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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att försöka finna förståelse för hur muslimer uppfattar och hanterar 

stress utifrån deras egna kulturella normer. För att skapa en djupare inblick i den Islamska 

kulturen så utfördes en kvalitativ undersökning på plats i södra Turkiet. Fokus var riktat på 

det muslimska perspektivet av stress, då önskan var att undersöka vad stress innebar utifrån 

deras eget synsätt samt vad som användes i hanteringen av stress. Kvalitativa djupintervjuer 

genomfördes med fem kvinnor och sju män som var religiöst troende. Respondenterna hade 

relativt likartade upplevelser och tillväga- gångsätt i hanteringen av stress. Det som 

genomlyste hos alla respondenterna var vikten av deras religion som spelade en stor och 

viktig roll i deras liv.  Utifrån deras tro finns både uppfattningar om vad stress innebär och hur 

man skall gå tillväga för att bota eller förhindra stressen. Men det fanns dock några av 

respondenterna som hade icke- religiösa strategier i sin hantering av stress, samt att många av 

respondenterna hade egna uppfattningar om varför man blev stressad. Resultatet kan 

förhoppningsvis ge en bättre insikt i hur man som muslim uppfattar och hanterar stress, som 

kanske även kan ge en bättre förståelse för deras religiösa strategier i samband med stress. 

 

 

Nyckelord: stress, religion, islam, coping, kulturella normer 
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1. Introduktion  

I en värld som blir mer och mer sammanknuten genom internationell handel, invandring och 

elektronisk kommunikation, påverkas hälso- och sjukvården allt mer av både globala och 

lokala krafter (Ahmadi, 2008). Idag har Sverige blivit ett mångkulturellt land med emigrerade 

människor från andra länder som bär med sig andra kulturer. Att möta människor från andra 

länder och kulturer tillhör vardagen för många människor, oavsett vart i Sverige man befinner 

sig. Mötet kan utmynna i ökad kunskap och förståelse men kan ibland även ge upphov till 

konflikter. I och med den ökade invandringen till vårt västerland så medför det ett behov av 

kunskap kring dessa människors kulturella relationer.  

 

Inom hälso- och sjukvårdssektorn så sker möten mellan människor från olika kulturer 

ständigt. Det är personal, patienter och närstående som med vitt skilda bakgrunder integrerar 

på alla plan inom den dagliga vården. En patient av en annan etnicitet kan uppleva det 

svenska sjukvårdssystemet som främmande. Detta kan göra att patienten känner sig osäker, 

vilket kan frambringa ett distanstagande, motstånd och i värsta fall aggression. Trots att en 

stor del av patienterna idag utgörs av etniska minoriteter som har andra traditioner och behov 

än den svenska patienten, så är kunskapen om omvårdnad av människor från andra kulturer 

många gånger bristfällig.  Då kunskapen saknas är det lätt att man omedvetet träder över 

dolda gränser, och kränkningar uppstår för patienten (Lawrence, Rozmus, 2001).   

 

En av Sveriges största invandrande minoritet är Muslimer. Idag är Islam den näst största av 

världens religioner med 1,5 miljarder utövare och är även det trossamfund som växer 

snabbast. Muslimer har ett icke- västerländskt synsätt att se på sjukdom, lidande och död 

vilket har skapat en problematik inom den västerländska sjukvården. Tidigare studier har visat 

att det finns en stor frustration inför omvårdnaden av muslimska patienter inom hälso- och 

sjukvården. Detta på grund av att det finns bristfällig kunskap om deras religion och kultur 

vilket gör att man som sjukvårdspersonal känner en oförmåga att vårda muslimer på rätt sätt. 

Muslimer har även icke- västerländska procedurer för att handskas med det uppkomna 

sjukdomstillståndet (G., Hussein Rassool, 2000). 

 

För att kunna mötas som vårdare och patient trots kulturella och religiösa klyftor så krävs det 

en kunskap samt en förståelse för islamsk tro för att på enklaste sätt kunna hjälpa patienten på 

ett så korrekt sätt som möjligt. Då tidigare studier har inriktat sig på bemötande och hantering 

av muslimskt troende inom sjukvårdssektorn, så vill jag i denna undersökning belysa 



 

muslimers egen synvinkel på hur man upplever och hanterar stress i sitt eget hemland. 

Undersökningen går ut på att finna förståelse för hur muslimer i sin egen kultur och hemland 

handskas med psykiska problem som stress. Förhoppningsvis kan denna studie leda till en 

inblick i hur man som muslimsk troende upplever och hanterar stress utifrån deras egna 

kulturella normer.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Stressforskningens historia  

Startpunkten för stressforskningen kom på 1930- talet med den kanadensiske endokrinologen 

Hans Selye som en av förgrundsfigurerna. Redan tidigt varnade han för hur psykisk stress 

kunde bli skadligt även för den fysiska hälsan. Men det var inte förrän under 1960- och 1970- 

talet som stressforskningen fick sitt stora genombrott (Lundberg, Wentz 2005).  

 

Idag är de flesta människor överens om att kropp och psyke inte är två skilda aspekter utan 

hör samman. Men trots denna uppfattning så har vetenskapen behållt uppdelningen mellan 

biomedicin och psykologi. Orsaken till detta kan härledas till den vetenskapliga revolutionen 

under 1600- talet, då René Descartes gjorde skillnad mellan kropp och själ. Man ansåg då att 

själavården tillhörde kyrkan.  

 

Under senare 1900- talet har synen på hur det psykiska livet sammanhänger med vad som 

händer i kroppen slagit igenom inom många vetenskapsområden. Man började då se 

hjärnan/känslolivet som en del av hela kroppen (Lundberg, Wentz 2005). 

 

2.2 Stressforskningen idag  

Stress kan betraktas som en kategori av psykisk åkomma då det tar sig uttryck på många olika 

sätt. Det moderna samhället ser idag stress som en av människans nya folksjukdomar. För att 

kunna definiera en folksjukdom eller ett sjukdomsliknande hälsoproblem så krävs det att 

minst 1 procent av befolkningen har denna åkomma (Ahmadi, 2008).  

 

Vi vet idag att stress uppstår genom olika typer av påfrestningar, fysiska eller psykiska, inre 

eller yttre faktorer som vi människor utsätts för. Hela människan påverkas av stress, inte bara 

rent fysiologiskt. Den ökade muskelspänningen i kroppen kan leda till darrningar, stela och 

ryckiga rörelser samt förändrad kroppshållning.  



