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Varför hälsar du inte? 

En studie i några muslimers tankar inför första mötet med en vägledare 

 

Horea Arizcurinaga  

Sammanfattning 

Undersökningens syfte var att ta reda på hur viktig kulturell kompetens är i vägledning av personer 

med multikulturell bakgrund. Jag vill även belysa att vad som ses som normalt i en kultur kan betyda 

något helt annat i en annan. Undersökningen går även in på kulturkrockar och dess problematik i 

samband med vägledning. Metoden som använts i undersökningen är kvalitativ, och de fem 

respondenter som intervjuades var alla praktiserande muslimer. Den teoretiska utgångspunkten i 

undersökningen är den konstruktivistiska. Undersökningen visar att individerna på olika sätt 

kompromissar för att få deras vardag att gå ihop med sin religiösa trosuppfattning. En slutsats som 

drogs är att kulturell kompetens till viss del är nödvändig, dock är det vägledarens förhållningssätt som 

är avgörande för om det blir ett lyckat möte. 
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Abstract 

 

The study’s purpose is to find out how important cultural competence is for the guidance of people 

with multicultural backgrounds. I also want to illustrate that what is seen as normal in one culture may 

mean something different in another culture. The study will also in some extent explore culture clashes 

and its problems in the guidance context. The method used in the study is qualitative and the five 

respondents were all practicing Muslims. The theoretical point in the study is the constructivist. The 

thesis shows that the individuals compromise with their religious beliefs in order to meet their daily 

needs. A conclusion is that cultural competence is necessary, but also that the counselors approach 

proved to be of significant importance. 
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1.1 Inledning 

Som vägledare möter vi olika slags människor där ålder, etnicitet, kultur och särskilda behov varierar. 

Under studie- och yrkesvägledareutbildningen har vi ofta talat om den professionella rollen och vårt 

förhållningssätt. Vidare har vi fått lära oss om hur komplexiteten hos en individ påverkar deras studie- 

och yrkesval. Den konstruktivistiska teorin (Peavy, 1998) tar upp vikten av att förstå hela kontexten 

och sammanhanget för att den vägledde ska göra ett välgrundat val. I denna undersökning är det den 

muslimska gruppen som fokus är i förhoppningen är att man kan implementera resultatet och 

förhållningssättet på andra minoritetsgrupper i det svenska samhället.   

Fokus på muslimer har varit stort och särskilt efter 11 september 2001 och kanske än mer efter 

självmordsattentatet i Stockholm (2010-11-12)  I Sverige finns det ca 400 000-500 000 personer med 

rötter från muslimska länder. Det är svårt att definiera vilka som är muslimer och hur många som är 

praktiserande muslimer
1
.   

Under vissa perioder har handslag varit ett hett ämne i media då det i olika omgångar har debatteras 

om det. Fokuset har varit på de muslimska individerna som har gjort ett val att inte skaka hand med en 

person av motsatt kön. Ett exempel på det är den mannen som inte skakade hand med en 

arbetsförmedlare och därefter blev av med sin aktivitetsersättning. 
2
Mannen fick skadestånd efter att 

tingsrätten dömde arbetsförmedlingen att betala böter. Sveriges television
3
 hade under 2008 ett 

program som hette Halal-tv där det var unga muslimska kvinnor som talade om hur det är att vara 

muslim i ett icke muslimskt land. Även där blev det en stor debatt i media när en av kvinnor inte 

skakade hand med en man. 

1.2 Val av problemområde 

Valet av problemområde är kulturkrockar i ett vägledningsammanhang där fokuset ligger på 

handslagets betydelse för några muslimer i Stockholmsområdet. Inom Islam är det inte tillåtet att röra 

en person av motsatt kön. Ämnet känns viktigt då kulturkrockar kan orsaka missförstånd och i 

förlängningen diskriminering av den enskilde individen. Samhällsnyttan för denna studie är relevant 

då kunskap kan leda till en större förståelse och därmed minska bland annat etnisk diskriminering. När 

vägledare saknar kulturell kunskap kan vi ibland komma i kontakt med fenomen som vi inte förstår. 

Konsekvenserna av det kan i vissa fall vara avgörande för att den vägledningssökande får ett rättvist 

bemötande. I kombination med individers olika behov och samhällets mångkulturella komplexitet 

                                                      
1
 http://www.migrationsinfo.se/demografi/religionstillhorighet/islam/ den 25 februari 2011 

2
 http://www.do.se/sv/Press/Debattartiklar/Faktafel-och-fordomar-fran-Lena-Andersson/ den 5 maj 2011 

3
 http://svt.se/2.96077/1.1225562/sasongsinformation den 5 maj 2011 

http://www.migrationsinfo.se/demografi/religionstillhorighet/islam/
http://svt.se/2.96077/1.1225562/sasongsinformation
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ställer det särskilda krav på vägledningens innehåll. För att undvika att vi vägledare medvetet eller 

omedvetet ska agera grindvakter tror jag att kunskap är en av byggstenarna för att bygga broar mellan 

olika kulturer.  

 

Problematiseringen som tas upp i undersökningen är huruvida handslagens betydelse är ett problem 

för den enskilde individen. Vad händer om en person på grund av religiösa skäl (i detta fall en 

praktiserande muslim) inte skakar hand med en vägledare eller arbetsförmedlare som saknar kulturell 

kompetens? Är det viktigt att arbetsförmedlare och vägledare har kulturell kunskap? 

1.3 Förförståelse 

Under utbildningens gång har jag märkt hur viktigt det är med vägledarens förhållningssätt gentemot 

våra ”klienter”. Vi lär oss mycket olika teorier och metoder för att genom det underlätta för den 

vägledde att själva göra ett välgrundat val. Under alla de år jag studerat på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet har jag i olika sammanhang pratat och diskuterat fenomenet med personer 

som jag kommit i kontakt med. En av diskussionerna har bl.a. varit kulturkrockar och det intressanta 

var att just ämnet handslag var något som togs upp som ett problem.  Samtalen fick mig att vilja 

undersöka mer om denna företeelse. Holme & Solvang (1997) skriver att ofta är forskarens ämne taget 

ur tidigare erfarenheter, utbildning eller annan tidigare forskning. Det intressanta för mig var att en 

sådan gest som vi numera i Sverige tar för givet kan ge upphov till så mycket känslor. Handslagen är 

uppenbarligen något som blir personligt. Eftersom det redan är en ojämn strukturell maktbalans mellan 

vägledare och klient är det ännu viktigare att vi som vägledare försöker se och förstå individen vi har 

framför oss. En klient borde alltid få den hjälp de söker och det som vi vägledare förmår att ge dem.  

Hypotetiskt sätt borde då inte klienten vara beroende av vägledarens förhållningssätt och bristen på 

kulturell kompetens. 

 

Min egen förförståelse grundar sig från min utbildning på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholms universitet. Även min muslimska bakgrund och den svenska kulturen har skapat min 

förförståelse då jag har rötter i båda kulturerna. Min uppfattning om huruvida handslagens betydelse är 

stor eller inte kommer från tidigare egna erfarenheter men även från den uppmärksamhet företeelsen 

har fått i media
4
.  

Jag upplever att okunskapen om islam är utbredd och gör att muslimer ofta feltolkas. Undersökningen 

kunde likaväl ha varit utifrån andra minoritetsgrupper som lever i Sverige men valet av muslimer 

gjordes utifrån att det är den grupp av människor som fokuset nu idag ligger mest på.  

                                                      
4
 se litteraturlistan på utvalda artiklar om ämnet handskaning 
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1.4 Antagande 

Vikten av att ha kulturell kompetens när man arbetar med individer ur alla socioekonomiska 

förhållanden, religioner, kulturer och särskilda behov är stor, det är sällan en helt homogen grupp man 

dagligen möter i sin arbetsplats. Att skaka hand vid ett möte i dagens samhälle är något som vi tar som 

självklart, men för vissa individer går det emot deras trosuppfattning att skaka hand med en person av 

motsatt kön. Kan det uppstå en kulturkrock när en individ av religiösa skäl inte skakar hand? Är 

handslagens betydelse större för en vägledare som saknar kulturell kompetens?  

1.5 Syfte  

Att undersöka huruvida några individer med islams trosuppfattning värdesätter att vägledare besitter 

kulturell kompetens 

1.6 Forskningsfrågeställningar 

 Av vilken betydelse är det för respondenterna att vägledare och arbetsförmedlare ska känna 

till deras kultur 

 

 Hur upplevs klimatet när det kommer till att välja huruvida man vill skaka hand eller inte vid 

ett möte med en vägledare. 

1.7 Avgränsningar 

Undersökningen kommer endast att fokusera på hälsningens betydelses hos de muslimska 

respondenterna (sökande) i ett vägledningssammanhang. Hälsning i denna undersökning menas -

hälsning med handslag. Valet att inte undersöka ur vägledarnas och arbetsförmedlarnas perspektiv 

handlar endast om storleken på undersökningen. Undersökningen kommer inte att fördjupas i någon 

värdering om handslag. Någon särskild tonvikt på ålder eller nationalitet hos respondenterna kommer 

inte att göras. Undersökningen är inte representativ för alla muslimer med tanke på urvalet, antalet 

respondenter och tillvägagångssättet. 
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1.8 Kunskapssyn 

Utgångspunkten för min kunskapssyn är hermeneutisk som tillsammans med min kulturella bakgrund 

ger mig en större förståelse för det som undersökningen bygger på. Min kunskapssyn är även utifrån 

mina studier och min yrkesvägledarroll då min utbildning har vidgat min kunskapshorisont. Min 

utbildning har gett mig en bättre förståelse för den ojämna strukturella maktbalansen som vissa 

grupper av människor stöter på i vissa situationer myndigheters. Min människosyn är den att 

människan är en produkt av sin sociala omgivning. Dock ser jag människan som en person med fria 

val att själv ta beslut. Min teoretiska utgångspunkt är från konstruktivismen då jag tolkar den som att 

den tar hänsyn till den mellanmänskliga interaktionen. 

1.9 Begrepp 

För att förklara de olika begreppen i undersökningen har jag använt mig av Anne Sofie Roald (2004): 

Islam Historia, tro nytolkning Denna korta begreppsförklaring om Islam är på intet vis en förklaring 

av hela Islams religion. Det går inte att ta ut valda delar ur koranen för att förstå hela religionen.  

 

I undersökningen använder jag mig av begreppet muslimsk bakgrund till dem som är födda inom en 

familj med muslimska föräldrar. Med praktiserande muslimer menar jag personer som lever enligt 

islams fem pelare. Det finns regler för hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra utanför 

äktenskap, enligt rättskolornas syn ska en man och en kvinna inte ta varandra i händerna utan 

undantagen är inom nära familj.  

