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Sammendrag 
Denne oppgaven handler om to moskeer og hva som kjennetegnet disse på ulike nivåer. Dette 

fordi forskningen på moskeer i Oslo er mangelfull i en tid der mediefokuset på muslimer i 

Norge er stort. En rekke studier er gjort på individnivå av norske muslimer blant annet av 

Jacobsen (2002; 2005; 2011) og Andersson (2000; 2002; 2006). Imidlertid er det gjort 

amerikanske studier som har tatt for seg trossamfunn mer inngående (Warner og Wittner 

1998; Ebaugh og Chafetz 2000; Foley og Hoge 2007). Liknende studier er også gjort i Norge, 

men da på de kristne migrantmenighetene (Synnes 2012). Jeg ønsket med inspirasjon i 

studiene av trossamfunn fra USA å undersøke to sentrale moskeer i Oslo: Rabita -Det 

Islamske forbundet og Islamic Cultural Center (ICC). 

 

Jeg undersøkte hva som kjennetegnet de to moskeene og hvordan medlemssammensetningen 

var i disse. Rabita holder til i en gammel bygård med tilsynelatende provisoriske løsninger. I 

motsetning er ICC bygget som en moské med alt som hører til. Jeg fant at både Rabita og 

ICC hadde en relativt fleretnisk sammensetning og med deltagere fra en rekke land. 

Majoriteten av medlemmene i Rabita hadde bakgrunn fra arabiskspråklige land. ICC hadde 

en sterkere nasjonal tilknytning, og majoriteten av medlemmene har opphav i Pakistan. De to 

moskeene hadde også det til felles at de begge i stor grad brukte det norske språket. Det var 

også slik at de fleste av aktivitetene for de unge var på norsk, mens tilstelningene for de eldre 

foregikk på majoritetsmedlemmenes morsmål. Når det gjaldt alderssammensetningen, fant 

jeg at begge moskeene hadde en overvekt av eldre menn og unge. Det at de to moskeene 

hadde unge medlemmer var også et trekk informantene mente skilte de to moskeene fra 

mange av de andre muslimske organisasjonene i området.   

	
Videre undersøkte jeg hvilke forhandlinger om identitet og kjønn som var fremtredende i 

moskeene. Det viste seg at de unge medlemmene i de to moskeene så sin muslimske og sin 

norske identitet som sine viktigste identitetsmarkører. Samtidig ble yrke, utdanning og 

familiesituasjon trukket frem. Det mest fremtredende var at informantene definerte seg inn i 

en gruppe av muslimer som så religionen på samme måte som seg selv. Måten de så på 

religionen, var løsrevet fra tradisjoner i foreldrenes hjemland, men i norsk kontekst. Få av 

informantene fant det problematisk å leve som norsk og muslim. Når	det	kom	til	

forhandlingene	om	kjønn	fant	jeg	seks	ulike	tilnærminger:	”Generasjonsproblem”	

handlet	om	at	dagens	kjønnspraksis	var	et	spørsmål	om	generasjon.	”Det	er	kulturen	og	
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ikke	religionen”	var	fortellinger	om	at	det	var	kulturen	i	muslimske	samfunn	som	hadde	

skylden	for	at	islam	hadde	rykte	for	å	være	kvinneundertrykkende. 

”Det er kvinnene som ønsker det” og ”respekt for kvinnen” var fortellinger som forklarte 

kjønnssegregasjon i moskeen ut fra ønsker hos kvinnene selv eller respekt for kvinnen.  

”Koranen sier” er argumenter som hentes fra tolkninger av de hellige tekstene. ”Vi skal redde 

islam fra innsiden” var fortellinger om hvordan kvinnene selv som aktive i moskeen, kunne 

være med på å endre dagens kjønnspraksis.  

	
På organisasjonsnivå undersøkte jeg om det finnes motsetninger mellom ulike grupper i 

moskeen. Jeg argumenterte for at det fantes motsetninger mellom innvandrerne og deres 

etterkommere. Konfliktene mellom de to gruppene handlet om hvor stor betydning tradisjon, 

kultur og språk skulle ha i moskeen. På den ene siden ønsket innvandrerne å bevare og 

formidle kultur, språk og tradisjon fra sine hjemland. På den andre siden ønsket 

etterkommerne å se religion løsrevet fra kulturen i opprinnelseslandene og benytte det norske 

språket i større grad. Jeg så videre at forhandlingene mellom generasjonene hadde vært med 

på å bidra til endring i de to moskeene. Noen av endringene som ble beskrevet var at 

moskeene hadde blitt mer flernasjonale, at moskeene tiltrakk seg flere unge og at norsk ble 

mer vanlig. Noe av grunnen til dette er at etterkommerne har blitt en sterkere gruppe i 

moskeen. Samtidig mener jeg det også foregår en gjensidig påvirkning mellom språk, 

fleretnisitet og unge medlemmer og at det ene fører med seg mer av det andre. 

	
Til slutt undersøkte jeg hvordan Rabita og ICC forholdt seg til flyktningsituasjonen 

2015/2016 og ekstremisme. Rabita drev hjelpearbeid gjennom en uavhengig organisasjon 

som delvis var tilknyttet moskeen. ICC arrangerte id-feiring for asylsøkere. Når det kom til 

spørsmål om ekstremisme tok Rabita sikte på å forebygge ekstreme holdninger ved å 

fokusere på sosiale aktiviteter blant sine medlemmer. De snakket lite dirkete til sine 

medlemmer eller samfunnet utenfor om temaet. ICC på sin side var opptatt av å imøtekomme 

beskyldninger om ekstreme holdninger og skape dialog om temaet. Jeg gjorde funn som tydet 

på at Rabita fremsto som noe innadrettet og hadde sterkt internt samhold, mens ICC fremsto 

som noe mer utadvendte og henvendte seg i noe større grad til storsamfunnet.  

 

For å undersøke dette benyttet jeg to kvalitative forskningsmetoder for å samle inn data: 

deltagende observasjon i moskeene til Rabita og ICC og gjennomførte intervjuer med ti unge-

voksne deltagere og ungdomsledere.  
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Innledning 
Høsten 2015 og våren 2016 ble moskeer i Europa stengt og mediefokuset økte på europeiske 

statsborgere som vervet seg som fremmedkrigere for å støtte opprørsgrupper i Syria eller 

terroristgruppen Islamsk Stat (IS) (Aftenposten 2016). Det ble meldt om flere tilfeller av 

norske fremmedkrigere som reiste til Syria, konfliktene som eskalerte i Syria og som senere 

utløste en migrasjonsbølge til Europa. Norske medier skrev også i økende grad om norske 

islamistmiljøer, og PST økte beredskapen på bakgrunn av terrortrusler fra radikale muslimske 

grupper. I samme tidsperiode ble Europa rammet av en rekke terrorangrep, blant annet i Paris 

og Brussel. Flere av angrepene ble utført av islamistiske terrororganisasjoner. I kjølvannet av 

dette blir samfunnsvitere, ekstremismeforskere, religionsforskere og journalister stadig mer 

opptatt av å knekke kodene og finne ut av hva som trigger radikalisering og hvorfor dette kan 

skje. Blant annet skriver journalist Lars Akerhaug i 2014 boken Norsk Jihad – muslimske 

ekstremister blant oss der han beskriver om hvordan ekstreme miljøer opererer og er en del 

av moskèmiljøene i Oslo. Han nevner Rabita - Det Islamske Forbundet, som en av moskeene 

som har et miljø av muslimer med ytterliggående og radikale oppfatninger (Akerhaug 2014: 

13-14). 

 

Det er gjort noe forskning de siste årene på radikale miljøer, selv om disse kan fremstå som 

lukkede og utilnærmelige. Forskning på moskeer og deres medlemmer kan være et viktig 

supplement til forskning på dette området. Det er mangelfullt og lite oppdatert forskning på 

moskeer i Oslo, selv om det er noen bidrag på området. Jacobsen (2002) studerte to 

muslimske ungdomsorganisasjoner og så på deres tilknytninger til moskeer og deres 

identitetsarbeid rundt tokulturalitet. I studien gjorde hun funn som tyder på at 

andregenerasjons muslimer i Norge har en annen måte å tilnærme seg religionen/islam på enn 

sine foreldre, blant annet fordi de er født og oppvokst med norske verdier og ideer. Hun 

nevner også i denne artikkelen at det vil være spennende å studere hvorvidt de muslimske 

menighetene endres når denne generasjonen får mer å si i moskeene og i de muslimske 

organisasjonene. Det er nettopp denne gruppen, barn med innvandrerforeldre og deres økte 

betydning, jeg skal fokusere på i denne avhandlingen. 

 

Det er imidlertid utført mange studier på moskeer og migrantmenigheter i vestlige samfunn. 

Noen av de ledende studiene innen feltet er gjort i ulike byer i USA fra slutten av 1990-tallet 

og frem til 2007. Studiene gjennomført av Warner og Wittner (1998), Ebaugh og Chafetz 
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(2000) og Foley og Hoge (2007), som undersøkte et stort antall migrasjonsmenigheter innen 

forskjellige religioner. Ronald Synnes (2012) gjorde liknende studier da han tok for seg 

kristne migrantmenigheter i Norge. Liknende studier gjort på andre typer av trossamfunn er 

mangelfull.  

 

Det finnes imidlertid mange studier av islam i Vesten, Skandinavia og Norge. 

