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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning var att analysera på vilket sätt den religiösa tillhörigheten influerat sex 

religiöst troende och praktiserande muslimers resonemang och värderingar kring studie- och yrkesval. Den 

metod som användes var semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade respondenternas beskrivningar av 

hur de praktiserade sin tro i vardagen, vilket gav slutsatsen att islam upplevdes som en livsstil. Vidare visade 

resultaten att respondenterna upplevde islam som ständigt närvarande, men att det var svårt att urskilja 

relationen mellan det egna studie- och yrkeslivet och den religiösa tillhörigheten. Samtliga respondenter gav 

även uttryck för altruistiska värderingar om att bidra till ett bättre samhälle. Detta manifesterades bland annat 

i deras val av sysselsättning. Det framkom även att respondenterna ansåg sig ha ett ansvar som muslimer i 

det svenska samhället att representera sin tro, vilket inverkat på deras studie- och yrkesliv. 

 

Abstract 
The aim of this study was to analyze the way in which religious beliefs influenced six religious Muslims' 

reasoning and values regarding education and vocation. The method that was used was semi-structured 

interviews. The results showed respondents' descriptions of how they practiced their faith in their everyday 

life, resulting in the conclusion that Islam is perceived as a lifestyle. Furthermore, the results showed that the 

respondents experienced Islam as ever-present, but that it was difficult to discern the relationship between 

their academic and professional life, and their religious beliefs. All respondents also expressed altruistic 

values to contribute to a better society. This was for instance manifested in their choice of employment. It 

also revealed that the respondents felt they had a responsibility as Muslims in the Swedish society to 

represent their beliefs, which influenced their academic and professional lives. 
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INLEDNING 
Den 13 mars 2012 publicerade Sydsvenskan en artikel om att religionen efter att ha fört en tynande tillvaro i 

det svenska samhället återuppstått som fråga i samhällsdebatt, i politik och i lagstiftning. I artikeln uttalade 

sig religionssociologen Mia Lövheim; ”Religion har länge betraktats som något som står i motsats till det 

moderna tänkandet, något ickerationellt. Nu när den är tillbaka på arenan är vi ganska valhänta.”1. 

Journalisten Niklas Orrenius är inne på samma spår i en nyhetskrönika i Dagens Nyheter den 4 maj 2013. 

Han menar att forskare talar om religionens återkomst och att inget statskick har lyckats med projektet att få 

bort invånarnas religiösa behov. Orrenius menar att religion ger tröst och mening i människors liv och ställer 

sig kritisk till hur vi ska förstå det om vi aldrig låter religionen synas: "Vi blir tondöva, tafatta och okunniga 

inför religiösa uttryck."2.  

 

Hur ska medborgare i ett samhälle bli mer vidsynta, inkännande och kunniga gällande religionens existens? 

Faktum är att den religiösa tillhörigheten kan spänna över fältet obetydlig till det mest centrala i en individs 

livsföring. Vi som genomfört den här undersökningen betraktar religion som en möjlig resurs för den 

enskilda individen. Det svenska samhällets påstådda bristande förmåga att hantera religion som fenomen står 

i kontrast till utvecklandet av ett modernt och humant samhälle. Vi upplever att det i ett uttalat sekulärt 

samhälle som Sverige finns ett behov av en ökad förståelse mellan människor av olika religiösa och icke-

religiösa delar av befolkningen. Utbildningsväsendet och arbetsmarknaden utgör en central del av samhället, 

och med ovannämnda artiklar i åtanke, bör inte samhället och dess olika aktörer då odla en förståelse för hur 

religion och en individs religiösa tillhörighet kan komma till uttryck i individens studie- och yrkesliv?  

 

 

Forskningsområde  

Enligt Utrikespolitiska institutet är Sverige idag ett av världens mest icke-religiösa länder. Samtidigt ökar 

andelen katoliker och muslimer i Sverige, och islam är enligt Utrikespolitiska institutet den näst största 

religionen i Sverige idag3. Forskningsprogrammet European Values Study genomför storskalig internationell 

statistisk forskning om européers värderingar om familj, arbete, religion, politik och samhälle4. Mellan åren 

1981 och 2008 har fyra omgångar av enkäter genomförts i 49 länder. I den senaste från år 2008 uppgav 

52.3% av Sveriges befolkning sig själva som "en icke-religiös person" och 13.8% som "övertygad ateist". 

76.5% skattar religion som ”inte viktigt” eller ”inte viktigt alls” i det egna livet, trots detta uppger 48.0% att 

de tror på Gud och 31.7% att de får trygghet och styrka från religionen.  

 

En artikel från den 5 mars 2013 i Svenska Dagbladet pekar på att Svenska kyrkan förlorar allt fler 

medlemmar. Svenska kyrkan beräknar tappa omkring en miljon anhängare under en tioårsperiod, samtidigt 

som medlemskap i andra församlingar tenderar att öka, vilket Jan Svensson som är registeransvarig för 

Katolska kyrkan, i artikeln menar beror på att många nya medlemmar är utlandsfödda. Statistiska 

centralbyrån (SCB) skriver i en artikel om hur både in- och utvandringen i Sverige de senaste tio åren är 

högre än någonsin tidigare i landets historia5. Statistik från SCB visar att tre av de fem vanligast 

förekommande nationaliteter som invandrat till Sverige år 2011 är utomeuropeiska6. Dessa tre länder, Irak, 

                                                 
1 http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/unga-valjer-sin-egen-vag/, hämtad 2013-03-08. 
2 http://www.dn.se/nyheter/sverige/niklas-orrenius-jungfrufodseln-far-mig-att-darra, hämtad 2013-05-04. 
3 http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Religion, hämtad: 2013-03-08. 
4 http://www.europeanvaluesstudy.eu/, hämtad: 2013-05-04. 
5 http://www.scb.se/Pages/Article____351620.aspx, hämtad: 2013-03-08.  
6 http://www.scb.se/Pages/Article____351620.aspx, hämtad: 2013-03-08.  
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Afghanistan och Somalia, är dessutom länder där majoriteten av befolkningen har den religiösa tillhörigheten 

islam. Sammantaget skapar detta en unik situation; ett sekulariserat samhälle med en växande religiös 

befolkning. I denna pågående situation förväntas studie- och yrkesvägledare enligt Vägledarföreningens 

etiska riktlinjer7 kunna bistå individen i hans eller hennes livsplanering och med att orientera sig i 

spänningsfältet mellan det privata och det offentliga, se bilaga 1. I de etiska riktlinjerna för vägledare i 

Sverige skriver man att vägledare ska hjälpa den vägledningssökande med att förstå sig själv och lära känna 

sig själv. Den här undersökningen kan bidra till en ökad förståelse hos vägledare, och hos andra professioner 

inom utbildnings- och arbetsmarkandssektorn, för hur troende individer förstår livet och sig själva med fokus 

på deras upplevelser av sin religiösa tillhörighet. Som medborgare i ett samhälle som i allt högre grad 

befolkas av människor med en mer uttalad religiös livsagenda kan denna förståelse vara av betydelse för hur 

man uppfattar och bemöter sina medmänniskor. 

 

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att analysera på vilket sätt den religiösa tillhörigheten har influerat 

respondenternas uttalade resonemang och värderingar kring sina studie- och yrkesval. 

 

De forskningsfrågor som denna studie utgår från är: 

• Hur beskriver respondenterna sin religiösa tillhörighet?  

• På vilket sätt skildrar respondenterna relationen mellan deras studie- och yrkesliv och deras religiösa 

tillhörighet?  

• Vad i respondenternas studie- och yrkesliv kan relateras till deras religiösa tillhörighet?  

 

Religiösa värderingars influenser på den enskilda individens levnadssätt är ett nästintill allomfattande 

forskningsområde. Denna undersökning har därför avgränsats till att fokusera på religionen islam och på sex 

troende och praktiserande muslimers syn på den religiösa tillhörighetens betydelse vid studie- och yrkesval, 

medan andra religioner och livsåskådningar lämnats utanför.  

 

 

Religion i Sverige 

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder och inom forskningsämnena religionspsykologi och 

religionssociologi finns teorier om sekulariseringens inverkan på individ och samhälle samt vad det kan 

innebära för en individ att leva som religiöst troende. Religionssociologen Karel Dobbelaere (1981:11ff) 

delar in fenomenet sekularisering i tre dimensioner; samhällelig, organisatorisk och individuell. Den 

samhälleliga och organisatoriska aspekten handlar om vilka institutioner som ansvarar för viktiga 

samhällsfunktioner som utbildning och sjukvård samt hur sambandet mellan stat och kyrka är beskaffat. 

Detta innebär att kan religionen betyda mycket eller lite för den enskilda individen i en sekulär stat. 

Sekularisering på det individuella planet, som exempelvis kan komma till uttryck i minskat antal kyrkobesök 

och religiösa vardagsritualer, består av att religionen skiljs från andra områden i livet samtidigt som den tar 

allt mindre utrymme. Religionen är på så sätt marginaliserad och får inte några synliga konsekvenser i 

vardagslivet och påverkar då inte heller människors tänkande eller handlande. 