 

Vår tankeverksamhet kan förändras, koncentrationsförmåga och minne försämras, vi kan göra 

felaktiga bedömningar, få svårare att se problemlösningar, och att anpassa oss socialt. Även 

känslomässigt kan vi reagera med obehag, t.ex. med ilska, irritation, rädsla, ångest eller 

skuldkänslor (Währborg, 2009). 

 

Tidigare studier har visat att de psykiska faktorerna har en större betydelse för människors 

kroppsliga hälsa än vad man tidigare trott. Att vara stressad under långa perioder utan att få 

tillfälle att återhämta sig tär på kroppens resurser och krafter. Detta kan göra att kroppen 

reagerar med trötthet och att infektioner lättare bryter ut. På lång sikt kan detta medföra att 

kroppen utvecklar stressrelaterade sjukdomar som t. ex hjärt- kärl sjukdomar, muskelvärk, 

spänningshuvudvärk m.m. (Lundberg, Wentz, 2005). 

 

2.3 Kultur 

Taylors definition av kultur är kanske den mest berömda och används av forskare från olika 

discipliner. Den betraktar kulturen som en komplex helhet som inkluderar kunskap, tro, konst, 

moral, lagar och sedvänjor, samt andra förmågor och vanor som man får som medlem av ett 

samhälle. Kultur är en grundsten i religionssystemet. Myter, symboler och ritualer bundna till 

religion kan uppfattas som ett sätt att försöka förstå världen. Under det senaste decenniet har 

ett växande antal forsknings- publikationer ägnats åt relationen mellan religion och hälsa. De 

senaste årens diskussioner kring religion och hälsa har varit delad mellan de som totalt 

förnekar religionens roll för hälsan och de som menar att det finns positiva element i 

religionens roll, för både individer och samhälle (Ahmadi, 2008). 

 

Den kulturella bakgrunden påverkar många aspekter i en individs liv: beteende, 

föreställningar, religion, familjestruktur och inställning till sjukdom, smärta och andra former 

av missöden. Alla individer har sin egen uppfattning om mental hälsa och ohälsa.  

Dessa uppfattningar styrs delvis av individens kulturella och religiösa synsätt på kropp och 

själ vilket också påverkar deras beteende inför sjukdomar samt deras coping–strategier 

(Ahmadi, 2008). 

 

Det finns olika kulturer och religioner, men man måste också beakta att även individer i ett 

och samma religiösa samfund skiljer sig åt, trots att man har liknande religiösa och kulturella 

grundvärderingar.  



 

Individen har internaliserat i ett religiöst tankesätt och därför måste man ta hänsyn till 

individens olika karaktäristiska drag. Kohoe har förstärkt detta genom att påpeka att det 

varken finns ett katolskt psyke, ett metodist psyke, ett judiskt psyke eller ett muslimskt psyke 

(Ahmadi, 2008). 

 

2.4 Grunder i islamsk tro 

Islam har sitt ursprung i både kristendomen och judendomen. Dessa utgör tillsammans 

världens tre monoetiska religioner, vilket innebär att man tror endast på en Gud. Islam är 

ursprungligen ett arabiskt ord som betyder ”att ge sig hän” eller ”överlämna sig”. Den 

islamska tron bygger på läran om Allah, muslimernas ende Gud och allsmäktiga skapare. 

Deras tro består av fem pelare som en praktiserande och troende muslim måste följa.  

Dem fem pelarna utgör i stort sett stommen i en muslims dagliga liv: 

1, Trosbekännelse  

2, Bön 

3, Allmosa 

4, Fasta 

5, Välfärd 

Koranen, islams heliga skrift, är Allahs budskap till mänskligheten. Koranen är Allahs ord så 

som de uppenbarades via ärkeängeln Gabriel till profeten Mohammed. Religionen har ett 

starkt inflytande på både kulturen, den offentliga livsformen och lagstiftningen i muslimska 

länder (Lawrence, Rozmus, 2001).   

 

2.4.1 Den Islamska medicinen  

Den islamska medicinen inkluderar alla metoder innom den moderna medicinen, men skiljer 

sig ändå åt då muslimer anser att den största läkekonsten är tro och prästetik, som vägleder 

och orienterar. En av de viktigaste kriterierna i den islamska medicinen är att islam är en 

religion som presenterar en helhetsbild av relationen mellan kropp och själ. Detta är extra 

viktigt när det gäller det islamska perspektivet på mental hälsa (G., Hussein Rassool, 2000). 

 

2.4.2 Islams syn på psykisk hälsa 

I den islamska tron så baseras mental hälsa och välbefinnande på erkännandet av människans 

medfödda brister. Det finns ett starkt religiöst tänkande när man bemöter psykisk ohälsa inom 

den islamska medicinen. Men islam förkastar det övernaturliga och de demoniska 

förklaringarna till mental sjukdom. Man betonar istället att dessa sjukdomar är produkter av 



 

en obalans mellan kroppens fyra kardinalsafter (blod, slem, gul och svart galla).  Islam 

erkänner en mental hälsa och accepterar därför den psykiska förklaringen av mental sjukdom 

och användandet av olika former av psykoterapi (G., Hussein Rassool, 2000). 

 

Islam skiljer mellan psyke och själ men anser inte att själen är en motpol till psyket. Själen 

omfattar psyket och även de fysiska aspekterna av människan. I islam är det världsliga 

gudomligt, alltså det kroppsliga, och det är i detta sammanhang som den helande effekten av 

vissa andliga handlingar förklaras, t.ex. att be böner eller recitera Koranens verser m.m. (G., 

Hussein Rassool, 2000). 

 

Enligt muslimerna är Gud absolut transcendent; en mångkunnig skapare och ingenting sker 

utan hans tillåtelse. En total underkastelse för Hans vilja och ett totalt förtroende för Hans 

förskoning ger evig fred. Hans lagar siktar på att ge fred, säkerhet, samt lugn och ro och att 

skapa ett sunt, moraliskt och säkert samhälle. Sjukdomar och annan misär tolkas som Guds 

prövning av sina undersåtar. Att uthärda dessa prövningar med tålamod höjer statusen hos 

Allah (Ahmadi, 2008). 

