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SAMMANFATTNING: 
Olika omgivningsreaktioner mot moskéer och muslimska bönelokaler har 
tidigare inte systematiskt undersökts i Sverige. Tidigare motsvarande studier 
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fallstudier utförda i andra länder än i Sverige. Studien är en 
enkätundersökning som inventerar muslimska församlingars erfarenheter av 
omgivningens såväl negativa som positiva grannreaktioner riktade mot 
moskéer och muslimska bönelokaler i Sverige. Från vilka grupper har stöd 
respektive motstånd funnits och i vilka former? Finns det något samband med 
vilken typ av moské (offentlig moské eller källarlokal) samt i vilket område 
denna finns och grannreaktionernas art och styrka? Populationen för 
enkätundersökningen har utgått från ett adressregister över islamiska 
församlingar och föreningar i Sverige, som erhållits från Samarbetsnämnden 
för statsbidrag till trossamfund (SST). Resultatet visar att församlingarna 
anger att de har fått mest stöd från kommun och privatpersoner, och då främst 
i form av ekonomiska bidrag och gåvor. Vad gäller motstånd uppger en liten 
andel att de mött väldigt mycket motstånd då främst från media och 
privatpersoner. Man uppger att media ofta skriver negativt om islam. 
Motstånd från privatpersoner handlar ofta om olika former av hotelser och 
protester men det har även förekommit vandalisering mot församlingens lokal. 
Studien visar att inget samband finns mellan graden av motstånd och moskéns 
karaktär, moskéns närområde, moskéns/bönelokalens utformning, 
församlingens eller kommunens beskrivningar. Det har alltså inte framkommit 
något gemensamt mönster som rationellt kan förklara grad av motstånd. Där 
starkt motstånd förekommit finns kvar en lägre skattning av situationen för 
församlingen idag. 
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FÖRORD 

 
Genom professor Klas Borells entusiasm och engagemang inspirerades vi att delta i 

Mosképrojektet som innehåller en övergripande enkätstudie och fallstudier. Arbetet med 

enkätstudien har varit omfattande och inneburit en stor arbetsinsats. Därför vill vi tacka 

professor Arne Gerdner och adjunkt Anders Röjde för deras handledning genom arbetet 

med denna artikel. Då enkätstudien ingår i ett forskningsprojekt på institutionen för 

socialt arbete har finansiella bidrag kunnat erhållas för administreringen av enkäterna. 

Arbetet med enkäterna har krävt stor närvaro vid universitetet och artikeln har 

genomgående skrivits tillsammans.  

 
 
Maria Hamrén och Malin Sundqvist 
Östersund, juni 2009 
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INLEDNING 

I samband med arbetskraftsinvandringen på 1960-talet började muslimer framförallt från 

Turkiet och Jugoslavien att invandra till Sverige. Därefter har muslimer från stora delar 

av världen kommit till Sverige med olika bakgrunder och av skilda skäl. I Sverige 

registreras inte trostillhörighet och därför är det svårt att göra en bedömning av hur 

många muslimer som faktiskt finns i Sverige. De muslimska organisationerna beräknar 

Sveriges muslimer till mellan 400 000 och 500 000. Dock är många av dessa ej religiöst 

aktiva. Genom att se hur många svenska muslimer som är registrerade i islamiska 

samfund kan man uppskatta hur många som utövar sin religion. Samarbetsnämnden för 

statsbidrag till trossamfund (SST) visar 2003 att det finns cirka 100 000 registrerade 

utövande muslimer i Sverige (Roald, 2005).  

Fem muslimska riksorganisationer i Sverige är anslutna till SST: Sveriges 

Muslimska Förbund (SMF), Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FIFS), Islamiska 

Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), Svenska Islamiska Församlingarna (SIF) och 

Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) (SST, 2009). Majoriteten av de islamiska 

samfunden tillhör dessa riksorganisationer, vilket ger dem rätt till statligt stöd genom 

förmedling av SST. Det finns även islamiska samfund som ej ingår i någon 

riksorganisation och även grupper som påminner om islamiska samfund men ej är 

officiella organisationer. Församlingsverksamheten tycks vara något som är i ständig 

rörelse då nya tillkommer och andra upphör (Samuelsson, 1999). Islamiska församlingar 

finns över hela Sverige, men en genomgång av adressutskrifter från SST visar att cirka 

hälften av alla församlingarna är koncentrerade till storstäderna Stockholm, Göteborg och 

Malmö. 

      När muslimer invandrar till Sverige, eller till andra sekulariserade länder, är det 

vanligt att den muslimska identiteten får en annan innebörd. Det kan bli svårare att 

upprätthålla den muslimska religionen med dess traditioner och seder. I det tidigare 

hemlandet kan islam ha upplevts som en självklar och naturlig del av det samhälle man 

levde i (Roald, 2005). Moskén kan under dessa förhållanden bli en viktig samlingspunkt 

för många invandrade muslimer som där får möjlighet att bevara sin muslimska identitet, 

gemenskap och olika traditioner.  
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Negativa grannreaktioner 

Svenska muslimers önskemål om moskéer går inte alltid hand i hand med vissa svenskars 

värderingar om detta och protester mot moskébyggen har, särskilt under senare år, 

kommit att bli vanliga (Karlsson, 1997). Men vad är bakgrunden till dessa 

grannprotester?  

      Negativa grannreaktioner mot olika slags lokaliseringar brukar betecknas med 

begreppen NIMBY och NIABY (Borell & Gerdner, 2001; Gerdner & Borell, 2003). 