 

 

Kortare begreppsförklaring: 

 

Imam  Är shiamuslimers andliga ledare, jag använder mig av det begreppet i undersökningen 

då alla respondenterna var av den shiamuslimska skolan. 

 

Koranen  Är den heliga bok som Islam bygger på 

 

Sunna  Är profeten Mohammeds handlingar, ord och återberättelser. 

 

Hadith Profettraditioner  

 

 

Haram  Är det som inom Islam är förbjudet, exempel att röra en person av motsatt kön (inte 

inom familjen), att ta ränta, att på något sätt bruka saker som inte är bra för kroppen 

(cigaretter, droger och alkohol) 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie är utifrån min valbara kurs inom utbildningen, multikulturell vägledning 

(december 2010-januari 2011) därför har jag valt att utgå ifrån mycket av den litteratur som användes 

under den kursen. Jag använder mig även av litteratur jag kommit i kontakt med efter de föreläsningar 

jag gick på under mars månad 2011 där fokuset låg på Islam och islamofobi. 

 

Jag sökte även genom Stockholms universitets bibliotekskatalog Substansen och Libris där jag i första 

hand sökte med sökningsorden handslag, skaka hand och shake hands. Där hittade jag inte någon 

litteratur som var av intresse för denna undersökning. Då jag inte fann något på det ämnet jag önskade 

undersöka om gjorde jag sökningar som har koppling till islam och kulturkrockar. 

2.1 Forskningsanknytning 

Det är inte några svårigheter att hitta forskning och litteratur om kulturkrockar eller om islam men 

eftersom jag har avgränsat ämnet till att endast göra undersökningen på handslag har jag inte hittat 

någon tidigare forskning i det ämnet. I litteraturen jag använt mig av med forskningsanknytning är 

fokuset på kultur, kulturkompetens och interkulturell kultur från tidigare kurslitteratur under min 

utbildning.  

 

Multicultureal guidance and counseling-Theo-retical foundations and best practices in Europe 

Launikari & Puukari (2005) är en handbok för vägledare som arbetar med invandrare.  

 

Författarna menar att människor från olika kulturer kan se vägledning på olika vis och det är något 

man borde ha i åtanke inför vägledning med personer från en annan kultur. Vissa kommer ifrån 

kulturer där man inte pratar med okända människor om sina problem utan det är familjen som grupp 

som är det viktiga och inte individen. Därför kan det uppstå en konflikt när de sedan ska möta en 

vägledare. Det är viktigt att vägledaren är medveten om andra kulturer, både skillnader och likheter. 

Författarna anser att vägledare inte ska tvinga på sina klienter sin egen världsbild. Vägledare borde 

vara väl förtrogen i sin egen kultur, vad den har för människosyn och hur dess världsbild är uppdelad. 

Författarna skriver att invandrare påverkas av sin egen kultur och även kulturen i det land de vistas i. 

Launikari & Puukari anser att personer som arbetar med invandrare ska vara medveten om vad som 

krävdes av en flykting att tvingas bryta upp från sin invanda roll, kultur, familj, arbete etc. Launikari 

& Puukari skriver att värdlandet är den som skapar normerna och minoriteten har inget annat val än att 

lyda under deras villkor. När vi fokuserar oss på olikheterna påverkar det vår kommunikation 

omedvetet. Därför måste vägledare acceptera att det inom multikulturell vägledning fins olika 

världsåskådningar. Vara nyfiken, fråga men samtidigt ha en fingertoppskänsla för det rätta tillfället att 
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fråga. Författarna anser att vägledarna borde aktivt söka kulturell kunskap genom att exempelvis tala 

med olika religiösa ledare. 

 

I A frame for enhancing multicultural counselling competence Collins & Arthur (2007) beskrivs de 

faktorer som kan vara lämpliga att ta hänsyn till vid multikulturell vägledning och vikten av 

multikulturell vägledning i vårt dagliga arbete med individer från andra kulturer. Collins& Arthur 

berättar att vi ofta tror att vi känner till vår egen kultur samt hur viktigt det är för en vägledare att ha 

självkännedom. Det är där det börjar enligt Collins & Arthur, att ställa frågan. Vilka är vi? tillhör vi 

majoritets befolkning och vad ger det oss för privilegium? Collins& Arthur har gjort ramar som 

innehåller fem kompetenser för vad de anser krävs för att besitta kulturell kompetens samt hur man går 

tillväga för att få den.  

 

Första kompetensen är att erkänna att vi är en person med en kultur och vilka privilegier det ger oss i 

samhället. Den andra kompetensen är att förstå skillnaderna och likheterna mellan min egen kultur och 

andra kulturer. Att släppa tanken att min kultur är normaliteten för alla. Vad vi anser att vår kultur är 

jämfört med andra. Fråga oss själva vad tror jag om den personen baserat på vad jag ser och vad jag 

hört.  

 

Den tredje kompetensen är att lära sig och förstå vad hur kultur påverkar oss och att de 

vägledningsteorier vi använder oss av är utifrån västerländsk kultur. Men att det inte betyder att vi ska 

förkasta teorierna utan av vi ska se dem med kritiska ögon så som vi ser vår egen kultur med kritiska 

ögon. Vägledningsmodellen vi använder oss av borde anpassas efter klienten vi har framför oss. 

 

Fjärde kompetensen är att vara medvetna om att alla dörrar inte är öppna för alla individer i ett 

samhälle. Collins & Arthur vill uppmärksamma om att det finns en majoritetsbefolkning vad det ger 

för privilegier samt minoritetsbefolkning och vad det betyder i sammanhanget. Författarna skriver att 

vägledare borde tänka på den strukturella maktbalansen de sitter på med dess kunskap och privilegier. 

Vägledare borde ställa sig den frågan hur långt de är villiga att gå för att få rättvisa för alla.  

 

Femte kompetensen är att vara självkritisk till den egna multikulturella kompetens, hur högt prioriterat 

är de?  

 

När de fem kompetenserna är implanterade är det dags att gå till nästa nivå där uppdelningen är att 

förstå individens kulturella världsbild utan att ge den någon värdering. Collins & Arthur menar att det 

kan vara större variationer mellan personer med samma kulturella bakgrund än med någon av annan 

kulturell bakgrund. Därför anser hon att alla klienter man träffar ska ses som multikulturella. Artikeln 

avslutas med att nämna att kompetensen inom vägledning är en livslång lärande. 

 

 

 

I Etnicitetens gränser och mångfald Olsson, [red] (1999) boken är skriven av flera författare och det 

kapitlet jag främst koncentrerar mig på är Formandet av en underklass, Elsie C. Franzén om 

invandring, arbetslöshet och etnifiering av arbetssökande: Franzén gjorde en undersökning av tre 

flyktingförläggningar under åren 1992-95. Kapitlet börjar med att informera att arbetslösheten bland 

invandrare (där ingår personer som är flyktingar, deras anhöriga och icke infödd befolkning) är högre 

än för den infödda befolkningen oavsett konjunkturen.  Enligt Franzén gäller det i hela västvärlden 



7 

 

men det är skillnader på vad som påverkar arbetslösheten i de olika länderna. Nära 70% av 

anställningar i Sverige görs genom kontakter och där är invandrarna beroende av att någon de redan 

känner finns i företaget eller att arbetsgivaren har ”bra erfarenhet” av tidigare invandrare från samma 

land.  

 

Att vara en icke svensk i en arbetssituation påverkar den arbetssökande och arbetsgivaren. 

Tjänstemännens förhållningssätt var en viktig aspekt för de arbetssökande. Informationen kunskapen 

tjänstemannen ger till den arbetssökande eller studiesökande var och är viktigt då det påverkar 

exempelvis när en invandrare vill studera och har utländska meriter.  

2.3 Anknytande litteratur  

Här finns litteratur som jag använder mig av som bakgrundslitteratur för att få en större och bredare 

kunskap om kulturkrockar och om islam. 

 

I Kulturmöten En introduktion till interkulturella ,Stier (2004), tar han upp begreppet kulturmötet och 

interkulturella studier.  Han beskriver innebörden av begreppet kultur som han berättar betyder odling. 

Han beskriver kultur genom att ge exempel på olika kulturbegrepp. Stier  berättar att vi lever i ett 

globaliserande samhälle där vi historiskt sett alltid har haft kulturmöten så länge människan har 

funnits. Det senaste halvseklets invandring i Sverige ställer krav på att människors interkulturella 

färdigheter såväl privat som i arbetslivet. Enligt Stier är konformitet hos människor ett sätt att tänka 

och att handla i enlighet med andras förväntningar, den sociala kontrollen har en funktion att 

säkerställa den sociala ordningen. Stier anser att vi förklarat många företeelser i vår vardag med att det 

är vår kultur men att det inte borde rättfärdigar vårt beteende. Han tar upp problematiken om det går 

att beskriva kulturer rättvist då man alltid utgår ifrån ett eller flera perspektiv. Stier tror att det är 

möjligt men att förförståelsen alltid kommer att färga arbetet. Stier anser att det är viktigt att fundera 

ur vilket perspektiv man tolkar utifrån och hur det påverkar. Olika kulturer bär med sig sina egna 

värderingar, tankesätt, normer, lagar, människosyn etc. dock är han tydlig med att alla dessa 

värderingar även dom kan vara under förändring. När vi människor har kunskap om vår egen kultur är 

det först då vi kan förstå andra kulturer Stier syftar på självkännedom i en kulturell bemärkelse.  

 

I Islams historia, tro nytolkning Anne Sofie Roald (2004) Beskriver hon  grundern I islams historia 

och hur den har utvecklats till nutid. Boken tar upp många begrepp, lagar och föreskrifter som är 

grunden till religionen. Roald berättar om de olika muslimska grenarna hur de uppkom och vad de 

betyder. Hon berättar även om olika islamska feminister och deras syn på kvinnor och islam. Islam i 

Sverige får ett eget kapitel där hon tar upp bland annat andra generationen smuslimer. Roald tar upp de 

olika muslimska organisationerna som finns i Sverige och dess historia i Sverige. Hon ställer frågan 

om det finns en blå-gul islam? och hon resonera fram och tillbaka då hon skriver att det finns vissa 

krafter som blir provocerade av den tanken. I boken Muslimer i nya sämhällen Anne Sofie Roald 

(2009) skriver hon om hur muslimer i olika länder ses utifrån värdlandets perspektiv. Roald tar upp 

den kollektivistiska kontra den individualistiska livsmönster, hon skriver att många muslimska grupper 

kommer ifrån den kollektivistiska livsmönster som bygger på familjen. Roald skriver att det kan vara 
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svårt för invandrade muslimer att anpassa sig till den svenska individualstiska samhället. Med deras 

bakgrund från kollektivistiskt samhället. Roald anser att minoritetstänkandet och marginaliseringen av 

muslimska grupper tillsammans med en bosegregation kan leda till att andra generationens musliska 

invandrare lever i sina egna grupper. Roald kopplar det med att det kan vara svårt för de invandrande 

muslimerna att se vilket normsystem som gäller då politikerna själva ger dubbla budskap genom bland 

annat bosegregationen.  