Religionshistoriker Kari Vogt var en av de første til å grundig beskrive det muslimske feltet i 

Norge. Islam på norsk (2000; 2005) er en oversiktlig beskrivelse av tiden da de første 

muslimske organisasjonene ble startet, til splittelser og nyopprettelser av moskeer og 

muslimske organisasjoner i Norge.  

 

Mye av islamforskningen i Norge fokuserer på identitet og identitetsdannelse blant unge 

muslimer. På dette feltet er Jacobsen (2002; 2005; 2011), Mette Andersson (2000; 2002; 

2006) og Sissel Østberg (2003) ledende forskere. Andre studier har rettet fokus mot kvinner 

og kvinners stilling i islam. Her har Anne Sofie Roald (2001; 2005), Line Nyhagen (2004; 

2008) Nyhagen og Halsaa (2016) og Beatrice Halsaa (2001) vært sentrale bidragsytere. 

 

Få av studiene har tatt sikte på å beskrive moskeene i seg selv, deres medlemmer og 

aktiviteter og på hvilken måte disse knytter seg til storsamfunnet. Furseth, sammen med 

Repstad, Skålvold og Utaker i Religionens tilbakekomst i offentligheten? (2015) så mer 

generelt på trossamfunn betydning i det norske samfunnet. De undersøkte blant annet 

hvordan religiøse organisasjoner og deres ledere bidro i sivilsamfunnet og i interreligiøse 

felleskap.  

 

Problemstillinger  

På denne bakgrunnen begynte jeg et utforskende feltarbeid høsten 2015. Det gikk ut på å 

besøke ulike moskeer og islamske organisasjoner i Oslo. Etter en rekke uformelle samtaler 

fant jeg etter hvert frem til noen overordnede spørsmål jeg ønsket å undersøke nærmere. Med 

inspirasjon fra de amerikanske studiene på migrasjonsmenigheter og rapporten til Synnes, 

ønsket jeg å beskrive to moskeer og deres medlemmer. Jeg valgte Rabita og ICC da disse 

moskeene virket til å være aktive, med mange arrangementer og aktiviteter. De første 

problemstillingene er av en rent deskriptiv karakter: 
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1. Hva kjennetegner Rabita og ICC som moskeer?  

 

2. Hvordan er medlemssammensetningen i Rabita og ICC  

 

Jeg ønsket her å finne ut hva som kjennetegnet de to moskeene og aktivitetene de tilbyr sine 

medlemmer. Videre ville jeg beskrive hva som kjennetegner medlemmene av 

organisasjonene med tanke på etnisitet, alder, språk og kjønn, og se på hvilken betydning 

kultur og språk har for medlemmene. Jeg ønsket også å se om jeg kunne finne noen likheter 

og forskjeller mellom de to moskeene og deres medlemmer. 

 

Videre ville jeg se nærmere på hva som fikk medlemmene til å benytte seg av nettopp disse 

moskeene. Dette i lys av Jacobsen sine studier av unge muslimer i Oslo (2005; 2011). Jeg 

ønsket også jeg å analysere moskeen og medlemmene på tre ulike nivåer: Individnivå, 

organisasjonsnivå og i samfunnet. Først ønsket jeg å undersøke hvordan forhandlinger om 

identitet og kjønn foregikk spesielt blant de unge medlemmene i moskeen på individnivå. 

Dette gjennom problemstillingen: 

 

3. Hvilke forhandlinger om identitet og kjønn er fremtredende i de to moskeene? 

 

På organisasjonsnivå ønsket jeg å se om det fantes noen interne motsetninger i moskeene og 

hva som eventuelt kunne være bakgrunnen for slike motsetninger eller uenigheter. Dette 

ønsket jeg å se på ved å undersøke denne problemstillingen: 

 

4. Finnes det motsetninger mellom ulike grupper i moskeen? 

 

Dette ønsket jeg å drøftet i lys av funnene i migrasjonsmenighetsstudiene til Warner og 

Wittner (1998), Ebaugh og Chafetz (2000), Foley og Hoge (2007) og Synnes (2012) der de 

fant at språk, kultur, etnisitet og alder kunne være kilder til konflikt i trossamfunnene. 

 

Til slutt ville jeg, som Foley og Hoge (2007), se på hvordan moskeene forholdt seg til 

storsamfunnet, samt deltagelse i samfunnsdebatt og engasjement i aktuelle saker. Det jeg tok 

sikte på å undersøke var hvordan aktivitetene moskeene arrangerer kan være med å bidra til 

at moskeene enten er lukkede og interne, eller brobyggende og åpne mot storsamfunnet. Jeg 

tok opp tre konkrete samfunnsutfordringer for å belyse dette: flyktningsituasjonen høsten 
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2015/våren 2016, økt radikalisering og ekstremismedebatt i samme tidsrom og 

kjønnsutfordringer i de muslimske felleskapene: 

 

5. Hvordan forholder moskeene seg til ulike samfunnsspørsmål som 

flyktningsituasjonen 2015/2016 og ekstremisme? 

 

For å undersøke dette benyttet jeg to kvalitative forskningsmetoder for å samle inn data: 

deltagende observasjon og semistrukturerte intervjuer. Den deltagende observasjonen strakk 

seg over to perioder, der den første delen besto av besøk i fem ulike moskeer i Oslo. Den 

andre delen var observasjoner gjort under arrangementer i Rabita og ICC. Etter feltarbeidet 

gjorde jeg intervjuer med ti unge-voksne deltagere og ungdomsledere med tilknytning til de 

to moskeene. Datamaterialet jeg baserer analysen på består av feltnotater fra de to periodene, 

feltdagbok, i tillegg til skriftlige transkripsjoner av intervjuene. Forskningsstrategien i 

prosjektet er basert på en abduktiv-forskningsstrategi som tar sikte på først å produsere 

beskrivelser av et gitt fenomenet, her moskeene, for deretter å finne frem til interessante 

problemstillinger å forske videre på (Blakie 2010, 89-90).  

 

Oppgavens oppbygning  

I kapittelet 1. vil jeg gå nærmere inn på islams historie i Norge og opprettelsen av de første 

muslimske organisasjonene, før jeg ser på tidligere forskning på norske muslimer og 

på migrasjonsmenigheter i USA og Norge. I kapittel 2 beskriver jeg data og metode. Kapittel 

3 er en beskrivelse av de to moskeene og deres medlemmer. I de tre siste kapitlene gjør jeg en 

analyse av moskeene på ulike nivåer, der kapittel 4 inneholder forhandling om kjønn og 

identitet på individnivå, kapittel 5 tar for seg uenighet og endring i moskeene på 

organisasjonsnivå og i kapittel 6 ser jeg på hvordan moskeen forholder seg til ulike 

samfunnsspørsmål. 
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1 Bakgrunn og tidligere forskning 
I dette kapittelet skal jeg se på innvandringen fra muslimske land og bakgrunnen til de 

muslimske organisasjonene i Norge. Jeg skal redegjøre for noe av den empiriske forskningen 

og teoretiske perspektivene som er relevante å se mine funn i lys av. Dette skal jeg gjøre ved 

først å ta for meg forskning av muslimer på individnivå, herunder identitet og kjønn. Videre 

vil jeg redegjøre for forskning som tar for seg de religiøse organisasjoner på mesonivå.  

 

1.1 Islam i Europa, Norge og Oslo 
På verdensbasis finnes det over en milliard muslimer, og islam som religion er til stede på 

alle verdens kontinenter. Mange av verdens muslimer lever utenfor muslimske land og en 

tredjedel av disse lever (i 2016) i samfunn der islam er en minoritetsreligion. Islam er ikke et 

nytt fenomen i Europa. Jørgen Nielsen (2004) hevder at islams tilstedeværelse i Europa 

strekker seg tilbake til det første islamske århundret. Han viser også til det muslimske styret 

av Spania i middelalderen, den ottomanske fasen med erobringer av Tyrkia og tiden da islam 

kom til Balkan og Sentral-Europa (Nielsen 2004). 

 

Mellom 1945 og 1960 økte den muslimske innvandringen til Europa. Gjenoppbyggingen 

etter andre verdenskrig gav behov for billig arbeidskraft. Til Storbritannia kom først og 

fremst arbeidskraft fra den muslimske delen av Asia, mens nordafrikanerne reiste til 

Frankrike og tyrkerne til Tyskland (Ramadan 2004:147). I løpet av disse 15 årene med 

innvandring fra muslimske land, ble flere muslimske organisasjoner og samfunn etablert. 

 

Det var ikke før i begynnelsen av 1970-årene at etterspørselen etter arbeidskraft i Europa 

begynte å avta, med blant annet en krise i oljemarkedene. De europeiske landene som hadde 

tatt i mot arbeidsmigranter hadde etter hvert etablert velferdssystemer som gjorde at 

arbeiderne betalte skatt og opparbeidet seg velferdsgoder. Mange ønsket derfor å bli i Europa 

på tross av at jobbmulighetene avtok. Det var i denne perioden mange av de muslimske 

organisasjonene vokste frem i Europa. Motivasjonen lå delvis i ønsket om å bevare sin 

muslimske og kulturelle identitet. Mange deltok aktivt i muslimske organisasjoner, og 

religiøse samlingsteder og moskeer kom til (Ramadan 2004:148).  
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Innvandringen til Norge startet senere enn i Europa for øvrig. Det første innslaget av 

innvandrere til Skandinavia fra land utenfor OECD startet beskjedent. De fleste som kom var 

arbeidsmigranter fra land som Tyrkia, Jugoslavia, Marokko og Pakistan. Da den norske 

oljealderen startet i begynnelsen av 1970-årene, ble behovet for arbeidskraft større. Den 

første bølgen av denne nye typen av migranter kom under veldig liberale migrasjonspolitiske 

forhold. Norge var ikke ansett som et lukrativt alternativ, men ble for mange 

arbeidsinnvandrere en siste utvei da de sentraleuropeiske landene møtte økonomiske 

nedgangstider (Brochmann 2016:133; Vogt 2008:35-36).  

