”De andra” behöver inte alltid vara en fiende eller 
motståndare, utan att de helt enkelt inte ryms inom ”vår” gemenskap. (Petersson & 
Robertson 2003 s.38) Delanty förklarar detta väl då han skriver att avgörandet står 
mellan mångfald och splittring: mellan en självuppfattning som växer fram genom att 
man accepterar det främmande och en som grundas på att man tar avstånd från det 
främmande; mellan solidaritet och exklusion. När ”den andre” blir accepterad för den 
han eller hon är, är skillnaden något positivt men när ”den andre” framställs som en 
hotfull främling är skillnaden något negativt. (Delanty 1997 s.18-19) Indelningar ger 
upphov till motsättningar och motsättningar mellan ”vi” och ”de” kan ge upphov till 
främlingskap och främlingsfientlighet. Dessutom, enligt Petersson och Robertson, är 
även möten med ”våra egna” ”fundamentala för artikulationen av identiteterna. I 
möten med likasinnade bekräftar vi vilka vi själva är, och vid kontakter med personer 
som representerar något annorlunda och till synes främmande, upplever vi också att 
vår egen hemvist och tillhörighet understryks på ett påtagligt vis.” (Petersson & 
Robertson 2003 s.38) Om indelningar inte sker behöver inte identitet bli en känsla av 
tillhörighet och solidaritet som växer fram ur den gemensamma livsvärlden. (Delanty 
1997 s.18-19) Man kan alltså inte skapa en kollektiv gemenskap och konstruera en 
kollektiv identitet om den inte står i relation till något annat och annorlunda. Om ”den 
andre” inte hade funnits hade individer inte kunnat gruppera sig, utan hade varit 
tvungna att identifiera sig med alla människor i hela världen och det är nog, om inte 
omöjligt, oerhört svårt.   
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2.2 Konstruktion av territoriell identitet 

“Where the nationalism-nation relation is concerned, the core of meaning opposes a 
‘reality’, the nation, to an ‘ideology’, nationalism.” (Balibar & Wallerstein 1991 s.46) 
Man kan här se att nation och nationalism skiljer sig från varandra. Nation handlar 
om geografi och territoriella gränser, medan nationalism handlar om gemenskap och 
kultur.  

2.2.1 Nation 

Ordet nation skiljer sig i betydelsen beroende på vilken nation man tillhör. Till 
exempel kan man ha som tradition att betona det gemensamma ursprunget medan 
man även kan se nationen som ett mer politiskt begrepp. (Hettne m fl s.309)  

I mellanöstern är inte statsbildningarna så gamla som på de flesta andra ställen 
och därför inte självklara då många av deras gränser faktiskt är dragna av de 
europeiska kolonisatörerna. (Samuelsson 1999 s.152) Detta har lett till att många 
fundamentalistiska rörelser har en önskan om en enda islamisk stat. (Samuelsson 
1999 s.153-154) Denna stat ska i enlighet med islam inte se några skillnader i form av 
ras, etnicitet eller hudfärg utan ska endast baseras på den religiösa och kulturella 
gemenskapen. (Saikal 2003 s.31) Det för oss in på den föreställda islamiska 
gemenskapen – umma som vi närmare kommer att undersöka i kapitel 2.3.1.  

2.2.2 Nationalism 

Nationalism är både en ideologi och social rörelse. (Hettne m fl 1998 s.18) Den är en 
enande kraft som blåser liv i nationell identitet inom nationen och dess uppgift är att 
bevara sammanhållningen. (Balibar & Wallerstein 1991 s.54) Nationalism kräver 
lojalitet mot gemensamma nationella intressen och kulturell assimilering men även 
gemensamt språk, historia och territorium har setts som en garanti för lojaliteten till 
nationen. (Hettne m fl 1998 s.105, 135) De flesta forskarna menar att ”nationalism 
uppträder i form av kultur och att den påfallande ofta uppträder med anspråk som kan 
sägas vara av kulturell art.” (Hettne m fl 1998 s 247)  

Enligt Balibar finns det alltid två sorters nationalism, en som de definierar som 
”god” och en som ”ond”. Den goda nationalismen bygger här på en rättsstat eller 
gemenskap där man rättfärdigar och visar tolerans mot annan nationalism och 
inkluderar dessa i en gemensam historia. Den onda nationalismen däremot förtrycker, 
förstör och sprider hat genom makt, där man genom rasism och imperialism utesluter 
andra som inte tillhör den egna nationalismen. (Balibar & Wallerstein 2002 s.72) 
Detta innebär alltså att det finns två aspekter av begreppet nationalism, en som är 
inkluderande och en som är exkluderande. 

I relation till ovan förda diskussion om nationalism är det också av betydelse att 
nämna att Gellner, till viss del, sammankopplar islam och nationalism som båda är 
kollektivistiska ideologier. Han menar att islam är väldigt lik nationalismen genom att 
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den har förmågan att bli det ”genomträngande medlemskap som definierar hela 
samhällets kultur”. (Kaldor 2004 s 60-61) 

2.2.3 Nationell identitet 

Enligt Anderson är nationalitet en föreställd gemenskap (imagined communities) 
eftersom man även kan identifiera sig med personer som finns utanför släktskaps- och 
vänskapsrelationer. (Sörlin 2003 s.219) Denna föreställda gemenskap kan 
upprätthållas via masskommunikation med alla individer, liksom även de som numera 
är döda eller ännu inte födda. (Hettne 1998 s.142-43) Idag är det, mycket på grund av 
Andersons teori, många som anser att nationer ger socialt konstruerande grunder för 
identifikation. Man kan med andra ord förklara detta som att det är territoriet och alla 
människor som befinner sig inom detta område som skapar en nationell identitet, just 
på grundval av ett delat territorium och hemland.  

Enligt Petersson och Robertson har dessa föreställda nationella identiteter, 
trots att de konstrueras och omkonstrueras, historisk betydelse eftersom nationers 
existens inte kan vara för evigt utan hela tiden måste rekonstrueras på nytt av 
aktörer genom sociala relationer. (Petersson & Robertson 2003 s.111-112) Detta 
innebär då att den sociala världen skapas och består av sociala relationer. 
(Petersson & Robertson 2003 s.115) De nationella identiteterna kan enligt 
Petersson och Robertson realiseras fysiskt genom symboler och manifestationer, 
men också genom en föreställning om en nationell gemenskap, en gemensam 
historia och/eller ett gemensamt öde samt en gemensam kultur. (Petersson & 
Robertson 2003 s.45) Detta innebär att det inte endast är fysiska symboler som till 
exempel flaggor som ger utlopp för den nationella identiteten utan även de 
abstrakt känslor som att till exempel heja på ett visst landslag i fotboll. Vidare 
påpekar författarna att den nationella identiteten inte behöver vara något medvetet 
val som en individ gör, utan de flesta människor tillhör en specifik nationell 
identitet utan att ens tänka på det, eller reflektera över varför de gör det, eller 
ifrågasätta om de själv verkligen känner sig delaktiga i denna föreställda 
gemenskap. (Petersson & Robertson 2003 s.112) Enligt Anderson kan man dock 
se att de flesta individers egna uppfattningar och lojaliteter om deras medlemskap 
i en viss nation och där den största äran är att offra sitt liv för denna nation som är 
suverän över ett territorium. (Griffiths 2003 s.261-262) Här kan man se att en 
människas nationella identitet ofta är något undermedvetet, men den kan få stor 
betydelse i vissa kontexter, till exempel i situationer då nationen är hotad. (Yuval-
Davis 2003 s.15) 