Karaktäristiskt för NIMBY (en akronym av uttrycket Not In My Back Yard) är att själva 

motståndet inte består av att man är emot den planerade verksamheten i sig, däremot att 

den förläggs till det egna grannskapet. ”Gärna den här verksamheten, men någon 

annanstans – inte här i vårt grannskap!” (Borell & Gerdner, 2001: 14). Motstånd mot 

verksamheter som håller på att förläggas till ett visst grannskap kan emellertid också vara 

av principiell och generell art. Grannar kan till exempel vara motståndare till att ett 

kärnkraftverk lokaliseras till deras hemort av skälet att de principiellt är motståndare till 

kärnkraft. I detta fall brukar forskare tala om NIABY (en akronym av uttrycket Not in 

Anyone´s Back Yard) snarare än om NIMBY (ibid). I motståndet mot moskéer finns 

såväl NIMBY- som NIABY-inslag. I en etnologisk studie (Karlsson, 1997) beskrivs hur 

moskéer framställs som hot mot trafiksituationen, grönområden, byggnadsnormer, 

fornlämningar, svenskhet alternativt västerländsk kristenhet, integration/assimilation, 

harmonin i bostadsområden, demokratin, säkerheten och skattemedel, det vill säga här 

förekommer såväl NIMBY-argument som NIABY-argument. Trots att det saknas 

systematiska studier av grannreaktioner mot moskéer finns det skäl att tro att ett 

principiellt motstånd är viktigt i sådana protester. Den representativa studie som utförts 

inom ramen för den så kallade integrationsbarometern tyder på detta. Enligt denna är 37,1 

procent av allmänheten negativa till byggandet av moskéer i Sverige och andelen som är 

negativa till byggandet av moskéer i de områden där de själva bor är bara obetydligt 

högre, 42,5 procent (Integrationsverket, 2005). Men hur ser då de uppenbart viktiga anti-

muslimska attityderna ut? Edward Saids studier av ”orientalismen” kan vara en 

utgångspunkt för den diskussionen.   
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Orientalism och islamofobi 

Edward Said (2003) menar att det under kolonialismen skapades ett hegemoniskt 

förhållande mellan kolonialmakterna och kolonialländerna för att militära och politiska 

ingripanden skulle kunna genomföras. Kolonialmakterna från västvärlden ansågs stå för 

rationalitet och god utveckling och de koloniserade länderna, där bland andra muslimska 

länder ingick, ansågs stå för traditionalism och låg utveckling (ibid). Vidare talar Said om 

att västvärlden bidragit till att skapa en ojämlik maktrelation mellan väst och öst genom 

att tala om människor i östvärlden som ologiska och obegåvade och människor i 

västvärlden som logiska och kritiska (Ouis & Roald, 2003). 

      Ouis och Roald (2003) beskriver islamofobi som de negativa attityder och den rädsla 

och fobi som finns hos vissa icke-muslimer mot islam och muslimer. Genom detta 

definierar delar av majoritetssamhället den muslimska minoriteten. Islamofobi kan 

uttryckas på flera sätt – religiöst, kulturellt, ekonomiskt, rasistiskt och politiskt (ibid). 

Media spelar en stor roll i spridningen av islamofobi i Sverige. När TV och dagspress 

rapporterar något om muslimer är det ofta relaterat till våldsbrott, krig, terrorism och 

förföljelser. Välintegrerade muslimer i Sverige tycks sakna motsvarande nyhetsvärde 

(Expressen, 2007-06-11).  

     Slöjan är ett av de uttryck genom vilka muslimer gör sig mer direkt synliga i 

samhället. Det andra mer synliga uttrycket är moskén. I den aktuella studien ligger fokus 

på moskéer i Sverige och de omgivningsreaktioner dessa möter. Moskén är den byggnad 

där muslimer gemensamt samlas för att utöva bön och religiösa ritualer. En annan viktig 

funktion i moskén är undervisning och information avsedd för såväl muslimer som icke-

muslimer. Det finns ett fåtal moskéer i Sverige som är byggda för ändamålet men i flera 

städer sker planering av ytterligare moskéer. Ofta används uttrycket moské just för dessa 

byggnader, men ordet används också i en bredare betydelse, och omfattar då även 

bönelokaler av mer undanskymd art, förlagda i lägenheter, källarlokaler eller liknande 

(Mårtelius & Arlinder, 1994).  

Tidigare fallstudier 

Det finns sedan tidigare i viss utsträckning forskning kring negativa grannreaktioner mot 

moskéer. Det handlar här om fallstudier från olika europeiska städer (Jonker, 2005; 

Landman & Wessels, 2005; Saint-Blancat & Schmidt di Friedberg, 2005). I en sådan 
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fallstudie från Nederländerna (Landman & Wessels, 2005) skildras hur byggnation av 

moskéer mött olika reaktioner, både i form av stöd och motstånd. Jämförelse görs mellan 

två mindre städer (Deventer och Driebergen) och en större stad (Utrecht) där frågan tagit 

olika riktningar. Motståndet i Utrecht försvann relativt snabbt medan det i Deventer och 

Dribergen var starkt och långvarigt. Motståndarna i de små städerna ville inte acceptera 

att islam blev en del av deras samhälle. Istället hänvisade de till att andra platser skulle 

verka mer lämpliga att bygga moskéer på än i deras egen omgivning. Myndigheterna 

intog en byråkratisk roll i situationen och bidrog inte till någon diskussion för att islam 

skulle få vara en del av samhället (ibid).  I Berlin har en fallstudie gjorts där en konflikt 

kring Mevlana-moskén påbörjades 1999 och har därefter kulminerat. Reaktionerna mot 

moskébyggnationen präglades av ömsesidig misstro, där misstänksamhet och stereotypt 

tänkande om ”De Andra” dominerade bland såväl majoritet som minoritet. Detta 

resulterade i att båda parterna i konflikten kom allt längre ifrån varandra. Efter 

terroristattackerna 11 september 2001, har konflikten eskalerat. Terroristattackerna 

resulterade i att den tyska regeringen ökade kontrollen och trycket på de muslimska 

organisationerna (Jonker, 2005). En fallstudie från norra Italien redovisar konflikter kring 

nya moskébyggnationer, där främlingsfientliga regeringspartiet Lega Nord ger 

muslimerna rollen som syndabockar i spänningen mellan den lokala och den nationella 

politiken. Rollen hade kunnat tilldelas vem som helst som var tillräckligt ”annorlunda”. 