 

Fra 1975 ble en ny innvandringspolitikk innført i Norge. Målet var å stoppe tilstrømningen av 

lavt kvalifisert arbeidskraft fra sørlige land. Norge var i en periode med sterk vekst på grunn 

av oljefunnene i Nordsjøen, og det var nå behov for høyt kvalifisert arbeidskraft og 

utenlandsk ekspertise (Brochmann 2016:133). Etter de nye reguleringene i innvandringen var 

det derfor andre grupper av innvandrere som kom til Norge. I tillegg til de med spesielt 

etterspurt arbeidskraft, var det også en økning i innvandrer som søkte familiegjenforening. 

Dette innvandringsmønsteret er langt på vei slik det er i dag (Brochmann 2016:133-135, 

137).  

 

Blant innvandrerne til Norge var det i 2008 anslått at mellom 120 000 og 150 000 var 

muslimer (Vogt 2008). I følge Statistisk sentralbyrå var det i 2015, 141 027 medlemmer i 

muslimske trossamfunn i Norge. Dette utgjør 2,7 prosent av befolkningen generelt (Statistisk 

sentralbyrå 2015). Det er imidlertid vanskelig å komme med sikre tall på antall muslimer, 

fordi statistikkene baserer seg på antall medlemmer i de muslimske organisasjonene. Det er 

slik at medlemskap i muslimske organisasjoner ikke er vanlig i muslimske deler av verden. 

Vogt hevder at 70 prosent av muslimene i Norge var registrerte medlemmer i et trossamfunn i 

1998. 

 

Fremveksten av muslimske organisasjoner 

I løpet av 1970-årene begynte de norske muslimene å danne faste samlingssteder, de fleste av 

dem i nedlagte fabrikklokaler, hospitser, ombygde leiligheter eller kontorlokaler. Mange 

samlet seg til bønn sammen med sine arbeidskamerater med felles språklig tilhørighet. Etter 

hvert som gruppen vokste, meldte det seg et behov for større samlingssteder. Ønsket om et 

fast sted for fredagsbønn og høytid, var sterkere enn teologiske skillelinjer, som for eksempel 

mellom sunni eller shia (Vogt 2008: 33-38).  
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Islamic Cultural Center (ICC) ble etablert i 1972 og var den første organisasjonen til å skaffe 

seg lokaler. Deres første permanente samlingssted var i Tøyenbekken 24. I de første 

årene fungerte dette som et møtested for alle muslimer, uansett nasjonalitet og trosretning. 

Dette på tross av at menigheten hadde valgt å følge Jama´at-i islami, en islamsk bevegelse 

som ble startet i Britisk-India av filosofen Abul Ala Maududi. Retningen kjennetegnes ved en 

rasjonalistisk og politisert tolkning av islam og er en del av den sunnimuslimske deobandi-

retningen. Deobandibevegelsen hadde sin opprinnelse i Pakistan og Sør-Asia og følger den 

juridiske islamske lovskolen hanafi og grunnleggeren imam Abu Hanifas tolkning av denne 

(Vogt 2008: 38, 42).  

 

Når medlemstallene økte, oppsto også de første splittelsene i menigheten. De som så seg selv 

om en del av barelwi-bevegelsen, den andre store sunnimuslimske bevegelsen i Pakistan, 

valgte å forlate ICC. Barelwi-retningen er i likhet med Deobandi-retningen en del av hanafi-

lovskolen, men følger imam Ahmed Raza Kahn sine tolkninger av denne. De andre 

muslimske retningene fra andre steder enn Pakistan, valgte å holde seg til ICC til langt ut på 

1980-tallet (Vogt 2008: 42, 45). I 2016 hadde ICC 4079 registrerte medlemmer og en 

nybygget moské i Tøyenbekken i Oslo (Regjeringen 2015). I tillegg til ICC, finnes to andre 

moskeer i Oslo som er knyttet til deobandi-retningen; Madni Masjid, Anjuman-e Falah-e-

muslimeen på Holmlia og Masjid Rahma på Grønland (Vogt 2008: 45) Disse hadde i 2015 

henholdsvis 762 og 915 medlemmer  (Regjeringen 2015). 

 

Barelwi-bevegelsen er den muslimske fløyen i Norge med flest medlemmer. Den første 

organisasjonen, Central Jamaat-e, holder i dag til i Mozfredsgate på Grønnland. Barelwi-

muslimene tilhører en sufi-inspirert retning som vektlegger ritualer og fromhet. Denne 

retningen blir ofte knyttet til elitekultur selv om den er en form for folkereligiøs bevegelse 

(Vogt 2008: 43, 45-46, 49). Central Jamaat-e hadde i 2015, 6009 medlemmer (Regjeringen 

2015). Interne stridigheter i Central Jamaat-e førte til at noen av medlemmene brøt ut og 

startet organisasjonen World Islamic Mission (WIM) i 1984. WIM holder nå til i sin moské i 

Åkerbergveien på Grønland, som ble bygget i 1995. Organisasjonen hadde pr 2015, 4661 

medlemmer (Regjeringen 2015). Central Jamaat-e og WIM er to av Norges største 

menigheter (Leirvik 2006). En tredje Barelwi-menighet i Norge er Idara Minhaj ul-Qur´an 

som ble stiftet i 1995. Menigheten har moské i Enebakkveien, i tillegg til avdelinger i andre 
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steder av Norge (Minhaj-ul-Quran International Norge, 2016). Idara Minhaj ul-Qur´an hadde 

i 2015, 3586 medlemmer på landsbasis (Regjeringen 2015).  

 

Mindre grupperinger med felles nasjonal tilhørighet begynte å forlate ICC på 1980-tallet og 

dannet egne menigheter (Vogt 2008: 59). Tyrkerne startet etableringen av tyrkisk-islamsk 

kulturforening og ble i 1982 offisielt registrert. Den tyrkiske foreningen fikk eget tilholdssted 

på Tøyen. Ut over 1980-tallet oppsto flere konflikter mellom medlemmene og disse resulterte 

i at foreningen delte seg i ulike menigheter; Diyanet, Süleymanliene og Milli Görüs. 

Marokkanerne dannet også en egen menighet på begynnelsen av 1980-tallet og fikk navnet 

Masjid Attauba. Siden 1992 har de holdt til i gamle Lakkegata Skoles lokaler (Vogt 2008). 

 

Rabita, eller Det islamske forbundet som organisasjonen offisielt heter, ble etablert i 1987 og 

var Norges første fleretniske moské med arabisk som hovedspråk. Navnet Rabita fikk den 

etter en tilsvarende organisasjon i Sverige, som er moskeens tetteste samarbeidspartnere. De 

første årene holdt Rabitas medlemmer til på ulike steder i byen. I 2004 fikk de lokaler i 

Calmeyers gate 8. Gata har lange tradisjoner med religiøse organisasjoner, og både kristne og 

jødiske menigheter. Moskeen er kjent for sin aktive kontakt med det norske samfunnet og for 

mange aktiviteter og foredrag. Mange norske konvertitter har blitt medlemmer av Rabita og 

går til denne moskeen (Rabita 2016; Vogt 2008: 70-72). Rabita har i dag 2838 medlemmer 

(Regjeringen 2015). 

 

Samtidig som sunni-menighetene så dagens lys, organiserte også det pakistanske shia-miljøet 

seg. Fordelingen mellom sunni og shia er i Norge i dag omtrent 80-20%. I 1975 ble den første 

sjia-menigheten Anjuman-e Hussaini grunnlagt :56) og holdt i 2006 til i sin moské på 

Sofienberg, men har planer om en ny moské i Åkerbergveien. Organisasjonen har i dag 762 

medlemmer i Oslo (Regjeringen 2015). I tillegg ble også Tauheed Islamic Center dannet i 

1994 og bygget en moské på Hauketo i 2013. Organisasjonen har 890 medlemmer 

(Regjeringen 2015).  

 

I følge teolog og islamforsker Oddbjørn Leirvik var det pr 2006 omtrent 50 aktive muslimske 

trossamfunn i Oslo og Akershus, med opphav i ulike teologisk retninger eller landbakgrunn. 

Tallene og historien forteller oss at det er et uoversiktlig og fragmentert felt. I tillegg nevnes 

det 72 trossamfunn på landsbasis, uten Oslo og Akershus. Mange av disse er andre 

avdelinger, søstermenigheter og filialer til menighetene tilhørende Østlandet (Leirvik 2006). 
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Årsaken til at det er så mange uavhengige trossamfunn er flere, mener religionshistoriker 

Kari Vogt (2008). Vogt skisserer at språk og nasjonal tilhørighet har vært spesielt avgjørende 

for opprettelsen av nye muslimske trossamfunn og at det har vist seg å være en forutsetning 

for mer varige trosfellesskap. Språk kan virke ekskluderende for de medlemmene som ikke 

tilhører majoriteten av medlemmene. Vogt sier videre at splittelser og grunnleggelser er en 

del av det historiske bildet av islam i Norge siden 1960-tallet. Samtidig som det utover 1990-

tallet og til i dag, også har vært viktig å finne nye samarbeidsformer (Vogt 2008:83). Islamsk 

Råd Norge, grunnlagt i 1993, er en paraplyorganisasjon som i dag samler 41 muslimske 

organisasjoner i Norge og har mer enn 60 000 medlemmer (per 2014) (Furseth 2015:144; 

Vogt 2008:14).  