Den föreställda gemenskapen om nationell identitet kan ses på olika sätt, till 
exempel genom tankar och känslor av att tillhöra ett gemensamt hem(land). 
Woodward skriver att det är nödvändigt att dela uppfattning om vad som utgör en 
nationell identitet för att kunna känna tillhörighet till en viss kultur. ”Hem” handlar 
här om att tillhöra och att föreställa sig platsen man kallar hem, men att det även finns 
en stark känsla av längtan likväl som det finns en känsla av tillhörighet. Denna starka 
längtan gör anspråk på en identitet som är placerad och rotad likväl som föreställd. 
Längtan efter att tillhöra kan vara en del av en process av föreställningen, men där 
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kan vara mer till erfarenheten av att längta än den tillfälliga, föreställda 
konstruktionen av kontinuitet i försöket att skapa en plats som kallas hem. Där är en 
längtan av att tillhöra och ”hem” kan vara det som erbjuder medlen för att 
tillfredställa detta behov. (Woodward 2002 s.51) 

Om man då har en känsla av tillhörighet genom ett hem blir den föreställda 
nationella identiteten äventyrad vid migration. Woodward förklarar att längtan efter 
ett hem också bidrar till en längtan efter att stabilisera identitet och uttrycket för 
denna längtan kan ses som ett behov att säkra de vi är när vår rumsliga lokalisering 
äventyrar den säkerheten. Ett hem kan vara landet eller platsen där vi föddes, är 
uppväxta eller där vi bosatt oss själva. Detta hem ställs mot “utomlands”, 
“främmande” och “utländskt”. För det första finns det en geografisk, rumslig och 
territoriell arena för hem och för det andra en privat hemarena. Hem kan romantiseras 
även om hemmet är ett ledsamt ställe. (Woodward 2002 s.49) Detta innebär då att 
immigranter kan längta efter sina föreställda nationella identiteter och efter hemmet, 
även om detta är en plats som förmodligen innehar den del orsaker till just själva 
migrationen. Man kan anta att en migrant har flyttat av en eller flera orsaker och att 
han eller hon skulle få ett bättre liv på det nya territoriet.   

Migration har alltid ett förhållande till hemmet och nya identiteter kan till viss del 
formas av hemmet. Vad än orsaken för att lämna hemmet var och hur långt bort 
hemmet än är, är det föreställda konstruktioner som talar mer om för oss om 
människors hopp och önskningar än vad den egentliga erfarenheten eller historien 
gör. Medan längtan efter hemmet kan representera fasthet, stabilitet och längtan efter 
visshet och bestämdhet, kan det vara mer av längtan efter platsen än av själva platsen 
i sig som formar identiteter. (Woodward 2002 s.72) Man kan alltså här anta att 
människor som längtar hem och föreställer sig en gemenskap och nationell identitet 
förankrat med till ett territorium de inte längre lever inom skapar sina identiteter i 
själva längtandet och föreställningen om hemmet. Detta kan vara för att hemmet har 
förändrats till det sämre sedan migrationen och man romantiserar på så vis hemmet. 
En annan orsak kan vara att just migranter känner en ny gemenskap och identitet (i 
det nya landet) genom i form av en kollektiv längtan till det forna hemmet.  

Migration innebär inte bara rädsla för det nya och längtan till det forna hemmet 
för migranten själv utan den har även medfört en ökning av rädslan för en 
massinvandring i Europa som medför att nationell identitet stärks och kraven för att 
erhålla medborgarskap skärps alltmer. Idag innebär medborgarskap främst att skydda 
majoriteten och inte som tidigare att skydda de asylsökande, flyktingar, statslösa 
personer och minoriteter. Det som innan stod för solidaritet och grunden för 
demokrati har nu förändrats. ”Medborgarskapet har blivit synonymt med 
nationaliteten och har blivit en grund för den nationalistiska främlingsfientlighetens 
legitimitet.” (Delanty 1997 s.217) Det är alltså inte bara migranter som upplever nya 
saker i det nya landet, utan även de som redan bor där som känner att de som 
immigrerar dit är något nytt och okänt. Detta förmodas dock omkonstrueras då 
människor genom sociala interaktioner tar till sig nya identitetsskapande aspekter som 
till exempel den nationella identiteten. Det är alltså så att den som initialt ses som 
något annorlunda och främmande kan omkonstrueras att ingå i den egna 
gemenskapen. 
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2.2.4 Föreställningen om ”den andre” – medborgarskap eller inte 
medborgarskap 

Enligt Said finns det i allmänhet en förekommande sedvänja i människors tänkande 
att markera ett visst område som ”vårt” och ett annat område som ”deras” och därmed 
utgöra geografiska skiljelinjer dem emellan. Dessa skiljelinjer kan anses som 
godtyckliga eftersom den tänkta geografiska uppdelningen inte måste erkännas av 
”den andre”. Människor kan alltså ha en mycket obestämd uppfattning om vad ”den 
andre” är och vad som finns utanför det egna territoriet. (Said 2004 s.131)  

I kontexten om ”vårt” respektive ”deras” territorium kan man tala om 
medborgarskap i en stat som en markör för vem som anses tillhöra den nationella 
gemenskapen och vem som inte gör det. (Yuval-Davis 2003 s.69) Medborgarskapet 
kan enligt Petersson och Clark delas upp i två aspekter, det juridiska och det sociala. 
Det juridiska medborgarskapet handlar om ett personligt medlemskap i staten, om 
individens rättigheter och skyldigheter gentemot staten. (Petersson & Clark 2003 
s.161) I moderna suveräna stater är det juridiska medborgarskapet likställt med det 
som kallas nationalitet, vilket är en personlig övertygelse av hängivenhet till staten 
som kan spegla en persons subjektiva känslor av tillhörighet. (Petersson & Clark 
2003 s.164)  

Det sociala medborgarskapet är enligt Petersson och Clark mer informellt 
eftersom det handlar om relationer mellan en medborgare och samhället. Denna typ 
av medborgarskap kan vara inkluderande genom en gemensam kultur, såsom 
tankesätt och värderingar, men även exkluderande för dem som inte delar denna 
kulturella gemenskap. Detta beror enligt författarna på att det är i de sociala mötena 
mellan ”oss” och ”dem” som tankesätten och värderingarna konstrueras. (Petersson & 
Clark 2003 s.165) Man måste alltså konstruera en föreställning om vad eller vilka 
som är annorlunda för att veta vilka man har en gemenskap med.       