 

Under en förläsning  jag gick på  med Anne Sofie Roald (2011-03-22) tog hon upp olika muslimska 

skyldigheter och rättigheter ur ett kollektivt och individuellt perspektiv. Hon tog upp skillnaden mellan 

den svenska kulturen som enligt henne är individualistiskt i kontrast till den muslimska kulturen som 

enligt henne är mer kollektiviskt. 

Roald berättade att tolkningen av islam är under förändring, då ungdomar som har en muslimsk 

bakgrund växer upp samt går igenom det svenska skolsystemet. Enligt Roald medför det att 

ungdomarna får en annan syn på Islam än sina föräldrar. Roald berättade även lite om konventionen 

från 1966 där det fastställs att alla har rätt att behålla sina religiösa kulturer.  

 

I boken Islamofobi Mattias Gardell (2010) skriver Gardell om den nya ”faran” muslimerna och hur 

den högerextremistiska framfarten driver på mot islamofobin. Gardell skriver om de fördomar och 

påståenden om muslimer som numera blivit normaliserat och därför inte ses som rasistiskt. Gardell tar 

upp den historiska bilden av muslimer från medeltiden till nutid. Under en föreläsning jag gick på med 

Gardell (2011-03-15) som föreläsare berättade han om hur viktigt de var efter kalla kriget slut att hitta 

en ny fiende.  Gardell berättade att det nya hotet är Muslimerna och att den rädslan har blivit 

normaliserad. Han tar oss tillbaka i historian där han berättar att muslimer ofta avbildades i bland 

annat kyrkor som hundar och djävlar. Vidare berättade Gardell att västvärlden tror att muslimer är sin 

religion och att man tar ut valda delar ur koranen för att bevisa muslimernas ondska. Han jämför det 

med att om en kristen person talar i ilska eller dåligt då tror vi inte personen representerar alla kristna. 

När en muslimsk person säger något i ilska eller dåligt representerar han alla muslimer. Gardell anser 

att mer kunskap om islam hjälper mot islamofobi för att islamofobi inte handlar om islam utan om 

föreställningarna om Islam.  Gardell tror att många av de fördomar som finns om islam handlar om att 

muslimer inte vill ha demokrati, samt att när muslimer är med på nyheter, media, filmer så sker det 

oftast i en negativ form. Gardell berättar att väldigt sällan får vi i väst världen ta del av muslimsk 

musik, konst, filmer mm.  

 

I boken Hatet mot muslimer Andreas Malm (2010) skriver Malm om den växande islamofobin och 

faran i det. Under hans föreläsning (2011-03-29)  berättade Malm om att västvärldens fördomar om att 

muslimer inte vill ha demokrati och yttrandefrihet numera har fallerat då det i många arabländer just 

nu pågår revolutioner. Men han säger samtidigt att det inte är så enkelt att få bort fördomarna då de 

inte är en empirisk vetenskap. Malm berättade att den tidigare fienden kommunismen har försvunnit 

och att den nya faran numera är muslimerna. Muslimernas blotta existens är en fara och ett problem 

enligt islamofobiker. Malm tog även upp att avståndet mellan majoriteten och minoriteten har ökat, 

han gör en jämförelse mellan dem som bor i Östermalm och de som bor i Rinkeby. Malm berättade 

om hur viktigt det är att motarbeta rasismen på flera nivåer. Malm menar att median borde ta mer 

ansvar för vad de skriver om muslimer samt att det är viktigt att medvetengöra den strukturella 

rasismens faktum. 
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2.4 Teorier 

De teoretiska teorierna som undersökningen bygger på är ifrån tidigare kurslitteratur som jag tror är 

tillämpbar för multikulturell vägledning.  

 

I Konstruktivistisk vägledning, teori och metod Peavy (1998) han menar att allt vårt vetande är 

perspektivstyrt, vår kunskap och förståelse ur vår synvinkel. Den Konstruktivistisk vägledaren 

förutsätter att det finns många olika sanningar och verkligheter. Dock är inte alla verkligheter sanna 

eller användbara. Människor lever i en social värld som konstrueras genom interaktion. En människas 

levnadsrum är något som en vägledare borde utgå ifrån i ett vägledningssamtal där de inte ska 

fokusera på detaljer utan på helheten. Språket är ett viktigt redskap då ord och metaforer, 

meningsbyggnaden och hur vi berättar en aspekt är saker som en vägledare ska arbeta utifrån.  Enligt 

Peavy är Basen i ett vägledningssamtal individens liv, upplevelse och uttryck. Den Konstruktivistiska 

väglednings huvuduppgifter är att gå in i den vägledningssökandes levnadsrum. Genom att utforska 

och beskriva levnadsrummet, vara nyfiken på individens liv, vara fokuserad på personen vara öppen 

och mottaglig för det som berättas. Peavy skriver att vägledare måste bli medveten om sina egna 

fördomar och ta bort dom i tanken och endast ta in det som sägs. Att använda sig av ett icke vetande 

förhållningssätt samt att visa respekt och empati. 

Enligt Peavy krävs det lite förberedelse för att kunna bli helt delaktig i en människas levnadsrum. Att 

vara medveten och acceptera att personen inte är som en själv i många avseenden.  Att innan mötet ta 

vilka kultnormer som gäller vid en hälsningsritual. Följ principen: först person -sen problem. Använd 

de första minuterna till att skapa tillit och trygghet, genom att fråga hur familjen och han mår.  

 

 I Career choice and development Brown (2002) anser han att tidigare karriärutvecklingsteoretiker inte 

har involvera andra etniska och kulturella grupper i samhället. Brown menar att olika kulturer kan ha 

olika värderingar när det kommer till arbete, studier, människan, om människans natur och tro. En 

individs värderingar där deras trosuppfattning, deras självuppfattning om hur de själva ser sig i ett 

sammanhang. Brown skriver att det är bra om vägledare har förståelse för hur familjens inflytande 

eventuellt skulle kunna vara viktigt för individen i sitt val. Vägledare måste ta hela kontexten i akt då 

det har en betydelse för individer i sitt val av yrke.  Omgivningen, den sociala miljön, vi lever i 

påverkar oss i vårt val. Värderingar och förutsättningar hos individer influerar hur de sedan gör sina 

yrkesval. Men samtidigt är värderingar något som är under förändring och ska även det tas i 

beaktande. Allt hör samman i en kontext som individen lever i. Men Brown anser att en vägledare inte 

får fastna i fördomen att personer från samma kultur eller minoritetsgrupp har liknande preferenser.  
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3. Metod  

Här beskrivs den forskningsmetod jag använt mig av och hur urvalet gick till. 

3.1 Forskningsmetod 

Jag valde att använda mig av kvalitativa metoder och genomförde intervjuer där jag fokuserade mig på 

en fallstudie. Genom att jag intervjuade 5 personer med samma upplevelse samlade jag in mycket data 

om en företeelse. Med tanke på gruppen som jag intervjuade och min egen kulturell bakgrund skulle 

dock strukturerade intervjuer kanske ha lämpat sig bäst. May (1997) skriver att i strukturerade 

intervjuer är det bra om intervjuaren liknar sin målgrupp för att tolkningen av frågorna inte ska skilja 

sig åt för mycket. Dock valde jag semi strukturerade intervjuer för att det ger mer utrymme att 

fördjupa sig i svaren. Jag ville att respondenterna skulle få tillfälle att få uttrycka sig då ämnet kan vara 

ganska ”hett” och där missuppfattningar lätt kan uppstå. Kontexten är en viktig aspekt i 

semistrukturerade intervjuer och det är något som jag tog hänsyn till i mitt arbete.  

3.2 Urvalsförfarandet och urvalsgrupp 

Urvalsdomänen ligger inom området Stockholms stad där jag gör det strategiska urvalet att endast 

använda respondenter som är praktiserande muslimer eftersom det fyller mitt syfte med 

undersökningen. Då mina resurser är begränsade av tidsaspekten och storleken på undersökningen 

valde jag att intervjua 5 personer. Jag valde att styra urvalet till att försöka intervjua både kvinnliga 

och manliga respondenter för att uppnå ett balanserat könsperspektiv. I detta fall intervjuade jag 2 män 

och tre kvinnor. Respondenterna är i åldrarna 22 till 47. De har alla skilda nationaliteter med olika 

utbildnings och arbetslivserfarenhet. Två av respondenterna är födda i Sverige och de tre andra i ett 

annat land. Två av respondenterna har konverterat till Islam. 

 

Urvalet är inte representativt för alla muslimer då Islam är en stor religion som är utbredd i hela 

välden. Därför kan inte forskningsresultatet representera alla muslimer.  
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Övriga urvalskriterier för respondenterna har varit följande: 

 

 Praktiserande Muslimer 

 Bor i Stockholm  

 Svenska kunskaper i nivå för att de tre villkoren enligt May (1997) hänvisningar till Moser & 

Kalton (1983) Tillgänglighet, Kognition och Motivation för en intervju ska bli lyckad 

 Att minst en av informant inte skakar hand med någon person av motsatt kön 

3.4 Tillvägagångssätt vid urvalet 

Jag har under lång tid funderat på val av ämne för min uppsats och när jag väl hade bestämt mig 

började jag fråga mig runt bland vänner, kollegor och familj. Det visade sig att ett icke-

sannolikhetsurval var det bästa alternativet för hitta respondenter. Man skulle kunna säga att jag har 

använt mig av snöbollsurvalet för att hitta alla respondenter (May 1997). 

 

Jag visste inte i förväg om fyra av respondenterna tillämpade förbudet att röra en person av motsatt 

kön utan jag utgick endast ifrån att de var praktiserade muslimer. En informant hittade jag genom en 

av mina systrar som arbetar på en arbetsplats med bland annat kollegor med muslimsk bakgrund. 

Personen blev tidigt tillfrågad om de kunde tänka sig att ställa upp på en undersökning som skulle 

handla om hur det är att vara muslim i Sverige. Vid den tidpunkten var inte undersökningens syfte 

riktigt klart. 

 

Två av respondenterna blev jag tilldelad av en annan av mina systrar som är praktiserande muslim. Jag 

hade diskuterat med henne om ämnet och hon frågade vidare två ytligt bekanta om de kunde tänka sig 

att vara med på en undersökning om kulturkrockar där fokuset ligger på handslag. En informant fann 

jag genom ett av mina extra arbeten på Stockholms Universitet. Den sista informanten var ett 

strategiskt val då ingen av de tidigare respondenterna jag hade intervjuat fullt ut tilllämpade förbudet 

att röra en person av motsatt kön. Jag tog kontakt med en av de tidigare respondenterna jag hade 

intervjuat och frågade om personen kände någon som tillämpar förbudet att röra någon av motsatt kön. 