 

1.2 Tidligere forskning  
De siste femten årene har forskning på feltet religion og migrasjon fått økt interesse fra 

forskere innen sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, religionshistorie, 

religionsvitenskap og teologi. Mange av studiene er på individnivå og omhandler 

identitetsutvikling og identitetsarbeid hos andregenerasjons innvandrere (Andersson 2000; 

2002; 2006; Kabir 2014; Lian 2003; Mørck 1998; Jacobsen 2002; 2005; 2011; Prieur 2004; 

Østberg 2003; Øya 2005; 2007). Flere studier har også tatt sikte på å kvinner og deres 

deltagelse i religiøse organisasjoner og samfunn (Halsaa 2001; Nyhagen 2004; 2008; 

Nyhagen og Halsaa 2016; Roald 2001; 2005) 

 

 Det er også slik at forskning på muslimske trossamfunn på organisasjonsnivå er stadig mer 

aktuell. Mye av denne forskningen tar sikte på å kartlegge eller se på hvilken betydning 

trossamfunn har for migranter og hvordan de religiøse organisasjonene og deres ledere 

forholder seg til vestlige samfunn (Døving og Thorbjørnsrud 2012; Vogt 2000). Noen av 

disse studiene tar for seg ulike typer av trossamfunn for migranter i USA (Warner og Wittner 

1998; Ebaugh og Chafetz 2000; Foley og Hoge 2007) og sentrale studier gjort om 

trossamfunn og muslimer i Norge (Jacobsen 2007; 2011; Furseth 2015; Andersson 2000; 

2002; Andersson og Vassenden 2011; Nyhagen 2004; 2008; Nyhagen og Halsaa 2016; Roald 

2001; 2005; Synnes 2012).  
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1.2.1 Studier av muslimsk identitet 
Det er vanlig i migrasjonsstudier å se på forholdet mellom kultur og identitet på to ulike 

måter (Prieur 2004). Noen forstår forholdet på den måten at individene er styrt og langt på vei 

kontrollert av sin kultur. Studiene gjort av Wikan (1995) og Lien (2003) er noen av de viktige 

studiene gjort på dette området og understreker her hvordan kulturen virker begrensende på 

unge muslimske kvinner. Andre mener at det er individene selv som skaper kulturen og 

derfor er med på å forme den. Denne måten å forstå forholdet mellom kultur og individ har 

vært den mest vanlige i studier av innvandrere de siste årene. Her forstås innvandrere som 

kulturelle hybrider som får impulser fra to kulturer når de driver identitetsarbeid. 

Innflytelsesrike studier på dette området er for eksempel Mørck (1998) om 

bindestreksidentiteter. Allikevel vil det kunne være litt for enkelt å tenke at kulturen ikke på 

noen måte virker kontrollerende eller begrensende for individet. For eksempel spiller kultur 

en viktig rolle i sosialiseringsprosessen og skole, jevnaldrende, religiøse felleskap og medier 

er viktige kilder til identitetsdannelsen (Prieur 2004). 

 

Mette Andersson  

Mette Andersson har skrevet en rekke artikler som omhandlet identitetsarbeid og 

identitetspolitikk hos unge norske muslimer. I 2000 skrev hun artikkelen “All five fingers are 

not the same Identity Work Among Etnic Minority Youth in an Urban Norwegian context”. 

Analysen baserer seg på livsfortellinger fra ulike samlingssteder for ungdom med forskjellige 

ungdomskulturer. Hun argumenterer her for at identitetsarbeid er konstante forhandlinger 

mellom de kollektive identitetene som tilskrives oss på den ene siden, og våre egne 

identitetsmarkører av ulike slag og fra tilhørighet i ulike felleskap på den andre (2000:291). 

Identitetsarbeid foregår i krysningen mellom ytre, kategoriske og sosiale identitetsmarkører 

og indre, personlige aspekter av identitet. Andersson (2002) skriver at identitet er en daglig 

refleksjon rundt tilhørighet eller utenforskap i de ulike felleskapene. Identitetsarbeid som 

begrep innebærer også en prosess der vi formidler både implisitte og eksplisitte krav som 

stilles til oss som moralske aktører. I begrepet ligger at identitet er sosialt konstruert og at en 

etnisk identitet kan forandres over tid eller i ulike situasjoner. En person kan derfor 

posisjonere seg ulikt i forhold til hvilken situasjon vedkommende befinner seg i, ut fra 

forventninger knyttet til den gitte situasjonen. Dette kan da by på indre konflikter og det kan 

argumenteres for at «andregenerasjons» innvandrere er mer utsatt for slike konflikter enn 
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andre fordi de er nødt til å manøvrere mellom to kulturelle identiteter som i noen tilfeller ikke 

går over ens (Andersson 2002). 

 

De gamle identitetsmodellene reforhandles og nye blir til. Hun hevder at slike konkrete 

felleskap bryter ned de gamle identitetsmarkører som er knyttet til nasjonalstat og etnisk 

gruppe og at de rekonstruerer og skaper nye forståelser av sosial og personlig identitet 

(Andersson 2000). Andersson (2010) diskuterer også hvordan nye typer av identiteter har 

blitt vanlige blant andre og tredje generasjons muslimer. Hun peker her på en rekke forskning 

fra Europa som har funnet at andre identitetsmarkører enn etnisk tilhørighet, hudfarge og 

religion blir brukt av disse gruppene. Mange ser seg selv i en bredere Europeisk kontekst som 

ikke-hvite europeere, europeiske muslimer eller de såkalte bindestreksidentitetene.  

 

Videre når Andersson og Vassenden (2011) undersøker hvordan hvite og ikke-hvite unge 

religiøs ungdom ser på sin religiøsitet og hvordan det påvirker identiteten deres. De fant her 

at hvite ofte antas å være sekulære, fordi deres hvithet i Oslo skjuler religiøs tilknytning. 

Ikke-hvite blir i motsetning til dette antatt å være muslimer, uavhengig av om det er troende 

eller ikke. Dette er noe av konsekvensen av å være en synlig minoritet og bli sett som ”den 

andre” (Andersson og Vassenden 2011:587). De sier videre at dette kan gjøre at ikke-hvite 

muligens reflekterer mer over sitt forhold til tro, enn etnisk norske. Blant kristne så man i 

større grad en dikotomi mellom ”de frelste” og alle de andre (sekulære), kan det blant 

muslimer oppleves mer som et kontinuum fra praktiserende muslim på den ene, til ikke-

praktiserende på den andre. Det at ikke-hvite allerede opplevde en form for annerledeshet 

eller stigma, gjør det lettere å tre inn i en annen stigmatisert gruppe som muslim. Selv om det 

å være religiøs kan oppleves som et stigma i den norske majoritetskulturen, var det blant 

annet i pakistanske og somaliske minoritetssamfunn at religiøsitet er et statussymbol 

(Andersson og Vassenden 2011:587-588). 

 

Christine Jacobsen 

Sosialantropologen Christine Jacobsen, er har forsket mye på kjønn, ungdom og islam.  

I boken Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge (2002) og Islamic Traditions 

and Muslim Youth in Norway (2011) ser Jacobsen på selvforståelse og identitetskonstruksjon 

blant unge muslimer i Norge. Studiene legger vekt på informantenes selvoppfatning i forhold 

til religion og hvordan de oppfatter samfunnets forståelse av dem.  De to publikasjonene er 

begge basert på studier av NMU (Norges Muslimske Ungdom ) og MSS (Muslimsk 
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Studentsamfunn), men har vektlagt ulike temaer. Datamaterialet består av observasjoner av 

religiøse feiringer og aktiviteter i regi av moskeene, samt intervjuer med over tjue muslimske 

jenter i alderen 18-25, samt gruppeintervjuer med ungdom av begge kjønn og med ulik 

etnisitet (Jacobsen 2002: 21-26; 2011:47).  

 

Jacobsen mente at annengenerasjons innvandrere forhandler mellom kulturer og identiteter 

og skifter mellom tradisjon, religion, det moderne og storsamfunnet. Jacobsen (2002:31) har 

en ny forståelse av andregenerasjonsinnvandreren enn tidligere forskning som så flerkulturell 

ungdom som avvik fra normen om enspråklighet og én kulturell identitet. Jacobsen mener at 

selvet hos alle mennesker hele tiden er under utvikling og at også 

andregenerasjonsinnvandrernes identitet formes av sosiale kontekster og sosiale relasjoner. I 

følge Jacobsen er det hovedsakelig tre aspekter som er viktig for den fleksible og 

sammensatte identiteten til andregenerasjons innvandrere. Hun mener opprinnelsesland, 

religion og det norske samfunnet er de viktigste komponentene. I Jacobsens studie (2002) så 

hun at informantene skiftet kulturelle koder når de bytter fra en kontekst til en annen, for 

eksempel noe så fysisk som å bytte klesdrakt eller språk. Likevel er ikke disse sfærene 

adskilte fra hverandre slik som mange studier hevder, men mange av elementene overlapper 

hverandre, som verdier, normer og kultur (2002:53-57).  