Samma fenomen kan även ses då befolkningen reagerar med rädsla och motstånd i 

situationer som till exempel etablering av hem för unga brottslingar (Saint-Blancat & 

Schmidt di Friedberg, 2005). Olika omgivningsreaktioner mot moskéer och muslimska 

bönelokaler har tidigare inte systematiskt undersökts i Sverige. Tidigare motsvarande 

studier består huvudsakligen av attitydundersökningar i befolkningen samt av fallstudier 

utförda i andra länder än i Sverige. 

Syfte 

Syftet med studien är att genom en enkätundersökning genomföra en inventering av 

muslimska församlingars erfarenheter av omgivningens såväl negativa som positiva 

grannreaktioner riktad mot moskéer och muslimska bönelokaler i Sverige. Från vilka 

grupper har stöd respektive motstånd funnits och i vilka former? Finns det något samband 
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med vilken typ av moské (offentlig moské eller källarlokal) samt i vilket område denna 

finns och grannreaktionernas art och styrka?  

 

MATERIAL OCH METOD 

Studien har genomförts inom ramen för Mosképrojektet vid Institutionen för Socialt 

Arbete, Mittuniversitet i Östersund. En gemensam postenkät till muslimska församlingar 

har använts för tre olika uppsatser. I arbetet med datainsamlingen har därför sex studenter 

deltagit, men författarna till de tre uppsatserna svarar ensamma för respektive uppsats. 

 

Population och bortfall 

Genom Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfundet (SST) har vi fått adresser till 

183 muslimska församlingar i hela Sverige. Dock angav de att registret ej var helt 

aktuellt, och att församlingar både kunde ha tillkommit och upphört. Sökningar i Eniro 

utfördes för att kontrollera och komplettera dessa adresser. Vårt första utskick gick till 

189 församlingar. Av dessa kom 21 i retur med ”adressat okänd”, 13 visade sig vara 

dubbletter till samma församling och tre var annan typ av organisation som ej ingick i 

populationen. Totalt sett uppgår därför populationen till 152 församlingar som kan ha 

nåtts av enkätutskicket. Efter tre veckor hade endast 12 svar inkommit. Påminnelser 

skickades ut och i samband med detta ringde vi även till 31 församlingar, och skickade e-

brev till fem församlingar. Telefonsamtalen ledde i 12 fall till att datainsamlingen fick 

ske som telefonintervjuer – ibland under besvärliga omständigheter, t.ex. med en 

taxichaufför under flera uppehåll mellan körningar. I huvudsak var de som kontaktades 

positiva till att svara, men många redovisade att de inte haft tid, att de inte sett enkäten på 

grund av bristande intern kommunikation i föreningen. Endast fyra meddelade att de inte 

ville delta. I något av dessa fall nämndes språksvårigheter och i två fall nämndes att man 

inte hade tid såvida inte betalning utgick. Efter ganska omfattande arbete hade vi alltså 

fått svar från 39 församlingar, det vill säga 26 procent, innan vi tvingades avbryta 

insamlingsarbetet för att hinna genomföra analysarbetet.  

      Med så liten svarsfrekvens är det angeläget att med bortfallsanalys undersöka hur de 

svarande skiljer sig från övriga församlingar. Analysen kunde göras genom jämförelser 

mellan svarande och icke svarande församlingar utifrån offentlig kommunstatistik från 
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SCB gällande folkmängd, utifrån indelningen i kommuntyper (enligt Sveriges Kommuner 

och Landsting, SKL), utifrån uppgifterna från SST om vilken muslimsk riksorganisation 

församlingen hör samt utifrån Eniros kartblad angående församlingsadressens 

geografiska placering. Denna visade att församlingarna i större kommuner tenderar att ha 

svarat i något lägre uträckning än församlingar från övriga kommuner. Dock är 

skillnaden inte signifikant (T-test: p < 0,088). Ett liknande mått avser kommuntyper 

(enligt indelning från SKL). Församlingar i storstäder, förortskommuner och 

pendlingskommuner svarar i något lägre utsträckning än övriga kommuner, men inte 

heller det är signifikant (Chi-2: p < 0,065). Däremot finns det inte någon skillnad alls när 

det gäller riktning inom islam eller vilken islamisk huvudorganisation församlingen 

tillhör; inte heller beroende på i vilket geografiskt område moskén är placerad, det vill 

säga om den ligger i centrumbebyggelse, i bostadsområde eller annat område.  

      Huvudintrycket är därför att den låga svarsandelen mer har att göra med problem av 

administrativ art såsom adressbyten, administrativa resurser i församlingar samt 

språksvårigheter, snarare än om församlingens inriktning eller läge. Utifrån 

telefonsamtalen bedöms inte heller misstänksamhet eller allmän ovilja att delta vara 

orsaken. Studien bör därför trots allt kunna ge en översiktlig bild av församlingarnas 

erfarenheter, även om bilden skulle bli säkrare med större svarsandel. (Efter det att 

analyserna var klara har ytterligare sex enkäter inkommit, och det finns en planering att 

datainsamlingen skall slutföras och avrapporteras efter uppsatsarbetet.) 

 

Mätinstrument 

Enkäten omfattar totalt 90 frågor (se appendix) och är indelad i fyra områden: allmänna 

frågor om församlingen, aktiviteter i församlingen, relationer till omgivande samhället 

och strategier för att upprätthålla relationer i närområdet. De allmänna frågorna har 

använts i alla uppsatserna medan övriga områden varit specifika för respektive uppsats. 

Fokus i denna uppsats är relationer till omgivande samhället (24 frågor) där vi mäter 

grannreaktioners stöd och motstånd samt situationen idag. Dessa frågor är i form av olika 

skattningsskalor där församlingarna ska ta ställning till i vilken omfattning de fått stöd 

respektive motstånd (Likertskalor med 5 skalsteg från 0 till 4). I öppna frågor ges de 

möjlighet att utveckla sina ställningstaganden. Vidare följs enkäten av raka ja/nej frågor 
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om motståndet uppträtt i specifika skeden, och om olika former som de kan ha haft. Även 

där ges möjlighet till utveckling av svaren. Enkätfrågorna har formulerats på ett så 

konkret sätt som möjligt för att de ska vara lätta att besvara. Ledande frågor har 

undvikits.  