2.3 Konstruktion av muslimsk identitet 

En exakt definition av muslimsk identitet är svår eftersom den, enligt Ramadan, 
påverkas av olika frågor såsom; finns det verkligen en muslimsk identitet, och är den 
i så fall av religiös eller kulturell art? Ska muslimer ”definieras inom ramarna för 
umma eller kan han eller hon helt enkelt vara muslimsk medborgare i vilket 
europeiskt land som helst? Till vilken grupp hör han eller hon i första hand – till 
umma eller till det land han eller hon bor eller är medborgare i?” Vi måste därför först 
förklara vad begreppet umma innebär för muslimer. (Ramadan 2004 s.142)  
Man kan dock säga att den minsta gemensamma nämnaren för alla muslimer är deras 
enighet om att definiera sin gemensamma identitet genom deras tro när den kommer 
från hjärtat. Man kallar det Shaháda vilket innebär att en muslim intygar att han tror 
på Gud och hans sista sändebud Muhammed. Detta är inte bara en trosförklaring utan 
innehåller även djupsinniga perspektiv på skapelsen som leder till ett speciellt 
levnadssätt för både individ och samhälle. (Ramadan 2004 s.142) 
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2.3.1 Umma – den muslimska gemenskapen 

Till skillnad från de västerländska staterna konstituerades den islamska staten förr av 
religionen islam och dess kulturella ideologi istället för av politiska gränser, geografi 
eller av etnisk/språklig tillhörighet. I forna tider fanns det alltså inga skilda islamiska 
stater utan endast en enda stat där religionen utgjorde den kollektiva gemenskapen.  

Den muslimska gemenskapen benämns ofta med ordet umma som i stora drag 
betyder folk eller nation. Alla muslimer anses utgöra umma; Muhammeds umma är 
summan av muslimerna i hela världen som en enhet, ett folk. Det är bland annat en 
andlig gemenskap, grundad på gemensam tro och gemensamt livsmönster. Trots 
motsättningar, och till och med krig, finns föreställningen om att umma är en, och att 
världen kan delas upp i ”islams hus” (dar al-islam) och ”krigets hus” (dar al-harb) 
(Hjärpe 1985 s.10). Enligt Norberg är ”Islams boning” det område som behärskas och 
bebos av muslimer, och att ”krigets boning” det territorium som behärskas av otrogna 
[det vill säga icke-muslimer]. (Nordberg 1988 s.115-116) Hjärpe menar att ordet 
umma “has kept this definition [meaning religious community] alongside with the 
new [meaning nation], and confusion between the two can occur especially in 
situations of conflict where the religious belonging gets the function of being an 
ethnical marking.” (Hjärpe 1993 s.6) Detta har inneburit att ordet umma och dess 
innebörd idag används av muslimer för att definiera vem som är muslim. Muslim är 
den som tillhör den islamiska religionen och umma är den religiösa gemenskapen. 
Det som händer inom umma bör vara av intresse för alla muslimer eftersom det är en 
del av identiteten. ”Att vara muslim, var som helst i världen, innebär att erfara och 
utveckla denna känsla av tillhörighet till umma som om man vore ett organ i en stor 
kropp.” (Ramadan 2004 s.146)  

Enligt Castells ligger inte den fundamentala lojaliteten för en muslim i 
hans/hennes hemland, utan i umma som är ett universellt brödraskap som överskrider 
nationalstatens institutioner, vilket kan ses som en splittring hos många troende. För 
att illustrera detta korrekt har vi citerat två stycken från Castells som beskriver det 
hela på bästa möjliga sätt: ”För att umman ska kunna leva och växa tills den omfattar 
hela mänskligheten måste den uppfylla en gudomlig uppgift: att (på nytt) bekämpa 
den Jahiliya (ett tillstånd av okunnighet om Gud eller bristande lydnad mot Guds 
läror) som samhällena har återfallit i. För att förnya mänskligheten måste 
islamiseringen börja med de muslimska samhällen som har sekulariserats och avvikit 
från den strikta åtlydnaden av Guds lag, och därefter gå ut i hela världen […]. Men 
för att övervinna otrogna krafter kan det vara nödvändigt att ta till jihad (strid för 
islams sak) mot de otrogna, vilket i ytterlighetsfall kan innebära heligt krig.” (Castells 
1997 s.29) I umma är det yttersta målet för människans handlingar att Guds lag ska 
råda över hela människosläktet, och därmed göra slut på den nuvarande skillnaden 
mellan den muslimska och den icke-muslimska världen. Enligt umma är alltså det 
ultimata att alla människor ska ingå i samma kollektiva gemenskap och att det således 
inte ska kunna finnas någon som ses som ”den andre”. ”Inom denna 
kulturella/religiösa/politiska ram konstrueras en islamsk identitet på basis av en 
dubbel dekonstruktion: av de sociala aktörerna och av samhällets institutioner. De 
sociala aktörerna måste dekonstruera sig som subjekt, både som individer, 
medlemmar av en etnisk grupp eller medborgare i en nation.” (Castells 1997 s.29) 
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Enligt föreställningen om umma kan individen bara vara sig själv helt och hållet som 
medlem av detta universella troende brödraskap som är grundläggande för utjämning 
som ger dem ömsesidigt stöd, solidaritet och gemensam mening, men menar även att 
man måste förneka nationalstatens identitet för att den islamska staten är överordnad 
denna. (Castells 1997 s.30) 

2.3.2 Muslimsk identitet 

För flera decennier sedan förutsatte européerna att muslimerna ganska snabbt skulle 
assimileras. De skulle ”europeiseras” och endast accepteras som människor på våra 
villkor, vilket medförde en motreaktion och ett hävdande av deras egenart från 
muslimernas håll. Detta fasthållande av traditioner tvingade politiker, lokalsamhällen 
och akademiker att glömma assimilationen och ta traditionerna på allvar. (Ramadan 
2004 s.9) Men även muslimerna själva har sett till sin situation. Det hände dock inte 
förrän andra och tredje generationens muslimer växt upp som ett nytt synsätt på sin 
vistelse i värdländerna [västra Europa] började skapas. (Ramadan 2004 s.223) De 
insåg att föräldrarnas kulturella traditioner både hade svårt att klara sig i ett 
statsbaserat, byråkratiskt och modernt västland samt att en del inom dessa traditioner 
inte är islamiska utan snarare kulturella och kan därför inte härledas till religionen. 
(Ramadan 2004 s.10) Detta ser vi idag i vissa europeiska länder medan i andra har de 
invandrande muslimerna ”tenderat att bo kvar i egna samfund där de reproducerar 
vissa av de sociala mönstren i sina ursprungsländer och ursprungsregioner”. 
(Ramadan 2004 s.223) 

Enligt Ramadan är aktiv religionsutövning bland unga muslimer betydligt mindre 
än hos första generationens muslimer. Detta visar på att deras integrering till viss del 
har inneburit assimilering, vilket i sin tur har tvingat fram situationsanpassning, 
omformning av religiös undervisning samt omdefiniering av strukturer i sociala och 
kulturella aktiviteter från de religiösa ledarna. Men å andra sidan har det bildats 
många islamiska föreningar till följd av ökat intresse för religiös aktivitet bland en 
minoritet av de unga. Denna utveckling från aktiva unga muslimer och muslimer 
födda i Europa och som ofta har studerat där har via sina engagemang förändrat 
människors tänkande. ”De anser sig berättigade att vistas i Europa och förväntar sig 
att deras medborgerliga rättigheter ska respekteras.” (Ramadan 2004 s.224-225) Detta 
har medfört en generationsklyfta mellan dem och första generationens invandrande 
muslimer där de unga ”är inställda på att spela en roll på det intellektuella och sociala 
planet” (Ramadan 2004 s.224-225) medan de äldre ”försökte värna om sin religiösa 
identitet genom att vara så diskreta och osynliga som möjligt”. (Ramadan 2004 s.95)  