 

Jacobsen finner også to poler av religiøsitet, på den ene siden lar religion være noe privat i 

den personlige sfæren. Det kan beskrives som ”personlig muslim”, ekvivalent til ”personlig 

kristen”. På den andre siden ses religion som en ”global umma” der religionen gjennomsyrer 

alt fra politikk, lov, forskning og kultur (Jacobsen 2011: 161) Jacobsen referer gjerne til en 

utvikling av populær-islam der muslimsk identitet er resultat av autensitet, samt individuelle 

og refleksive valg (Jacobsen 2011).  

 

Ut fra denne forståelsen av identitetsforhandling kunne Jacobsen se noen tendenser og fant 

tre typer av identiteter: den etniske, den privatiserte og den nyskapende. Dette kan ikke leses 

som absolutte kategorier, de overlapper hverandre og er i stadig endring og påvirkes hele 

tiden (Jacobsen 2002:80). Den etniske identiteten innebærer at kultur og praksis fra 

hjemlandet blir sett på som den viktigste identitetsmarkøren. Religion og etnisk identitet er 

viktig helt fra barndommen av, og slektninger fra hjemlandet blir sett på som rollemodeller 

(Jacobsen 2002: 58-60). Den privatiserte identiteten forstås som at religionen blir sett på som 

et personlig valg og at religion blir et privat anliggende. Dette innebærer at individet selv, 
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uten hensyn til foreldres religionstilhørighet eller etnisk opphav former sin egen tro. Den 

nyskapende kritiserer gjerne kulturelle fortolkninger av religion og hjemlandets tradisjoner 

som f.eks kjønnsroller (Jacobsen 2002: 80-84). De tar også ofte avstand fra foreldrenes syn 

på religionsutøvelse og ser på sin egen måte å gjøre ting på som ”den egentlig islam”. I følge 

Jacobsen er dette ofte et kollektivt prosjekt og vanlig i de muslimske 

ungdomsorganisasjonene. Denne typen prøver å sette den religiøse identiteten inn i en norsk 

kontekst. For disse norsk-muslimene er dette ofte en større del av identiteten og preger mange 

aspekter i hverdagslivet (Jacobsen 2002: 78-83).  

 

Når Jacobsen skal se på påvirkningen fra storsamfunnet, finner hun at det norske samfunnet 

påvirker identiteten til ungdommene på flere måter. Ofte er det slik at ungdommen definerer 

seg  som ”utlending” eller ”innvandrer”, som en kontrast til ”nordmann”. Dette kan ofte 

forstås som to isolerte og gjensidig utelukkende kategorier. I dette tilfellet kan da 

minoritetsungdommen se seg som ”den andre”, som igjen kan få følger for 

identitetsutviklingen. Jacobsen mener også at media står sentralt her, og flere av 

informantene kritiserer hvordan stereotypier produserer og reproduseres. Muslimske kvinner 

er spesielt utsatt og blir ofte fremstilt som undertrykt og uten en egen stemme. Dette har fått 

følger for dem, da de mener dette er med på å skape et syn på at muslimske kvinner er 

dumme, passive og underkuede. Dette gjør at kvinnene kommer i en forsvarsposisjon.  

Veldig mange muslimer møter også en forventning om å være talsperson for islam og kjenner 

seg derfor ”tvunget” til å måtte ha stor kunnskap om islam som religion (Jacobsen 2002: 91, 

104-108).  

 

Tradisjonsformidling fra en generasjon til den neste kan skje på flere ulike arenaer i følge 

Jacobsen. I denne prosessen arves eller overleverer en generasjon en tradisjon og i et slikt 

tradisjonssystem oppstår også endringer fra tidligere generasjoners arv. Når tradisjoner skal 

formidles mellom en førstegenerasjons innvandrer til den neste, vil også den norske 

konteksten være av betydning. Tradisjoner og religiøse ritualer tilpasses samfunnet og er en 

prosess som er i stadig endring og utvikles etter hvert som muslimers erfaringsgrunnlag og 

refleksjoner utvides (Jacobsen 2002: 113-127). Arenaene Jacobsen snakker om er familien, 

moskeen, skolen og de muslimske ungdomsorganisasjonene. I familien foregår en 

kontinuerlig tradisjonsformidling over lengre tid gjennom oppveksten. Formidlingen kommer 

naturlig gjennom den daglige samhandlingen og adferdskorrigering. Jacobsen mener at 

førstegenerasjons innvandrere kan ha lite kunnskap om det norske samfunnet og 
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ungdommene kan ha vanskeligheter med å sette islam inn i en norsk kontekst når de lærer om 

kultur og religion som to adskilte enheter (Jacobsen 2002: 116; 2011:234-235).  

 

I moskeen er den religiøse opplæringen mer satt i system enn den som foregår i hjemmet. 

Mange muslimske barn går på koranskole der de også får arabisk språkopplæring (Jacobsen, 

2011: 236.237). I grunnskolen kommer de i kontakt med majoritetsreligionene og får 

mulighet til å reflektere over egen tro. Spesielt i religionsundervisningen blir ungdommene 

satt på prøve, ved å være ”den andre” og kan fort bli sett på som en representant for islam. 

Dette kan for noen oppleves positivt og bidra til økt selvfølelse, kunnskap om egen og andre 

religioner og øke refleksiviteten rundt egen tro. På den andre siden kan det også oppleves 

negativt å måtte forsvare en generalisert og forenklet fremstilling av religion og tradisjon 

(Jacobsen 2002: 123-125). 

 

Informantene Jacobsen var i kontakt med mente at ungdomsorganisasjonene var av stor 

betydningen når det kom til religionsforståelse/kunnskap/tradisjonsformidling. De unge 

mente ikke de fikk tilstrekkelig kunnskap om religionen gjennom hjem, fra moskeen eller 

skolen. Ungdomsorganisasjonene bidro med å skape en forståelse av religionen i en norsk 

kontekst. Organisasjonene spilte en viktig rolle med å forsøke å avlive stereotypiene om 

muslimer, lære de unge og formidle ut til samfunnet hvordan en ”normal” muslimsk ungdom 

er (Jacobsen 2002: 126).   

 

Når det kom til ungdommens valg av moské fant Jacobsen (2002) at lokasjon var en av de 

mest sentrale faktorene sammen med etnisiteten til majoritetsmedlemmene. Kjennskapen til 

moskeen fra foreldre og egen barndom gjorde også at denne moskeen føltes mer tilgjengelig. 

Videre var også gruppetilhørighet, ved at venner eller familiemedlemmer gikk til en moské, 

avgjørende for at de unge følte tilknytning til moskeen. 

 

1.2.2 Studier av kjønn og islam i Norge 
Kjønn og religion er et tema som har hatt fokus i forskningen. Noen studier har sett på 

kjønnsroller i trosfellesskapene, religion og seksualitet og de hellige tekstene (Hassan 1990; 

Roald 2001). Andre har omhandlet kvinner og menns religiøse opplevelse (Nyhagen 2015; 

Nyhagen og Halsaa 2012; 2016; Predelli Nyhagen 2008) og andre igjen har sett på kvinners 

rolle i de religiøse organisasjonene (Nyhagen 2008; Nyhagen 2004; Roald 2001). 
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Anne Sofie Roald 

Anne Sofie Roald har undersøkt både kvinners stilling i de religiøse tekstene i islam og sett 

på hvordan kjønnsroller fungerer i muslimske felleskap i vestlige samfunn i dag. Hun er 

religionshistoriker og har kommet med ulike bidrag på feltet.  

 

Boken Women in islam. The Western Experiene (2001), bygger på hennes doktoravhandling 

der hun undersøkte hva de islamske skriftene sa om kjønn og forholdene mellom kjønnene. 

Hun hevder at i Koranen finner man at kvinner og menn skal være skapt fra samme sjel og at 

begge kjønn står likt foran Gud. Mange av Hadithene setter også kvinnene i profetens liv i et 

godt lys. Andre Hadither derimot beskriver at kvinner er verdt halvparten av sine menn og at 

kvinner ses på som følelsesstyrte, mens mennene er styrt av rasjonell tenkning (Roald 2001: 

119-132). Det er også en del vanlige teologiske antagelser om kjønn som springer ut fra 

tekstene selv. De vanligste er at mannen ble skapt i guds bilde og at kvinnen ble skapt ut fra 

mannen. Dette implementerer også et syn på at kvinnen er skapt som hans make og er ham 

underordnet (Roald 2005: 51). Kvinner blir også sett på som fristerinner og derfor må de 

dekke seg slik at de ikke skal vekke mannens seksuelle lyst.  

 

Avhandlingen (2001) baserer seg på et to år langt studie av de islamske skriftene og et 

feltarbeid blant ledende arabiskspråklige muslimer i flere europeiske land. Roald er selv 

norsk konvertitt og har gjennom tjue år knyttet mange kontakter i de skandinaviske og norske 

muslimske miljøene. Roald skriver at det økte fokuset på muslimske kvinner i den offentlige 

debatten (2005) har bidratt til å endre synet på kvinnespørsmål også i den muslimske 

innvandrergruppen. Hun mener islam i møte med den norske kulturen har gjort at man har 

forhandlet om kjønnsspørsmål og dette har forandret manges syn. I tillegg er det en markant 

forskjell på muslimene som er født og oppvokst i Norge, og dem som er født og oppvokst i et 

muslimsk land. De førstnevnte muslimene  har fått det norske synet på likestilling og kjønn 

gjennom skolesystem og oppvekst i dette landet, og i stor grad innlemmet disse i sin 

forståelse av islam (Roald 2005:15).  