 

Operationalisering 

För såväl stöd, motstånd samt situationen idag gjordes olika sammanfattande mått: 

För stöd gjordes ett summativt mått baserat på antal grupper och strukturer som givit 

något som helst stöd (det vill säga där svaret varit över 0). Motsvarande summativa mått 

gjordes även för motstånd. Dessa kan fungera som mått på stödets respektive motståndets 

utbredning.  

För motstånd gjordes också ett sammanfattande mått baserat på högsta registrerade 

värdet, oavsett varifrån motståndet kommit. Det kan tolkas som motståndets maximala 

intensitet. 

Dessutom gjordes indexskalor för motstånd respektive för situationen idag. För motstånd 

baserades detta på genomsnittlig skattning från församlingen på motstånd från olika 

grupper och strukturer. Det kan alltså fungera som ett sammanfattande mått på grad av 

motstånd, vilket alltså fångar såväl utbredning som intensitet i motståndet.  

Slutligen gjordes en skala som gäller lokalens karaktär av moské, utifrån ett antal frågor 

som beskriver vad som traditionellt brukar gälla för en moské. Grunderna för såväl 

moskéskalan som för skalan om situationen idag utvecklas nedan. 

      När det gäller situationen idag användes sex frågor som värderade församlingens 

situation i förhållande till det omgivande samhället. Först prövades, med faktoranalys, om 

frågorna kunde fungera som olika indikatorer på en och samma gemensamma faktor. 

Faktoranalys bör egentligen baseras på större material. En tumregel är minst 50 

observationer, men här fanns endast tillgång till 39 besvarade enkäter. Faktoranalysen 

gjordes med principalkomponentanalys (se tabell 1).  
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Tabell 1: Faktoranalys av situationen idag utifrån sex frågor. Principalkomponentanalys, 
enfaktorslösning. N = 36; R

2
 = 0,44 

Frågor om situationen idag Faktorladdningar 
Församlingen har en stark positiv förankring i området 0,70 
Församlingen känner fortfarande motstånd eller aggression från personer och i 

grupper i området 
- 0,60 

Folk i området ser nog på vår församling som något annorlunda och främmande - 0,58 
Folk i området ser vår församling som ett naturligt inslag i områdets kulturella och 

sociala liv 
0,68 

Församlingen respekteras väl även av de i området som inte är våra medlemmar 0,70 

Vi upplever ofta att det finns främlingsfientlighet och rädsla för islam bland andra i 
området - 0,68 

 

Tabellen visar att en gemensam faktor förklarar 44 procent av variansen (R2) och att 

samtliga frågor laddar högt på den gemensamma faktorn (alla laddningar > 0,57). Detta 

betyder att alla frågorna fungerar som mått på samma faktor. Frågorna 2, 3 och 6 har 

dock negativa tecken beroende på frågans karaktär och måste först ges omvänd kodning. 

Sedan detta gjorts skapades indexskalan som genomsnittsvärde för de tillgängliga svaren 

på de sex frågorna.  

      Liknande analys låg till grund för en gemensam skala över lokalens funktion som 

moské. Denna baseras på frågor om lokalen i den inledande delen av enkäten. Dessa 

handlar om olika karaktäristika som brukar gälla för moskéer, och bildar alltså en skala 

över uppfyllda kriterier för en moské. Det handlar om huruvida moskén är byggd för att 

vara moské, har minaret, markerad böneriktning (ghebleh), predikoplats (membar), 

tvagningsplats, samt om den har muslimsk arkitektur synlig mot gatan eller skylt som 

markerar att det är en moské eller muslimsk bönelokal. Enfaktorslösning tillämpades 

även här och denna förklarade 42 procent av variansen. Alla laddningar låg högre än 0,46 

och de flesta (5 av 7 över 0,63). Skalan mäter alltså ”grad av moské” på ett homogent 

sätt.  

 

Datakvalitet 

I följebrevet ombads församlingens ledning utse en eller två personer med god kännedom 

om församlingen för att besvara enkäten. Överlag har de inkomna enkäterna också varit 

noggrant ifyllda. Endast två enkäter har större internt bortfall, framför allt i andra halvan 

vilket även berör denna studie. Bortsett från dessa fall har enkäten fungerat väl. För att 

säkerställa validiteten av de centrala frågorna om stöd, motstånd och situationen idag har 
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preciseringar begärts t.ex. genom konkretioner angående formen för motstånd och stöd, 

och i vilket skede motståndet förekommit. Dessutom har preciseringar begärts i öppna 

frågor. Det finns en god samstämmighet med de olika svaren i följdfrågorna vilket talar 

för god validitet.  

      Skalornas psykometriska egenskaper har delvis kunnat kontrolleras. Både 

Moskéskalan, det vill säga uppfyllda kriterier för en moské, och skalan angående 

situationen idag är homogena enligt faktoranalyserna, det vill säga kriterievaliditeten har 

visats. Dessutom har den interna konsistensen undersökts för indexskalorna för motstånd, 

situationen idag samt moskéskalan. Detta gjordes med Cronbach´s alpha som visade 0,76 

för motstånd, 0,73 för situationen idag och 0,74 för moskéskalan. Dessa skalor har alltså 

markerat reliabilitet. Motsvarande analys gjordes även för stödfrågorna, men där visade 

alpha endast 0,25, vilket kan bero på den låga spridningen i svaren på dessa frågor. Av 

detta skäl gjordes ingen indexskala för stöd. 