 

                                                 
7 http://www.vagledarforeningen.org/etiska-riktlinjer, hämtad: 2013-03-07. 
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Karlsson & Svanberg (1997:24) skriver i sin antologi att den religiösa tillhörigheten kan ta sig konkreta 

uttryck i vardagen genom exempelvis bön, mathållning eller andra religiösa påbud. Religiösa handlingar som 

dessa menar Karlsson & Svanberg (ibid. 25) problematiserar religionsfriheten i ett land som Sverige, då 

sekularisering medför en inställning hos medborgarna att det religiösa utövandet är en privat angelägenhet 

och på så sätt inte bör synas eller märkas offentligt. Utöver omgivningens reaktioner på det konkreta 

religiösa utövandet, är Sverige även ett land där befolkningen har förhållandevis lite eller ingen förståelse 

eller erfarenheter av vad det innebär att utöva en religion (ibid.12). Islamologen Christer Hedin (2006:30f) 

menar att bristande kunskap som denna ligger till grund för den ringa förståelse svenskar har för religion och 

för islam. 

  

Islam är en av de stora världsreligionerna och idag finns omkring en och en halv miljarder muslimer i 

världen (Esposito 2011:17). Forskningsområdet för islam är mycket rikt och för den som önskar en högst 

grundläggande orientering kan ämnet verka oändligt. Hammudah Abd Al Ati (1997) samt John L. Esposito 

(2011) är internationellt erkända experter och de har båda skrivit ofta refererade verk om islam. I Sverige är 

religionshistoriker och islamologen Christer Hedin (2002; 2006) en av dem mest väletablerade inom 

området. Under senare år har etnologen Pia Karlsson Minganti (2007) och islamologen Jonas Otterbeck 

(2000; 2010) bidragit till forskningsområdet om islam och muslimer i Sverige. Muslimers självbilder och 

livsvillkor i Sverige har beskrivits från flera aspekter, inte minst med hänsyn till genus och diskriminering, 

men det som beretts mindre utrymme är muslimers egna beskrivningar av att vara muslimer i ett kristet land 

– och att vara troende i ett sekulariserat samhälle.  

 

Flera kännare inom området (se exempelvis Abd Al Ati 1997:23f, 55; Hedin 2002:52; Otterbeck 2000:28) 

delar in islam i en spirituell aspekt, vilket innefattar trosuppfattningen, och i en mer praktiskt utövande 

aspekt, som berör det sätt som trosuppfattningen efterlevs i det vardagliga livet. Tron och livsföringen i islam 

benämns som de fem pelarna och uttrycker det centrala och grundläggande för religionen; trosbekännelsen 

(shahada), bönen (salah), fastan (sawm), allmosan (zakah) samt vallfärden (hajj) (Hedin 2002:52ff). 

Trosbekännelsen översätts av Hedin (ibid.) på följande sätt: "Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed 

är hans sändebud." och utgör den monoteistiska trosuppfattning och grund som de resterande fyra pelarna 

vilar på. Sambandet mellan det spirituella och det praktiska är i islam reciprokt, och att praktisera sin tro är 

att göra sig medveten om den både på ett andligt plan och på ett praktiskt sätt då den tillgodoser människors 

olika behov (Abd Al Ati 1997:55). Trosbekännelsen och de andra fyra pelarna omfattar hela livet genom 

vilket religionen bör införlivas i då religionen inte ses som en avskild del i människans liv, utan som en 

livsstil och en livshållning (Abd Al Ati 1997:103; Hedin 2002:7).  

 

 

Begrepp och termer 

Religiös tillhörighet syftar till den religiösa livsåskådning som en eller flera individer identifierar sig med. 

Antropologen Clifford Geertz (1993:90) har formulerat en definition av religion som kulturellt system: 

 
Religion is 1.) a system of symbols which acts to 2.) establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and 

motivations in men by 3.) formulating conceptions of a general order of existence and 4.) clothing these 

conceptions with such an aura of factuality that 5.) the moods and motivations seem uniquely realistic. 
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Värderingar och värdesystem syftar till enskilda eller uppsättningar av etiska övertygelser som en eller flera 

individer bär på. Dessa företeelser definieras på följande sätt av socialpsykologen Milton Rokeach (1973:5): 

 
A value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially 

preferable to an opposite or converse mode of conduct end-state of existence. A value system is an enduring 

organization of belifs concerning preferable modes of conduct or end-states of existence along a continuum of 

relative importance. 

 

Denna definition omfattar därmed värderingar och värdesystem som både medel och mål för en individ. 

Vidare beskriver Rokeach (ibid. 7) värderingar som kognitiva, affektiva och beteendemässiga komponenter. 

Rokeachs formulering innebär att enskilda värderingar och hela värdesystem kan ha sitt ursprung eller vara 

direkt hämtade från en religiös tradition. 

 

 

STUDIEVAL OCH RELIGION 
Området för studie- och yrkesval och religion är förhållandevis outforskat. Såväl den internationella som den 

nationella forskningen har fokuserat på frågeställningar om migration, diskriminering och genus när arbetsliv 

och religion utretts ur ett individ- och samhällsperspektiv. Teoribildning kring vägledning och 

karriärutveckling i relation till den vägledningssökandes religiösa tillhörighet handlar främst om färdigheter 

och strategier inom s.k. mångkulturell kompetens från vägledarens sida (Collins & Arthur 2007). 

 

Den internationella såväl som den nationella forskningen inom området för studie- och yrkesval och religion 

har fokuserat på frågeställningar om migration, diskriminering och genus (se exempelvis Brah & Shaw 1992; 

Fry & Hirasawa 1994; Särebrand 2010). Mindre studier om religiös etik gällande enskilda professioners 

yrkesutövning, som präster och barnmorskor (Hansson 2000; Anderén & Foo 2013), har dock genomförts i 

Sverige. Inom området för studie- och yrkesvägledning har Teija Heljeberg (2007) genomfört en enkätstudie 

om några studie- och yrkesvägledares syn på och förhållningssätt till troende klienter, men denna behandlar 

inte hur de vägledningssökande själva såg på sin tro. 

 

Sociologen Lori Peek (2005:217) konstaterar att även om det genomförts mycket socialvetenskaplig 

forskning om identiteten under det senaste decenniet har man i stort sett förbisett religionens roll i skapandet 

av identiteter för individer och grupper. Peeks (ibid. 223) forskning resulterade i identifikationen av tre 

stadier för skapandet av en religiös identitet; tillskriven religiös identitet, vald religiös identitet samt 

tillkännagiven religiös identitet. Det första stadiet innefattar att religionen ses som en tillskriven identitet och 

karaktäriseras av att man som exempelvis muslim inte ifrågasätter eller reflekterar över sin religiösa 

tillhörighet som finns med sedan uppväxten (ibid. 223f). Den religiösa tillhörigheten ses som vedertagen del 

av personens liv och går att urskilja hos exempelvis yngre personer som ännu inte begrundat sin religiösa 

identitet. I det andra stadiet har personerna börjat mogna och då, till skillnad från tidigare, betraktar den 

religiösa identiteten som egenvald och personlig (ibid. 226f), under förutsättning att detta val äger rum. I det 

tredje stadiet tillkännager individerna sin religiösa identitet, vilket i Peeks studie skedde i samband med 

händelserna i USA den 11 september 2001 (ibid. 230f). Detta framställs som en kritisk tidpunkt i Peeks 

respondenters liv som bidrog till att den religiösa identiteten gick från att vara vald till att bli tillkännagiven 

och på så sätt starkare och mer påtaglig. Religionen stärkte och tröstade individerna efter händelserna, genom 

exempelvis bönen (ibid.).  

 

Formandet av en religiös identitet enligt Peeks modell är baserat på antaganden om att identitet skapas och 

formas genom en social utvecklingsprocess och att det råder individuella skillnader mellan hur länge man 
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befinner sig i de olika stadierna. Modellen för skapandet av en religiös identitet är inte en universell modell 

då de medverkande befann sig i en amerikansk, social och historisk kontext (Peek 2005:223). Anledningen 

till att Peeks modell trots detta förekommer i denna undersökning är att det finns flera gemensamma nämnare 

mellan Peeks forskning och de tendenser som etnologen Pia Karlsson Minganti (2007) uppmärksammar i sin 

avhandling om unga muslimska kvinnor i Sverige.  

 

 

Karriärutvecklingsteorier 

Teorier som presenterar pedagogiska, psykologiska och/eller sociologiska förklaringsmodeller över 

påverkansfaktorer vid enskilda individers eller gruppers studie- och yrkesval benämns karriärutvecklings-

teorier. Denna undersökning refererar till socialpsykologen Rokeachs (1973) arbete, som resulterade i ett 

klassificeringssystem för värderingar, samt hans efterföljare Brown (2002a; 2002b), professor i pedagogik. 

Eftersom den religiösa tillhörigheten kan betraktas som ett värdesystem, med vilket en individ kan välja att 

identifiera sig med och förhålla sig till, är Rokeachs och Browns forskning av intresse. 