 

Line Nyhagen og Beatrice Halsaa 

I 2004 skrev Line Nyhagen artikkelen ”Interpreting Gender in Islam: A Case study of 

Immigrant Muslim Women in Oslo, Norway” om forholdet mellom kjønnene i muslimske 

ekteskap. I artikkelen ser hun blant annet på innvandrerkvinners syn på kjønnspraksis og 

roller i arbeidsmarkedet. Nyhagen finner i studien tegn på at kvinnene bruker religion 
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fleksibelt og dynamisk. Graden av deltagelse i arbeidslivet er avhengig av hvor konservativt 

synet deres på religionen er. Hun sier at mange av kvinnene reforhandler kjønn og mye av 

dette er avhengig av deres egen oppvekst eller utdanning, klassebakgrunn og kulturell 

identitet. Kjønnspraksisen til mange av de muslimske innvandrerkvinnene utfordret det 

patriarkalske systemet som mange av de muslimske lederne forsøker å opprettholde. 

(Nyhagen 2004:489).  

 

Kvinnene i Nyhagens studie brukte religionen aktivt for å underbygge argumenter om 

kjønnsrelasjoner uavhengig av hvilken posisjon de tar.  Det er argumenter på en skala der det 

på den ene siden er argumenter som forsvarer kvinnens underlegenhet til mannen, mens på 

den andre siden finner man argumenter som sier at kvinner og menn bør være fullstendig 

likestilt. Ett av de vanligste argumentene for å opprettholde en patriarkalsk kjønnsfordeling er 

argumentet om komplimentere kjønnsroller. I islamsk familielov beskrives en ”naturlig 

rollefordelingen” mellom kjønnene, der det ligger i kjønnets natur at kvinnen skal passe hjem 

og barn, mens mannen er forsørger. I studien beskriver mange av kvinnene at deres ideal er 

nettopp å leve etter denne loven, men at realiteten er mye mer kompleks. Kvinnene 

distingverer seg aktivt mellom den private og den offentlige sfæren og utfordrer rollene ved å 

ta betalte jobber og ved at stadig flere menn hjelper til med husarbeidet. I Norge er også 

likestillingen generelt og i arbeidsmarkedet spesielt, et veldig sterkt ideologisk press også på 

innvandrerfamilier, slik at muslimske kvinner møter press både fra det religiøse felleskap og 

familie og fra storsamfunnet når det gjelder kvinnerollen. (Nyhagen 2004) 

 

Nyhagen (Predelli Nyhagen 2008) undersøkte kjønnsroller og religiøst medborgerskap, og 

kvinners posisjon i religiøse felleskap. Hun intervjuet 38 kvinner og 12 menn som hadde 

innvandret fra Pakistan og Marokko, i tillegg til seks imamer. Hun undersøkte deltagelse på 

fredagsbønner og analyserte av nyhetsartikler (Predelli Nyhagen 2008:9). Ett interessant funn 

i denne artikkelen er at neste generasjons unge muslimske kvinner, har større deltagelse i 

samfunnet enn sine mødre. Dette gjeler både i religiøse organisasjoner og samfunnet for 

øvrig. Forklaringen hun gir er at muslimske kvinner som først innvandret til Norge, fikk 

viktigere roller enn sine ”søstre” i hjemlandet og at deres døtre igjen har ført dette videre og 

fått stadig viktigere roller i det muslimske felleskapet. En annen forklaring er at jentene gjør 

opprør mot foreldregenerasjonen ved å sette livet utenfor hjemmet over husarbeid. I tillegg til 

at de unge kvinnene som har vokst opp i Norge og har blitt sosialisert i det norske 

utdanningssystemet som setter likestilling svært høyt (Halsaa 2001).  
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Nyhagen argumenterer videre for at moskeer i vestlige samfunn har fått en ny rolle i 

samfunnet. Ut over det religiøse er også minoritetsmoskeene en viktig sosial møteplass. Den 

nye funksjonen til moskeen gjør også at det settes press på det eksisterende og at nettopp 

dette har gitt kvinner nye muligheter for deltagelse (Predelli Nyhagen 2008:3-6). De 

muslimske kvinnene forhandler kjønnsroller i en balanse mellom de patriarkalske islamske 

reglene og norsk lov, regler og rettigheter i jobbmarked, politikk og sivilsamfunn (Predelli 

Nyhagen 2008:7). Kvinnene bruker langt på vei argumenter for sin deltagelse i det offentlige 

fra religionen, selv og med at det i profetens tid var slik at mange kvinner var aktivt 

deltagende.  

 

Sammen med kjønnsforsker Beatrice Halsaa publiserte de boken Religion Gender and 

Citizenship, Women of Faith, Gender Equality and Feminism (2016). Her ønsket de å forstå 

religiøse kvinner fra deres perspektiv og har gjort en studie av kristne og muslimske kvinner i 

Norge, Spania og Storbritannia. I studien ser de på religiøse kvinners selvforståelse og 

medborgerskap i vestlige samfunn. Studien viste at mange av de religiøse kvinnene ønsker 

mer likestilling i de religiøse felleskapene, mens andre aksepterer eller til og med støtter 

ulikhet mellom kjønnene. Argumentene er slik som Nyhagen (2004) også beskrev i sine 

tidligere studier: kjønnene er komplimentere (Nyhagen og Halsaa 2016:115). De har også 

kommet frem til at kvinnene bruker ulike måter å tilnærme seg dette på. Noen velger å si at 

det ikke finnes et hierarki mellom kjønnene, mens andre rettferdiggjør ulikheten med 

religionen som begrunnelse (Nyhagen og Halsaa 2016:186). For andre igjen er religiøs 

deltagelse en bevisst strategi for å prøve å forandre religionen fra innsiden. Disse kvinnene 

ser tekster og tradisjoner i et nytt og moderne lys (Nyhagen og Halsaa 2016:187) Nyhagen og 

Halsaa legger også til at det ikke er slik at alle kvinnene aktivt går rundt med en følelse av å 

være undertrykt, men at de setter kollektiv interesse fremfor individuell frihet og det er slik 

de ønsker å leve livene sine (Nyhagen og Halsaa 2016:187). I intervjuene med de norske 

muslimske kvinnene er det en gjennomgående diskurs om at religionen i seg selv er uskyldig, 

men at mistolkninger og kulturen i de muslimske landene har skylden for at islam blir 

anklaget for å være en kvinneundertrykkende religion.  
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1.2.3 Studier av migrasjonsmenigheter 
Her vil jeg ta for meg fire komparative studier av migrantmenigheter, hvorav tre er av 

studiene er fra USA (Foley og Hoge 2007; Ebaugh og Chafetz 2000; Warner og Judith 

Wittner 1998) og en er av kristne migrantmenigheter i Oslo (Synnes 2012).  

 

Stephen Warner og Judith Wittner 

I 1998 utga Stephen Warner og Judith Wittner boken Gatherings in Diaspora. Religious 

Communities and the New Immigration. Boken bygget på studier av ti muslimske, kristne, 

jødiske, hinduistiske og andre mindre religiøse samfunn i en rekke ulike stater i USA. 

Datamaterialet er basert på intervjuer og deltagende observasjon (Warner og Wittner 

1998:13). I studien konkluderte de med at religion var av betydning for nyankomne 

innvandrere og at deltagelse i trossamfunn var viktig for å kunne bevare kulturell identitet 

(Warner og Wittner 1998:17). Selv om flere ønsket å bevare kultur fra hjemlandet, 

kombinerte de dette med amerikansk kultur og organisasjonsformer. På denne måten bevarte 

de språk og tradisjon, samtidig kom de i kontakt med mer etablerte trossamfunn (Warner og 

Wittner 1998:3, 21). 

 

Studien til Warner og Wittner la også lagt vekt på konflikter innad i menighetene. De 

observerte ulike typer av konflikt og at disse var knyttet til generasjon, kjønn og nyankomne 

innvandrere. Konflikter knyttet til generasjoner dreide seg først og fremst om motsetningene 

mellom første og andre generasjons innvandrere. Mens førstegenerasjons innvandrere ønsket 

å bevare og videreføre tradisjoner og kultur, følte de unge etterkommerne at nettopp etnisk 

enhet, språk og tradisjoner fra hjemlandet gjorde menighetene utilgjengelige, lukkede og lite 

attraktive for dem. Konflikter knyttet til kjønn mente Warner og Wittner skyltes at menn med 

høy status fra hjemlandet ofte fikk lavere status i det amerikanske samfunnet. En av årsakene 

til dette var mangel på arbeid eller arbeid under deres utdanningsnivå. Av konfliktene knyttet 

til nyankomne innvandrere mente de at dette i stor grad skyltes at innvandrere som hadde 

bodd lengre i USA hadde mer kjennskap og tilknytning til det amerikanske samfunnet, mens 

de som nylig hadde innvandret hadde andre syn på skikker og religionsutøvelse (Warner og 

Wittner 1998:25). Selv om man kunne finne interne konflikter i trossamfunnene var også et 

viktig funn i studien at de kunne tilby nyankomne migranter støtte og nettverksbygging. 