 

2.5 Begreppsdefinition  

 

Religion  

Är en heltäckande definition som kan ses som olika svar på frågor om livets mening och mål, 

moraliska plikter samt plikter mot medmänniskor. Symbolik, myter och riter hör till 

religionens kännemärken (www.nationalencyklopedin.se).  

 

Muslim 

Muslim är den vanligaste benämningen för anhängare till islam. Ordet används i Koranen 

också om profeterna före Muhammed, bland dem Abraham (Ibrahim) och Jesus (Isa), som 

kallas "Guds undergivna"(www.nationalencyklopedin.se). 

 

Coping  

Har sitt ursprung i den forskning Richard Lazarus och hans medarbetar bedrev i USA på 

1960- talet. Under senare år har begreppet kommit att användas vid behandling av stress och 

dess relaterade sjukdomar. Begreppet definieras av Lazarus och hans medarbetare på följande 

sätt:  



 

 

’”… ständig föränderlig, kognitiva och beteendemässiga, ansträngningar 

för att klara specifika yttre och/eller inre krav som tär på eller till och med 

övergår individens resurser” (Währeborg, 2009).  

 

3. Litteraturgenomgång  

Sökord: muslim, islam, stress, coping, hälsa, kultur, religion.  
 
 

3:1 Litteratursökning  

En del av den litteratur som används i denna undersökning har hittats via Mittuniversitetets 

biblioteksdatabas MIMA och artikelsök i Pubmed samt i det nationella biblioteket LIBRIS. 

Ett antal böcker har används i undersökningen vilket då har hittats som referenser i tidigare 

snarlika undersökningar inom området. Sökning på Internet har även används med sökmotorn 

Google. 

 

3.2 Stress  

På en grundläggande nivå kan vi säga att stress definieras av förhållandet mellan de krav som 

ställs på oss och den förmåga vi har att bemöta dessa krav. Den stress som vi känner igen är 

framförallt den som uppstår då kraven väger tyngre än förmågan. Men stress kan också uppstå 

när förhållandet är det omvända, d.v.s. då vår förmåga att kunna göra något är större än de 

krav som ställs på oss. Stress har blivit klassad som den nya ”folksjukdomen” i det moderna 

samhället. Författaren, Peter Währborg (2009), har skrivit boken Stress och den nya ohälsan 

där han beskriver både dem biologiska och psykologiska reaktionerna av stress.  

 

Stress påverkar också vår livskvalitet och vårt välbefinnande på många olika plan. 

Konsekvenserna av stress på emotionella (känslomässiga) och mentala funktioner har 

beskrivits som trötthet, koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsbrist, isolering, ledsenhet, 

apati, håglöshet, ilska och irritation, lättväckt oro, hopplöshets- och uppgivenhetskänslor 

(Währborg, 2009). 

 

Att psykiska sjukdomar ofta förvärras av stress är välkänt. Men det finns också ett antal 

psykiatriska sjukdomstillstånd där stressen varit den viktigaste orsaken till sjukdomen. Hur 

stressreaktionen yttrar sig beror bl a på stressfaktorns art och på dess varaktighet.  



 

I boken Stressad hjärna, stressad kropp skriven av Ulf Lundberg och Görel Wentz (2005)  

sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa.  

 

Under stressforskningens historia så har man på senare tid kommit fram till att psykiska 

faktorer har större betydelse för vår hälsa än vad man tidigare har trott. Statistiken över 

stressrelaterade sjukskrivningar talar sitt tydliga språk och dem som först drabbas är oftast 

dem som befinner sig längst ner på den sociala skalan. Faktorer som kan orsaka stress brukar 

med ett gemensamt ord kallas för stressorer och de förekommer på många håll i vår 

omgivning. Det finns stressorer som påverkar alla människor på ett eller annat sätt, 

exempelvis tidsbrist, men dessa faktorer kan ha olika effekt på olika personer. En sak som 

stressar en människa på ett positivt sätt, kan inverka negativt på en annan individ (Lundberg, 

Wentz, 2005). 

 

3.3 Kultur och hälsa 

Hälsa är en viktig fråga för varje individ och varje samhälle. Det finns skilda uppfattningar 

om vad hälsa innebär hos alla människor. Kunskap, betydelsen av kultur, religion och etnicitet 

påverkar människor uppfattningar och får en påverkande roll om vad hälsa innebär. I boken 

Kultur och hälsa skriven av Fereshteh Ahmadi (2008) så beskrivs vikten av religion och 

kultur i uppfattningen av sjukdom eller hälsoproblematik.  

 

Kunskap om hur hälsa och ohälsa uppfattas i olika kulturer och av olika religiösa samfund ger 

en inblick och en förståelse för hur individer handskas och upplever den uppkomna ohälsan. I 

boken belyser Ahmadi (2008) hur viktigt det är att ha en kunskap om hur olika kulturer och 

religioner uppfattar hälsa och ohälsa för att kunna bemöta dessa patienter inom vården på 

bästa möjliga sätt. Boken belyser även religionens roll och betydelse i coping av olika 

sjukdomar.  

 

 
3.4 Vetenskapliga artiklar  

I artikeln “Culturally sensitiv care of the muslim patient” beskriver Paul Lawrence och Cathy 

Rozmus (2001) betydelsen av hur viktigt det är att inneha kunskap och förståelse för den 

islamska religionen. Artikeln tar även upp Leiningers Sunrise-modell som är en forskning 

som bygger på att finna förståelse för den kulturella mångfalden och den humanistiska 

omvårdnaden. Transkulturell omvårdnad definieras av Leininger som ett område där 



 

sjuksköterskan bör vara uppmärksam på kulturella faktorer. Syftet med Leiningers 

omvårdnadsteori var att utforska kulturella likheter och olikheter för att på så sätt ge djupare 

kunskap i omvårdnadskompetens hos vårdpersonal. Det Leiningers ville betona i sin 

undersökning var att sjukvårdens personal bör uppmärksamma kulturella faktorer som 

kulturella värden, tro, levnadsätt och livsstil, vilka kan spela en viktig roll i att förbättra 

omvårdnaden.  