 

När Rokeach genomförde sin studie om mänskliga värderingar och värdesystem ville han att dessa begrepp 

skulle vara ”såväl intuitivt tilltalande som användbara för en operationell definition” (1973:3). Begreppen 

skulle även skiljas från besläktade fenomen som attityder, normer och behov, även om de ska gå att relatera 

till dessa (ibid.). Hans precisering av värderingar och värdesystem (se Inledning – Begrepp och termer) kom 

att ligga till grund för den storskaliga enkätundersökning som han genomförde i USA under 1960- och 1970-

talen. Rokeachs (ibid.) arbete byggde på fem grundantaganden: 1.) det totala antalet värderingar som en 

person besitter är relativt få, 2.) alla människor besitter samma värderingar i olika grader, 3.) värderingar är 

organiserade i värdesystem, 4.) föregångarna till mänskliga värderingar kan spåras i kultur, samhälle och 

dess institutioner och karaktär, 5.) konsekvenserna av mänskliga värderingar manifesterar sig i praktiskt taget 

alla fenomen som samhällsvetare kan överväga att utreda och förstå. Vidare delar Rokeach in värderingar i 

två kategorier; instrumentala värden, vilka rör uppträdande, och terminala värden, vilka rör önskade 

slutresultat (ibid. 7). Denna kategorisering och många fler användes av Rokeach för att presentera den 

kvantitativa studien om mänskliga värderingar och resulterade i ett klassificeringssystem för värderingar. 

Den här undersökningen har hämtat uppslag från Rokeach forskning vad gäller värderingar som 

forskningsområde samt hur värderingar kommer till uttryck i människors liv. 

 

Brown (2002a; 2002b) har baserat sina karriärutvecklingsteorier på Rokeach (1973) klassificeringssystem 

och skapat en karriärutvecklingsteori om värderingars betydelse vid karriärval och i arbetslivet. Brown 

(2002b:48) menar att personliga värderingar spelar en viktig roll i upprättandet av personliga mål; genom att 

utforska och därmed kristallisera de egna värderingarna kan en individ uppmärksamma hur dessa styr hans 

eller hennes beteende. Brown (ibid. 49) delar in värderingar i två kategorier; arbetsvärderingar och kulturella 

värderingar, vilka beskrivs på följande sätt: 

 
Work values are the values that individuals believe should be satisfied as a result of their participation in the 

work role. Financial prosperity, altruism, achievement, and responsibility are examples of work values. In 

addition to work values, individuals develop a number of other values that they expect to satisfy in life roles 

other than work, such as family. The major underlying assumption of this theory, which is advanced in this 

article, is that cultural and work values are the primary variables that influence the occupational choice-making 

process, the occupation chosen, and the resulting satisfaction with and success in the occupation chosen. 

However, other life role values also influence many aspects of the career development process. 
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Brown (2002b:48f) tar i denna beskrivning upp att arbetsvärderingar och kulturella värderingar är de främsta 

variablerna som påverkar individens val i karriärprocessen, men att även övriga livsroller har betydelse. Den 

här undersökningen har hämtat inspiration från Browns (ibid.) resonemang om värderingar i karriärprocessen 

för att analysera respondenternas beskrivningar av sina studie- och yrkesliv. 

 

 

METOD 
För att undersöka på vilket sätt den religiösa tillhörigheten har influerat resonemang och värderingar kring 

studie- och yrkesval och för att närma sig individers egna upplevelser och tolkningar i frågan har sex troende 

och religiöst praktiserande muslimer intervjuats. Människor skapar själva, medvetet eller omedvetet, regler 

som de lever efter. I valsituationer tolkar, reflekterar och handlar människor efter bästa förmåga i enlighet 

med dessa regler. För att få en ökad förståelse för individens inre värld, där denna process ständigt pågår, 

måste individens upplevelser fångas med deras egna ord och tolkningar. Denna intersubjektiva förståelse 

mellan forskarna och intervjupersonerna kan bidra till att utveckla beskrivningar av de kognitiva skeendena 

som äger rum i vardagliga valsituationer, som i val av studier eller yrke. 

 
Sex semistrukturerade intervjuer med troende och praktiserande muslimer har genomförts. Intervjuguiden, se 

bilaga 2, vid intervjutillfällena var indelad i tre sektioner; bakgrundsfrågor, religionens roll i respondentens 

liv samt respondentens studie- och yrkesliv. Vid behov ställdes följdfrågor av intervjuaren. Målsättningen var 

att intervjupersonens egna perspektiv på den religiösa tillhörigheten och på dess inverkan på studie- och 

yrkesval skulle utvecklas och klargöras på det vis som intervjupersonen själv såg det. 

 

För att komma i kontakt med intervjupersoner kontaktades tre muslimska intresseorganisationer; först via e-

post, se bilaga 3, och sedan via telefon. Genom en kontaktperson inom en av intresseorganisationerna 

upprättades kontakt med fem av de sex av intervjupersonerna; den sjätte intervjupersonen är verksam inom 

en av de övriga organisationerna. Kriterierna för att delta i intervjuerna var att den intervjuade skulle ställa 

upp på frivillig basis, att den intervjuade skulle betrakta sig själv som troende och praktiserande muslim samt 

att intervjuerna skulle genomföras med en intervjuperson åt gången, med anledning av ämnets eventuellt 

personliga natur. Intervjupersonerna hade alla befunnit sig i minst två studie- och/eller yrkesvalssituationer. 

Detta var en förutsättning för att respondenterna skulle kunna uttala sig om sina upplevelser och resonemang 

i samband med fler än ett enskilt val.  

 

Intervjuerna gjordes mellan den 11 och den 25 april 2013 vid ett av Sveriges universitet samt vid ett svenskt 

muslimskt centrum. Detta var platser som respondenterna redan befann sig i till vardags och kände sig trygga 

i. Samtliga respondenter fick i samband med intervjutillfället en beskrivning av undersökningens syfte och 

instruktioner om att ställa frågor om de hade någon undran samt att de när som helst hade möjlighet att dra 

sig ur intervjun. Intervjutillfällena varade mellan 30-45 minuter och vid alla utom ett närvarade båda 

författarna; en som intervjuare och en som observatör. Med intervjupersonernas tillåtelse spelades 

intervjutillfället in med diktafon och har transkriberats av författarna. Samtliga ljudupptagningar har efter 

detta förstörts med hänsyn till de medverkande. Transkriberingarna har därefter noggrant granskats med stöd 

av det tidigare explorativa arbetet inom områdena religion i Sverige, islam, studie- och yrkesval och religion 

samt karriärutvecklingsteorier och delats in i teman som författarna uppmärksammat. 
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Den religiösa tillhörighetens betydelse vid individers studie- och yrkesval låter sig inte mätas eller 

identifieras i siffror, då ingen statistik förs över religionstillhörighet i Sverige idag8. För att närma sig de 

enskilda individernas syn på sin religiösa tro och praktik har undersökningens intervjufrågor inspirerats av 

flera olika kunskapsområden; religionssociologiska resonemang om att den religiösa identiteten är en 

pågående process, utvecklingspsykologiska ställningstaganden som lägger vikt vid utvecklingen under 

uppväxt- och ungdomsåren och religionspsykologiska tankar om betydelsen av individens egna upplevelser 

av att tro. Inom fältet för pedagogik och studie- och yrkesvägledning har ett antal samtalsmetodiska 

tillvägagångssätt så som öppna frågor, associationsfrågor, listningar, nyckelord och nyckelpersoner använts. 

Med anledning av denna undersöknings tvärvetenskapliga natur och förhållandevis outforskade område, vad 

gäller religionens inverkan vid studie- och yrkesval, har intryck inhämtas från dessa skilda discipliner för att 

ge en så månfacetterad bild som möjligt. 

 

 

Etiska ställningstaganden 

Författarna upplever att det i dagens Sverige kan vara komplicerat att skriva om religion som fenomen. 

Religionen har en undanskymd och ibland stigmatiserad roll och islam utgör inget undantag. Det har under 

hela undersökningen funnits en grundläggande tanke hos författarna att det finns ett behov av en ökad 

förståelse mellan troende och icke-troende samhällsmedborgare. Detta, i kombination med att religion kan 

fungera som en resurs för den enskilda individen, har fungerat som en etisk grund för arbetet. Författarna vill 

framhålla att respondenterna inte nödvändigtvis bör betraktas som representanter för islam, utan som 

enskilda individer med en levande religiös tro och praktik. 

 

Vetenskapsrådets (2002) huvudsakliga forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har funnits närvarande under hela undersökningen. Samtliga deltagare har informerats om 

undersökningens syfte, på vilket sätt de kommer att bidra och det faktum att deras deltagande är frivilligt. De 

intervjuade har själva bestämt över sin medverkan och getts tillfälle att återta sitt samtycke. Inga 

personuppgifter har inhämtats från de intervjuade, men stor hänsyn har ändå tagits till respondenternas rätt 

till konfidentialitet. Detta är anledningen till att allas identitet, utom två som själva önskade vara offentliga 

med sina riktiga namn, är fingerade och så även själva organisationerna för att undvika att representanter och 

andra aktiva inom dessa ska känna sig utpekade. De fakta och uppgifter som framkommit under 

undersökningen har behandlats med största varsamhet och respekt samt endast använts till 

forskningsändamålet.  