Warner og Witter fant også ut at det å være medlem i en migrasjonsmenighet viste seg å 
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kunne bedre medlemmenes sosiale og økonomiske velferd i det nye samfunnet (Warner og 

Wittner 1998:187-189). 

 

Helen Rose Ebaugh og Janet S. Chafetz  

I boken Religion and The New Immigrants fra 2000 studerer Helen Rose Ebaugh og Janet S. 

Chafetz migrasjonssamfunn i Houston, Texas. I studien tar de for seg fire hovedtemaer: 

organisasjonsstruktur og lederskap, ulike velferdstjenester og sosial hjelp rettet mot 

medlemmer og migranter, betydningen av språk i menighetene og reproduksjon av etnisitet. 

Dataene de baserer studien på er statistiske data, etnografisk feltarbeid fra tretten menigheter, 

telefonintervjuer med medlemmer av migrantmenigheter og gruppeintervjuer med 

medlemmer og ledere/pastorer (Ebaugh og Chafetz 2000:3). Utvalget av trossamfunn i 

studien er valg ut på bakgrunn av hvor de største gruppene av innvandrere i Texas har 

opphav, som er Latin-Amerika og Asia (Ebaugh and Chafetz 2000:17, 21, 30). Studien 

inkluderer menigheter med opphav i Mexico, Argentina, Kina, Korea, Vietnam, Pakistan, 

India og Hellas (Ebaugh og Chafetz 2000:10-14).  

 

Ebaugh og Chafetz presenterer to ulike menighetsmodeller: menighetsstrukturmodellen 

(congregation structure)  og samfunnshusmodellen (community center). 

Menighetskulturmodellen går ut på at trossamfunnet i stor grad er organisert ut fra samme 

modell som kristne menigheter. Disse består av registrerte medlemmer, et styre som velges 

av medlemmene, lekfolk i komiteer og lederroller, åndelige ledere blir valgt av menigheten 

og det meste av inntektene kommer fra medlemmene selv (Ebaugh og Chafetz 2000:49). 

Kjennetegnet til samfunnshusmodellen er at menighetens lokaler fungerer mer som et 

samlingssted og møteplass for sine medlemmer, i tillegg til de religiøse ritene og feiringene. 

Samfunnshusene er derfor først og fremst et sted migrantene kommer til for å sosialisere seg 

med andre fra sine hjemland og noen å feirenasjonale høytider med. Disse menighetene 

kunne også tilby praktisk hjelp, undervisning og utdanning, sosiale arrangementer og hjelp til 

ressurssvake i større grad (Ebaugh og Chafetz 2000:55). Det er viktig å merke seg at disse 

beskrivelsene er idealtyper og de fleste trossamfunnene var en blanding av de to.  

 

Et annet tema  Ebaugh og Chafetz tok opp var hva slags sosialhjelp menighetene kunne tilby 

medlemmende sine i form av velferdstilbud. De fant ut at nesten alle hadde et formelt eller 

uformelt velferdstilbud. Hvor omfattende disse tilbudene var kunne forklares ut fra 

medlemmenes utdanning og inntekt, og man kunne blant annet se at velferdstilbudet i de 
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pakistanske trossamfunnene var lav fordi medlemmene hadde sosioøkonomisk status. 

Lederne i noen av menighetene mente også at dette ikke var deres hovedoppgave, men at 

man konsentrerte seg om det religiøse (Ebaugh og Chafetz 2000: 72-79). 

 

Ebaugh og Chafetz så at migrantmenighetene spilte en viktig rolle når det kom til å bevare og 

formidle kulturen fra migrantenes hjemland. Menighetene hadde både fysiske og sosiale rom 

for medlemmene til å nyte mat fra hjemlandet, tilbe gud etter sine lokale skikker og feire 

nasjonale høytider fra hjemlandet. I arbeidet med reproduksjon av kultur spiller kvinnene en 

sentral rolle, for eksempel var det kvinnene som hovedsakelig bringer mattradisjoner fra 

hjemlandene videre. Mange kvinner spilte en aktiv og viktig rolle i menighetene, selv om de 

stort sett hadde lave posisjoner. Det viste det seg at det nesten utelukkende var menn i 

lederrollene (Ebaugh og Chafetz 2000: 62-65). Noen av menighetene flettet sammen 

tradisjoner fra ulike land og lage et felles grunnlag for feiringer og bønn på tvers av etnisk 

tilhørighet, mens andre menigheter ender opp med å ha en mer etnisk homogen gruppe fordi 

kulturen, språket og ritualene fra et område står sterkest (Ebaugh and Chafetz 2000: 80-99). 

 

Når Ebaugh og Chafetz undersøkte språkets betydning for immigrantene og menighetene, 

fant de at felles språk og muligheten til å kunne snakke sitt morsmål var en måte å bevare 

kultur og nasjonal identitet på. Å få snakke sitt egent morsmål føltes også som enkelt og trygt 

når både samfunnet og miljøet de flyttet til var svært ulikt fra sitt hjemland. Det å ha et rom 

for å kommunisere på morsmålet kan for en flyktning og innvandrer virket hensiktsmessig for 

å ikke føle seg utenfor eller hjelpeløs, men inkludert og sett.  

 

Språk kunne være en sterk kilde til konflikt i de multietniske menighetene. Ebaugh og 

Chafetz fant konflikter knyttet til hvilket språk ritualer og arrangementer skulle arrangeres på. 

En av løsningene på denne problematikken var å dele menigheten inn i undergrupper etter 

språk slik at alle fikk ivaretatt behov og ønske om å snakke morsmålet. En annen løsning var 

å bruke engelsk som fellesspråk. En tredje løsning de fant var at menighetene benyttet 

majoritetens morsmål, med fare for at minoritetsgruppene blir utelatt og søker ut av 

menigheten. Et annet dilemma kan oppstå om religionen har et hellig språk få i menigheten 

forstår. Da må menigheten bestemme seg for om det viktigste er at ritualene blir rett utført 

eller at medlemmene forstår innholdet i hva som blir predikert. Et tredje dilemma oppstår i 

bydeler eller byområder der migranters morsmål er så utbredt at de yngre generasjonene har 

lite eller dårlig utviklede språkkunnskaper i engelsk (i dette tilfellet). Et fjerde dilemma 
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knytter seg til at annengenerasjons innvandrere føler at foreldrenes morsmål ikke appellerer 

til dem. Mange fra denne gruppen trakk derfor vekk fra religionen eller søkte mot 

majoritetsbefolkningens trossamfunn (Ebaugh og Chafetz 2000:117-119). Mange av 

menighetene har gjort forsøk på å skape rom der tenåringer kan komme sammen for å 

diskutere problemer knyttet til det å være barn av to kulturer. Mange 

andregenerasjonsungdommer opplever det som problematisk å kombinere den amerikanske 

ungdomskulturen og religiøse regler. Videre ser man også at i mange av menighetene er det 

få unge som slipper til i styrene og ledelsen. Ebaugh og Chafetz mener at dette forsterker 

generasjonskonflikter og at ungdommene ikke føler seg hjemme i migrasjonsmenighetene 

(Ebaugh and Chafetz 2000: 133). 

 

Michael Foley og Dean Hoge 

Boken Religion and the New Immigrants, How Faith Communities Forms Our Newest 

Citizens er en studie gjort av Fooley og Hoge i 2007. Den undersøker trossamfunn i 

Washington DC. området på en liknende måte som Ebaugh og Chafetz (2000) gjorde i 

Huston. Over en treårsperiode gjennomførte de sammen med sine forskningsassistenter en 

komparativ studie av 200 trossamfunn. Studien inngikk som en del av Gateaway Cities-

prosjektet, med liknende studier i sju ulike byer i USA. Studien har ett institusjonelt fokus, 

der de først og fremst ser på migrasjonsmenighetene som institusjon og deres betydning. Til 

forskjell fra en del andre undersøkelser på feltet, er dette en bred studie som inkluderer svært 

mange menigheter. Dataene de benytter er basert på feltarbeider fra trossamfunnene gjort 

over en periode på to år, samt intervjuer og spørreundersøkelser (Foley og Hoge 2007: 14-

18). Utvalget besto av katolske menigheter, protestantiske menigheter, buddhisttempler, 

hindumenigheter og noen muslimske menigheter, fra El Salvador, Kina, Korea, India, Vest-

Afrika, og noen menigheter med flerkulturell medlemsmasse. Menighetene i studien er 

plukket ut med tanke på populasjonen fra et gitt land eller område (Foley og Hoge 2007: 4, 

14-18).  

 

Foley og Hoge la spesielt vekt på sosial kapital i sin studie så klare sammenhenger mellom 

produksjon av kapital og ulike typer av medlemmer og trossamfunn (Foley og Hoge 2007:30-

31, 52). Blant annet mente de at produksjonen av sosial kapital var svært varierende og kom i 

ulike former. To kapitalformer var spesielt fremredende; sammenbindende og brobyggende 

sosial kapital. De fleste menighetene i studien hadde både sammenbindende og brobyggende 

sosial kapital. I de trossamfunnene man kunne finne sterkt nærvær av begge former, kunne 
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man også finne sterke bånd mellom medlemmene i menigheten. I disse menighetene 

samarbeidet de oftere, og de var i større grad knyttet til andre organisasjoner og/eller 

institusjoner. Trossamfunn med sterkere konservative holdninger hadde mer 

sammenbindende sosial kapital, der medlemmene hadde ofte sterke bånd seg i mellom. 