Jag fick ett telefonnummer och ringde upp honom och vi kom överens om att träffas.  

3.5 Tillvägagångssättet vid datainsamling 

Intervjuerna spelades in på min Iphone som jag sedan överförde till min dator och snabbt 

transkriberades. Intervju tiderna varierade från 11 minuter till ca 40 minuter. Tiden kan verka väldigt 

kort men det var tidsbristen hos respondenterna som jag fick rätta mig efter. Jag hade förutsatt detta 

och därför hade alla fått intervjufrågorna i förväg.  
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Respondenterna fick själva välja platsen för intervjuerna och därför gjordes alla intervjuer på skilda 

platser. Syftet med det är att jag ville skapa en trygg miljö för intervjuerna där respondenterna inte 

skulle känna sig i underläge. En intervju gjordes hemma hos informanten, tre intervjuer gjordes på 

deras arbetsplats och en intervju gjordes på ett café. Alla respondenter fick ta del av intervjufrågorna 

samt messivbrevet (bilaga 1 och 2) innan intervjun.  

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitligheten och giltigheten kan självklart diskuteras då alla i urvalsgruppen alla har någon slags 

koppling till mig själv. Dock vill jag vara tydlig med att jag endast ytligt kände en av respondenterna 

och de andra hade jag aldrig tidigare mött eller talat med. Något som jag tar i beaktande under resultat 

är att alla respondenter är väl insatta i det svenska samhället och känner till dess kultur och sociala 

koder, de är uppvuxna och har gått i skolan i Sverige. Den sista informanten var ett strategiskt val och 

det är något som jag kommer att ta hänsyn till i mitt resultat.  

 

Metoden för undersökningen är kvalitativa intervjuer. Intervjuerna spelades in och därefter 

transkriberades texten en kort tid efter intervjun. Intervjuerna raderades från min Iphone för att 

eliminera risken att intervjuerna skulle hamna i fel händer. Intervjuerna tog mellan 11 minuter och 45 

minuter att göra. Tidsaspekten är kanske något som skulle kunna diskuteras då 11 minuter kan verka 

kort för att vara representativ. Anledningen till att vissa intervjuer blev korta var tidsbristen hos 

respondenterna och där jag fick anpassa mig efter det. Min förhoppning är att alla intervjuer är 

representativa för undersökningen oberoende av intervjutiden som jag har. 

 

Tillförlitligheten är förhoppningsvis hög då de alla fick intervjufrågorna i förväg och hade hunnit 

fundera igenom frågorna och förhoppningsvis visste vad de skulle svara på. 

Intervjufrågorna utgick ifrån forskningsfrågorna som motsvaras av syftet och förhoppningsvis var 

tydliga att tolka. May (1997) hänvisar till Moser & Kalton (1983) där de påpekar hur viktigt det är att 

uppfylla tre villkor för att säkerställa en lyckad intervju.  

 

Tillgänglighet, att respondenterna har den kunskapen som intervjuaren söker. Tillgängligheten 

fastställde jag i början av intervjun när de fick berätta om sig själva. Kognition genom att 

respondenterna förstår vad det är som krävas av dem för att undvika motstridigheter i kunskap mellan 

intervjuaren och informanten. Därför var ett av urvalskriterier att de kunde bra svenska för att 

säkerställa en giltig undersökning. Motivation, att intervjuaren får informanten att känna att deras svar 

är viktig och att hålla intresset i liv under hela intervjuar processen. Den tog jag hänsyn till under hela 

intervjuerna genom att sammanfatta och ställa följdfrågor.  

 

Undersökningen är utformad på så vis att om en annan person med liknande bakgrund och med 

liknande urval av respondenter kan få ett liknande reslutat. Forskningsresultatet är inte på något vis en 

representativt för alla muslimer då resultatet är beroende av variationen av urvalet och av författaren 

tolkning. 
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3.7 Etiskt ställningstagande  

Forskning som har att göra med människor och samhälle innebär etiska problem, forskning är inte 

värdeneutral. Respekt för medmänniskor är den grundläggande utgångspunkten för all forskning. Mitt 

egen etiska ansvar ligger som grund för forskningen och det ligger i mitt ansvar att se till att 

undersökningen är moralisk och etisk. Jag är medveten om att jag genom denna undersökning kan ha 

startat processer hos respondenterna som jag kanske inte kan följa i efterhand eller att det skapar 

förväntningar som jag inte kan leva upp till.  

 

Jag har följt de Vetenskapsrådets forskningsetiska principer bestående av fyra krav
5
. 

Informationskravet var genom att jag var tydlig med mitt syfte då jag berättade om vad 

undersökningen kommer att handla om. Jag erbjöd alla respondenter att få frågorna innan vårt 

intervjutillfälle. Samt att alla respondenter fick i lugn och ro läsa alla intervjufrågor (se bilaga 2). 

Samtyckeskravet, alla respondenter var över 18 år och kunde därmed själva läsa och skriva under 

messivbrevet (se bilaga 1) . Jag var tydlig med att de kunde när de ville under och efter intervjun välja 

att avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet, jag informerade respondenterna om att de kommer att vara anonyma under 

hela arbetsprocessen samt i det färdiga materialet. Under transkriberingen av de inspelade intervjuerna 

har jag tagit bort allt som kan identifiera personen bland annat, deras bostadsort, arbetsplats, namn och 

vilket land de ursprungligen eller deras föräldrar kommer ifrån. 

Nyttjandekravet, undersökningen kommer inte på något sätt att användas annat än i denna 

undersökning. 

 

Jag var tydlig med att berätta för respondenterna att de när som helst kunde kontakta mig om de 

undrade över något innan den färdiga produkten och även senare i framtiden. Jag erbjöd mig att skicka 

in transkriberingarna till alla respondenter för att de skulle få chansen att ändra eller komplettera. Det 

var endast en av dem som ville ha transkriberingstexten. Efter varje intervju frågade jag 

respondenterna om hur de tyckte att intervjun hade gått och jag satt kvar en liten stund och småpratade 

för att ge respondenterna chansen att reflektera eller ställa frågor. Marshall & Rossman (1990) talar 

om vikten av att vara medveten om sitt eget etiska förhållningssätt för att uppnå en trovärdighet i sitt 

arbete. Jag tror att det är viktigt och nödvändigt ur alla perspektiv, inte endast för trovärdigheten utan 

även för respekten för de personer som medverkar i undersökningen. 

                                                      
5
 http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf den 

2010-05-13  

 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf%20den%202010-05-13
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf%20den%202010-05-13
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3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 

Det finns flera olika sätt att analysera datamaterial på men eftersom jag valt kvalitativa metoder finner jag att 

en analys med fokus på meningsanalys passar det här ändamålet bäst. Utifrån vald metod där respondenterna 

ganska fritt får tala är det viktigt att jag tar hänsyn till respondenternas hela kontext i analysen. 

Förhoppningen är att finna ett meningssamband och orsakssamband i min analys. Meningssamband är för att 

förstå tanken bakom handlingen hos de medverkande. Orsakssamband visar de mekanismer som har 

producerat de fenomen som ska tolkas. Jag kommer därefter att redovisa resultaten efter intervjufrågorna, de 

intervjufrågorna som inte tas med i resultat är inkluderade i några av svaren. Anledningen till det är för att 

alla respondenter inte svarade på alla frågorna då några var följdfrågor. Jag utgår min analys utifrån 

Johannessen & Tufte (2003) om kvalitativ dataanalys.  

 

Först skrev jag ut hela intervjun, därefter tog jag bort alla onödiga ord samt allt som kan få läsaren att 

identifiera personen. Därefter tog jag bort all luft mellan raderna. När jag sedan började med resultatet utgick 

jag ifrån intervjufrågorna där jag gjorde en datareducering av respondenternas svar. Resultaten redovisas 

utifrån varje informant där jag använt mig av fiktiva namn. Till sist sammanfattade jag alla svaren och 

redovisar dem efter varje fråga där jag än en gång gjort en meningskoncentrering.  
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4. Resultat  

Utifrån vald metod har jag sammanfattat svaren och använt mig av teman där jag utgått ifrån 

intervjufrågorna. 

4.1.1 Jones  

Jones är 22 år, född i Sverige. Hans föräldrar flydde till Sverige på 80-talet. Familjen har alltid varit 

religiös och han har alltid kallat sig muslim men under sin ungdom trodde han inte så mycket på gud. 

Han blev praktiserande muslim för två år sedan då hans bästa vän konverterade till islam. Jones har 

flera jobb. Ett arbete är kvällstid, där är han i kontakt med ungdomar och arbetskamrater med utländsk 

bakgrund. Under hans dagjobb är han däremot i minoritet och utmärker sig i och med att han bär 

skägg och är religiös. 

 

Debatten i media om handslag 

Jones inte följt debatten om handslag i media men har kollade lite på tv programmet Halal- tv som 

gick för några år sedan på SVT. Jones kommer ihåg från Halal-tv att det blev lite uppstående i media 

då en av programledare inte skakade hand med en man.  

 

Dagliga religiösa ritualer  

Jones ber fem gånger om dagen och fastar under ramandan. Varje söndag går han på föreläsningar där 

han som han uttryckte det ”laddar sitt batteri”. För Jones upplever att han möter många motgångar på 

sin arbetsplats där han är en minoritet. Han blandar aldrig in sin religion i sitt arbete han säger att han 

måste vara opartisk. 

 

Vad borde en vägledare känna till om islam? 

Förkunskaper hos vägledare eller arbetsförmedlare kan han inte ge svar på utan han tycker att det är 

bättre att en arbetsgivare lär känna personen. Jones tycker att det kan vara svårt för en person som 

kommer ifrån en sekulariserad kultur att förstå en person som kommer med skägg eller sjal. Det kan 

vara svårt att göra ett bra första intryck då. Han gör en jämförelse med om att om en person har god 

karaktär och är muslim så är handslagen en småsak. En bra relation är viktig och att man har en god 

karaktär som muslim.  

 

Hur gör man för att motverka kulturkrockar? 

För att motverka kulturkrockar tror Jones på att lära känna andra och att bygga broar mellan kulturerna 

är viktigt. Han gör en jämförelse med hans uppväxt där han växte upp med många vänner som var 

kristna. Han lärde sig mycket om deras religion, och det gav honom förståelse. Även att lära sig om 

andra religioner för att få mer kunskap och förståelse för människor av olika kulturer och religioner. 

Han tycker att det viktigaste för en vägledare att tänka på i kontakt med personer av muslimsk 

härkomst är respekt och nyfikenhet. Han tycker att en vägledare ska vara aktiv i sin kunskap och fråga 
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om det är något de tycker är konstigt som exempel det här med handslag. Då skulle de inte behöva 

känna sig förnedrade om någon nekar dom ett handslag.  