 

 

LIVET, KARRIÄREN OCH ENGAGEMANGET 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna genom tre teman; respondenternas beskrivningar av sina liv som 

troende och praktiserande muslimer; deras tankar och resonemang kring val av studier och arbete samt deras 

intresse för att på olika sätt hjälpa medmänniskor och bidra till samhället. Resultaten presenteras främst 

genom citat från respondenterna och redovisas under följande rubriker; Att leva, Att välja karriär samt Att 

vara engagerad. Dessa motsvarar de tidigare nämnda temana. Resultaten presenteras parallellt med 

författarnas analyser och slutsatser, vilka även återkopplar till studiens forskningsfrågor. 

 

                                                 
8 http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Religion, hämtad: 2013-03-08. 
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Presentation av respondenterna 

Nour är tjugo år och studerar andra terminen på socionomprogrammet vid ett av Sveriges universitet. Hon 

arbetar även som varuplockare och kassapersonal på ett apotek. Hon bor hemma med sina föräldrar och 

yngre syskon. Familjen är troende muslimer och har bott i Sverige i femton år. Nour är aktiv inom flera 

ideella muslimska föreningar. När Nour ombads att lista det bästa med sin tro svarade hon bönen, 

gemenskapen och att reflektera över sitt uppförande inför Gud och andra människor. 

 

Mahmoud är femtiosju år och arbetar vid ett muslimskt centrum, som drivs av en muslimsk förening, i 

Sverige. Han bor tillsammans med sin familj i Stockholmsområdet. Mahmoud är uppvuxen i ett 

nordafrikanskt land och kom till Sverige år 1988. Han har studerat elektroteknik vid Militärhögskolan i 

födelselandet och har en kandidatexamen i islamiska studier i Frankrike. När Mahmoud blev ombedd att lista 

det bästa med sin tro svarade han stillhet, balans och hoppfullhet. 

 

Sara är tjugotvå år och studerar femte terminen på socionomprogrammet vid ett av landets universitet. Hon 

arbetar även som kriminalvårdare på en ungdomsavdelning på en kriminalvårdsanstalt. Sara har en stor, 

muslimsk familj och bor med sin mamma och sina syskon. Sara är intresserad av politik och 

utvecklingsfrågor. När Sara ombads att lista det bästa med sin tro svarade hon renhet, meningsfullhet och att 

religionen är pragmatisk. 

 

Maria är tjugoett år och arbetar i receptionen på ett träningsföretag. Hon har tidigare avslutat sina 

universitetsstudier i samhällsplanering i förtid och planerar att läsa till farmaceut till hösten. Hon bor med 

sina föräldrar och syskon som alla är troende muslimer. Maria har varit aktiv inom flera ideella och 

humanitära organisationer. När Maria blev ombedd att lista det bästa med sin tro svarade hon trygghet, frihet 

och glädje.  

 

Selma är tjugoett år och studerar data- och systemvetenskap vid ett av landets universitet. Hon arbetar även 

som lärarvikarie inom grundskolan. Hon bor hemma med sina föräldrar och syskon och Selma beskriver 

familjen som troende och praktiserande muslimer. Selma är aktiv inom flera ideella muslimska föreningar. 

När Selma ombads att lista det bästa med sin tro svarade hon att det ger henne något att tro på, gemenskap 

och trygghet. 

 

Allan är tjugofem år och läser ett masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och 

förvaltning vid ett av landets universitet. Han arbetar även som guide och informatör. Han har flyttat 

hemifrån och bor i studentkorridor. Allan har sedan sin ungdomstid varit aktiv i olika föreningssammanhang 

inom bland annat integration och fredsrörelsen. När Allan blev ombedd att lista det bästa med sin tro svarade 

han att tre bra saker är den respekt som kan härledas ur religionen, en påminnelse om hur man ska förhålla 

sig till omgivningen samt inre styrka.  

 

 

Att leva 

Varje intervjutillfälle inleddes med ett antal frågor om på vilket sätt religionen tar sig uttryck i 

respondenternas liv. Gemensamt för samtliga var att de hade växt upp i hem med muslimska föräldrar. Alla 

intervjupersoner, utom Selma, beskrev att de under sin uppväxt kom till en punkt i livet när de själva hade 

börjat reflektera över existentiella frågor. I samband med detta kom de fram till ett beslut om att acceptera 

och fördjupa sin religiösa tro i islam. Den egna viljan och den egna övertygelsen är framträdande i 

inledningen av flera av intervjuerna. Sara beskrev det så här: 
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Jag kommer från en muslimsk familj, men... Alltså, pappa ber och mamma har sjal och min syster har sjal, till 

exempel, men jag har aldrig liksom varit intresserad så, men så när jag var 15 år tyckte jag... Ja, men man 

börjar fundera såhär, tonåring och man börjar fundera över existensfrågor och sådär, så började jag söka mer 

kunskap om den tron jag var infödd i eller om man säger så. 

 

Mahmoud beskrev en period i livet när han gick från att vara troende till praktiserande muslim. Han, 

tillsammans med några av de andra respondenterna, definierar en praktiserande muslim bland annat som 

någon som ber de förordade fem bönerna om dagen. 

 
Jag har fattat eget beslut. Mina föräldrar var muslimer – troende, men de inte praktiserar islam. Det är jag som 

har lärt min pappa att börja be. […] När jag var i årskurs åtta, den andra klassen i gamla systemet  

[i födelselandet], och jag själv har börjat be efter att vi studerat religionskunskap i skolan – när jag var tretton-

fjorton år. Femton år när jag började mer, när jag började be regelbundet och praktisera [islam]. 

 

Samtliga sex respondenter var uppvuxna i hem med muslimska föräldrar, varav fem av dessa skildrade att de 

i slutet av tonåren bestämde sig för att fördjupa sina kunskaper i islam. Den respondent som inte kunde 

identifiera någon period då hennes tro kommit att ta en mer central plats i hennes liv beskrev istället att tron 

på islam alltid hade haft en central roll. Salminen-Karlsson (2005:41) beskriver i sin intervjustudie av tjugo 

unga katoliker i Sverige att de flesta av dessa hade fattat ett självständigt beslut att engagera sig i den tro de 

var uppvuxna med. Sociologen Peek (2005:223) har identifierat tre stadier i utvecklandet av en religiös 

identitet; i det första stadiet är identiteten tillskriven, i det andra som vald identitet och i det tredje som 

tillkännagiven. Eftersom respondenterna växt upp i muslimska hem är den tillskrivna religiösa identiteten 

som muslim ett stadium som de redan genomgått; det egna valet att aktivt börja intressera sig för islam kan 

ses som ett inträdande i det andra stadiet i utvecklandet av en religiös identitet. Även Karlsson Minganti 

(2007:65ff) skriver om det personliga ställningstagande, som hon beskriver som "religiös transformation", 

vilket är resultatet av att man växer upp och börjar reflektera över tillvaron. 

 

Flera av respondenterna betonade starkt, både i inledningen och under intervjuerna, att det egna valet och 

den egna övertygelsen var helt avgörande för det egna religionsutövandet. Den egna övertygelsen framträdde 

vid flera av intervjuerna i samband med beskrivningar av känslan eller upplevelsen av att tro och 

formuleringar som ”frihet” och ”trygghet” förekom ofta. Tron beskrevs som ett fenomen som genomsyrade 

det egna livet och som alltid fanns närvarande. Nour beskrev vikten av den egna inre övertygelsen: 

 
Alltså, liksom, de [föräldrarna] har ju uppfostrat oss efter islam, sen är det ju en sak om övertygelse. Alltså, om 

man ska, till exempel, Guds existens – du kan inte tvinga någon att tro på någonting, man måste själv vara 

övertygad om det. Så för mig har faktiskt religionen väldigt stor betydelse, det är någonting jag valt själv. 

Alltså – jag mår bra av det! 

 

Inom islam förespråkas den fria viljan att utöva sin religion och att det inte får förekomma något tvång, då 

religion utgörs av tro, vilja och åtagande (Abd Al Ati 1997:34). Karlsson Minganti (2007:66f) visar i sin 

avhandling tendenser till detta då det framkom att religionen är ett personligt och individuellt 

ställningstagande. Enligt Karlsson Mingantis (ibid.) intervjupersoner var det fria valet och medvetenhet om 

sin religion, i motsats till exempelvis tvång och kulturella vanemönster, en förutsättning för deras religiösa 

tillhörighet. Begreppet niyya innebär enligt klassisk islamisk teologi en formell deklaration om att man har 

intentionen att utföra en ritualiserad handling, som exempelvis bönen, i enlighet med ritualen för att denna 

ska utföras på ett korrekt sätt (Otterbeck 2010:56). Detta begrepp kan också översättas med medveten och 

personlig intention (se exempelvis Karlsson Minganti 2007:65; Otterbeck 2010:56) och är därmed starkt 

kopplat till den enskilda individens fria vilja att utöva sin religion. Det som Nour beskrev, att man inte kan 
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tvinga en annan människa att tro på Gud och att man själva måste vara övertygad om Guds existens, kan ses 

som ett exempel på hur begreppet niyya kan tolkas. 