För bara två decennier sedan ansåg muslimerna att den enda lösningen på de 
problem - religiösa och juridiska - som uppstod när man levde i väst var att återvända 
till hemlandet [eller flytta till ett annat muslimskt land]. Man fruktade även full 
assimilering av sina unga och en förlust av de islamiska riktmärkena. Därför 
hänvisade de islamiska församlingsledarna till islamisk lag som fastslog att muslimer 
inte fick betrakta sig som en del av icke-islamiskt samhälle. (Ramadan 2004 s.95) De 
islamiska föreningarna har tagit upp problem såsom bland annat att ledarna måste 
ompröva de teologiska och juridiska referensramarna så att dessa tydligare kan passa 
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in i den europeiska kontexten. (Ramadan 2004 s.225) Under 1990-talet, efter 
diskussioner och konferenser mellan muslimer i väst och i den muslimska världen, 
kom man fram till följande fem grundläggande principer:  

 
”1. Vare sig en muslim är medborgare i ett europeiskt land eller bara bosatt här 

bör han eller hon se sig som den ena parten i ett kontrakt med landet i fråga, både 
moraliskt och socialt, och respektera landets lagar. 

 
2. De europeiska lagarna (som till sin natur är sekulära) tillåter muslimer att 

praktisera åtminstone de grundläggande elementen i sin religion.  
 
3. Det gamla begreppet ”kriget hus” – som varken kommer från Koranen eller 

från traditionerna om Profeten – betraktas som förlegat. Man har föreslagit andra 
begrepp som ska göra det möjligt att se den muslimska närvaron i Europa i en mer 
positiv dager.  

 
4. Muslimer bör uppfatta sig själva som medborgare i ordets fulla bemärkelse och 

delta i det sociala, föreningsmässiga, ekonomiska och politiska livet i de länder där de 
bor, samtidigt som de kräver att deras egna värderingar respekteras.  

 
5. I det europeiska rättssystemet som helhet finns det inget som hindrar muslimer 

eller andra medborgare från att göra val som överensstämmer med deras religion.” 
(Ramadan 2004 s.225-226) 
Genom dessa förändringar har, enligt Ramadan, muslimers identitet förnyats och 
blivit mer synlig. De engagerar sig mer i samhället och sätter större värde på 
medborgerlig skolning, vilket är nödvändigt för att skaffa sig legitima rättigheter. 
Men europeisk islam bevarar ändå en viss politisk och ekonomisk självständighet 
bland annat genom andaktslokaler som självfinansieras. Trots förändringar och 
anpassningar stöter muslimer på diskriminering och utstötning i väst. Fördomar om 
att muslimer och islam inte kan integreras råder i stort bland européerna. (Ramadan 
2004 s.226-227) Internationella händelser, såsom den iranska revolutionen 1979, 
våldet i Mellanöstern [och terroristattacken mot USA den 11/9], har haft stor inverkan 
på världens sätt att uppfatta islam och gett upphov till de negativa synsätt som numera 
är så vanliga. (Ramadan 2004 s.224) 

2.3.3 Föreställningen om ”den andre” – orientalism och occidentialism 

Enligt Said har Orienten bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) 
genom att vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet. 
(Said 2004 s.63-64) Enligt författaren har Västerlandet genom den orientalistiska 
diskursen skapat sig en motbild, ”den andre”, för att kunna skapa en egen gemenskap 
och för att kunna identifiera sig själva. Man måste alltså veta vad, eller vem, man inte 
är för att kunna veta vem man själv är.  

Vidare menar han att orientalismen är bland annat en grundläggande geografisk 
uppdelning där världen utgörs av två ojämlika hälfter, Orienten och Occidenten. (Said 
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2004 s.77) Ojämlikheten mellan Orienten och Occidenten härstammar främst i 
koloniala tider där Orienten var det territorium som var underställt Occidenten. Detta 
synsätt på ”den andre” är idag till stor del förlegat, men många västerlänningar kan 
säkert på grund av dessa forna tankar fortfarande se på Orienten som den primära 
motbilden till Västerlandet. Detta innebär att Orienten och dess invånare, vilka allt 
som oftast är muslimer, anses utgöra något som är annorlunda än det som benämns 
som Occidenten och dess invånare, som i sin tur allt som oftast är kristna. 
Skillnaderna mellan de två hälfterna är enligt Said att Orienten inte kan anpassas till 
den västerländska kristenhetens moraliska behov eller det västerländska tänkandet. 
(Said 2004 s.147) Även detta synsätt kan idag ses som förlegat, men man kan idag 
fortfarande se att det som sker, både i Mellanöstern och ”orientalers” agerande, anses 
ha en grund i islam. Att, ofta utan korrekta belägg, peka på religionen vid våldsamma 
händelser och när individer och grupper handlar på ett sätt man inte själv tycker är 
rätt bidrar till att skapa en större klyfta mellan det egna och ”den andre” och deras 
religion.  

Said anser att det är fullständigt normalt för människor att göra motstånd mot 
angreppen från något okänt och annorlunda. Därför har olika kulturer ”alltid velat 
utforma varandra fullständigt och uppfatta de främmande kulturerna inte som de är 
utan som de borde vara för att det ska bli bekvämare för mottagaren”. (Said 2004 
s.147) Man kan se här att genom att ha en föreställning om vem eller vilka ”den 
andre” är och hur deras kultur fungerar kan man se vem man själv är. Om man 
konstruerar en föreställning om ”den andre” som inte överensstämmer med den bild 
som ”den andre” har om sig själv föds naturligtvis fördomar. 
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3 Analys 

Vi har träffat tre personer som vi intervjuat för denna uppsats för att höra var och en 
av deras svar. Ur dessa svar har vi med hjälp av en narrativ analysmetod sorterat ut 
det viktigaste ur intervjusvaren. Dessa viktiga svar ur intervjuerna blir med hjälp av 
forskarnas transkribering, tolkning och nedskrivande av intervjupersonernas 
berättelser blivit till narrativer vilka har menings- och kunskapsskapande ambitioner. 
Det är alltså de narrativer som baseras på intervjuresultaten som skapar en förståelse 
om och för respondenternas livserfarenheter och verklighet.  

Våra respondenter är från olika länder; Kurdistan/Turkiet, Montenegro och 
Syrien. Alla tre är utlandsfödda och har dubbelt medborgarskap. Vidare är de av olika 
kön; respondenterna A och Y är män medan N är kvinna. De har alla olika ålder; A är 
25 år, N är 48 år och Y är 31år och de kom till Sverige i olika åldrar A vid 7 år, N vid 
34 år och Y vid 25 år. Vidare har våra tre intervjupersoner olika anledningar till att de 
har migrerat till Sverige, och de har alla olika sysselsättningar – två befinner sig i 
arbetslivet medan den tredje studerar.  

I vår analys utgår vi ifrån tre teman – muslimsk identitet, territoriell identitet och 
föreställningar om ”den andre”.  