  

Forskningsetiska aspekter 

Enkäterna behandlar endast frågor rörande organisationer, inte personuppgifter. Ändå 

bedömde vi att det kunde vara känsligt att besvara frågor om konflikter med omgivande 

samhälle. Det var angeläget att syftet presenterades på ett sakligt sätt (se följebrevet i 

appendix). Vid ett telefonsamtal fanns undran om detta syfte och begäran om att vi skulle 

kontakta församlingens riksorganisation. När detta gjorts av professor Klas Borell fick 

undersökningen ett uttalat stöd även från den aktuella riksorganisationen. I samband med 

att församlingarna erhållit enkäten har de informerats om att de är försäkrade 

konfidentialitet, det vill säga, ingen enskild församling kommer pekas ut i studien, och 

inte heller de individer som besvarat enkäten, samt att data kommer förvaras på ett tryggt 

sätt. För att säkerställa detta har projektet fått hålla till med enkäter och datorer i E-husets 

källare och kodlås har monterats på dörren. 

Statistiska analysmetoder 

Enkäterna har matats in i programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 

15.0). I programmet har olika analysmetoder använts. För deskriptiv statistik används 

frekvenser och medelvärden med standardavvikelser. Faktoranalyserna har redovisats 

ovan. För sambandsanalys gällande gruppskillnader i medelvärden användes envägs 
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variansanalys (ANOVA) och t-test. För sambandsanalys mellan stöd, motstånd, 

situationen idag och olika kvantitativa mått som beskriver församlingen och moskén 

användes korrelationsanalyser (Spearman Rho vid ordinalskalor och Pearson R vid 

kvantitativa skalor med större spridning). P-värden under 0,05 bedöms som signifikanta, 

men eftersom p-värdet är känsligt för materialets lilla storlek och kan förändas påtagligt 

med fortsatt datainsamling, så redovisas även p-värden upp till 0,20. P upp till 0,10 

bedöms visa viss tendens, medan p upp till 0,20 bedöms visa svag tendens.  

RESULTAT 

Den aktuella studien har fokus på moskéer i Sverige och de omgivningsreaktioner dessa 

möter. Därför undersöks inledningsvis om moskén/bönelokalen har olika utformning och 

funktion beroende på närområde. Det görs genom gruppjämförelser för olika kvantitativa 

mått såsom moskéskalan och mått som beskriver lokalens storlek, geografisk 

tillgänglighet samt olika mått på medlemsaktivitet. Det senare avser antal besökande en 

vanlig dag, antal som deltar i fredagsbön samt antal som deltar vid Id´al-Fitr 

(fastemånadens högtid) . Dessa redovisas uppdelat på tre olika typer av geografiska 

närområden, såsom centrumbebyggelse, bostadsområde och ”annat område”. Det senare 

inkluderar industriområde, affärsområde och parkområde.  

 

Tabell 2: Jämförelse mellan moskéer i tre olika områden avseende moskéns karaktär samt antal 

besökande i olika avseenden och kommunikationsmöjligheter). Medelvärden (med 

standardavvikelser). Skillnader i medelvärden prövas med Variansanalys (ANOVA). N = 39 om 
ej annat anges. P > 0,20 anges ej. 
 Centrumbebyggelse Bostadsområde Annat område ANOVA 

n = 12 23 4 p-värde 
Moskéskalan: Uppfyllda 

kriterier 
3,3 (1,9) 2,6 (1,6) 3,5 (2,6) e.s. 

Rymmer antal personer 180 (145) 197 (413) 253 (232) e.s. 
Andel 

församlingsmedlemmar 
som bor inom 
gångavstånd (b) 

28,3 (32,2) 52,1 (32,7) 56,3 (14,9) 0,107 

Avstånd i meter till 
busshållplats m.m. (a) 110 (114) 258 (229) 438 (95) 0,013 

Antal som brukar delta i 
Id´al-Fitr (b) 

385 (367) 548 (1058) 463 (634) e.s. 

Antal som brukar delta i 
fredagsbön (c) 

149 (117) 168 (429) 307 (270) e.s. 

Antal besökande vanlig 
dag mitt i veckan (d) 

26 (20) 30 (46) 51 (30) e.s. 

(a) n = 38; (b) n = 37; (c) n = 36; (d) n = 35 
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Dessa frågor är besvarade i alla 39 enkäterna. Det finns inga signifikanta skillnader 

mellan moskéer/bönelokaler i de tre områdena när det gäller moskéns utformning och 

bönelokalens storlek eller då det gäller de tre måtten på medlemsaktivitet. Även om 

skillnaderna i medelvärden kan tyckas stora så är spridningen ännu större vilket innebär 

kraftig överlappning. Intressanta skillnader mellan församlingar i olika områden finns 

endast ifråga om tillgänglighet/kommunikation. I centrumbebyggelse bor en liten andel 

av medlemmarna jämfört med övriga områden (p = 0,107), men samtidigt finns närmre 

till kommunikationer (p = 0,013). Dessa två skillnader är förväntade. Det ligger i 

centrumbegreppets natur. Det huvudsakliga intrycket är dock att karaktären av 

församlingar och deras lokaler inte skiljer stort mellan olika områden. 

Stöd utifrån 

Församlingarnas erfarenhet av stöd från olika grupper och organisationer i det omgivande 

samhället visas i följande tabell. Här saknas svar i två enkäter. Medianen anger 

tyngdpunkten i svaren, det vill säga var mittvärdet i fördelningen av svar ligger. 