 

Islam beskrivs traditionellt som en livsstil (se exempelvis Abd Al Ati 1997:55,103; Hedin 2002:7) och detta 

var något som samtliga respondenter tog upp då islam inte enbart ses som en tro av dem då religionen också 

kommer till uttryck i deras liv genom deras handlingar. Mahmoud beskrev hur vardagshandlingar, såsom 

kost, privatekonomi och bemötande, kan bygga på värderingar från islam:  

 
Islam det är balans i livet. Man praktiserar – man lever med sin religion, med islam, och islam – det är ett sätt 

att leva, det är inte bara tro. Det finns regler för vardagsliv – hur man äter, hur man sover, hur man gifter sig, 

hur man sköter sin ekonomi, hur man bemöter folk – det är islam. Islam, det är allting för en troende, en 

praktiserande muslim. Allting. Alla våra handlingar – de lever på värderingar från vår religion. 
 

Inom islam råder det olika tolkningar kring hur stor inverkan religionen bör ha på det vardagliga livet och på 

så sätt även vad det innebär att vara en praktiserande muslim (Otterbeck 2000:28). En del menar att islam 

omfattar alla aspekter av livet medan andra istället hävdar att religionen är av mer sekulär art då den av dessa 

endast ses som en del av ens identitet i form av trosuppfattning (ibid.). Enligt Dobbelaere (1981:11ff) innebär 

sekularisering på individnivå att religionen marginaliserats och därmed inte påverkar individens tänkande 

eller handlande  i vardagen. Då samtliga respondenter uppgav att deras tro inverkade på deras vardag och att 

de betraktade islam som en livsstil skiljer de sig från Dobbelaeres (ibid.) benämning av hur sekularisering på 

individnivå kan framträda, vilket kan tolkas som att respondenterna är icke-sekuläriserade. 

 
På frågan om i vilka situationer som den egna tron var viktig svarade samtliga respondenter att det är varje 

dag och i alla situationer. Några tog upp att islam kunde innebära hopp i svåra livssituationer, men att 

tacksamheten under de lyckliga stunderna var minst lika viktigt. Sara tyckte att tron alltid ska finnas 

närvarande: 

 
När som helst, varje dag tycker jag. Alltså, man kan tro – du kan tro på en sten, men du kan tro på något högre 

väsen, Gud. Alltså, det är liksom hur man ser på det, men jag – om jag utgår ifrån mig själv, så tycker jag att 

för att varje dag, i lyckliga stunder, i sorgens stunder och tro ger en typ av hopp. Alltså, om du förlorar någon, 

den ger hopp. Jag tycker det, varje dag.  

 

Bönen var för flera ett naturligt tillfälle att dagligen reflektera över tillvaron och flera beskrev att det var vid 

dessa tillfällen bland annat som de upplevde harmoni i form av exempelvis hopp, tacksamhet, trygghet och 

frihet. Flera av de intervjuade berättade hur de på olika sätt hittar andrum, vägledning och glädje i bönen. 

Allan berättade om hur religionen för honom fungerar som en påminnelse om livets väsentligheter och hur 

han kommer i kontakt med detta genom de dagliga bönerna.  

 
Ja, i vardagen så är det bland annat… Bland annat en ständig påminnelse om, en påminnelse om att man ska 

vara tacksam, ödmjuk och – ja, det är väl det. I och med, det blir ju väldigt påtagligt i och med att vi har bönen, 

om man utför bönen regelbundet så känner man – eller jag känner i alla fall när jag utför bönen regelbundet, då 

blir det just den här medvetenheten, den här ödmjukheten och tacksamheten – den blir då ständigt närvarande, 

så att man inte ska ta saker och ting för givet och så vidare. Så det är bland annat en påminnelse… Ja, men, 

mycket mer givetvis. 

 
 

 

 

 



11 
 

Socialpsykologen Rokeach (1973:14) skriver att värderingar och värdesystem vägleder hur en individ agerar 

i vardagliga situationer; värderingar motiverar kognitiva, affektiva och beteendemässiga processer. Islam kan 

betraktas som ett värdesystem och respondenterna gav på olika sätt uttryck för hur tankesätt, känslor och 

agerande i vardagssituationer influerats av islam. Som Mahmoud uttryckte det: "Alla våra handlingar – de 

lever på värderingar från vår religion.".  

 

 

Slutsatser  

Den här undersökningens första forskningsfråga var: Hur beskriver respondenterna sin religiösa 

tillhörighet? En förutsättning för en ökad förståelse för på vilket sätt den religiösa tillhörigheten har 

influerat respondenternas resonemang och värderingar kring studie- och yrkesval är att närma sig hur 

respondenterna beskriver sina upplevelser av sin religiösa tillhörighet. Undersökningens sex intervjupersoner 

beskrev sin religiösa tillhörighet som en egen, inre övertygelse. Den första slutsatsen är att respondenterna 

såg sin religiösa tillhörighet som ett självständigt beslut, trots att det hade muslimska föräldrar. Den andra 

slutsatsen är att det framkommit att alla de intervjuade i denna undersökning tyckte att deras religiösa 

tillhörighet genomsyrade hela deras tillvaro och liv. Islam beskrevs som en livsstil då respondenterna 

praktiserade sin tro i vardagen och gav uttryck för att de handlade i enlighet med sin tro och dess värderingar.  

 

 

Att välja karriär 

Under intervjuerna framträdde två olika aspekter vad gäller den religiösa tillhörighets närvaro vid de 

intervjuades olika studie- och yrkesval. Hälften av respondenterna kunde urskilja upplevelser där de 

medvetet valde utifrån sin religiösa identitet, medan de övriga tre hade större svårigheter att urskilja huruvida 

deras religion haft någon direkt inverkan på deras val. Även om samtliga respondenter ansåg att deras tro 

skulle finnas närvarande i livets alla skeenden kunde de med olika lätthet applicera sin religiösa tillhörighet 

vid studie- och yrkesval de gjort eller kommer att göra. Nour beskrev hur hon ”speglar sina val” i det faktum 

att hon är muslim. 

  
För mig har religion väldigt stor betydelse i mitt liv och så. Jag speglar ganska mycket av mina val till, alltså 

tänker för mig innan ”Skulle det här passa mig som muslim? Vad kommer det här ge för bild ifall jag gör det 

här?” till exempel. 

 

I detta exempel beskriver Nour en process där hon fattar beslut utifrån sin religiösa identitet och sina 

religiösa värderingar. Brown (2000a:468f) beskriver hur individen uppfattar värderingar i termer av vad man 

som individ "bör" göra och att detta utgör både den process och det mål som personen i fråga vill uppnå, 

vilket Nours uttalande kan tolkas som. Allan beskrev istället hur han hade svårt att isolera islam som variabel 

vid sina tidigare studie- och yrkesval, men är övertygad om att den fanns närvarande. 

 
Islam haft en liten roll, men det har funnits där – någonstans på något plan, men för egen del genomsyrar det, 

jag vill tro det, på ett omedvetet plan. För det finns alltid med där på något plan. 

 

Allan var en av de respondenter som menade att eftersom islam är en del av honom, precis som hans 

personlighet, uppväxt och intressen, så var det svårt att urskilja vad som var och vad som inte var islams 

inflytande på hans tidigare val. Det faktum att islam beskrivs som en livsstil av experter och islamologer (se 

exempelvis Abd Al Ati 1997:55,103; Hedin 2002:7; Esposito 2011:226) och även av den här 

undersökningens intervjupersoner, kan förklara det faktum att det blir svårt att särskilja vad det är i en 



12 
 

individs livsföring som är sprunget ur religion och vad som inte är det. 

 

De flesta av respondenterna upplevde att deras livsstil som muslimer aldrig hamnat i konflikt i studie- och 

yrkessammanhang, eftersom religionen inte betraktades som ett försvårande eller inflexibelt fenomen av de 

intervjuade. Nour berättade hur hon i ett tidigt skede av sin nuvarande utbildning meddelade sina 

kurskamrater att hon ibland var tvungen att avvika för bön och att detta har fungerat utan problem. Flera av 

respondenterna kunde dock föreställa sig ett scenario inom studie- och yrkeslivet där den egna tron skulle 

hamna i konflikt med omvärlden, exempelvis att arbeta med att servera alkohol, hantera ränta eller förbjudas 

att be på sin arbetsplats, men mycket få upplevde att de själva hade varit med om en sådan situation. Sara 

beskrev det på följande vis: 

 
Nej, jag känner att jag inte gör någonting som strider emot min religion på jobbet på något sätt eller – min 

utbildning säger inte att islam är dåligt, till exempel, så då krockar det inte eller så. 

 

Den enda respondent som gav ett konkret exempel på när hennes religiösa tillhörighet varit den främsta 

orsaken för ett beslut om studier var Maria som tidigare avslutat sina studier i samhällsplanering i förtid. 

Maria resonerar på följande sätt kring val av yrke:   

 
När jag skulle välja såhär yrken, det var såhär "Okej, vad ska jag välja?” för det kändes… Man tänker såhär, 

typ det här yrket – kan jag ha på mig min liksom min sjal? Liksom såna grejer… Det är klart man tänker så. 

Fast det jag tycker är att min religion går först eftersom det finns alltid andra möjligheter och valmöjligheter, så 

det är inget som krockar direkt, utan mer såhär man tänker bara efter bara. Det är samma sak även om jag inte 

skulle vara muslim. Alltså, jag tror att man har ju sina värderingar – och ser sig själv som person. 