3.1 Respondent A 

Muslimsk identitet och territoriell identitet   
 

A: Vad är umma? Jag identifierar mig som en muslim i Sverige. Nationalitet spelar ingen 
roll, det betyder ingenting […] Nej! Känner mig inte som svensk, mer som muslim. Jag 
känner mig varken som det ena eller det andra, jag tänker inte på nationalitet, som sagt 
var jag bryr mig inte om nationalitet, så länge alla respekterar varandra […] Jag vill helst 
slippa kylan, men att jag kommer inte ifrån Sverige helt, jag har ju växt upp här. Jag kan 
tänka mig att flytta utomlands senare, det vet jag ju inte, men inte till Turkiet. Men det 
kommer alltid att finnas något av Sverige kvar hos mig. 
I: Vem hade du hejat på i en fotbollsfinal, Sverige eller ditt hemland? 
A: Sverige!  
I: Om Kurdistan hade funnits och haft en fotbollslag vem hade du då hejat på? 
A: Om Kurdistan hade funnits hade jag nog hejat på dem, men inte Turkiet, fuck Turkiet.  

 
A’s berättelse ligger i linje med det Castells skriver om att den fundamentala 
lojaliteten hos en muslim ligger i umma och inte i hans eller hennes hemland. A 
påstår sig inte bry sig om nationalitet, vilket visar sig i att han inte känner någon 
större tillhörighet till sitt ursprungsland Turkiet, men säger samtidigt att han alltid 
kommer att bevara en del av Sverige, sitt nya hemland, i sig och skulle heja på 
Kurdistan om det hade haft ett landslag i fotboll. Detta kan ses i relation till vad 
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Petersson och Robertson uttrycker, med hjälp av Anderson’s teori om ”imagined 
communities”, att nationella identiteter konstrueras och omkonstrueras. A har genom 
sin migration till Sverige konstruerat en känsla av tillhörighet till sitt nya hemland 
som han bevarar tillsammans med en känsla av tillhörighet till sitt forna territorium 
Kurdistan. Han har alltså känslor av tillhörighet till två skilda territorier, vilket går i 
linje med Österuds samt Petersson och Robertson’s teorier om att identiteter 
konstrueras och omkonstrueras utefter en människas sociala kontexter och 
omgivningar och att en individ kan ha flera identiteter som simultant överlappar 
varandra. A’s svenska tillhörighet är alltså konstruerad på grund av att migrationen 
skapat nya omgivningar och sociala kontexter som konstruerat hans nya nationella 
identitet. Samtidigt har A inte förlorat sin forna ”nationella” kurdiska identitet utan 
har bevarat den tillsammans med den nya. En anledning till att A inte betonar och 
tänker speciellt på nationalitet kan bero på att han är född i Kurdistan som är en del 
av Turkiet och inte en självständig erkänd stat inom det internationella samfundet 
vilket många kurder strävar efter och anser sig ha historiskt rätt till. 

 
A: Nä, jag ber inte och jag följer inte Koranen till hundra procent eftersom jag dricker 
sprit och går med flickor. Men jag går till moskén vid högtider […] Man kan vara svensk 
muslim, religion behöver ingen nationalitet […] Nä, jag tycker inte att det finns något 
hinder. Jag har hört att man får lova att går ifrån lektioner och arbete för att be, även om 
jag själv aldrig har behövt det. Man kan nog få tillgång till att be på jobb också. Vi har 
själv en restaurang och om någon vill gå ifrån och be så varsågod. 

 
I A’s berättelse kan vi här se ett samtycke till det Castells skriver om den muslimska 
identiteten och umma. När han säger att religion inte behöver någon nationalitet kan 
man koppla detta till umma som enligt Castells står över alla nationers gränser. När A 
berättar att han inte ser några hinder för utövandet av islam i Sverige kan man dra en 
parallell till Ramadan’s redogörelse för de fem grundläggande principerna som 
utformats för att muslimer boende i Europa ska kunna behålla sin religion men 
samtidigt kunna vara fungerande medborgare i samhället. Det handlar alltså om en 
kompromiss från både muslimerna själva och det samhälle de numera lever i.  

 
Föreställningar om ”den andre” 

 
A: Muslim, inte muslim spelar ingen roll för mig. Vi är alla människor, så länge de 
respekterar mig så respekterar jag dem tillbaka […] Alla är människor, jag ser inte ner på 
svenskar, jag bor här. Muslim eller svensk spelar ingen roll. Jag får hoppas att svenskar 
också är människor (skratt). 

 
På frågor rörande vem respondenten känner gemenskap till och vem han ser som 
annorlunda finner vi inte en konstruktion av ”den andre”. Detta till trots de teorier 
från såväl Delanty, Petersson och Robertsson som Said, vilka alla hävdar att 
konstruktionen av identiteter är avhängiga konstruktionen av något annorlunda som 
inte ryms inom den egna gemenskapen. Är det då möjligt att A kan konstruera sin 
identitet utan att behöva någon som inte ingår i hans gemenskap, någon som för 
honom och hans gemenskap ses som ”den andre”?  

 
 

 19



 

A: Media förtrycker islam, fast de som skriver inte kan någonting om det. Det är inte 
okej att slå sin fru enligt islam. Visst har svenskar fördomar, men inte alla. […] Media 
föder svenska fördomar som gör att man ser ner på islam. Man förknippar islam med 
kultur. Att vissa dödar sina döttrar och systrar har ingenting med islam att göra. Det 
handlar inte om religion utan kultur. Problemet är att man blandar kultur med religion. 
Man kan till exempel inte tvinga någon att gifta sig, man får inte tvinga någon till något 
enligt Koranen. Allt sånt är förbjudet enligt Koranen! Jag har varit med om att någon har 
frågat mig; Är du ”sån” muslim?  
I: Hur fick det dig att känna? 
A: Korkad, jag menar “sån muslim”, vad är det? 
I: Hade personen inte för intresse att få reda på om muslimer? 
A: Nä, de tycker att de redan vet allt och att de inte behöver lära sig mer.  
I: Hade det en negativ klang då?  
A: Ja! 

 
A tycker att det är viktigt att man skiljer mellan islam och kultur och här kan man dra 
en parallell till Ramadan som skriver att unga muslimer i väst ofta har poängterat att 
en del inom traditionen inte är islamiskt. Han anser vidare, i enlighet med Ramadan, 
att det är yttre påverkningar, som till exempel media, som skapar en felaktig bild av 
islam och muslimer. Denna del av A’s berättelse kan belysas med Delanty’s 
påstående om att när någon eller några framställs som en hotfull främling kan detta ge 
upphov till motsättningar mellan ”vi” och ”de” som i sin tur leder till 
främlingsfientlighet. Man kan för övrigt anta att anledningen till att A tar upp den, 
enligt honom, felaktiga bild av islam beror på att han själv mött fördomar och 
diskriminering.  

3.2 Respondent Y 

Muslimsk identitet och territoriell identitet 
 

Y: Jag är medlem i islamiska föreningen här i Landskrona. Och jag är ansvarig här i 
Landskrona. Jag ber, följer ramadan och går till moskén. Jag ber i moskén två gånger för 
att moskén ligger här och jag bor i centrum. Ibland kan jag inte komma till moskén under 
den första och den sista bönen, men då ber jag hemma istället. Vi ber fem gånger om 
dagen! Varje fredag har vi en bön och dit kommer många människor. Varje fredag och 
har vi Al-juma. […] I religionen är alla tillsammans oavsett om du är svart eller vit eller 
vad du är. Så säger religionen och då tycker jag det också faktiskt. Al-umma först! Sen 
de andra spelar ingen roll. Jag känner mig lika svensk som syrisk. […] Ja, till exempel 
det är det landet [Sverige] som har hjälp mig, jag har kommit här, jag kan säga vad jag 
vill, jag kan göra nästan vad jag vill. Egentligen vill jag jobba här i landet, jag har jobbat 
redan, jag har startat en pizzeria så jag har haft eget företag. Jag tycker det är bra här 
faktiskt. Men utan religionen, jag känner mig svensk. 