 
Tabell 3: Församlingarnas skattningar om varifrån eventuellt stöd har kommit och hur mycket i 
procentandel (n = 37). 
 Nej, inte 

alls 
Ja, men 

ganska litet 
Ja, en del 

Ja, ganska 
mycket 

Ja, väldigt 
mycket 

Median 

Stöd från 
kommunen 

49 16 22 11 3 
Ja, men 

ganska lite 
Stöd från 

något/några 
politiska partier  

92 3 0 5 0 
Nej, inte 

alls 

Stöd från andra 
religiösa 
samfund  

51 24 24 0 0 
Nej, inte 

alls 

Stöd från andra 
föreningar  

70 19 11 0 0 
Nej, inte 

alls 
Stöd från media  

89 3 5 3 0 
Nej, inte 

alls 

Stöd från företag  92 5 3 0 0 
Nej, inte 

alls 
Stöd från 

privatpersoner  
62 5 16 11 5 

Nej, inte 
alls 

 
Det mest påtagliga intrycket är den mycket låga spridningen i svaren och den mycket låga 

andelen som fått något stöd överhuvudtaget. För alla grupperingar utom kommunen 

ligger medianvärdet på inget stöd alls och även kommunen anses oftast ha gett ganska lite 

stöd. Men i några få fall har mer stöd erhållits, och då främst från privatpersoner, 
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kommuner samt i några fall ganska mycket från politiska partier (Socialdemokraterna och 

Folkpartiet) och media (lokaltidning och lokal-tv). Stödet från politiska partier har bestått 

av integrationsarbete och stöd vid byggnation av moské. Reportage från media vid 

muslimska högtider har angetts som stöd till församlingarna.  

      Endast när det gäller stöd från privatpersoner och kommunen finns det en spridning 

av svaren längs hela skalan. Vid en närmare granskning av enkätens öppna frågor ser 

man att många församlingar får ekonomiskt bidrag av kommunen. Det stöd som kommer 

från andra religiösa samfund gäller ofta ekonomiskt bistånd som förmedlas till dem via 

de olika muslimska riksorganisationerna. Privatpersoner har givit en del ekonomiskt stöd 

i form av pengar och andra gåvor.   

 

Motstånd 

På motsvarande sätt visas i Tabell 4 hur församlingarna upplevt motstånd från olika 

grupperingar och strukturer i olika grad.  

 

Tabell 4: Församlingarnas skattningar om varifrån eventuellt motstånd har kommit och hur 

mycket i andel procent (n = 37). 
 Nej, inte 

alls 
Ja, men 
ganska litet 

Ja, en del Ja, ganska 
mycket 

Ja, väldigt 
mycket 

Median 

Motstånd från 
kommunen 

76 19 3 3 0 
Nej, inte 

alls 
Motstånd från 

något/några 
partier  

70 14 14 3 0 
Nej, inte 

alls 

Motstånd från 
andra religiösa 
samfund  

89 8 3 0 0 
Nej, inte 

alls 

Motstånd från 
andra 
föreningar  

89 5 5 0 0 
Nej, inte 

alls 

Motstånd från 
media  

87 8 3 0 3 
Nej, inte 

alls 
Motstånd från 

företag  
92 8 0 0 0 

Nej, inte 
alls 

Motstånd från 
privatpersoner  

70 11 8 8 3 
Nej, inte 

alls 
 
Även när det gäller motstånd ger församlingarna över lag låga skattningar. Här är 

medianvärdena i samtliga fall Nej, inte alls. Och genomgående gäller detta svar för 

mellan 70-92 procent av församlingarna. Det finns en liten andel som uttrycker väldigt 

mycket motstånd och i dessa fall har motståndet kommit från media och privatpersoner. 
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Ganska mycket motstånd har i några få fall kommit från kommunen, från något/några 

partier samt från privatpersoner.  

      Det motstånd som nämnts när det gäller från kommunen har ofta bestått av 

svårigheter att få bygglov till moskéer och tillgång till lokaler. Från politiskt håll ses 

tendenser på motstånd från partier som Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna 

genom flygblad, negativa åsikter och hotelser. Det motstånd som finns från media 

handlar om att det skrivs negativt om islam i stället för sakliga reportage till exempel om 

muslimers livsförhållanden. De privatpersoner som visar motstånd handlar ofta om olika 

former av hotelser och protester men det har även förekommit vandalisering mot 

församlingens lokal.  

      De församlingar som upplevt motstånd har även kunnat ange i vilket skede de upplevt 

motstånd genom ja eller nej till fem exempel på skeden. 

  

Tabell 5: Skeden där motstånd har upplevts. N = 32 om ej annat anges. 
 Antal Andel 
Då församlingen startades (a)  6 21 
Då moskén/bönelokalen planerades 10 31 
Då moskén/bönelokalen byggdes/invigdes (b) 4 14 
I samband med 11 september 2001 7 22 
Annan händelse (c) 5 21 
(a) n = 29; (b) n = 28; (c) n = 24 
 
Tydligt är att mycket av motståndet koncentreras till när moskén/bönelokalen var i 

planeringsskedet. Från enkäten har det senare även framkommit att protesterna också 

varit som mest intensiva just i planeringsskedet genom att allmänheten reagerat mot 

positivt beslut om bygglov och med negativa insändare, klagomål, hot, möten och 

överklaganden från grannar.  

      Formerna för motståndet, oavsett vilket tidsskede eller från vilka grupper det 

kommer, redovisas i Tabell 6.  
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Tabell 6: Former av negativa reaktioner eller motstånd församlingarna mött. N = 32.  
 Antal Andel 
Negativa artiklar i lokalpressen 7 22 
Negativa insändare i lokalpressen 9 28 
Namninsamlingar mot församlingen 1 3 
Protestmöten 2 6 
Negativa flygblad  3 9 
Överklaganden i bygglovsärenden  4 13 
Avslag i bygglovsärenden 2 6 
Vandalisering 8 25 
Våld mot församlingsmedlemmar 2 6 
Hotelser  9 28 
Annan form  10 31 
 
Negativa insändare och artiklar i lokalpressen hör till de vanligaste uttrycken. Men 

allvarliga former såsom hotelser och vandalisering är också relativt vanliga. Det allra 

vanligaste svaret rör ”annan form” vilket bland annat innehåller provokationer, negativa 

skrivelser i email och bloggar, inbrott och stöld samt trakasserier.  

 

Varför motstånd? 