 

Två av respondenterna, Sara och Maria, hade tankar om yrkesstatus som de kopplade samman med sin 

religiösa tillhörighet. Maria värdesätter att arbeta i människoyrken framför yrken som av omgivningen ses 

högre status och lön: 

 
Alltså, det är liksom inte värsta jobbet, men jag gillar ju att jobba med människor och liksom hjälpa och att 

känna att man kan... att man inte ska ta saker för givet. Jag känner att min religion, islam, det kommer också 

där in liksom... Alltså, man känner att man får någonting tillbaka, av varje liksom, det som man får så... Ja. För 

det är inte värsta bra lön heller. 

 

Sara lyfter fram att man inte blir en bättre människa för att man har högskolepoäng och talar hellre om 

solidaritet än om lön: 

 
För det här med att hjälpa människor, det är väldigt väldigt viktigt. Jag tycker att det, alltså. Det är solidaritet, 

det är liksom människovärde, det är att ta hand om varandra. För mig har aldrig pengar, lön, varit någonting, 

jag tänker inte ens på det nu. Jag bara "Jaha. Okej." typ sådär – eller status för den delen. 

 

När Abd Al Ati (1997:123) skriver om livet som yrkesverksam muslim lyfter han fram att man i egenskap av 

muslim ska vara självförsörjande och inte utgöra en ekonomisk belastning för sin omgivning och att alla 

former av anständigt arbete respekteras inom islam. Definitionen av ett anständigt arbete har inget med 

yrkets status att göra, utan att den som utför arbetet gör detta på ett gott sätt, med undantag för företeelser 

som direkt strider mot religionen. Detta resonemang kan relateras till våra intervjupersoners tankegångar, 

både gällande i vilka tänkbara scenarion där religionen kan tänkas hamna i konflikt med arbetslivet, och 

angående huruvida yrkets status är av betydelse. Abd Al Atis (ibid.) syn på arbete stämmer väl överens med 

det Brown (2002b:49) skriver om arbetsvärderingar så som ekonomisk framgång, altruism, prestation och 

ansvar som exempel på den här formen av värderingar. Altruism och ansvar var genomgående värderingar 
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som togs upp av den här undersökningens respondenter i samband med frågor om såväl yrkesliv som 

privatliv. Även om respondenterna i framtiden kommer att vara verksamma inom olika yrkesområden talar 

samtliga om en önskan att på olika sätt bidra till samhället, både i bemärkelsen att vara en förvärvsarbetande 

samhällsmedborgare, men även att bidra till ett mer medmänskligt samhällsklimat. 

 

 

Slutsatser  

Den här undersökningens andra forskningsfråga var: På vilket sätt skildrar respondenterna relationen mellan 

deras studie- och yrkesliv och deras religiösa tillhörighet? Respondenternas sätt att skildra detta gav en 

inblick i hur deras resonemang och värderingar influerat deras studie- och yrkesval. Det framkom av 

samtliga sex intervjupersoner att den religiösa tillhörigheten upplevdes som ständigt närvarande. Tre av 

dessa kunde på ett tydligare sätt påvisa att den religiösa tillhörigheten inverkat på deras studie- och yrkesliv, 

medan de övriga tre ansåg att den religiösa tillhörigheten varit mer omedveten. Slutsatsen av detta är att det 

kan vara svårt att urskilja relationen mellan det egna studie- och yrkeslivet och den religiösa tillhörigheten, 

trots att den religiösa tillhörigheten för de intervjuade upplevdes som ständigt närvarande. Fem av sex 

respondenter hade inte erfarit att deras religiösa tillhörighet kommit i konflikt med deras studie- och yrkesliv. 

Den andra slutsatsen av undersökningens andra forskningsfrågeställning är att ett studie- och yrkesliv som 

religiöst troende och praktiserande kan gå att kombinera.  

 

 

Att vara engagerad  

Under intervjuerna framträdde ett starkt samhällsengagemang hos respondenterna, vilket kom till uttryck 

både genom en uttalad vilja att arbeta inom branscher eller yrken där man på olika sätt kan hjälpa andra 

människor, men även genom ett föreningsengagemang utanför arbetslivet. Intervjupersonerna berättade att de 

var aktiva i olika humanitära organisationer och muslimska föreningar, som önskade förbättra livsvillkor för 

utvalda grupper och samhället i stort. Samtliga såg även ett framtida yrkesliv där fokus låg på att bistå och 

stödja andra människor. Detta engagemang kan ses som ett uttryck för en värdering som samtliga 

respondenter har. Enligt Rokeach (1973:5) är en värdering en övertygelse om att ett specifikt 

tillvägagångssätt eller slutresultat är att föredra. Respondenterna arbetade aktivt på olika sätt för att ge 

uttryck åt denna värdering, både genom deras nuvarande engagemang genom val av sysselsättning, och de 

föreställningar de hade om framtiden. Respondenternas nuvarande engagemang och framtidsföreställningar 

kan relateras till Browns (2002a:468, 472) beskrivning om att värderingar kan tolkas som en av de främsta 

faktorer när en individ väljer och upplever tillfredsställelse vid ett val av sysselsättning, vilket motiverar 

individen att göra liknande val i framtiden. I samband med att de intervjuade har utforskat och valt sin 

muslimska identitet i enlighet med den modell som Peek (2005:223) presenterar, kan de intervjuade sägas ha 

genomgått en process där de utforskat och därefter utkristalliserat och prioriterat sina värderingar (Brown 

2002b:48). Dessa värderingar kan ses som att de guidar respondenternas beteende i vardags- och 

valsituationer. Några av respondenterna återknöt till sina religiösa värderingar när de redogjorde för sin 

önskan att hjälpa andra människor, exempelvis Mahmoud:  

 
Jag trivs jättebra med att jobba med folk, att bekänna folk, hjälpa folk på något sätt. […] Jag tror att man, jag 

personligen, trivs bra när man känner att man har hjälpt till – en familj, barn eller någon som behöver hjälp – 

som har fått svar, och så vidare. Det här… Det känns en lättnad att man har gjort någonting positivt, exempel 

om man har förmedlat mellan två som har bråkat. [skratt] Det här, det är viktigt, faktiskt. Och en muslim 

önskar det bästa till alla! 
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Hälften av respondenterna talade om att de i framtiden önskade ha ett internationellt arbete och några 

nämnde att de på olika sätt ville bidra till det muslimska civilsamhället, i och utanför Sverige. En av dessa 

var Selma, som studerar data- och systemvetenskap: 

 
Alltså, när jag valde IT tänkte jag inte jättemycket på religion. Jag tänkte mer kanske… Alltså, att jag skulle 

kunna hjälpa… Vi säger om muslimska – för om någon muslim öppnar ett företag och så, skulle jag såhär 

hjälpa de, att alltså med att göra hemsidan och sådana saker. 

 

Flertalet respondenter var på olika sätt aktiva inom föreningslivet. Allan har sedan sin ungdomstid varit aktiv 

i olika föreningssammanhang inom bland annat integration och fredsrörelsen och för honom är det viktigt att 

engagera sig i samhällsrelaterade frågor: 

 
Alltså, både för en själv, man så att säga får upp ögonen för dem problem som finns, både i närområdet, men 

även i stort, men… Så det är det personliga, att man utvecklas som person, känner jag i alla fall, men sen också 

att man kan faktiskt bidra. Alltså, när man lär sig det här med föreningsteknik eller när man kan driva projekt 

och så, då kan man också bidra till ja, den egna kommunen, samhället i stort och så vidare – och man kommer 

till insikt om att det inte är omöjligt att alltså påverka och förändra saker och ting. 

 

Selma såg föreningslivet som ett sammanhang där hon bland annat erbjuds möjligheter till uppdrag: 

 
Alltså, när det gäller föreningslivet och sånt… I muslimska föreningar känner jag att jag får större möjligheter 

att kunna utvecklas i muslimska samhället i Sverige. Alltså, jag är väldigt aktiv i det [muslimsk förening], så 

där har jag fått jättemånga möjligheter att till exempelvara aktiv i olika föreningar. De ger alltså utbildningar 

och... Jag vet inte. Det känns som att jag får rätt många möjligheter som kanske andra inte skulle kunna få. 

 
Maria skildrade att hon vill bidra till ett samhälle där människor med olika religiösa tillhörigheter kan förstå 

och samarbeta med varandra: 

 
Jag är ju såhär jätteaktiv i [en muslimsk förening]. […] Det är ett samarbete med [annan förening med annan 

religiös tillhörighet] och då går vi… Vi gick såhär en utbildning, […] Det är såhär civilkurage, dialog, så man 

går ut och lär...  Man har olika workshops i skolor bland annat. Då kommer det jättemycket såhär fördomar ”Ja, 

men religion det är krig och lalala…”, ”Alltså, ingen religion kan samarbeta med varandra.” och då får man 

veta liksom att [religion] och muslimer, liksom islam, kan samarbeta och den där glädjen att liksom kunna se 

att det går. 