 

Handslag eller inte? 

Han har alltid skakat hand med kvinnor han kommer från en familj där man visar mycket kärlek 

genom att kramas och pussas. Han tycker även att han gör även vissa saker som att snusa som inte är 

tillåtet inom islam. Men han tycker att man ska ta det lugnt när man går in i en religion för att man inte 

ska rusa in i den. Han tror att kanske kommer hans ståndpunkt i att skaka hand med kvinnor sakta 

försvinna ju mer han kommer in i religionen. Men han ser svårigheten med det då han arbetar inom en 

myndighet. 

 

Han försöker att inte skaka hand med kvinnor men det är svårt. Det händer att han inte skakar hand 

med kvinnor med då är det kvinnor som bär sjal för att han tycker att det ger sådana signaler.  Han 

väntar alltid på att kvinnan ska räcka fram handen först för att det finns muslimska kvinnor som inte 

bär sjal även dom inte skakar hand med män. Reaktionen på det brukar inte synas då han säger att han 

själv kanske ger liknande signaler med sitt skägg. Jones försöker i största grad undvika att skaka hand 

med en kvinna men sträcker de fram handen så hälsar han för annars anser Jones att man visar brist på 

respekt. 

 

Hur uppkom ståndpunkten i frågan om handslag? 

Handslag är inte tillåtet enligt islam men Jones tycker att det är avsikten som är viktigast. Han tycker 

att om det inte finns en sexuell attraktion så är inte handslagen en fara för tvagningen. Hela ens 

religion försvinner inte för att man har rör en kvinna utan det är avsikten som man ska tänka på. Om 

man känner en sexuell attraktion till personen bör man inte skaka hand. Hans ståndpunkt i frågan om 

varför han skaka hand kommer ifrån profeten Mohammed som brukade kyssa sin fru innan sin 

fredagsbön. Jones säger att där var inte avsikten något sexuellt. Avsikten är det viktigaste. 

 

Vad kommer den religiösa källan ifrån? 

Hans källa till islam är ifrån profeten Mohammed, Jones är sunnimuslim och utgår alltid ifrån koranen, 

sedan haditherna efter det profetens följeslagare och därefter de lärda. När Jones vill ha svar på något 

då frågar han hans lärare (föreläsaren på söndagar). Jones skakar hand med kvinnliga vägledare för att 

han även om han är religiös så har han den svenska kulturen rotat inom sig.  

 

Vad tror de blir följderna av att inte skaka hand? 

Han tror inte följden av att inte skaka hand skulle vara så stor för man vet aldrig i förväg om man 

skulle fått arbete eller den hjälp man söker. Men samtidigt tycker han att det är religionsfrihet i 

Sverige och att man borde få tillämpa den. 

 

Situationer då de måste ge efter emot deras religiösa uppfattning 

Det är bönen som han känner att han måste ge efter när han är på sin arbetsplats. 
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4.1.2 Isma 

Isma är 23, år född i ett muslimskt land, hon kom till Sverige för 7 år sedan då hon började med att 

lära sig svenska. Hon gick i ett engelskt gymnasium efter att hon lärt sig svenska. Isma studerar nu på 

högre nivå och har lite jobb vid sidan om. Hon har varit praktiserande muslim hela sitt liv. 

 

Debatten i media om handslag 

Har inte följt debatten om handslag i media men hon är medveten om att det har pågått en debatt. 

 

Dagliga religiösa ritualer 

Isma ber fem gånger om dagen men inte alltid när det är tid för bön på grund av sina studier. De böner 

hon missar på dagen tar hon igen senare hemma. Hon läser ungefär en sida om dagen ur koranen. 

 

Vad borde en vägledare känna till om islam? 

En vägledare eller arbetsförmedlare behöver inte veta allt om Islam och då syftar hon på handslagen 

för det blir inget problem för henne då hon skakar hand om hon träffar en vägledare eller 

arbetsförmedlare. 

 

Hur gör man för att motverka kulturkrockar? 

Isma säger att för hennes egen del blir det inte kulturkrockar då hon känner till den svenska kulturen. 

Hon tycker att man ska tänka på situationen. Hon tycker att som muslim ska man anpassa sig och inte 

få icke muslimer att tycka att religionen förbjuder allt. 

 

Handslag eller inte? 

Isma skakar hand för att det är så man gör i denna kultur och för att det inte är en sexuell handling för 

henne. Men hon skakar inte hand med män som hon vet är muslimer som hennes landsmän. 

 

Hur uppkom ståndpunkten i frågan om handslag? 

Hon har kommit fram till att det är situationsbundet hon anpassar sig vartefter situationen och platsen. 

Hon har alltid skakat hand med personer av motsatt kön om handen sträcks fram handen.  

 

Vad kommer den religiösa källan ifrån? 

Hon läser koranen och annan religiös litteratur. Hennes pappa är Imam så hon har lärt sig mycket från 

honom. 

 

Vad tror de blir följderna av att inte skaka hand? 

Isma tror att det skulle uppstå en pinsam situation där missförstånd kan uppstå. 

 

Situationer då de måste ge efter emot deras religiösa uppfattning 

Det är bönetiderna som hon på grund av studier inte kan följa. 
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4.1.3 Anna 

Anna är 30 år och gift och har två barn. Hon är av svensk härkomst och konverterade för fyra år sedan 

till Islam. Anna har ett heltidsarbete där hon arbetar på en arbetsplats där hon med sin sjal utmärker 

sig. 

 

Debatten i media om handslag 

Anna har följt debatten tills hon tyckte att det gick för långt åt båda hållen 

 
Litegrann tills jag tycket att det urartade sig blev löjligt från båda hållen att det var sånt 

himla att det var förnedrande och en del som liksom vägrade och jag tyckte att det var 

från båda hållen lite överdrivet. 

 

Dagliga religiösa ritualer 

Gör sina dagliga böner, allt annat följer av bara farten. Det har blivit en vana så hon funderar inte på 

det. 

 

Vad borde en vägledare känna till om islam? 

En vägledare eller arbetsförmedlare borde känna till de olika yrken som en muslimsk person inte kan 

arbeta med.  Anna gav några exempel på det: bartender eller personlig assistent till en person av 

motsatt kön.  

 

Hur gör man för att motverka kulturkrockar? 

Att vara öppen åt båda hållen, varken vägledare eller arbetsförmedlare ska ha förutfattade meningar 

om personer som de möter. 

 

Handslag eller inte? 

Anna skakar helst inte hand med en person av motsatt kön sedan hon konverterade till islam, men gör 

det ibland för att inte det ska bli pinsamt för någon. Men om hon vet att hon ska träffa mannen fler 

gånger säger hon till honom att nästa gång ser jag helst att vi inte skakar hand. 

 

Hur uppkom ståndpunkten i frågan om handslag? 

Det har varit svårt då Anna kommer ifrån Sverige och har alltid skakat hand men hon tycker inte att 

handslagen är en stor grej. Men hon har sedan hon blev praktiserad muslim lärt sig vad handslagen 

handlar om och därför försöker hon undvika det.  

 

Vad kommer den religiösa källan ifrån 

Hon läser mycket själv för hon säger att hon är som person kritisk och vill leta kunskap själv. Hon 

läste på mycket om islam innan hon konverterade. Hon läser koranen och hadith. Hon har en äldre 

annan svensk kvinna som även hon är konverterad till islam som mentor. 
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Vad tror de blir följderna av att inte skaka hand 

Anna tycker att det skulle uppstå en pinsam situation och att om man går på för hårt som muslim är det 

lätt att man ger en fel bild av islam. Man ska som muslim kan anpassa sig till vissa situationer för det 

kan göra stor skillnad så som det där med handslagen. 

 

Situationer då de måste ge efter emot deras religiösa uppfattning 

Det är bönen, men hon säger även att det finns andra saker som hon inte kommer på just nu men just. 

Anna menar att det som händer och det som hon kanske inte gör är mellan henne och Gud. 

4.1.4 Katarina 

Katarina är 47 år, född i ett nordiskt land, kom första gången till Sverige när hon var 17 år för att 

sommarjobba. Katarina har alltid varit intresserad av religioner. Katarina började ifrågasätta 

kristendomen vid tonåren och började läsa om andra religioner. Kom i kontakt med Islam via hennes 

man då hon upptäckte att hon inte längre trodde på de elementära teologiska inom kristendomen. 

Hennes man berättade om islams syn på det hon hade förkastat ifrån kristendomen och då föll 

”polletten” - hon var muslim! 

 

Debatten i media om handslag 

Katarina har följt debatten om handslag för att det var omöjligt att missa det. 

 

Dagliga religiösa ritualer 

Har ett eget företag som är präglad av islam i största allmänhet och därför följer hon alla böner och 

andra religiösa ritualer. 

 

Vad borde en vägledare känna till om islam? 

Hon tycker att en vägledare alltid borde tänka på att den som är en myndighetsperson alltid har ett 

övertag. En vägledare ska läsa in signalerna, tänka på vem som de har framför sig och utgå ifrån den 

personen. En vägledare och arbetsförmedlare borde skaffa sig lite förkunskaper ha kulturell 

kompetens.  

 

Hur gör man för att motverka kulturkrockar? 

Med utbildning och att en vägledare och arbetsförmedlare ska arbeta med sitt eget förhållningssätt 

gentemot andra människor. Läsa signaler och inte dra förhastade slutsatser. 

 

Handslag eller inte? 

Kommer ifrån en kultur där man skakar hand och därför har det varit lite svårt att tillämpa den men 

hon har mer och mer gått ifrån att skaka hand och gör det endast i sin yrkesroll för då representerar 

hon sitt företag och andra människor. Privat hälsar hon inte genom att skaka hand med en man. 

Katarina lägger ingen värdering i om männen tar illa upp av att hon inte skakar hand. Hon anser att 

hon alltid gör det med respekt och humor. 

 

Hur uppkom ståndpunkten i frågan om handslag 

 Sedan hon konverterade till islam har hon börjat tillämpa att inte skaka hand med män. Hon resonerar 

det med att säga att det är förbjudet enligt islam. Katarina tycker att ju mer hon har tillämpat att inte 

skaka hand med män så blir det ett annan slags grepp om samtalet. 



20 

 

 

Vad kommer den religiösa källan ifrån? 

Från profetens sunna, går på föreläsningar. Katarina är väl insatt i islam då hon läste mycket innan hon 

konverterade till islam. 

 

Vad tror hon blir följderna av att inte skaka hand?  

För Katarina personligen tror hon inte att det skulle bli något problem alls men hon säger själv att hon 

utgår ifrån där hon är nu i livet. 