 
Den första delen i detta yttrande vittnar om att Y finner den muslimska gemenskapen 
och umma som främsta identitetsmarkörer vilket kan återspeglas i teorier om umma 
som en enda (muslimsk) gemenskap och Castells teori om att umma överskrider 
nationers, och även därmed nationalismens, betydelse. Här kan vi även se att Y, i 
likhet med Saikal, poängterar att den muslimska gemenskapen inte gör skillnader i 
vare sig hudfärg eller etnicitet utan lägger vikt endast vid det religiösa och kulturella.  
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Eftersom Y, likt alla andra människor, har flera identiteter som simultant överlappar 
varandra, kan vi här se, i likhet med Österuds samt Peterssons och Robertsons teorier, 
att han i den rådande kontexten prioriterar sin muslimska identitet. Detta yttrar sig i 
att han för tillfället har lättare att belysa sin muslimska identitet eftersom hans 
nationella identitet är splittrad då han anser sig till hälften vara svensk och hälften 
syrier. Den andra delen av Y’s berättelse vittnar om en omkonstruerad nationell 
identitet. Om detta poängterar Petersson och Robertson att de föreställda nationella 
gemenskaperna inte bara kräver fysiska symboler utan kan även realiseras genom 
abstrakta känslor. En anledning till att Y känner sig svensk redan efter endast tre års 
boende här kan bero på hans svenska medborgarskap som, bland annat enligt Yuval-
Davis, kan ses som en markör för vem som tillhör den nationella gemenskapen. Y’s 
medborgarskap är, för att tala i Petersson och Clark’s termer, främst juridiskt 
eftersom det sociala medborgarskapet enligt dem kräver gemensam kultur och 
värderingar, vilket Y inte har då han påpekar att han känner sig svensk men gör ett 
undantag för sin muslimska identitet som av honom inte ses som svensk och han blir 
då, enligt Petersson och Clark, exkluderad ur det sociala medborgarskapet. Y tycker 
att han har rättigheter som muslim i Sverige och att han kan fritt utöva sin religion 
här. Detta styrker också teorin om det juridiska medborgarskapet som det främsta i 
Y’s fall handlar om individers rättigheter och skyldigheter gentemot staten. En annan 
orsak till varför Y känner sig så pass svensk redan kan bero på att hans nationella 
känsla för Syrien har minskat. Enligt Hettne kräver nationalismen gemensamma 
faktorer och genom att lämna eller omkonstruera dessa försvagas på så vis 
nationalismen.  

 
I: Känner du att det finns hinder för att utöva islam i Sverige (i Landskrona)? 
Y: Nä, det finns inte. Det finns regler som i ett land som kan passa allt, till exempel jag 
går till skolan, till exempel om jag inte kan be då har jag en rast, jag kan sitta på en stol 
och be. Så det är ingen fara med det. Eller jag kan be innan jag kommer även om tiden 
inte blir exakt. Jag har rätt att göra det i islam. Jag är här i Sverige och jag tror inte det 
finns några hinder. Man kan göra vad man vill. Man kan vara en riktig muslim i Sverige. 
[…] Men inte allt som är svenskt, till exempel gå på disco, dansa, dricka alkohol och äta 
griskött. Men här i Sverige det finns faktiskt nästan alla regler som finns i islam. Till 
exempel här har vi skatt, på arabiska heter det ordet sakat. Jag tror till och med det ordet 
kan komma därifrån. I islam tar vi från de rika och ger till de fattiga, på något sätt är det 
samma här.  

 
Detta utdrag ur Y’s berättelse kan direkt härledas till de fem grundläggande principer 
som presenteras av Ramadan. Syftet med dessa principer är att en muslim ska kunna 
vara en fungerande samhällsmedborgare i ett (väst)europeiskt land utan att för den 
sakens skull ge avkall på sin religion. Syftet är alltså att finna en kompromiss eller 
balans där en persons (muslims) religiösa identitet inte ska krocka med samhället eller 
invånarna i hans eller hennes (ibland) nya land. Y har tagit detta till sig då han 
kompromissar genom att be sina dagliga fem böner, vilket är ett påbud enligt islam, 
på tider som är anpassade efter hans skoltider, vilka är reglerade av hans nya lands 
samhälleliga institutioner, och alltså inte exakt efter de tider som är reglerade enligt 
islam. De fem principerna som Ramadan belyser statuerar att det inte heller finns 
några hinder för en muslim att leva rättroget i Europa vilket Y påpekar då han säger 
att det finns saker i Sverige som inte är förenliga med hans tro, men eftersom dessa 
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valfria att bortse ifrån finns det inget hinder för muslimer att utöva sin religion här. 
Att Y finner att det finns likheter mellan Sverige och islam kan, i enlighet med 
Delanty, ses som en positiv ”den andre” där man ser skillnader, som Y gör här då han 
påpekar att det finns saker i Sverige som inte är förenliga med hans religion, men 
eftersom han kan välja bort dem utan konsekvenser ser han inget problem med att de 
finns utan accepterar det han finner främmande.  
 
Territoriell identitet  
 

Y: Politikerna där, de är inte bra, man pratar inte politik. Det är bättre här. […] Jag åkte 
till Syrien och jag kom tillbaka, jag kände att Landskrona är min stad faktiskt. Om man 
hittar jobb i en annan stad så kanske man måste flytta, efter två tre år, man blir väl van. 
Men jag vill helst bo kvar i Landkrona, men jag kommer alltid att komma ihåg 
landskrona, första stället jag kom till när jag kom till Sverige. När jag sett Sverige har jag 
först sett Landskrona. Jag kom från Syrien till Kastrup, jag hade redan fått 
uppehållstillstånd på ambassaden i Syrien så jag kunde bara flytta rakt in i Landskrona. 
Landskrona är Sverige för mig! […] Först när jag kom till Sverige höll jag på Syrien, 
men de spelar dålig fotboll så nu vet jag inte vilket. När jag tittar på Sverige mellan ett 
annat land så känner jag att det finns något där inne för Sverige. Om Sverige och Syrien 
skulle mötas i VM final skulle det vara 50/50, men om ett år kommer jag heja på 
Sverige. Egentligen håller jag med det land som spelar bäst. Jag tittar på Brasilien, 
Argentina, och Frankrike är bra. Men jag håller på den som är bra. 
  