 

Några av respondenterna berättade att det känner ett särskilt ansvar som såväl människa som muslim att 

bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld. Sara beskrev det ansvar hon har som muslim på följande sätt: 

 
Alltså, det här med, för jag tycker… Det är en del också i islam, att jag tror att vi alla, oavsett vem man är, ska 

man alltid vara skyldig till hur världen ser ut – det är min syn på saker och ting, 

 

Samtliga respondenter talade om att bidra till samhället, både i egenskap av att bidra ekonomiskt som 

samhällsmedborgare, men även att förbättra samhället och göra det mer medmänskligt. När Sara beskrev att 

hon har ett ansvar att bidra till ett bättre samhälle ger hon uttryck för en värdering som hon upplever som 

grundläggande för henne som människa och som muslim. Flera av respondenterna gör liknande kopplingar 

mellan samhällsansvar och den religiösa tillhörigheten. När Abd Al Ati (1997:26) ger en beskrivning av en 

rättfärdig muslims förhållningssätt och handlingar nämner han, förutom att dennes tro ska vara sann och 

orubblig, att en muslim ska demonstrera sin tro genom vänliga och generösa handlingar mot sina 

medmänniskor samt att denne ska vara en god medborgare genom att stödja organisationer som ägnar sig åt 

välgörenhet och sociala ändamål. Ett naturligt exempel på detta är den fjärde av de fem pelarna inom islam 



15 
 

som representerar allmosan till mer de mer välbehövande (ibid.93ff). De intervjuade gav uttryck för de 

egenskaper som Abd Al Ati (ibid. 26) beskriver genom sitt engagemang. 

 

Hälften av de intervjuade menade att de som muslimer också har ett ansvar att representera en sann bild av 

islam genom sitt beteende och bemötande gentemot andra människor. Flera av respondenterna nämnde att de 

upplevde att det i det svenska samhället florerar negativa bilder om muslimer och islam. Nour återkom vid 

flera tillfällen under intervjun till att hon som svensk muslim har ett särskilt ansvar att motbevisa den 

negativa bild som hon uppfattar finns av muslimer i det svenska samhället. 

 
Jag kände också att jag vill göra något för samhället. Alltså, jag vill göra något som muslim i det svenska 

samhället – jag vill också visa att vi muslimer gör inte bara dåliga saker, vi kan också vara med att utveckla 

samhället. […] Det ligger inte bara i att man…i religionen – det handlar om hur man är som människa. 

 

Inom islam finns begreppet dawa som innebär att man som muslim informerar och undervisar om islam, men 

även att man personligen representerar religionen (Karlsson Minganti 2007:91f). Flera av respondenterna 

betraktade sina vardagshandlingar som ett sätt att presentera och representera islam för sin omgivning. 

Hälften av respondenterna beskrev att de såg sig själva som representanter för islam och att de genom att 

bära slöja förvaltade ett särskilt ansvar som svenska muslimer. Hedin (2006:29f) skriver om hur framförallt 

medierna genom sin rapportering bidrar till att motvilja och rädsla för muslimer ökar samt att de fördomar 

om islam som finns i Sverige är många och dessa försvårar för ökad kunskap och förståelse om religionen 

och dess utövare. Mötet med det svenska samhället som troende muslim kunde, enligt några av Karlsson 

Mingantis (2007:59ff) intervjupersoner, beskrivas som en kris. Denna kris, som medförde att deras religiösa 

tillhörighet fick ökad betydelse och intensitet, liknar den som Peek (2005:223) redogör för som sin modells 

tredje stadium och som hon såg hos deltagarna i sin studie. Det faktum att Sverige är ett av världens mest 

sekulariserade länder försvårar förutsättningarna för religiöst troende och praktiserande individer (se 

exempelvis Karlsson & Svanberg 1997:11f; Karlsson Minganti 2007:59), vilket kan upplevas som 

påfrestande för religiöst troende individer. 

 

När Selma beskrev hur hennes engagemang i en muslimsk intresseförening ökade hennes möjligheter att 

vara aktiv i samhället, ger hon ett exempel på hur individer inom en minoritetsgrupp kan skapa egna 

alternativa arenor för en religiös grupp i ett sekulariserat samhälle. Detta engagemang kan även vara ett 

uttryck för den religiösa tranformation eller utvecklingsprocess som både Karlsson Minganti (2007:64) och 

Peek (2005:236) beskriver, när utomstående villkor utmanar den religiösa identiteten och tillhörigheten. 

 

 

Slutsatser  

Den här undersökningens tredje och sista forskningsfråga var: Vad i respondenternas studie- och yrkesliv kan 

relateras till deras religiösa tillhörighet? Den första slutsatsen är att samtliga intervjupersoner gav uttryckt för 

ett starkt engagemang som en del av respondenterna kunde relatera till sin religiösa tillhörighet. Denna 

altruistiska värdering om att bidra till ett bättre samhälle kom bland annat till uttryck i deras val av 

sysselsättning, trots att de befinner sig i olika branscher och föreningssammanhang. Den andra slutsatsen är 

att en del av respondenterna anser sig ha ett ansvar som muslimer i det svenska samhället att representera sin 

tro och ge en sann bild av islam och att detta inverkat på deras studie- och yrkesliv. 

 

 



16 
 

DISKUSSION 
Nedan följer en reflektion över den gemomförda undersökningens reslutat och metod samt förslag inför 

framtida forskning inom området för religion och studie- och yrkesval.  

 

 

Resultat och metod 

Området för studie- och yrkesval relaterat till religion är förhållandevis outforskat. Den här undersökningen 

har analyserat på vilket sätt den religiösa tillhörigheten har influerat den enskilde individens resonemang och 

värderingar kring studie- och yrkesval. Detta har varit möjligt genom att hänvisa till Peeks (2005) modell för 

utveckling av en religiös identitet samt Rokeachs (1973) och Browns (2002a; 2002b) teoribildningar.  I det 

här forskningsarbetet blev det tydligt det samhällsengagemang som respondenterna gav uttryck för inte 

endast var begränsat till deras studie- och yrkesliv, utan även på fritiden. Anledningen till detta kan bland 

annat vara att majoriteten av respondenterna kontaktades genom någon av de föreningar som de var 

verksamma inom. Sammantaget kan detta ge en bild av en gemensam nämnare bland respondenterna som 

snarare är starkt sammankopplad med undersökningens genomförande än med det faktum att respondenterna 

delade trosuppfattning. 

 

En av anledningarna till att området för studie- och yrkesval relaterat till religion är förhållandevis outforskat 

kan vara att det är ett komplext och tvärvetenskapligt forskningsområde. I denna undersökning är 

forsningsfrågornas bredd ett försök till att hantera ämnets omfång genom att sätta respondenternas 

beskrivningar och skildringar i centrum för att sedan söka relatera respondenternas studie- och yrkesliv till 

deras religiösa tillhörighet. Undersökningens individperspektiv, vilket inte hade varit möjligt vid 

användandet av en kvantitativ forskningsmetod, gör i förhållande till tidigare forskning resultaten i denna 

studie unika.  

 

Trots att samtliga respondenter i samband med intervjutillfället fick en beskrivning av undersökningens syfte 

upplevde författarna att det var svårt för respondenterna att förstå undersökningens tematik. 

Intervjutillfällenas inledande beskrivning kan samtidigt ha orsakat att respondenterna anpassade sina svar till 

syftet för undersökningen i en allt för hög grad. Detta gjordes dock i enlighet med Vetenskapsrådets (2002:7) 

informationskrav.  

 

Denna undersökning har baserats på respondenternas intervjusvar och författarna upplever att all 

vetenskaplig forskning som grundar sig i enskilda individers deltagande riskerar att påverkas av det faktum 

att de tillfrågade ser sig som representanter för en eller flera grupper. Det är möjligt att det här 

forskningsarbetets intervjupersoner såg sig själva som representanter för sin religion, sitt 

föreningssammanhang samt sitt medborgarskap, och att detta ledde till att de svar som gavs begränsats av 

detta faktum. Det är möjligt att respondenterna hade varit mindre påverkade av sitt sammanhang om urvalet 

skett på ett annat sätt än genom kontakt med muslimska intresseorganisationer. 

 

 

Framtid 

Framtida forskning bör fortsätta undersöka den unika situation som beskrevs inledningsvis i detta 

forskningsarbete; ett sekulariserat samhälle med en växande religiös befolkning. Vilken roll kommer 

religionen att ha i det framtida Sverige - och hur kommer religiöst troende och praktiserande individer att 
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förhålla sig till sin religiösa tillhörighet? Den religiösa transformationen som beskrivits i den här 

undersökningen är föremål för forskning inom bland annat etnologi och sociologi, och denna skulle vara 

intressant att utforska även inom andra discipliner så som utvecklingspedagogik. Området för studie- och 

yrkesval relaterat till religion kan i framtiden utforskas både bredare och djupare.  

 

För djupare förståelse för religionens roll inom studie- och yrkeslivet skulle fler intervjuer med samma 

individer under en längre tidsperiod kunna genomföras. Områdets tvärvetenskapliga natur skulle kunna 

angripas genom intervjufrågor som härrör från en enskild vetenskaplig disciplin, för att erbjuda bättre fokus. 