 

Teorin riktas mot att beskriva, förklara, översätta och förutse fenomen som kan relateras till 

omvårdnad och kultur för att därefter identifiera och dokumentera specifik 

omvårdnadskunskap. Parallellt med denna teori så utvecklade Leininger den så kallade 

Sunrise–modellen som illustrerar teorins alla faktorer. Sunrise–modellen har varit en av de 

mest använda vid utvecklingen av transkulturell kunskap och förståelse för de arabiska 

muslimernas världssyn, historia och sätt att uttrycka hälsa.  

 

I artikeln “Religious views of the “medical” rehabilitation model: a pilot qualitative study” 

skriven av Gavin Yamey och Richard Greenwood (2001) har man undersökt vilka religiösa 

påverkningar som finns i samband med en rehabiliteringsprocess. I denna undersökning har 

man fått fram att religiöst troende oftast har bättre psykisk och mental hälsa och är mindre 

beroende av vård. I artikeln så betonas även vikten av att ha en förståelse av och en insikt i 

hur religionen påverkar individens hantering och val i ett sjukdomstillstånd. Man tar även upp 

muslimers synsätt på sjukdom och några av deras sätt att hantera dem på. Religiösa coping-

strategier anses vara ett lyckat sätt att handskas med sin sjukdom på, och att beakta 

religionens vikt i en rehabiliteringsprocess är nödvändigt om den ska kunna lyckas.  

 

Artikeln “The cresent and Islam” skriven av G. Hussein Rassool (2000) beskriver omvårdnad 

av muslimska patienter. Man beskriver muslimers religiösa förklaringar till sjukdom, 

sjukdomshantering, samt råd om hur man på bästa sätt bemöter en patient inom sjukvården.  

 

4. Syfte 

Syftet med studien är att försöka få en inblick i hur en mindre grupp muslimer från staden 

Manavgat hanterar och uppfattar stress.  

 

4.1 Frågeställning: 

Hur uppfattar och hanterar muslimskt troende i Manavgat, Turkiet, stress? 



 

4.2  Avgränsningar 

Då undersökningen tog plats i Turkiet så innebar det att nästan alla av landets invånare är 

muslimer. Vilket gjorde att en begränsning var tvungen att sättas i valet av respondenter i 

undersökningen. För att minska antalet valbara respondenter så begränsades urvalet till 

muslimer som någon gång upplevt stress och sökt/fått hjälp av samhällets resurser. För att 

ytterligare begränsa antalet så valdes ett specifikt allmänt sjukhus ut i Manavgat där man hade 

hjälpresurser mot stress.  

 

5. Metod 

5.1 Metodologiska utgångspunkter   

Eftersom undersökningen bygger på att finna en förståelse för respondenternas upplevelse av 

och hantering av stress så valdes den kvalitativa forskningsstrategin. Den kvalitativa strategin 

ser den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap som tillhör individernas 

skapande och konstruerande förmåga (Bryman, 2001).  Metoden innebär att man studerar hur 

människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten (Jacobsen, 2003). Till skillnad 

från den naturvetenskapliga traditionen där man observerar, registrerar och mäter en mer eller 

mindre given verklighet så riktar sig det kvalitativa synsättet mer mot individen.  

 

Genom det kvalitativa synsättet är man intresserad av hur individen upplever, tolkar och 

strukturerar den omgivande verkligheten i relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter 

- hur livet och omvärlden får mening (Bryman, 2001).   

 

Då syftet är att skapa en djupare förståelse för en specifik upplevelse så har en 

fallstudiedesign valts. En fallstudiedesign riktar fokus till den enhet man är intresserad av att 

undersöka. Fallstudiens viktigaste mål är förståelsen, insikten av samspelet mellan personers  

upplevelser av en situation och det sammanhang där denna konstruktion av verkligheten äger 

rum (Jacobsen, 2003). Svårigheten med att använda en fallstudie är att det inte finns några 

tydliga ramar för vad ett fall är utan betoningen ligger på ett intensivt studium av en enhet. 

Denna enhet kan utgöras av en person, en grupp personer, en speciell händelse eller en plats 

(Backman, 2008; Bryman, 2001; Jacobsen, 2003). I denna undersökning så utgörs fallet av 

muslimers upplevelse och hantering av stress. 

 

 

 



 

5.2 Urval 

Valet av respondenter i undersökningen gjordes med hjälp av en lokal rehabiliteringsenhet 

samt ett specifikt allmänt sjukhus i Turkiet. Kriterierna för att delta i undersökningen var att 

respondenten någon gång upplevt stress och fått någon form av hjälp/behandlig för det.  

Utifrån de alternativ som uppkom med hjälp av sjukhusets tips och råd så gjordes ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att man väljer respondenter på grund av 

tillgänglighet (Bryman, 2001). Utifrån undersökningens urval så fanns medvetenhet om att det 

inte går att genaralisera hela muslimska befolkningen utifrån resultatet. Det är omöjligt att 

genaralisera resultat från ett bekvämlighetsurval eftersom man inte vet säkert vilken 

population detta är representativt för. Resultaten kan däremot fungera som ansats till vidare 

forskning inom ämnet (Bryman, 2001). Kontakten med respondenterna togs med hjälp av 

sjukhuset och via en tolk.  

 

5.3 Insamling av data  

Målet med undersökningen var att hålla intervjuerna så öppna som möjligt för att skapa en 

inblick och få en djupare förståelse. För att kunna få dessa möjligheter så valdes en kvalitativ 

metod med semi-strukturerade djupintervjuer som mall. När man genomför semi–

strukturerade intervjuer så förhåller man sig till specifika teman som man önskar beröra i 

undersökningen (Bryman, 2001). För att få med de teman som önskades undersökas i denna 

rapport så utformades ett intervjuschema för att vidare kunna utföra djupintervjuer (se. 

Bilaga1). 

 

Fördelarna med att använda semi–strukturerade intervjuer är att intervjuprocessen förblir 

flexibel och öppen kring det önskade tema som forskaren avser att undersöka. Det som kan 

vara en nackdel i valet av att använda sig av semi- strukturerade intervjuer är att det kan bli ett 

hinder för att få en riktig bild av den världsbild intervjupersonen upplever (Jacobsen, 2003).   

Innan intervjuerna utfördes på respondenterna så gjordes en mindre pilotstudie för att 

säkerställa att frågorna fungerade som tänkt och även försäkra att undersökningen i det stora 

hela skulle bli bra. Genom att utföra en pilotundersökning så uteslöts även risken för att ställa 

eventuella generande frågor, kränkande frågor eller obegripliga frågor (Bryman, 2001).  