 

Situationer då de måste ge efter emot deras religiösa uppfattning 

Inte så mycket men hon säger att eftersom hon lever i ett icke muslimskt land så har vissa 

anpassningar gjorts. Men hon tycker att man växer in i den kultur man lever i, man anpassar sig genom 

att hitta olika lösningar. 

4.1.5 Elias 

Elias är 31 år född i ett icke europeiskt land, gift och har en dotter. Han har en muslimsk bakgrund. 

Elias har aldrig levt i det landet hans föräldrar kommer ifrån, innan han kom till Sverige som barn 

bodde han i ett annat land. Blev praktiserande muslim för ca åtta år sedan 

 

Debatten i media om handslag 

Han har följt debatten om handslag och han tycker att den har blåst upp det till att handla om 

kvinnoförnedring och det är något som handslagen inte alls handlar om enligt honom. Han gör en 

jämförelse med andra religioner och kulturer som inte heller skakar hand med en person av motsatt 

kön men att där kommer inte frågan om kvinnoförnedring in. Han tycker att det borde vara på lika 

villkor och inte alltid bara vara fokus på muslimer. 

 

Dagliga religiösa ritualer 

Det viktigaste för Elias är att be. Han ber alla fembönerna i moskén och han berättar att det är för att 

han har ett flexibelt arbete.  

 

Vad borde en vägledare känna till om islam? 

Man behöver inte vara muslim för att vara en bra vägledare utan man ska vara nyfiken och ha ett 

intresse för andra kulturer. Inte ha förutfattade meningar om någon. 

 

Hur gör man för att motverka kulturkrockar? 

Att man borde ha kulturell kompetens, anordna studiecirklar, vara engagerad och ha en vilja att lära 

sig om andra kulturer. 

 

Handslag eller inte? 

Skakar inte hand med en person av motsatt kön men han har gjort det tidigare innan han blev en 

praktiserande muslim. Elias säger att det inte handlar om kvinnoförnedring och han tycker att han blir 

missuppfattad de gånger han valt att inte skaka hand med en kvinna. Elias önskar att ”svenskar” skulle 

fråga honom varför innan de drar förutfattade meningar om honom. 
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Här i Sverige vi vill väldigt rädda för att konfrontera människor. Man säger inte vad är du 

tror på egentligen. För muslimer hade det inte spelat någon roll om någon kommer fram 

liksom vad tror du på. De skulle inte sen ner på. Det bara svara tillbaka liksom artigt det 

här tror vi på och vi skakar inte hand det är inte vi nedvärdera kvinnan som många tror. 

 

Hur uppkom ståndpunkten i frågan om handslag? 

Det är en synd inom islam om man går tillbaka till källan, Elias menar att det finns många muslimer 

som inte följer det med deras egna resonemang men att i källan (koranen) står det klart och tydligt att 

det är en synd. 

 

Vad kommer den religiösa källan ifrån? 

Koranen och sunna, han är arabisktalande och kan läsa koranen på sitt ursprungsspråk. Han går på 

föreläsningar varje vecka där han lyssnar på en föreläsare som pratar om islam. 

 

Vad tror de blir följderna av att inte skaka hand? 

Av egen erfarenhet tror han inte att det blir bra. Elias tror att många vägledare inte är pålästa om islam, 

att det inte räcker att ha läst religion A och B i skolan för att ha kunskap om islam. 

 

Situationer då de måste ge efter emot deras religiösa uppfattning 

Elias säger att han aldrig ger efter för sin religiösa tro, han menar att han har gått in helhjärtat i islam 

och att många har fel uppfattning om muslimer att de skulle vara konstiga som inte vill hälsa. Han 

jämför med andra länder som England som har en stor pakistansk befolkning och där är det aldrig 

något problem för de muslimerna att välja att inte hälsa. Elias tror att det är så pass nytt fenomen i 

Sverige men att det kommer att ta tid för majoriteten att förstå att muslimer är normala människor.  

4.2 Sammanfattning 

Alla är praktiserande muslimer, Anna och Katarina har konverterad till Islam från en kristen bakgrund. 

Elias och Jones är uppvuxna i Sverige och har gått i svensk skola, de blev praktiserande muslimer vid 

20 års ålder men båda har en muslimsk bakgrund. Isma har alltid varit praktiserande muslim, hon är 

uppvuxen i ett land där majoriteten av befolkningen är muslimer och kom till Sverige i tonåren. Alla 

kvinnliga respondenterna bär sjal och de manliga respondenterna har skägg samt att en av 

respondenterna har traditionella muslimska kläder. 

 

De har alla i olika grader följt debatten om handslag i media. Anna tyckte att det hade gått för långt åt 

båda hållen 

 
Litegrann tills jag tycket att det urartade sig blev löjligt från båda hållen att det var sånt 

himla att det var förnedrande och en del som liksom vägrade och jag tyckte att det var 

från båda hållen lite överdrivet. 
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Elias tycker att media alltid fokuserar på muslimer när det finns andra grupper som inte heller skakar 

hand med personer av motsatt kön. Han tror att de gärna vill få muslimer att verka som 

kvinnoförnedrande religion. 

 

De övriga tre respondenter hade följt debatten i olika grader men inte lagt så mycket vikt på det. 

Alla respondenter utan Elias skakar vid olika tillfällen hand med en person av motsatt kön. Alla utan 

Isma uttryckte att de helst inte vill skaka hand med en person av motsatt kön. Alla är medvetna om att 

det är en synd inom islam men de hänvisar till den kultur de lever och är uppvuxen i. De förklarar att 

det är avsikten och situationen som avgör när de skakar hand. Katarina skakar hand med män endast i 

yrkesrelaterade möten för då representerar hon företaget. Vid privata möten försöker hon att inte skaka 

hand. 

 

Isma skakar hand med folk som hon vet inte är muslimer annars sträcker hon inte fram handen utan då 

får personen avgöra om den vill skaka hand med henne. Anna skakar hand med personer av motsatt 

kön vid ett första tillfälle sedan talar hon om för dom att hon helst inte vill göra det igen. Elias skakar 

inte hand och hänvisar till Koranen och sunnan han anser att det står klart och tydligt i Koranen och 

sunnan att man inte ska skaka hand med någon av motsatt kön.  Dock tycker Elias att det är lite jobbigt 

när han ska träffa en kvinnlig myndighetsperson då han funderar på hur det kan påverka resultatet när 

han inte skakar hand med henne. Men samtidigt vill han inte ge efter för att det är hans tro och han 

följer den helhjärtat.  

 

Jones försöker att avstå från att skaka hand med kvinnor men han tycker att det är svårt då han är 

uppvuxen med att pussa och krama sina kvinnliga släktingar. 

 
När man träffar sin moster man pussar henne 50 ggr det är så där jag växte upp att visa 

kärlek visa kärlek och så dära för att det min uppväxt men sen så sen så också jag att jag 

snusar, jag skakar hand med kvinnor jag kramar kvinnor jag är, gör många saker som inte 

enighet med islam. 

 

Alla ber fem gånger om dagen, men Katarina och Elias följer böntiderna, de har den möjligheten 

genom att deras arbete är flexibelt och har ett självständigt arbete. Isma och Jones uttryckte att de inte 

kan anpassa sina böner på de tidpunkter de ska på grund av arbete och studier. Anna säger att hon ber 

fem gånger om dagen men sa inget om tider eller plats för bönerna. 

 

Anna och Isma tyckte att det skulle uppstå en pinsam situation och att de skulle ge fel bild av 

muslimer om de inte hälsade via handslag. Jones tror inte att det egentligen spelar någon roll, han 

resonerar det med att man aldrig vet i förväg om man missar ett arbete för det, det kan lika gärna vara 

andra saker som spelar in. Men han säger även att man borde få slippa skaka hand då vi lever i ett land 

med religionsfrihet. Elias vet konsekvenserna då han har varit med om att han fått dåliga vibbar och 

ryktesspridningar om honom. Katarina tror inte att det skulle bli någon följd för henne. 

 

Elias ger aldrig efter för sin religiösa tro, han säger att han har gått in helhjärtat in i islam och att han 

följer Koranen. Katarina säger att hon anpassar sig och hittar lösningar. De gånger hon ger efter är de 

gånger hon skakar hand med män i ett yrkesrelaterat möte. Anna, Jones och Isma säger att det är 

bönen som de måste ge efter på grund av deras studier och arbete inte tillåter det i den benämningen 

att tider och plats för bön och ett ställa att tvaga sig inte finns eller är lämpliga. 
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För att motverka kulturkrockar ansåg majoriteten att intresset hos vägledarna, för deras kultur och 

religion är viktig.  Även vägledarens förhållningsätt samt att vägledarna inte ska dra förhastade 

slutsatser där de generaliserar alla muslimer som en grupp. Respondenterna gav även uttryck för att 

vägledare borde vara aktiva genom att fråga om det som de undrar över, visa engagemang och vara 

nyfiken. En av respondenterna utryckte även att muslimerna själva aktivt måste anpassa sig utefter 

situationen de befinner sig i. 
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6. Analys 

Under detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera genom att koppla till teorier och tidigare 

forskning. Då jag inte funnit tidigare forskning på problematiken handslag hos muslimer utgår jag 

ifrån forskning om kulturkrockar. Jag avslutar kapitlet med att besvara forskningsfrågorna. 

6.1 Resultatanalys 

Jag ställde aldrig frågan till någon av respondenterna om hur ofta de kommer i kontakt med en 

vägledare eller arbetsförmedlare. Därför är det min egen analys om behovet av kulturell kompetens 

hos en vägledare, utifrån respondenterna upplevelse av att leva som muslimer i ett sekulariserat 

samhälle. 

 

Respondenterna har alla i olika grader den svenska kulturen inom sig då de lever i den svenska 

kulturen och är en del av samhället. Det visar sig genom att de har gjort anpassningar i sina dagliga 

religiösa ritualer samt är delaktiga i samhället genom studier eller arbete. Launikari & Puukari (2005) 

skriver att invandrare påverkas av sin egen kultur men blir även påverkad av den kulturen som de 

vistas i. Här är det i de flesta fall tydligt då de alla funderar på hur deras religiösa tro ska fungera ihop 

med deras vardag. Likaså Brown (2002) skriver att en persons värderingar är något som är under 

förändring och det är något som en vägledare borde ha i åtanke. Majoriteten av respondenterna har 

upplevt förändringar då de har gått från att leva ett icke religiöst liv till ett liv där religionen är en stor 

del av deras vardag. I likhet med det som Roald (2011-02-22) beskriver, att de ungdomar som växer 

upp i Sverige och går igenom det svenska skolsystemet kanske har en annan syn på Islam. 

Undersökningen är för liten för att varken avfärda eller bestyrka Roalds (2004) teori, dock går det att 

hitta några spår av Roalds (2004) teori hos tre av respondenterna som på något vis kompromissar med 

sin religiösa tro genom att skaka hand med en person av motsatt kön. 