I Y’s berättelse ovan kan man se att han, i enlighet med Anderson samt Petersson och 
Robertson har omkonstruerat sin territoriella identitet. När han först kom till Sverige 
kände han mer nationell gemenskap till sitt forna hemland men detta har gradvis 
förändrats och Y tror att han inom en snar framtid kommer att ha omkonstruerat 
denna nationella identitet ännu mer till Sverige. Y berättar också här att han känner 
tillhörighet till sitt ”nya” lokala territorium. På grund av denna omkonstruktion i Y’s 
territoriella identitet kan detta också påverka hans syn på vem ”den andre” är för 
honom. I och med att han mer och mer inkluderar sitt nya territorium sin identitet 
omkonstrueras därmed också vem som ses som den andre. Eftersom Y åkte tillbaka 
till sitt forna hemland men kände mer tillhörighet till sitt nya hemland vid 
återkomsten så kan man ana en vag omkonstruktion i hans föreställning om, den 
andre som mer och mer inkluderar hans nya territorium och exkluderar det gamla.  
 
Föreställningar om ”den andre” 

 
Y: Egentligen, jag bestämmer hur han och du ska kolla på mig. Men jag vet själv att när 
jag går till mitt jobb och sköter mina uppgifter sa du kolla på mig utefter det. Jag 
bestämmer hur du ska tro på mig. Den dåliga bild som finns av islam har muslimer själv 
skapat. Islam och muslim är inte samma, vi ska inte blanda de två. Islam säger så här är 
det, men alla muslimer följer inte det. 

 
Detta är helt överrensstämmande med Castells uttalande att det är självinsikten är en 
konstruktion som påverkar andras syn på en. I övrigt styrker citatet Saids teori om att 
föreställningen om ”den andre” ofta är godtyckligt. I den rådande kontexten kan man 
anta att Y menar att de ”dåliga” muslimerna har skapat en negativ bild med hjälp av 
”den andre” som bara har tagit till sig det dåliga och därmed skapat sig en negativ 
bild om muslimer och därmed islam. Vidare framhåller Y att man inte ska dra en 
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parallell mellan islam och muslimer, eftersom vissa muslimer enligt honom inte lever 
som de borde. Detta kan, enligt Delanty, leda till främlingsfientlighet. Y’s yttrande 
gör isär med Ramadans teori om att det främst är internationella händelser, 
förmedlade genom media, som har bidragit till den negativa bilden av islam.  
 

Y: Ja, det finns några muslimer som kommer från Bosnien och ber i samma moské. Då 
har vi en tolk som översätter. I skolan har jag inte så mycket kontakt med de andra. Sen 
finns det också en del av muslimerna här som tillhör shia. De kommer inte till moskén. 
Jag har främst kontakt med sunnimuslimerna. Det är delat, du vet när folk vill dela det så 
det blir som med kristna. Det finns ortodoxa, katoliker och protestanter. Jag känner mer 
gemenskap med sunnimuslimer än shiamuslimer.  
I: Känner du att det finns någon gemenskap so skiljer sig från din gemenskap? Känner du 
att det finns några som är annorlunda?  
Y: Ja, till exempel de som bara vill gå ut, som tar droger och är tjuvar. Till slut ska alla 
ändå dö och gör man dåliga saker, gör man bra saker så står det på hans namn. Man blir 
ihågkommen för det man gör, dåliga eller bra saker. Egentligen kan jag inte ha en 
kommentar om det. Svenskar har bott här en sån lång tid, man kan inte säga att de har fel 
i det. De lever som de vill. Jag kan inte komma och säga mina kommentarer om det. Man 
måste också kolla på de bra sakerna, inte bara de dåliga. Det finns ju många muslimer 
som gör ännu värre än svenskar. Och om du gör så, varför säga att svenskar gör så, du 
gör ju ännu värre själv. Man måste kolla på den bra sidan innan vi kollar på den dåliga. 
För islam säger att man ska kolla på det positiva först. 

 
Kring frågor rörande vem ser gemenskap med respektive ser som ”den andre” kan 
man här förstå att han inte sätter den muslimska gemenskapen som främsta markör 
för hans inklusion och exklusion. Y påvisar att det finns en grupp muslimer som han 
känner mer gemenskap med och andra grupper som han inte känner någon direkt 
gemenskap med. På det stora hela taget känner Y mer gemenskap till de människor, 
oavsett religion eller nationalitet, som han anser delar samma värderingar som 
honom. Här kan vi med hjälp av Delanty samt Petersson och Robertson se att Y 
främst identifierar sig som muslim. Man kan här anta att han ser de muslimer som 
delar hans värderingar tillhör hans gemenskap. Vidare kan man tänka sig att han ser 
de som är icke-muslimer, men enligt honom lever moraliskt goda liv, är vad man kan 
kalla en positiv ”den andre” medan de människor, som enligt Y lever omoraliska liv, 
inte kan ingå i hans gemenskap oavsett religion eller nationalitet ses som ”den andre” 
av honom. Slutsatsen av detta narrativ är alltså att en person antingen kan inkludera 
eller exkludera andra människor och kollektiv av människor på basis av 
personlighetsdrag och livsstil och till en stor del bortse från sådant som religion, 
etnicitet och territoriell tillhörighet.  

3.3 Respondent N 

Muslimsk identitet 
 

N: Jag identifierar mig som muslim från Montenegro. […] Jag är inte religiöst aktiv, inte 
på heltid i alla fall. Jag tror på Gud men ber inte. Man kan säga att jag är en europeisk 
muslim [...] Det finns inga problem att vara muslim i Sverige. Jag har aldrig upplevt det. 
Jag tror att normala svenskar har respekt för alla religioner. 
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N anser att det är något specifikt med att vara en europeisk muslim. Detta kan bero på 
att hon själv kommer från ett europeiskt land. Yttrandet att det inte finns några hinder 
att vara muslim i Sverige kan belysas genom de grundläggande principer, diskuterade 
av Ramadan, om hur islam och muslimer kan fungera i Europa utan att behöva förlora 
något av sin tro eller muslimska identitet.   
  
Territoriell identitet och föreställningar om ”den andre” 
 

N: Jag känner mig inte själv som svensk muslim, men för vissa människor är det säkert 
möjligt. Jag tror inte kultur, religion och samhälle spelar någon roll här. Det handlar inte 
om det utan om människan själv. […] Jag kan inte känna mig svensk men uppskattar 
Sverige. Man vill, men det går inte. Det är svårt att anpassa sig helt. Man har sina gener 
och rötter och man kan aldrig bli något annat än det man är. Det tar många generationer 
att bli svensk. Jag uppfostrar mina barn såsom min mamma uppfostrade mig. Jag överför 
traditioner et cetera från mitt hemland till barnen. Men om man skulle komma till 
Sverige väldigt ung, kanske två, tre år gammal, då är det lättare att bli svensk eftersom 
man inte vet så mycket om sitt hemland. […] Jag kan aldrig glömma mitt hemland. De 
äldre invandrarna känner alltid en längtan, har viljan att återvända hem till sina rötter 
med barnen, men det är situationen som bestämmer. Jag tror att många kommer 
återvända hem om ekonomin i mitt hemland stabiliseras och det blir som förr, ja innan 
kriget i Jugoslavien eftersom allt fanns i mitt hemland såsom klimat, liv et cetera vilket 
jag inte tycker finns här. Mycket handlar om att kulturerna krockar med varandra. Så 
länge man kan få kontakt med människor och få kunskap och förståelse för varandra, då 
kan man också uppskatta varandra. Det är det det handlar om. […] Jag känner mig som 
muslim men känner lika mycket gemenskap med alla människor. Så länge det är bra och 
goda människor oavsett religion och jag känner att jag kan få kontakt med dem så är det 
okej. Vi är alla lika som människor. Religion spelar ingen roll så länge man kan anpassa 
sig och skapa kontakt med andra människor […] så länge man är människa och har 
förståelse för sina medmänniskor finns det inga skillnader. 
I: Vilket landslag skulle du heja på i en fotbollsmatch? 
N: Montenegro! 