 

 

 



 

Antalet respondenter var 12st. Åldern varierade från 28 till 45 och det var 5 kvinnor och 7 

män som deltog. Djupintervjuerna gjordes på olika ställen då vissa kände sig mer bekväma att 

sitta någonstans mera öppet som exempelvis ett café medan andra föredrog att träffas och 

prata i någon av sjukhus/rehabiliterings-avdelningarnas utrymmen.  

Det förekom även att några ville träffas i sina hem, då de ville visa sitt intresse för 

undersökningen och även sin gästfrihet mot mig som västerlänning. Under intervjuerna fanns 

en tolk närvarande för att visa respekt för att alla inte var engelsktalande. Varje 

intervjutillfälle tog mellan 30- 45 min och innan intervjun började så förklarades 

undersökningens syfte mer noggrant samt att deras svar på undersökningens frågor kommer 

att behandlas helt anonymt.  

 

5.6 Analys av data  

Alla kvalitativa analyser inleds med att man samlar in rådata. Detta kan vara i form av 

utskrifter av intervjuer, videoinspelningar, observationer eller anteckningar (Jacobsen, 2003).   

 

Insamlingen av rådata i denna undersökning var i form av anteckningar. Anteckningarna från 

intervjuerna skrevs rent direkt efter varje intervjutillfälle för att inga viktiga detaljer skulle 

missas. Efter intervjuerna så skrevs även egna anteckningar ner, då varje intervjutillfälle gav 

sitt eget speciella huvudintryck. De egna anteckningarna användes som en stödmall då de 

kunde underlätta analyseringen i renskrivandet av intervjusvaren. I analysarbetet så 

avidentifierades även respondenternas svar och nummer skrevs istället på varje intervju.  

 

Innehållsanalys gjordes på intervjutexterna enligt Graneheim & Lundman (2004). I manifest 

innehållsanalys görs ingen tolkning i analysen, utan enbart en kategorisering utifrån 

substansen i citaten. Analysprocessen har vägletts av en intervjuguide. Första steget i analysen 

var att noggrant läsa igenom de utskrivna intervjutexterna. Anledningen till detta är för att 

finna en övergripande förståelse för innehållet i texterna. I det andra steget så lästes texterna 

ännu mera ingående för att få en gemensam helhetsbild av analysenheterna. Därefter valdes 

meningsbärande enheter ut i texterna, enheter som är ord, meningar eller stycken som har 

gemensamma egenskaper utifrån undersökningens innehåll och kontext. Efter det så 

reducerades enheterna till kortare meningar där det väsentliga innehållet fortfarande framgick. 

Processen av nedkortningen av texten fortgår till dess kärninnehåll, vilket slutligen kan 

betecknas som en kod. Efter denna process så strukturerades meningarna upp i kategorier som 

återspeglade det centrala budskapet i den ursprungliga meningen. Tre subkategorier framkom 



 

under processen som sedan sorterades in i tre huvudteman: Religion, Familjen samt Allmänna 

och egna strategier. 

 

5.7 Etiska överväganden  

Då denna undersöknings syfte är att försöka finna förståelse för individers upplevelse och 

hantering av stress så innebär det i regel att ett intrång i den enskilda individens privatliv 

uppstår. Utifrån boken Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete skriven av Jacobsen så finns tre 

grundläggande etiska krav som har använts i denna undersökning. De etiska kraven är 

följande: informerat samtycke, krav på skydd av privatliv och krav på att bli korrekt 

återgiven. Dessa etiska krav har försökt efterföljas under hela undersökningen.  

 

5.7.1 Informerat samtycke  

Innebär att den som deltar i undersökningen gör det frivilligt och att det frivilliga deltagandet 

bygger på att individen vet allt om de risker och möjligheter det kan innebära. För att 

människor ska kunna välja fritt om de ska delta i undersökningen eller ej så måste fullständig 

information om undersökningens syfte delges. Samt vilka fördelar och nackdelar som kan 

efterföljas av undersökningen för individen (Jacobsen, 2003). Via tolken så förklarades 

undersökningens syfte och innebörden av arbetet.  

 

5.7.2 Skydd av privatlivet 

Lika viktigt som kravet på frivillighet är att de som undersöks har rätt till sitt privatliv, det vill 

säga en frizon i livet som inte är nödvändig att undersökas. Risken som bejakats i denna 

undersökning är anonymitet. Att man kränker en individs privatliv uppstår först och främst 

när det är möjligt för utomstående att identifiera enskilda personer i ett datamaterial. Detta är 

särskilt vanligt i kvalitativa studier där man i regel använder sig av ett mindre antal 

undersökningsobjekt (Jacobsen, 2003).   

 

I denna undersökning så har anonymitet varit en viktig del, men den som deltagit i 

undersökningen har inte garanterats anonymitet. Förklaring har givits om att absolut 

anonymitet inte kan utlovas, men att en avidentifiering kommer att ske (Bryman, 2001/2007). 

 

 

 



 

5.7.3 Krav på korrekt presentation av data  

I den mån som varit möjlig så ha resultatet försökts återges på ett så korrekt och fulltsändigt 

sätt som möjligt, samt att placera in informationen i sitt sammanhang. Upplysningar gavs 

även till deltagarna om hur uppsatsen kommer att offentliggöras.  

 
6. Resultat 
 
Studien utgick från en kulturell forskningsansats vars huvudsyfte var att få insikt i hur 

individer i en muslimsk kultur resonerar kring stress. Intresset var att få reda på hur man som 

religiöst troende muslim upplever och hanterar stress?  

 

Under undersökningen framkom det svar som var likasinnade vilket gjorde att tre olika huvud 

strategier kunde formas. Dem tre strategierna blev: 

 

• Religion  

• Familj 

• Allmänna och egna strategier  

 

 

6.1 Religion  

Att söka stöd i sin religion var den enda gemensamma faktorn som användes av alla 

informanter oavsett kön och ålder. Från undersökningen så framkom två olika sätt som man 

använder i upplevelsen och i hanteringen av stress, dessa två var följande: 

• Moskén - dit går man för att finna lugnet  

• Bön – ett sätt att hantera stress  

 

Angående det första alternativet så berättar några informanter att moskén är en helig plats där 

man kan finna lugnet. En respondent beskrev moskéns betydelse på följande sätt: 

 

”Moskén är lite som en tillflyktsort för mig då jag behöver en paus 

från vardagens stress. I moskén finner man ett lugn och man får tid att 

lyssna inåt.”  