 

Mitt strategiska urval var Elias och är därför inte märkligt att han är den enda av respondenterna som 

uttryckte att han aldrig gav efter för sin religiösa tro. Samtidigt är det så att han har ett ganska 

självständigt arbete där han själv kan avgöra huruvida han kan göra sina böner i rätt tid. Därför är det 

svårt att säga om Elias i alla situationer kan leva 100 % religiöst eller om även han skulle gjort 

anpassningar om hans situation var annorlunda. Brown (2002) skriver att omgivningen och den sociala 

miljö vi lever i påverkar vårt val av yrke. I detta fall med Elias går det bara att spekulera i om han 

gjorde detta yrkesval på grund av hans religiösa tro då arbetet är flexibelt och ger honom utrymme 

tillämpa sin religion. Det är viktigt att påpeka att frågan aldrig ställdes om hur han hade haft det på 

sina tidigare arbetsplatser! Möjligtvis hade resultatet sett annorlunda ut om en sådan fråga ställts.  
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Även Katarina har ett självständigt arbete och kan på så vis utföra många av de religiösa ritualerna 

utan några påtryckningar ifrån någon arbetsgivare eller arbetskamrater. Dock uttryckte hon att i den 

positionen hon har som företagare har hon svårare att fullt ut tillämpa förbudet att skaka hand med 

personer av motsatt kön då hon representerar sitt företag.  

 

Alla respondenterna utan Isma var icke praktiserande muslimer tidigare i sitt liv och därför var 

handslagen inget de reflekterade över tidigare. Däremot nu när de är praktiserande muslimer har de 

genom olika resonemang funnit vägar som möjliggör att eliminera problematiken med handslag med 

personer av motsatt kön trots att deras trosuppfattning inte tillåter det. Kanske är det på så vis att de 

anser i likhet med Launikari & Puukari (2005) att det är värdlandet som skapar normerna och att 

minoriteten som i detta fall är praktiserande muslimer inte har något annat val än att lyda under dem. 

Möjligtvis stämmer det på några av respondenterna, men två av respondenterna födda i Sverige och 

därmed är inte Sverige deras värdland.  

 

Respondenterna uttryckte att de önskade att vägledare skulle ha lite förkunskaper om islam, dock var 

det ingen av respondenterna som ansåg att vägledare skulle kunna allt om islam, men genom att vara 

nyfiken kan de lära sig mer. Peavy (1998) skriver att det är bra om en vägledare visar nyfikenhet då 

man utgår vägledningssamtalet ifrån individens liv, hur den upplever sin verklighet och hur det 

uttrycker sig i deras vardag. Alla tillfrågade respondenter tyckte att det var viktigt att en vägledare i 

någon form har kulturell kompetens men de uttryckte det på olika sätt. Utifrån studien kan det 

jämföras med Peavy (1998), han menar att vi som vägledare ska förbereda oss lite innan vägledningen 

för att exempelvis ta reda på vilken kultnormer som gäller vid hälsningsritual innan man träffar en 

klient med utländsk bakgrund. Vägledare borde använda de första minuterna till att skapa tillit och 

trygghet (ibid.). Respondenternas berättelser tyder på att om de fick välja skulle ingen av 

respondenterna egentligen skaka hand med en person av motsatt kön. Undersökningen visar att 

respondenterna inte vill ge en dålig bild av islam och därför skakar de hand med personer av motsatt 

kön. Liksom Gardell (föreläsning 2011-03-15) där han berättade att till skillnad mot andra 

västerländska kulturer är att när en muslimsk person säger något i ilska eller dåligt representerar 

muslimen alla muslimer. En informant uttryckte att muslimer feltolkas i och med att han inte skakar 

hand med en kvinna skulle vara för att muslimer anser att kvinnor är mindre värda. Önskan från 

honom var att vägledare skulle våga fråga varför och på så vis få en mer rättvis bild. 

 

Respondenterna är medvetna om vad konsekvensen av att inte skaka hand med arbetsförmedlare och 

andra myndighetspersoner kan innebära. Respondenterna var alla medvetna om den dåliga bild som 

muslimer som grupp har i media och i samhället. Därför kände de att det var viktigt att visa att 

muslimer inte är konstiga eller farliga genom att anpassa sig i ett möte med vägledare.  

 

Respondenterna uttryckte vikten av att en vägledare borde vara nyfiken vilja förstå och lära sig om 

andra kulturer och religioner. I likhet med det som Launikari & Puukari (2005) anser att inom 

multikulturell vägledning borde vägledarna acceptera olika världsåskådningar och att vara nyfiken för 

att lära sig. Samtidigt tycker respondenterna att en vägledare inte kan veta allt om islam men att det 

finns vissa elementära saker som en vägledare borde veta om muslimer. Parallellt med det uttryckte 

två av respondenterna att det är bådas ansvar att se till att mötet blir bra genom att anpassa sig och inte 

gå på för hårt med sin trosuppfattning. En av dom sa ”Överlag att vara öppen, att vara öppen från båda 

sidorna....” 
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Skillnader och likheterna mellan respondenterna är att respondenterna som gjorde sina dagliga böner i 

rätt tid var de personer som hade ett flexibelt självständigt arbete. De övriga hade inte den möjligheten 

och det var på den punkten som de kände att de behövde ge efter för deras religiösa trosuppfattning. 

Likheterna mellan dem alla är att de egentligen ville slippa att skaka hand med personer av motsatt 

kön samt att de alla någon gång har skakat hand med en person av motsatt kön. Alla respondenter är 

praktiserande muslimer, de utgår ifrån samma religiösa källa - Koranen, ändå uppfattade jag skillnader 

på tolkningar angående handslagen. Detta kan jämföras med det som Brown (2002) skriver, att en 

vägledare inte får ta för givet att personer från samma minoritetsgrupper eller religiösa trosuppfattning 

har liknade preferenser. Även Collins& Arthur (2007) skriver att det kan vara större variationer mellan 

personer med samma kulturella bakgrund än med någon av annan kulturell bakgrund. 
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7. Slutsatser  

Utifrån litteratur jag använt mig av i undersökningen visas vikten av kulturell kunskap hos vägledare 

och hur nödvändigt det är i arbete med personer från skilda kulturer, vare sig det handlar om religion 

eller andra aspekter. Jag har inte stött på någon litteratur under min utbildning på Studie- och 

yrkesvägledare programmet som säger motsatsen. Men Brown (2002) anser att tidigare 

karriärutvecklingsteoretiker inte har involverat andra etniska och kulturella grupper i samhället 

tillräckligt mycket.  

 

Launikari & Puukari (2005) skriver om vikten att vägledare borde vara väl förtrogna i sin egen kultur 

och vad de har för människosyn. Författarna (ibid.) anser även att en vägledare borde vara nyfiken och 

våga ställa frågor till klienterna om deras kultur. Collins & Arthur (2007) skriver om vikten av 

självkännedom hos vägledare . De (ibid.)beskriver olika faktorer som de anser att vägledare borde ta 

hänsyn till inom multikulturell vägledning. Olsson [red] (1999) skriver att tjänstemännens 

förhållningssätt är en viktig aspekt för de arbetssökande. Slutsatserna i undersökningen visar att 

vägledarens förhållningssätt, dess kulturella kunskap och nyfikenheten är betydande för 

respondenterna i ett vägledningssammanhang. 

 

Av vilken betydelse är det för respondenterna att vägledare och arbetsförmedlare ska känna till deras 

kultur? 

Respondenterna ansåg att vägledaren borde ha en viss kunskap om islam dock var det ingen av 

respondenterna som ansåg att det var nödvändigt att de skulle ha djup kunskap om islam. Desto mer 

visade det sig att vägledares förhållningssätt var betydelsefullt för respondenterna som dessutom 

önskade att vägledarna visade nyfikenhet och respekt. 

 

Hur upplevs klimatet när det kommer till att välja huruvida man vill skaka hand eller inte vid ett möte 

med en vägledare? 

Respondenterna upplevde olika huruvida det är ett tillåtande klimat i Sverige att själv välja om man 

vill skaka hand eller inte i ett vägledningssammanhang. Respondenterna upplevde att det skulle kunna 

bli konsekvenser av att inte skaka hand med en vägledare eller annan myndighetsperson. Ingen av 

respondenter ville egentligen skaka hand med en person av motsatt kön. Respondenterna funderade på 

vad för slaggs bild av muslimer som grupp det skulle förmedla om de inte skakar hand med en 

vägledare eller annan myndighetsperson av motsatt kön. Dock tyckte majoriteten att handslagen i sig 

inte ses som en sexuell handling och respondenterna kände därmed att de kunde kompromissa med 

det. 
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Vi göra alla kompromisser i vårt dagliga liv men alla utsätts inte för etnisk diskriminering på grund av 

hudfärg eller religion. Collins& Arthur (2007) tar upp vikten av självkännedom hos vägledare för att 

förstå vilka vi är huruvida vi tillhör majoritetsbefolkningen och vad det ger oss för privilegium i 

samhället. Därför tror jag att det är viktigt att se personen framför sig och utgå ifrån deras 

förutsättning. Utifrån undersökningsresultatet skulle en vägledare kunna ställa en del frågor om hur 

viktigt det är för klienterna att ha möjlighet att kunna praktisera sin religion samt om det finns några 

yrken som de inte kan arbeta med. Peavy (1998) skriver att vi människor lever i en social värld som 

har konstruerats genom interaktion med andra. Han anser att människas levnadsrum är utgångspunkten 

i ett vägledningssamtal. Om vi skulle utgå ifrån respondenterna i denna undersökning skulle vi komma 

fram till att religionen spelar en viktig roll för dem. Vidare skriver han (ibid.) att fokuset ska ligga på 

det viktiga och inte på detaljerna. Jag gör ett antagande i att Peavy (1998) utgår ifrån det som den 

vägledningssökandes anser är viktigt och att arbeta utifrån det. Det borde vara varje persons rättighet 

att själv avgöra vad som är rätt eller fel för dem. Vägledarens uppgift är att visa vägen genom att ge 

vägledningssökande rätt redskap att själva göra välgrundade val. 

 

Jag tycker att det är viktigt att som vägledare förstå vad det innebär att tillhöra majoritetsbefolkningen 

och vilka samhälleliga privilegium som då tillkommer. I likhet med Olsson (1999) som skriver att vara 

en icke svensk i en arbetssituation påverkar individen och att tjänstemännens förhållningssätt är en 

viktig aspekt för den arbetssökande. Det är något som jag vill ta fasta på, hur viktigt det är att vi som 

vägledare är medvetna om den ojämna strukturella maktbalansen som vissa grupper i samhället 

upplever. I detta fall har fokuset varit på muslimer men jag kunde lika väl ha gjort en undersökning 

om romer eller långtidssjukskrivna. Okunskap föder fördomar, kulturell kunskap och även 

nyfikenheten på andra kulturer skulle få bort många fördomar, i detta fall om muslimer.  