Vad är det då som gör att vissa församlingar upplever motstånd och inte andra? Kan man 

förstå detta utifrån t.ex. samband med områdets eller moskéns karaktärer? För att ta reda 

på vilka församlingar som upplever motstånd mot moskéer gjordes bivariat 

korrelationsanslys (Spearman Rho) mellan Moské-skalan och olika motståndsmått. Det 

visade sig här att ingen korrelation fanns mellan moskéns karaktär och motstånd – vare 

sig vad gäller grad av motstånd, dess intensitet eller dess utbredning. Alla 

korrelationskoefficienter har negativa värden, men i samtliga fall är p > 0,20, det vill säga 

inte signifikanta. Man kan alltså utesluta att moskéernas framtoning skulle vara 

provokativa orsaker till motstånd. Genom Kruskall Wallis H-test prövades också om 

motståndet hade samband med moskéns placering i närområdet, men inte heller på detta 

område fanns några signifikanta samband.  Andra karaktäristika hos församlingen som 

prövades med korrelationsanalyser var församlingens ålder och storlek, men inte heller 

dessa var relaterade till någon motståndsskala1.  

                                                 
1 Dock, om man övergår till Pearson R, så fanns signifikant positiv korrelation mellan grad av motstånd och 
föreningens ålder. En närmare analys visade dock att det handlade om två församlingar som upplevt 
mycket stort motstånd för 35 och 40 år sedan. Dessa har karaktär av outlyers i analysen. Dvs tas de bort så 
försvinner allt samband. Därför fanns det inte heller i Spearman Rho.  
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Den andra möjligheten är att söka förklaringarna i kommunen där församlingen verkar. 

Motsvarande korrelationsanalyser prövades gentemot variabler som beskriver kommunen 

– antal invånare, genomsnittlig inkomst, andel arbetslösa samt andel utrikes födda. Ingen 

enda av dessa analyser visade något som helst samband med någon motståndsskala. 

Ingen skillnad fanns heller mellan 22 borgerligt styrda kommuner och 14 kommuner med 

vänsterstyre. 

      Vi har alltså inte kunnat hitta förklaringar utifrån moskéns/bönelokalens utformning, 

eller utifrån församlingens eller kommunens beskrivningar. 

 

Bemötande av motstånd 

Frågan om bemötande av motstånd skulle bara besvaras av de 22 församlingar som 

uppgett att de upplevt något motstånd överhuvud taget. Frågan besvarades av 17 

församlingar (varav dock en ej upplevt motstånd). Vid frågan om församlingarna anser 

att det finns något värde i att bemöta motstånd framgick att över hälften (9 av 17) svarade 

ja på den frågan. Frågan följde upp med flera konkreta frågor om hur detta i praktiken 

hade gått till i det egna fallet. Även om 22 hade erfarenhet av motstånd så svarade endast 

15 på dessa frågor och resultaten framgår av Tabell 7. Observera att man kunde besvara 

frågorna var för sig, det vill säga man kunde svara ja till fler än ett alternativ. (Därför 

skall andelarna ej summera till 100.). 

 
Tabell 7: Sätt på vilka församlingarna bemött protester. N = 15 aktivt svarande av 22 som 
upplevt motstånd.  
 Antal Andel av 

aktivt 
svarande 

Andel 
av dem som 

upplevt motstånd 
Artiklar i lokalpressen  5 22  33 
Intervjuer i lokalpressen  5 22 33 
Insändare i lokalpressen  3 13 20 
Namninsamlingar för församlingen  0   0   0 
Informationsmöten om församlingen  6 26 40 
Informationsblad  3 13 20 
Mobilisera stöd från kända personligheter  1   4   7 
Genom att ”ligga lågt” och ta det lugnt  10 44 67 
Annan form (beskrivet som inte göra någonting)  2   4   7 
 
 
Det mest frekventa alternativet har varit att ”att ligga lågt” och ta det lugnt. De två som 

svarat annan form har liknande attityd, eftersom de i förklaringen angav ”inte göra 
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någonting”. Tillsammans har 11 svarat jakande på något av dessa två alternativ, dvs de 

svarar jakande på en passiv tillbakahållen hantering. Övriga svar handlar om någon form 

av aktiv åtgärd. Vanligast bland dessa är informationsmöten, artiklar och intervjuer i 

lokalpressen, insändare och informationsblad. Mer ovanligt är att mobilisera kända 

personer. Totalt har lika många, dvs 11, svarat jakande på någon aktiv hantering. I 

korstabell avslöjas att dessa båda hanteringssätt i hög grad används tillsammans.  Åtta av 

femton anger ett sådant förhållningssätt, vilket kanske kan karaktäriseras som försiktigt 

bemötande. Tre väljer konsekvent aktivt bemötande och lika många väljer konsekvent 

passivt bemötande. En har svarat nekande på alla alternativ, vilket är svårtolkat. 

 

Situationen idag 

Avslutningsvis fick församlingarna enligt en skattningsskala (0-4) svara på sex frågor hur 

deras situation ser ut idag. Se Tabell 8. 

 
Tabell 8: Församlingarnas situation idag i procentandel. N = 35. 
 NEJ! 

Stämmer 
inte alls 

Nej, 
Stämmer 

inte riktigt 

?  
Oklart 

Ja, 
stämmer 
till stor 

del 

JA! 
Stämmer 
helt och 

fullt 

Median 

Församlingen har en stark positiv 
förankring i området 

9 0 23 43 26 
Ja. 

Stämmer 
till stor del 

Församlingen känner fortfarande 
motstånd eller aggression från 
personer och grupper i området 

54 17 26 3 0 
NEJ! 

Stämmer 
inte alls 

Folk i området ser nog på vår 
församling som något annorlunda 
och främmande 

31 23 34 11 0 
Nej 

Stämmer 
inte riktigt 

Folk i området ser vår församling som 
ett naturligt inslag i områdets 
kulturella och sociala liv 

6 23 34 29 9 ? 
Oklart 

Församlingen respekteras väl av dem i 
området som inte är våra medlemmar 

3 0 37 37 23 
Ja 

Stämmer 
till stor del 

Vi upplever ofta att det finns 
främlingsfientlighet och rädsla för 
islam bland andra i området 

26 14 29 29 3 ?  
Oklart 

 
Mest instämmande har två av de tre positivt formulerade påståendena, att församlingen har 

positiv förankring i området och respekteras väl av dem som inte är medlemmar. Minst 

instämmande har det negativt formulerade påståendet att församlingen fortfarande känner 

motstånd och aggression. Det finns alltså överlag en mer positiv upplevelse av situationen. 
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Samband mellan situationen idag och andra faktorer 

Som tidigare presenterats i metodkapitlet har de sex ovan nämnda frågorna använts för att 

konstruera en indexskala om situationen idag. För att belysa hur situationen idag hänger samman 

med olika variabler som beskriver församlingen, lokalen, placering i närområdet eller kommunen 

genomfördes motsvarande korrelationsanalyser som tidigare presenterats angående motstånd. 