 

 



 

En annan respondent beskrev moskén som:  

 

”Moskén är en plats där man kan prata med Allah. Jag försöker visa 

Allah förståelse och tålamod för dessa tester som jag utsätts för. Detta 

gör jag genom att be i moskén”.  

 

Angående det andra alternativet, bönen – ett sätt att hantera stress, handlar det om hur man 

kan hantera stress utanför moskén men ändå med hjälp av Allah. Några informanter beskriver 

bönen som en väldig viktig del i sitt liv. Genom att använda dem fem dagliga bönerna är ett 

sätt att bli mer livs – orienterad och mindre knuten till den tillfälliga världen. En respondent 

beskriver bönens betydelse för stress på följande sätt: 

 

”Det är lätt att fastna i vår egen stress och oro. Men om vi minns att 

våra liv är kort och tillfälligt, och att evigt liv kommer efter döden, så 

sätts våra bekymmer i perspektiv. Kom ihåg att livet kort”. 

 

En annan respondent beskriver bönens betydelse följande: 

 

”Genom vår tro på övergående av livet i denna värld så påminner det 

oss att oavsett svårigheter, prövningar, ångest och sorg som vi kan 

drabbas av i denna värld är Allah som testar våran kärlek för honom. 

Allah utsätter oss bara för det här en kort tid i jordelivet. Det är 

därför det är viktigt att hantera dessa tester med tålamod så att Allah 

belönar oss för detta i vårat nästa liv”. 

 

6.2 Familjen 

I denna strategi så upplevs det som en stressfaktor för vissa informanter och för andra ett sätt 

att hantera stress på. Några informanter anser att stress uppkommer när man inte kan försörja 

familjen, när man inte har tillräckligt med mat och att arbetet ger dåligt med pengar. Andra 

informanter menar att familjen ger stöd när man känner sig stressad och otillräcklig. Detta kan 

var i form av tillskott med pengar, extra hjälp i hemmet, större förståelse och möjligheten att 

kunna samtala om Allah. 

 



 

Då denna punkt, familjen, fick resultat av två olika anseenden så delas punkten upp på 

följande sätt: 

• Familjen – en stressfaktor 

• Familjen – ett gott stöd  

 

I den första uppfattningen, familjen – en stressfaktor, så var informanterna mest män. Här 

känner informanterna en press på att dra in pengar till familjen så att dem har mat, kläder och 

andra nödvändigheter. Då det är männen som oftast arbetar så blir det även en stress för dem 

när arbetet går dåligt och inte ger tillräckligt med pengar som familjen är i behov av.  

En respondent beskriver det på följande vis: 

 

”Familjen är min ögonsten men det blir ofta ett stressmoment för mig 

då det är jag som har huvudansvaret för våran ekonomi. Det är bara 

jag som arbetar och det är jätte jobbigt för mig när arbetet går dåligt. 

Att kunna försörja min familj är det viktigaste för mig”.  

 

I den andra uppfattningen, familjen – ett gott stöd, så var informanterna mest kvinnor. Här 

ansåg informanterna att familjen var ett gott stöd när man kände sig stressad. Familjen kunde 

bidra med pengar om det behövdes och familjemedlemmarna kunde komma och hjälpa till i 

hemmet. Några av informanterna ansåg att be med sin familj var väldigt avslappnade och 

rogivande. 

 

En respondent beskriver familjens stöd på följande sätt:   

 

”Jag har mycket stöd av min familj när jag känner mig stressad. Jag 

brukar oftast inte klaga då jag vet att det kan vara mycket värre saker 

som kan hända. Jag brukar ofta prata med min familj och vi brukar be 

tillsammans i hemmet”. 

 

 

 

 

 

 



 

6.3 Allmänna och egna strategier: 

Några av informanterna hade fått hjälp med sin stress av allmänna sjukvården och andra hade 

egna tillväga gångsätt att hantera sin stress på. Den allmänna sjukvården kan erbjuda 

stresshantering i form av samtal med psykolog och/eller medicinering. 

 

Då det finns två berörda tillväga gångsätt som beskriv under denna punkt, allmänna och egna 

strategier, så delas det upp på följande vis: 

 

• Hjälp av allmänna sjukvården  

• Egna strategier 

 

Det första tillvägagångssättet, hjälp av allmänna sjukvården, så har informanterna fått 

erbjudande om medicinering eller någon form av samtalshjälp. Några av informanterna har 

genomgått eller påbörjat någon form av medicinering. 

En av respondenterna beskriver det på följande sätt: 

 

”Jag gick till doktorn och fick medicin utskrivet för min stress. Jag fick 

medicin i tablett form och injektioner som skulle tas varje kväll för att 

skulle kunna sova. Jag fick även erbjudande om samtal med psykolog 

men avböjde då jag anser att jag inte var en knäppskalle som behövde 

psykhjälp bara för att jag var stressad”. 

 

Det andra tillvägagångssättet, egna strategier, är dem informanter som har egna sätt att 

hantera sin stress på. Detta är då inte i form av moskéns eller bönens hjälp utan mera icke- 

religiösa lösningar att handskas med problemet stress. Några av dessa sätt är överkonsumtion 

av alkohol och tobak för att kunna varva ner när man känner sig stressad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En respondent som använde sig av en egen strategi mot stress uttrycker sig på följande sätt: 

 

”Jag dricker alkohol när jag känner mig stressad, det blir som ett 

sorts hjälpmedel för mig. Jag brukar dricka lite för mycket ibland för 

att hålla mig lugn då jag kan bli väldigt arg och frustrerad när jag 

känner mig stressad. När jag blir arg går det ut över min familj och 

mitt arbete. Jag har också svårt att sova när jag är stressad och då 

hjälper det med att dricka ett glas innan jag går och lägger mig”.  

 

 

7. Diskussion  

 

7.1 Metoddiskussion  

 

Syftet med denna undersökning var att få en insikt i och förståelse för hur muslimer upplever 

och hanterar stress utifrån deras egna kulturella normer. Undersökningen genomfördes med 

en kvalitativ metod med djupintervjuer. Resultatet analyserades utifrån Graneheim & 

Lundman (2004) innehållsanalysmetod.  