 

Det kan tyckas att en undersökning om handslag är något som inte är betydelsefullt. Kanske är det så 

för vissa men förhoppningsvis förstår läsaren att det egentligen inte handlar om själva företeelsen att 

skaka hand. Förhoppningen är att läsaren ska förstå att alla människor är olika och det som ses som en 

normalitet hos dig kan betyda något annat hos någon annan. Min förhoppning är att ingen ska behöva 

fundera på huruvida de måste ge efter för sin kulturella eller religiösa identitet i ett 

vägledningssammanhang.  

 

Alla respondenter i undersökningen har och funderar på hur de ska få sin vardag att gå ihop med deras 

religiösa trosuppfattning. Arbetsmarknaden och utbildningsväsendet kan inte ta hänsyn till alla 

religioner och kulturella koder, men med respekt och nyfikenhet kan man underlätta för medborgarna 

att göra välgrundade val.  
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Mitt antagande om att kulturell kompetens är viktigt har bekräftats utifrån denna undersökning. 

Respondenterna gör medvetna val i sina möten, som i detta fall att skaka hand eller inte med en person 

av motsatt kön även då det går emot deras trosuppfattning. Handslagens betydelse är för olika 

individer olika viktigt. Ingenstans har jag funnit tecken på att de män som inte handskakas med en 

kvinna skulle ha något med kvinnoförtryck att göra. Ingen av respondenterna gav någon uttryck för att 

arbetsplatserna borde anpassas efter dem utan de vill ha respekt utan fördömande. 

 

Undersökningen har även visat att vägledares förhållningssätt är viktig och som vägledare borde man 

alltid fundera på sitt eget förhållningssätt. Launikari & Puukari (2005) menar att en vägledare ska vara 

väl välförtrogen i sin egen kultur och människosyn samt hur de själva delar upp sin världsbild. 

Anledningen till det enligt författarna (ibid.) är för att kunna förstå hur en person med annan kulturell 

bakgrund påverkas av sin egen världsbild kontra den kulturen de nu lever i. Collins & Arthur (2007) 

beskriver de olika kompetenser som en vägledare borde skaffa sig inför vägledning av personer från 

skilda kulturer, bland annat att aktivt skaffa sig kunskap om andra kulturer och religioner. 

Undersökningen visar även på att det är viktigt som vägledare att alltid se alla personer som individer 

och att genom att visa intresse och nyfikenhet skapa ett förtroende och tillit hos individerna som söker 

vägledning. Författarna (ibid.) skriver att vi vägledare alltid ska se individen först då det kan finnas 

större variationer mellan personer med samma kulturella bakgrund än mellan personer av olika 

kulturell bakgrund. Med den bakgrunden tycker författarna (ibid.) att alla klienter borde ses som 

multikulturella. 

 

Behovet av multikulturell vägledning ser jag som viktigt, jag skulle vilja att någon annan tar efter där 

jag slutar. Jag menar att alla som heter Mohamed, Fatima och Karima borde få möta en vägledare eller 

annan myndighetsperson på samma premisser som en som heter Karin, Eva eller Per. En vägledare 

borde se till personen framför sig, utan att fördöma eller ha förutfattade meningar grundat på religion, 

klädsel, kön, etnicitet, personer med funktionsnedsättning eller socio- ekonomisk bakgrund.  

8.2 Metoddiskussion 

Undersökningen gjordes med kvalitativa metoder då jag vid starten av undersökningen fann den 

metoden mest lämpligt då jag ville fördjupa mig i ämnet. Med kvalitativa metoder där jag använde 

mig av semistrukturerade intervjuer upplevde jag vid undersökningens start som den optimala 

metoden. Syftet var att läsaren skulle förstå hela kontexten hos respondenterna. Metoden gav mig även 

möjlighet att ställa följdfrågor.  

 

Nu i efterhand kan jag dock endast spekulera i om jag kanske även parallellt borde gjort en kvantitativ 

metod, för att få en större bild av fenomenet. Men å andra sidan hade jag tidsaspekten att ta hänsyn till. 

Jag kan även uppleva att vissa frågor kanske inte var relevanta för undersökningen och andra frågor 

kunde ha lagts till. Jag kunde även gjort andra urval, endast tagit personer från ett visst land, en viss 

ålder, endast födda i Sverige, icke föda i Sverige osv. Även det att två av respondenterna var 

konverterade till islam gör att resultatet ser annorlunda ut. Alla respondenter hade någon slags 

koppling till mig, sannolikt påverkas resultatet av det. Min förhoppningsvis är att det är till det positiva 
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då de kanske kände att de kunna lita på mig. Å andra sidan kanske det gjorde att de svarade på sådant 

de trodde att jag ville höra.  

 

Då jag endast använde mig av fem respondenter, varav två var konverterande muslimer, ingen av dem 

representerade den största gruppen av muslimer som finns i Asien. Majoriteten av respondenterna var 

uppvuxna i Sverige förutom en som kom som 17 åring till i Sverige, intervjutiden var i vissa fall kort 

kan inte resultatet av undersökningen på något sätt vara representativt för alla muslimer. Utifrån alla 

aspekter ovan anser jag ändå att undersökningen har kommit fram till ett resultat som är sanningsenlig. 

Det visade sig att resultatet även tog en annan vinkling än jag först förmodade. Jag syftar på det 

faktum att resultatet visade att respondenterna tyckte att en vägledares förhållningssätt var viktigare 

eller minst lika viktig som att inneha kulturell kompetens. 

8.3 Framtida forskning 

Undersökningen visar på att det är många aspekter från en individs kontext som är viktig att ta hänsyn 

till i ett vägledningssammanhang. Det är inte ett nytt fenomen för en verksam vägledare men väldigt 

sällan tas religionens betydelse upp i ett vägledningssammanhang. På grund av undersökningens 

storlek och tidsaspekten fanns det inte utrymme för att grundligt undersöka fenomenet religion kontra 

studie eller yrkesval. Därför skulle det vara intressant om någon annan liksom mig känner att det är ett 

viktigt ämne att forska i. Jag tror personligen att behovet att forska vidare i hur mediernas roll i bilden 

av muslimer påverkar personer med muslimsk bakgrund, vare sig de är praktiserande eller icke 

praktiserande muslimer bör undersökas. Malm (2011-03-29) talar om mediernas roll i att motarbeta 

den islamofobi som enligt honom är utbredd. Den bild av muslimer som media ofta visar oss är oftast 

elände, krig, och terrorism (Gardell 2011-03-15), frågan är hur det påverkar ungdomar med muslimsk 

bakgrund? 

 

Här nedan ger jag några förslag på framtida forskning som jag hoppas att framtida studenter på studie- 

och yrkesvägledarprogrammet i framtiden kanske finner intressant att forska i: 

 

 Religionens påverkan vid studie och yrkesval  

 

 Hur ser muslimer på sin egen religiösa identitet kontra arbetslivet och studier 
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Bilaga  

Bilaga (1 av 2)  

 

Hej Jag heter Horea Arizcurinaga och studerar på Stockholms universitet på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Jag ska påbörja mitt uppsatsarbete som kommer att handla om 

handslagens betydelse för en muslimsk person.  

 

Jag är väldigt intresserad av hur du resonerar utifrån din religiösa trosuppfattning på 

huruvida du skakar hand eller inte med en person av motsats kön. Undersökningen kommer 

inte att leda till någon slags värdering varken för eller emot handslagens. Syftet är att ta 

reda på hur du upplever kontakter med vägledare och arbetsförmedlare där du kanske måste 

ta ställning till om du kan eller vill skaka hand med en person av motsatt kön.   

Du har rätt att vara anonym under hela undersökningsprocessen och efter avslutat uppsats. 

Du kan när du vill välja att avstå från intervjun både under och efter intervjun. Du får välja 

plats och tid för intervjun. Du får om så önskas läsa igenom uppsatsen innan inlämning till 

handledare för att komplettera eller ändra dina svar. Hela intervjun kommer att spelas in 

och det är endast jag och eventuellt min handledare som kommer att lyssna på den.  

Om du väljer att vara med på min undersökning får du alla intervjufrågorna för att du ska 

ha möjlighet att läsa och fundera på frågorna.  

 

Förhoppningsvis väljer du att medverka i min undersökning och då ber jag dig skriva under 

för att säkerställa att du har läst igenom brevet och godkänner innehållet 

Skriv under att du vill medverka i min undersökning 

......................................................................................... datum  

Tack för din medverkan! 

Horea Arizcurinaga, Tel. 0707 36 31 91 

Hb7_7@hotmail.com 

mailto:Hb7_7@hotmail.com


 

Bilaga (2 av 2) 

 

Forskningsfråga 1, 

Av vilken betydelse är det för respondenterna att vägledare och arbetsförmedlare ska känna 

till deras kultur 

 

1. Berätta lite om din bakgrund 

2. Har du följt debatter om handslag i media? 

3. Hur ser en vanlig dag ut för dig utifrån din religiösa tro?  

4. Vad skulle du vilja att en vägledare eller arbetsförmedlare skulle ha för 

förkunskaper innan den möter en person med muslimskbakgrund?  

5. Hur tror du att man ska gå tillväga för att motverka kulturkrockar i ett 

vägledningssammanhang? 

Forskningsfråga 2, 

Hur upplevs klimatet när det kommer till att välja huruvida man vill skaka hand eller inte 

vid ett möte med en vägledare. 

 

1. Kan du berätta för mig hur du tolkar handslag med den motsatta kön utifrån din 

religiösa tro?  

2. Hur uppstod din ståndpunkt att skaka hand/inte skaka hand? 

3. Vem är din källa till de religiösa frågor som du ibland ställs inför? (direkt fråga) 

4. När du träffar någon myndighetsperson (Vägledare och arbetsförmedlare) av 

motsats kön skakar du hand då?  

5. Om du gör det hur resonerade du då?  

6. Har du alltid skakat hand med en person av motsatt kön?  

7. Om du inte skakar hand med en person av motsats kön berätta hur du resonerar? 

(sonderande fråga) 

8. Beskriv en situation du har varit med om där du inte skakade hand med en person 

av motsats kön. 

9. Hur reagerade personen när du inte skakade hand?  

 

10. Har det funnits tillfällen då du har skakat hand med någon av annan kön fast du 

egentligen inte ville?  

Om ja på fråga 9 

Vad fick dig att skaka hand med personen fast din religiösa trosuppfattning är emot det? 

 

10. Vad tror du konsekvensen för dig är eller blir om du av religiösa skäl inte vill skaka 

hand med någon av annan kön hos exempelvis en vägledare eller arbetsförmedlare? 

11. Fins det sammanhang där du känner att du måste ge efter för din religiösa uppfattning?  

 

 