 
N’s berättelse vittnar om en relativt oförändrad nationell identitet och en längtan att 
återvända till det forna hemlandet. Enligt Yuval-Davis kan en människas nationella 
identitet få stor betydelse i olika kontexter. I N’s fall är det så att hon levt i ett 
krigsdrabbat land och Yuval-Davis skriver att det är speciellt i situationer då nationen 
är hotad som den nationella identiteten blir av stor betydelse. Vidare kan även N’s 
migration ha påverkat, och därmed stärkt, hennes nationella identitet. Om detta 
fenomen skriver Woodward som skriver att längtan efter hemlandet kan hjälpa att 
stabilisera identiteten när den blivit äventyrad till exempel genom migration. Vidare 
poängterar Woodward att hemmet alltid ställs mot något annorlunda och främmande. 
N påpekar att hon själv ser sig som annorlunda än svenskar men känner gemenskap 
med goda människor oavsett religion. Detta yttrande kan belysas med hjälp av 
Delanty’s teorier som förklarar att ”den andre” kan vara positiv då den accepteras för 
den han eller hon är, och vara negativ då han eller hon ses som främmande. N kan 
sägas se de människor, oavsett religion och nationalitet, som hon inte själv inkluderar 
i sin egen gemenskap men som är goda och bra människor som en positiv ”den 
andre”.  
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Föreställningar om ”den andre” 
 

N: Varför tar vissa länder så hårt på ordet muslim när de hör det och tycker så illa om 
det? Jag skäms inte för att vara muslim utan känner glädje istället. En riktig muslim, och 
islam som religion, är ärlig, ljuger inte och krigar inte utan är en bra och skötsam 
människa som uppskattar sina egna och andra. Det är politik och media som sprider 
lögner och propaganda. Folk tar för lätt på det som sägs i media och lyssnar bara på det. 
De förstår inte och uppfattar därför fel. Det är politikens och medians fel. Det är 
Amerika, de amerikanska politikerna och de rika som sprider en hatbild för att de t.ex. 
vill åt oljan som finns i vissa muslimska länder. Ett annat problem, såsom de ser det, är 
att muslimer skaffar många barn och man känner rädsla för att muslimer ska sprida sig 
och ”ta över”.  

 
N menar att innebörden muslim har fått en dålig ton men visar sin stolthet över att bli 
kallad muslim. Här kan man med lätthet se en koppling till Saids teorier om 
orientalism och occidentalism där han påpekar att människor vill utforma en 
fullständig bild av ”den andre” för att lättare kunna uppfatta den. I sammanhanget av 
N’s berättelse kan man då anta att det är de västliga politikerna och media som 
medvetet skapar och sprider en bild av muslimer, ”den andre” på ett medvetet 
förvrängt sätt för att man ska kunna skapa sig en bild av hur ”den andre” är. 
Dessutom poängterar Said att skiljelinjerna mellan ”oss” och ”den andre” är 
godtyckliga och att föreställningen om hur ”den andre” anses vara inte alls behöver 
erkännas av dessa. N belyser detta i sin berättelse och menar att muslimer egentligen 
är goda och att den, ofta negativa, bild som finns av islam och muslimer idag är 
medvetna lögner skapade av makthavare för att dessa ska kunna vinna på de fördomar 
som föds ur deras propaganda.  
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4 Sammanfattande avslutning 

Denna uppsats har syftat till att se hur människor socialt konstruerar och 
omkonstruerar sin identitet. Vi har valt att fokusera oss på hur muslimer i 
Landskrona stad socialt kan konstruera sina identiteter i olika kontexter. För att 
kunna genomföra detta valde vi teorier kring allmän, territoriell och muslimsk 
identitet som vi tillsammans med berättelserna från våra intervjuer analyserade 
genom en narrativ metod. Genom vår analys har vi sett att A konstruerar sin 
identitet främst genom den muslimska gemenskapen men känner gemenskap till 
alla människor oavsett religion och ursprung. Den nationella tillhörigheten är inte 
så betydelsefull för A men man kan se en viss känsla för såväl Sverige som 
Kurdistan. Y’s identitet är främst konstruerad av den muslimska kollektiva 
gemenskapen umma. Y belyser sin nationella identitet och känner sig för tillfället 
lika mycket svensk som syrisk. Däremot känner han gemenskap med alla goda 
människor och ser de dåliga som ”den andre”. N’s identitet är konstruerad genom 
att belysa den muslimska och nationella identiteten. N’s nationella identitet är 
relaterad till hennes forna hemland. N ser svenskar som något annorlunda än hon 
själv, men kan känna gemenskap med alla bra och goda människor oavsett 
religion och nationalitet.   

Varje intervjuperson har gett specifika narrativ. Ambitionen med denna 
uppsats har aldrig varit att jämföra dessa narrativ eller att utifrån dessa dra 
generella slutsatser. Vår ambition har däremot varit att utifrån narrativen kunna 
skapa en förståelse och kunskap om dessa personers identitetskonstruktioner. 
Syftet med detta är att påvisa hur våra respondenter har konstruerat sina identiteter 
på olika sätt. Med detta vill vi visa att våra intervjupersoner har prioriterat en viss 
identitet framför en annan (se kapitel 2.1.1.). Vi drar slutsatsen att identiteter 
konstrueras på olika vis beroende på de rådande kontexterna samt att identiteters 
konstruktioner är beroende av föreställningar kring ”den andre” eftersom dessa 
visar vem man själv är samt hur man föreställer sig själv inom sin gemenskap. 
Identiteter, som är föränderliga, kan bidra till att den som tidigare varit ”den 
andre” kan plötsligt istället ingå i gemenskapen medan någon annan blir ”den 
andre”.   

Vi har genom denna uppsats bland annat fått kunskap om att gemenskap inte 
behöver vara beroende av verken hudfärg eller ursprung et cetera, utan att det 
oftast handlar om människors personligheter och levnadssätt. Man kan alltså 
känna gemenskap med en person eller en grupp som delar ens mänskliga 
värderingar. Vi har även lärt oss att det är viktigt att skilja mellan islam, muslimer 
och kultur och att man inte ska ta verken politiker eller media på orden utan 
komma ihåg att man själv måste skaffa sig kunskap för att kunna skapa sig en 
egen föreställning.  
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Författarna till denna uppsats känner att vi skulle vilja veta mer om territoriets 
betydelse för den nationella känslan. En annan intressant fråga är hur långt en 
muslim kan gå från islam (och Koranen) och fortfarande betraktas som muslim?  

Vi skulle tycka att det för framtiden hade varit väldigt intressant att genomföra 
en studie med ett större antal intervjuer för att kunna klassificera intervjusvaren 
och därmed försöka finna systematik. Vi skulle alltså vilja veta vilken betydelse 
ålder, kön och härkomst har för identitetskonstruktioner.   
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