Analyserna gav samma resultat som vad gäller motstånd. Inga av dessa variabler visar samband 

med skalan över hur församlingen upplever situationen idag, Nedan undersöks istället 

korrelationen mellan denna skala och de sammanfattande måtten på stöd och motstånd. 

 
Tabell 9: Korrelationer (Pearson R) mellan situationen idag och tidigare stöd och motstånd (n = 

35). 

  Situation idag P-värde 
Antal organisationer och strukturer som givit stöd   0,014 0,937 
Antal grupper och strukturer som har givit motstånd     - 0,454** 0,006 
Maximala motståndsnivån (det vill säga den som har högst 
motståndsintensitet) 

      - 0,294 0,087 

Grad av motstånd från olika grupper/strukturer      - 0,444** 0,008 

 
Tabellen visar att tidigare erfarenhet av motstånd fortfarande trots allt hänger kvar: Ju 

större motstånd totalt och ju fler grupper och strukturer som givit motstånd desto sämre 

upplevs situationen idag vara. Antal som tidigare har givit stöd har dock inte samband 

med hur nuvarande situation upplevs.  

DISKUSSION  

Studiens huvudsakliga fynd är följande: 

– De flesta församlingar uppger att de varken upplevt särskilt mycket stöd eller motstånd. 

Den stora majoriteten har inte alls upplevt något av olika preciserade slag av motstånd. 

Detta tyder glädjande nog på att ett antal uppmärksammade attacker på och konstruerade 

svårigheter för moskéer och bönelokaler trots allt är mer undantag än regel.  

– Det stöd som givits har främst varit ekonomisk från kommuner och privatpersoner. 

– Motståndet har oftast varit negativ press om islam i media samt insändare, hot och 

vandalisering från privatpersoner. Negativa insändare och protester har främst 

förekommit i planeringsstadiet och i samband med invigning av moskén/bönelokalen. 

– Det finns inget samband mellan grad av motstånd och moskéns utformning eller 

placering, inte heller med olika drag hos församlingen eller hos kommunen. 
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– Situationen idag är mestadels positiv. De flesta församlingar upplever att de har relativt 

god förankring i närområdet.  

      I flera avseenden liknar protesterna mot moskéer och bönelokaler de som tidigare 

beskrivits när det gäller sociala institutioner (Gerdner & Borell, 2003). Protesterna är 

mest intensiva före och i samband med etableringen av de sociala institutionerna och 

samma sak gäller för moskéer. Det innebär att mötet med det som känns främmande blir 

mindre hotfullt när man hunnit bekanta sig med det. Såtillvida följer det samma normala 

utveckling som vid många andra NIMBY-situationer. Det överensstämmer också med 

vad som rapporterats i några europeiska fallstudier av protester mot moskéetableringar.  

Men detta är inte hela bilden. En minoritet av församlingarna som upplevt mer 

allvarligt motstånd rapporterar också att de fortfarande – många år senare – upplever 

mindre förankring idag i sitt närområde än vad övriga församlingar rapporterar. Det tyder 

på att motståndet i vissa fall stannar kvar. Det är rimligt att anta att detta kan hänga 

samman med att det i dessa områden finns mer allmänt motstånd mot islam och muslimer 

från människor och grupperingar som inte anser att de alls skall ha någon plats i det 

svenska samhället, oberoende av var i Sverige de finns. Det skulle då i dessa fall mer vara 

fråga om NIABY än om NIMBY. 

En annan skillnad gentemot NIMBY för sociala institutioner är att det här inte tycks 

finnas något samband med utformning eller placering av moskén/bönelokalen. För 

sociala institutioner gäller att motståndet främst utvecklas mot stora institutioner och om 

de ligger i utpräglade bostadsområden. Här finns inga sådana samband. Varken 

församlingens storlek och sammansättning eller moskéns/bönelokalens geografiska 

placering spelar någon roll för motståndets utveckling. I studien har undersökts och visats 

att fördelningen av större och mindre församlingar är densamma oberoende av 

geografiskt område, vilket innebär att vi inte har någon interaktions- eller selektionseffekt 

i materialet. Detta stärker slutsatsen att det verkligen saknas samband mellan motstånd å 

ena sidan och moskéns utformning och placering å andra sidan.  

Studien gick vidare och undersökte en rad andra drag både hos församlingen och hos 

kommunen utan att finna något samband som kan bidra till att förklara fenomenet 

moskémotstånd. Det skulle kunna tyda på att irrationella personliga känslor i högre grad 

ligger bakom moskémotstånd än vad som gäller för motstånd mot sociala institutioner. 
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Denna studie är den första i sitt slag. Ingen tidigare studie har undersökt fenomenet 

moskémotstånd på bred front i ett land. Dessvärre nåddes inte ambitionen att 

åstadkomma en totalundersökning. Men redan undersökningen av 39 församlingar har 

bidragit till att ge en tydligare bild av fenomenet än vad som tidigare fanns. Bortfallet var 

inte selekterat vad gäller riktning inom islam eller tillhörighet till huvudorganisation, inte 

heller vad gäller placering i geografiskt närområde. Däremot fanns en tendens att 

församlingar i storstäder och deras kranskommuner svarade i mindre utsträckning. Det är 

därför angeläget att datainsamlingen fortsätter och att mer fullständigt material kan 

analyseras senare. 
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