 

Undersökningens praktiska svårigheter har varit språkhinder, skepsis mot västerländska 

metoder och att få kvinnor att medverka i undersökningen. Skepsis mot västerländska metoder 

yttrade sig genom misstänksamhet mot mig och mitt syfte med undersökningen. Att få 

kvinnor att kunna medverka i undersökningen gav stora svårigheter då kvinnans man var 

tvungen att godkänna deltagandet. Då svårigheten fanns att finna kvinnor som hade möjlighet 

att delta i undersökningen gjorde det att det påverkade könsfördelningen mellan 

respondenterna.   

 

Undersökningens litterära svårigheter har varit att finna information om tidigare studier inom 

området. Mycket information har hittats om transkulturell omvårdnad av andra etniska 

minoriteter men ingenting hittades vid sökningar inom ramen av undersökningens syfte.  

 

Slutligen finns medvetenheten om att uppnå fullkomlig objektivitet aldrig kan uppnås i 

samhällelig forskning. Målet var att genom hela processen hålla personliga värderingar på 

avstånd för att dessa inte skulle påverka utförandet av undersökningen.  



 

 

Det åligger sedan granskaren att fastslå i vilken utsträckning det är möjligt att styrka 

resultaten. Likaså är det upp till var och en att bedöma om resultaten är överförbara till andra 

situationer (Bryman, 2001).  

 

 

7.2 Resultatdiskussion  

 

Resultatet har diskuterats utifrån relevant litteratur från tidigare forskning inom området. 

Diskussionen sker under rubrikerna: Muslimers synvinkel på stress, Copingstrategier och 

Familjestruktur- betydelsen av genus. Resultatet av undersökningen visar att respondenternas 

religion inte bara har ett starkt inflytande utan även påverkar landets kultur och 

respondenternas levnadsätt.   

 

7.2.1 Muslimers syn på stress  

Religion var i undersökningen en grundsten i alla respondenternas livsform och deras 

handlande och upplevelser var formade efter den islamska tron och traditionen.  

Flertalet av respondenterna betonar att deras stress uppkommer som en prövning av Allah.  

 

Enligt den muslimska läran sker ingenting utan Guds vilja, detta inkluderar friskhet och 

sjukdom. För en muslim är det bara Gud som kan bota (Ahmadi, 2008). Sjukdom, lidande och 

död anses vara en del av livet och en prövning från Allah. Utifrån respondenternas svar i 

undersökningen så kan stress betraktas som en sorts ”sjukdom” hos muslimer. Precis som 

man ser andra sjukdomar som en prövning från Allah så ser man även stress som en prövning 

av deras underkastelse och förståelse för sin Guds vilja.  

 

Angående den islamska traditionen och synen på hälsa är det viktigt att betona att islam inte 

bara är en religion, utan också ett socialpolitiskt system som erbjuder omfattande 

metodologiska lösningar för människans andliga, intellektuella och vardagliga problem. Islam 

förkastar inte sjukvården och man ser sjukvårdens kunskap som en gåva från Allah. Enligt 

tron skall en människa göra det bästa den kan för att bota en sjukdom. Allah har gett 

människan intellekt, sunt förnuft och förmågan till logiskt tänkande för att på så sätt kunna ha 

möjligheten till att bota sin sjukdom. Det kan t o m sägas vara en av människans plikter 

gentemot sin Skapare att utveckla botemedel för olika sjukdomar ur de läkande örter som 



 

Allah ställt till människans förfogande. Men trots att Allah har gett sina undersåtar denna 

möjlighet så ligger ändå makten i Hans vilja att bota eller att inte bota sjukdomen (Lawrence, 

Rozmus, 2001).  

 .  

Utifrån respondenternas svar i undersökningen så kan man se att deras religion har skapat en 

uppfattning om vad stress är för dem. Flertalet av respondenterna anser att stress uppkommer 

som en test från Allah, och om man visar sin förståelse och underkastelse för Honom så 

kommer Han bota stressen.  

 

Vissa av respondenterna hade också använt sig av medicinska metoder för sin stress i 

kombination med det religiösa. Men respondenterna var noga med att belysa att det bara är 

Allah som kan ge bot mot stressen eller andra sjukdomar även om man vände sig till 

sjukvårdens metoder. Så trots att respondenterna gjorde allt för att bota sin sjukdom utifrån 

medicinska eller terapeutiska metoder så anser man att resultatet, oavsett om det blir lyckat 

eller inte, är Guds vilja.  

 

7.2.2 Copingstrategier 

Coping som begrepp har haft en grundläggande betydelse inom psykologin i mer än 60 år. 

Med coping menas ett allmänt sätt på vilket vi bekämpar eller förhindrar stress genom. 

Coping kan bli definierat som en process genom vilket individer försöker förstå och handskas 

med betydelsefulla krav i deras liv. Coping är ett beteende individen väljer för att möta en viss 

stressig situation. Detta beteende är ett uttryck för vissa attityder som uttrycker individens 

internaliserade normer och värderingar (Ahmadi, 2008).  

 

Flertalet av respondenterna visar att religion är det största och kanske den enda självklara 

copingresursen mot stress.  Moskén och den dagliga bönen är de främsta metoderna som man 

tillgår för att lindra och förstå sin stress. Alla respondenter anser att det är mycket viktigt att 

visa Allah förståelse och tacksamhet även då Han utsätter sina undersåtar för olika 

prövningar. Om man inte skulle göra detta så kan värre missöden uppkomma då man ”trotsar” 

sin Guds vilja.  

 

Den islamska kulturen kan anses påverka hela det sociala livet, dess institutioner, lagar, 

kunskap, seder, moral och livsstilar. Muslimers syn på och attityd till politik, ekonomi, 

arbetsliv, sexualitet, familjeliv, religion och moral spelar en viktig roll i hur man väljer att 



 

hantera en stressig situation.  Det centrala i respondenternas liv tycks vara just religionen 

vilket även verkar flätas samman med deras kultur. Copingstrategier formas utifrån 

individernas levnadskultur vilket visar sig i denna undersökning då man använder religionen 

inte bara till sökande av tröst utan också för andra ändamål. Målen är relaterade till helighet, 

meningsfullhet, jaget, hälsan, intimitet och till en bättre värld (Rassool, 2000). 