Intervjuerna skulle även kunna äga rum i samband med en studie- och yrkesvalssituation för att underlätta 

för den intervjuade att resonera mer förutsättningslöst kring valet relaterat till den religiösa tillhörigheten då 

valet ännu inte ägt rum.  

 

En bredare kunskap inom området studie- och yrkesliv relaterat till religion skulle kunna inhämtas genom att 

genomföra en liknande undersökning som denna med individer från andra religiösa livsåskådningar och även 

med individer som är verksamma inom andra sysselsättningsområden. Vid intervjuer med äldre religiöst 

troende och praktiserande individer är det möjligt att den religiösa tillhörigheten skulle vara mer etablerad i 

personens liv och identitet. Rokeachs (1973:3) andra grundantagande gällande värderingar är att alla 

människor besitter samma värderingar men i olika grader. Kan den altruistiska värderingen, som majoriteten 

av respondenterna uttryckte som vägledande vid deras studie- och yrkesval, vara en värdering som alltid 

finns närvarande för alla människor vid studie- och yrkesval men i olika grad?   

 

För att det i samhället ska kunna fortsätta utvecklas en förståelse för individer som ser sin religion som en 

resurs, och mellan människor med olika religiösa och icke-religiösa livsåskådningar, behövs forskning som 

tar religionens roll i en enskild persons liv och i samhället på allvar.  
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Bilaga 1: Etiska riktlinjer av Sveriges vägledarförening  
 

Etiska riktlinjer 

Mars 2007 

 

Sveriges vägledarförening är en intresseförening som verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkes- 

och karriärutveckling. Vägledningsarbetet ska präglas av professionalism och god etik. Syftet med de etiska 

riktlinjerna är att de ska kunna fungera som stöd för de som arbetar med vägledning och för de som möter 

vägledning. Nedan följer några utgångspunkter för vägledning som är av betydelse för de etiska riktlinjerna. 

 

Vägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer 

och grupper i olika åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt bidra till 

en bättre livsplanering. 

 

För många människor finns ett avstånd mellan vad de är och vad de vill vara. I sammanhanget uppstår frågor 

och behov som vägledarna har till uppgift att besvara, underlätta och möte. Vägledning omfattar en mängd 

olika verksamheter och områden, privat eller offentligt inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadssektorn. 

Vägledarnas arbete kan beskrivas utifrån några exempel på vägledningssökandes frågeställningar och behov. 

 

Att hitta information - svårt att överblicka, många alternativ 

Att fatta beslut - valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort 

Att få hjälp på vägen - avstämmning [sic], behov av samtal och stöd 

Att skapa motivation - Hur går jag vidare? Hur ser jag framåt? 

Att förstå sig själv och livet - vem är jag 

Att bli bekräftad - få professionell återkoppling 

 

Den professionelle vägledaren har kunskaper inom områden som berör mänskliga möten och relationer och 

arbetar med avsikt att uppfylla de mål och de behov som nämns ovan. Trots detta kan det i 

vägledningsarbetet uppstå motsättningarn [sic] mellan olika intressen där skilda behov och skyldigheter 

måste vägas mot varandra och de etiska riktlinjerna ska kunna bidra till etisk reflektion kring dilemman. 

Vägledarnas yrkesetik utgår från de etiska värden som kan härledas ur FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna, EU:s resolution om vägledning 9286/04 samt ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning. 

 

Etiska rådet 

Föreningen har utsett ett etiskt råd vars uppgift är att särskilt utveckla och bevaka frågor kring vägledningens 

etik. Etiska rådet kan också biträda vid de dilemman som kan uppstå och erbjuder möjlighet att erhålla stöd 



 
 

vid svårare avvägningar. 

 

1 Profession 

1.1 Vägledning bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vävledare strävar efter att utveckla sin 

verksamhet samt följa den utveckling som sker avseende teorier och metoder för vägledning. 

1.2 Vägledare respekterar varje människas unika och lika värde, främjar rättvisa och likabehandling och 

motverkar all form av diskriminering. 

1.3 Vägledare främjar individers fria och övervägda studie- och yrkesval. 

1.4 Vägledare strävar efter en god självkännedom och medvetenhet om de egna attityderna och 

värderingarna gentemot individ och samhälle. 

1.5 Vägledare har kunskap om och följer gällande regler för tystnadsplikt och sekretess. 

1.6 Vägledare är medveten om gränserna för den egna kompetensen och hänvisar till annan kompetens när 

sådan erfodras [sic]. 

 

2 Individ 

2.1 Vägledaren sätter individen i centrum och står fri från särintressen. 

2.2 Vägledare anpassar vägledningsinsatserna efter sökandes behov. 

2.3 Vägledaren strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information. 

2.4 Vägledaren är tydlig med förutsättningarna för mötet och om sin egen kompetens. 

2.5 Vägledaren hanterar uppgifter om personliga förhållanden med respekt för individens intigritet. 

2.6 Vägledaren strävar i urvalssituationer efter opartiskhet och neutralitet samt är beredd att motivera sina 

åsikter och handlingar. 

2.7 Bemötande av individer ska grundas på respekt och en strävan efter att etablera goda relationer. 

 

3 Samhälle 

3.1 För området vägledning finns lagar, förordningar och mål som reglerar och påverkar vägledningsarbetet. 

Vägledaren har kunskap om och utgår från dessa i sitt arbete. 

3.2 Vägledaren bör sträva efter att utveckla och upprätthålla förtroendet hos medborgarna för 

vägledningsverksamheten och den professionella kompetensen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Presentation 

 

Bakgrundsfrågor 

• Val av pseudonym 

• Födelseår 

• Sysselsättning 

• Familjesituation 

• Nationell bakgrund 

 

Religionens roll i respondentens liv  

• Vad är tro för dig?  

• När är det viktigt att tro?  

• Beskriv islam med ett ord. 

• Hur länge har du varit troende/praktiserande muslim?  

• Finns det något tillfälle i livet när du började praktisera mer?  

• Hur kom du i kontakt med islam? 

• Vilka personer i ditt liv har betydelse för dig som religiös? 

• På vilket sätt har dessa personer betydelse för dig som religiös?  

• Vad innebär islam för dig idag?  

• Vad tror du religionen kommer att innebära för dig i framtiden?  

• Vilka är de tre bästa sakerna med din tro? På vilket sätt/varför. 

• Vilka möjligheter innebär islam för dig? På vilket sätt/varför.  

• Vill du tillägga något? 

 

Respondentens studie- och yrkesliv 

• Berätta om din studie- och yrkesbakgrund.  

 

• Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig till…?  

• Vilken betydelse har din religion haft vid dessa val? På vilket sätt/varför.  

• Vilka egenskaper bör man enligt dig ha i ditt kommande yrke? På vilket sätt/varför. 

• Vilka av dessa egenskaper stämmer enligt dig överens med islam? På vilket sätt/varför.  



 
 

• Vad motiverar dig mest i dina studier? På vilket sätt/varför. 

• Har du någon/några förebilder gällande studier/utbildning? På vilket sätt/varför. 

• Kan du tänka dig att studera till något annat än det du gör nu? Varför/varför inte?  

• Har du någon gång upplevt att din religion har hamnat i konflikt med dina studier eller val 

av utbildning? På vilket sätt/varför. 

• Vad har du för tankar om framtiden generellt? 

• Vill du tillägga något? 

 

• Hur kommer det sig att du valde att arbeta med/bli…?  

• Vilken betydelse har din religion haft vid detta/dessa val? På vilket sätt/varför. 

• Vad är viktigast med ett arbete för dig och varför? På vilket sätt/varför. 

• Vilka egenskaper bör man enligt dig ha i ditt yrke? På vilket sätt/varför. 

• Vilka av dessa egenskaper stämmer enligt dig överens med islam? På vilket sätt/varför.  

• Har du någon/några förebilder i arbetslivet? På vilket sätt/varför. 

• Kan du tänka dig att arbeta/ha ett annat yrke än det du har nu? Varför/varför inte?  

• Har du någon gång upplevt att din religion har hamnat i konflikt med ditt arbete eller val av 

yrke? På vilket sätt/varför. 

• Vad har du för tankar om framtiden generellt?  

• Vill du tillägga något? 

 
 
 
  



 
 

Bilaga 3: Introduktionsbrev 
 

Hej, 

 

Vi heter Sabrina Cherif och Cecilia Ringnér och vi är studenter på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet. Vi kommer snart att påbörja arbetet med vår 

kandidatuppsats i pedagogik. Den kommer att handla om religionens betydelse när man väljer en 

utbildning eller ett yrke. Vi vill därför komma i kontakt med praktiserande personer och vänder oss 

därför till er! 

 

Vi är intresserade av att komma i kontakt med fyra-sex personer som skulle vilja berätta om sin tro 

för oss. Vi skulle vilja intervjua dessa personer om deras tidigare erfarenheter av att välja en 

utbildning eller ett yrke och är nyfikna på om religionen påverkade valet eller inte. 

 

Vi kommer att höra av oss till er om den här förfrågan under vecka 14, mellan den 2 april och den 5 

april.  

 

Kontakta oss gärna om ni har några frågor! 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sabrina Cherif 

Mobiltelefonnummer 

E-postadress 

 

Cecilia Ringnér 

Mobiltelefonnummer 

E-postadress 