 

Betoningen av kulturens roll som en nödvändig faktor som avgör individens uppförande, 

inställning och uppfattning betyder inte att kulturen är den enda variabeln som påverkar 

coping. Troligen spelar genus, ålder, ekonomisk ställning, utbildning, utveckling och mental 

hälsa också en viktig roll (Ahmadi, 2008).    

 

De sociala och ekonomiska skillnaderna i varje samhälle har blivit till en spegel av 

folkhälsans fördelning. Ju högre upp i samhällsstegen man befinner sig, desto bättre hälsa och 

längre liv jämfört med om man befinner sig snäppet under (Lundberg, Wentz 2005).  

 

Respondenterna som deltagit i undersökningen har befunnit sig på en lägre nivå i 

samhällstegen. För flertalet av dem så har ekonomiska svårigheter funnits och många av dem 

bor och lever under lågstandardförhållanden. Religion behöver inte i regel vara den enda 

tillgängliga resursen i dessa individers livsstil, andra hjälpmedel kan vara lättare att tillgå 

(Ahmadi, 2008). Men i denna undersökning så har andra alternativ varit ekonomiskt omöjligt 

för en del, medan andra prioriterat att vända sig till sin religion. Några av respondenterna 

använde sig av både religiösa riter samtidigt som man utnyttjar moderna medicinska metoder. 

Detta gör att religionen har fått en stark roll som coping-resurs för respondenterna. 

 

Flera av de manliga respondenterna har ett stressfyllt arbete då man oftast arbetar inom 

turistnäringen. Detta har gjort att några av respondenterna som deltagit röker och intar alkohol 

allt oftare för att kunna kontrollera sin stress. De är fullt medvetna om hälsoriskerna och att 

det strider mot deras religiösa troende men trots detta så verkar detta skadliga beteende fylla 

en viktig funktion. De negativa psykosociala faktorerna, kombinerat med en dålig ekonomi, 

minskar viljan att söka erforderlig medicinsk vård och bibehålla en bra hälsa (Währborg, 

2009).   

 

 

 



 

 

7.2.3 Familjestruktur – betydelsen av genus   

Familjen har varit en viktig del för flertalet av respondenterna i undersökningen. Hos familjen 

har några funnit stöd och trygghet medan andra har sett sin familj som det mest viktigaste i 

livet men också som en källa till stress. När respondenten ansåg att familjen var ett 

stressmoment så var det mest av ekonomiska skäl då man inte fick ekonomin att räcka till. 

 

I denna punkt framgick även genusskillnaderna mellan män och kvinnor väldigt tydligt. 

Flertalet av männen ansåg att familjen kunde bli ett starkt stressmoment under många och 

ibland långa perioder. Medan kvinnorna ansåg att familjen var en källa för återhämtning och 

stöd när det kom till stress. Detta kan bero på att männen har huvudansvaret enligt religionens 

och kulturens normer för att kunna försörja sin familj i alla ekonomiska element. Det är oftast 

enbart männen som är yrkesverksamma i familjerna och därför lever oftast hela familjer på 

bara en inkomstkälla. Enligt religionen så bär mannen hela ansvaret för att kunna försörja sin 

familj medan ansvaret för hemmet och för barnen vilar på kvinnan.  

 

Orsaken till att mannen bestämmer i familjen är enligt islam de fysiska och psykiska 

skillnaderna som råder mellan könen. Mannen bör alltid kunna bege sig ut för att söka 

livsuppehälle för sin familj medan kvinnan är mera emotionell och är i större behov av att 

känna trygghet vilket gör att hon är mera lämpad till att ta hand om hemmet och barnen 

(Ahmadi, 2008). 

 

Vikten av det sociala stödet har definierats som en resurs gentemot stress och i första hand är 

det relationer eller de sociala aspekterna man avser (Währborg, 2009). Fleratlet av de 

kvinnliga respondenterna ansåg att deras familj var ett stort stöd när man upplevde stress. 

Familjen kom gärna och hjälpte kvinnorna i hemmet med både barnen och hushållssysslor för 

att underlätta i stressade situationer. De kvinnliga respondenterna ansåg det att ha sin familj 

omkring sig och samtidigt kunna utföra religiösa riter, som att be tillsammans, gav mycket 

stöd när man kände av stress.   

 

Stress kan beskrivas som den påfrestning som vi utsätts för när krav och förväntningar inte 

stämmer överens med vad vi kan och förmår. Familjen och det sociala stödet är för många den 

viktigaste sociala resursen för att förebygga stress (Whärborg, 2009). För männen som deltog 

i undersökningen så upplevde dem en stress och ett ansvar för att försörja familjen både av 



 

religiösa skäl och praktiska. För att uppfylla dem religiösa krav som finns på männen i 

försörjningen av sin familj så gav det många gånger en frustration när arbetet går dåligt och 

inte gav tillräckligt med pengar till familjen. Att ständigt känna en stress för sin ekonomi så 

uppstår det lätt en stress inom sitt arbete. Stress i arbetet med en kombination av höga krav 

och litet inflytande över sin arbetssituation skapar förutsättningar för att en kommande 

stressreaktion uppstår (Lundberg, Wentz 2005). 

 

 

Avslutande kommentar  

Av undersökningen så framkom det att muslimers syn på stress är religiöst och kulturellt 

förankrat och att muslimer använder sig av religiösa coping–strategier i sin hantering av 

stress. Förhoppningsvis kan denna undersökning ge en inblick i den muslimska kulturen och 

ge en förståelse för hur muslimer upplever samt hanterar stress. Detta kan eventuellt vara till 

nytta i situationer som kan uppstå i hälso- och sjukvårdssammanhang i Sverige då 

kulturkrockar uppstår dagligen inom sjukvården.   
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Allmän information 
Ålder? 
Kön? 
Religion?  
 
 

Teman  

• Hur upplever du stress? 

• Hur utrycker sig stress för dig? 

• Finns det speciella faktorer som gör dig stressad? 

• Upplever du att det är okej att prata öppet om stress med din omgivning? 

• Vad gör du när du känner dig stressad? 

• Har du några egna speciella sätt att handskas med stress? 

• Har du genomgått några åtgärder mot stress? 

• Hur upplever du att detta har hjälp dig i din situation? 

 