Trossamfunnene med mye intern solidaritet hadde ekskluderende holdninger til individer 

uten samme oppfatninger og hadde derfor også lite brobyggende sosial kapital (Foley og 

Hoge 2007: 19, 30-31, 53-55). 

 

Et annet interessant funn var at den sosiale kapitalen i et trossamfunn økte dersom 

medlemmene hadde ulik sosioøkonomisk status. Dette hevder de skyldes at medlemmene 

bringer inn ulike typer ressurser til felleskapet. De med høy sosioøkonomisk status har 

mulighet til å bringe med seg ressurser i form av nettverk og tilgang til utdanning og jobb, 

noe ikke ressurssvake medlemmer har. I slike menigheter er det derfor høyere grad av 

brobyggende kapital enn i menigheter der de fleste er ressurssvake (Foley og Hoge 2007: 92, 

107).  

 

De fleste moskeene i Washington DC er multietniske og har medlemmer fra mange ulike 

land. Foley og Hoge mente dette kan forklares med at de nasjonale gruppene ikke er store 

nok til å starte sine egne trossamfunn eller moskeer. I de fleste moskeene de undersøkte fant 

de at den nasjonale identiteten til majoriteten var den som ble videreført i moskeen. De mente 

at dette kunne påvirke den sosiale kapitalen i menigheten på to måter. På den ene siden vil 

mer mangfold i medlemssammensetningen kunne føre med seg et bredere spekter av 

ressurser og være positivt for felleskapet. Samtidig vil en multietnisk sammensetning  

potensielt være årsaken til splittelser og dannelser av etniske subgrupper internt i menigheten. 

I noen menigheter virket språk splittende og var en kilde til konflikt, også mellom 

generasjoner. De eldre medlemmene ønsker å bruke språket fra sitt hjemland, mens de yngre 

deltagere behersker ikke alltid språket fra foreldrenes hjemland like godt. Samtidig fant de en 

sammenheng mellom sterk fellesskapsfølelse i menigheten og det å ha et felles hovedspråk.  

 

Et annet viktig tema Foley og Hoge undersøkte var i hvilken grad trossamfunnene engasjerte 

seg i sivilsamfunnet. Funnene deres antydet at dette varierte mye fra ett trossamfunn til et 

annet. Katolske, protestantiske og muslimske var mest involvert i ikke-religiøse aktiviteter, 

sosialtjenester og frivillige organisasjoner rettet mot befolkningen i lokalsamfunnet, mange 

mer enn de etablerte katolske og protestantiske menighetene i USA. Disse oppfordret også 
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medlemmene sine til å engasjere seg i saker som angikk befolkningen og delta aktivt i 

lokalsamfunnet. De små, evangeliske menighetene var ikke like aktive i slike aktiviteter, men 

var mer opptatt av engasjement rundt saker som angikk hjemlandet, eller sin 

innvandrergruppes situasjon i USA. Menighetenes aktivitet var også i stor grad avhengig av 

de religiøse lederne i det enkelte trossamfunnet (Foley og Hoge 2007: 20, 130). Så godt som 

alle moskeene og muslimske trossamfunnene de undersøkte hadde organiserte aktiviteter for 

medlemmene, alt fra utdanning, ulike kvinnegrupper og interessegrupper (Foley og Hoge 

2007:97-100). 

 

En av de aktuelle problemstillingene de undersøkte i studien, var hvordan de ulike 

trossamfunnene responderte på terrorangrepene i New York 9/11 2001. De muslimske 

trossamfunnene var ikke like organiserte som menighetene i reaksjonene på denne hendelsen, 

men man så at de var mer opptatt av tilbakeslaget hendelsen fikk på det muslimske miljøet i 

seg selv. Moskeene i studien hadde ulike oppfordringer til sine medlemmer: i dagene etter 

terrorangrepet noen oppfordret til å gi blod, andre rådet sine medlemmer til ikke å gå med 

religiøse symboler offentlig, og andre moskeer valgte å holde stengt grunnet av sjikane. Som 

følge av at den islamistiske terrororganisasjonen Al-Quaida tok på seg skylden for angrepet, 

følte mange muslimer i USA seg mistenkeliggjort. Dette forandret det muslimske miljøet på 

mange måter kunne flere fortelle. Blant annet ble en del moskeer og organisasjoner mer 

aktive i samfunnsdebattrne. Foley og Hoge så også at de organisasjonene med mange annen- 

og tredjegenerasjonsinnvandrere var i større grad deltagende i samfunnet enn moskeer med 

flest førstegenerasjonsinnvandrere. Det var også slik at moskeene med medlemmer med høy 

inntekt deltok mest (Foley og Hoge 2007:140-144). 

 

Ronald M. Synnes  

Ronald M. Synnes (2012) undersøkte fem ulike kristne migrantmenigheter i Oslo. Han så på 

hvilke typer organisering de ulike menighetene hadde. Her undersøkte han hvem ledere og 

medlemmene var og om det var noen mønstre eller fellestrekk med tanke på kjønn, etnisitet 

og sosioøkonomisk status. Videre så han på betydningen av språk, kultur og etnisitet hadde 

og om dette skapte samhold eller konflikt. Studien tar for seg hvordan menighetene bidrar og 

stiller seg til ulike samfunnsoppgaver og i hvilken grad de tar ansvar for nye migranter i Oslo. 

Synnes mener det er forsket lite på dette feltet i norsk kontekst, og det har vært lite fokus på 

disse menighetene og hvilke betydning de har for immigranter i Norge. Dette undersøkte han 
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ved å observere gudstjenester, aktiviteter og seminarer og gjennomførte til sammen 22 

intervjuer med medlemmer og mellomledere i de ulike menighetene (Synnes 2012:34-35).  

 

Synnes så på organisasjonsmodell som ble benyttet i menigheten, hva som ligger til grunn for 

en slik organisering og hvem som er lederne, med spesiell vekt på kjønn og etnisitet (Synnes 

2012: 31,39).  Funnene han gjør her sammenfaller med funnene til Warner og Wittner (1998) 

og Ebaugh og Chafetz (2000) nemlig at de fleste lederne var menn og at mange kvinner var 

aktive, men mest i lavere posisjoner. I tillegg til at menighetene med lik etnisitet så ut til å ha 

mye intern solidaritet. Videre beskrev han hvem deltakerne i menigheten var ut fra 

sosioøkonomisk status og etnisitet. Han så også på betydningen av språk, kultur og om disse 

faktorene skapte konflikt eller samhold. Han fant at menighetene som var preget av sterkt 

samhold hadde felles kultur og språk. Dette var også faktorene som gjorde at mange av 

migrantene som egentlig ikke var spesielt religiøse i sine hjemland valgte å trekke til 

menighetene når de kom til Norge (Synnes 2012: 66-68). Menighetene arrangerte faste, 

ukentlige aktiviteter og møter i tillegg til å feire nasjonale og religiøse høytider. 

Medlemmene beskrev ofte tette bånd til andre deltagere og at menigheten var som et hjem og 

en familie, og at de føle seg sett, anerkjent og slappe mer av der enn i andre sosiale 

situasjoner. De oppfattet menigheten som svært viktig, fordi mange manglet familie, venner 

og følte seg marginalisert i det norske samfunnet (Synnes 2012: 65, 85). 

 

Til slutt ønsket Synnes å undersøke i hvilken grad migrantmenighetene var engasjerte i 

samfunnsspørsmål eller sosialhjelp de ga sine medlemmer, slik som Foley og Hoge (2007) 

gjorde. Her fant han at alle menighetene hadde organiserte informasjonskurs eller 

norskopplæringstilbud, men at den viktigste hjelpen fikk de fra de mer uformelle nettverkene. 

Dette kunne være snakk om med å skaffe arbeid, bosted, asylsøknader eller juridisk 

rådgivning. Synnes peker på at menighetene kan ha en isolerende funksjon, fordi 

medlemmene bruker mye tid sammen med mennesker som er fra samme kultur som de selv. 

Samtidig kunne menigheten sette nye migranter i kontakt med nettverk i det norske 

samfunnet (Synnes 2012: 80). De menighetene med mest ressurssvake medlemmer var også 

de som var mest engasjerte i samfunnsspørsmål, mens de med mer ressurssterke medlemmer 

så det ikke som sin oppgave (Synnes 2012: 77-79,86).  
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1.2.4 Oppsummerende diskusjon og kritikk  
Studier på individnivå 

Studiene av muslimsk identitet viser at det er ulike perspektiver å se på kultur og identitet på 

mikronivå. I denne studien har jeg lagt vekt på arbeidene til Andersson (2000; 2010) og 

Jacobsen (2002; 2011). Andersson er opptatt av identitetsarbeid og hvordan 

minoritetsungdom forhandler om ulike type av identiteter. I flere av sine arbeider legger hun 

vekt på kollektive identiteter og tilhørighet eller utenforskap. Jacobsen deler mye av dette 

synet på identitetsarbeid som konstante forhandlinger om kulturer og identitetsmarkører. 

Begge har et syn på identitetsforhandling, der dette foregår til daglig, avhengig av sosial 

situasjon. Det virke som Jacobsen (2011) legger mindre vekt på minoritetsgruppen som 

avvikere eller stigmatiserte enn det Andersson (2000) gjør.   

 

Jacobsen (2011) peker på hvordan andregenerasjons innvandrerne forhandler om identitet i 

krysningen mellom tradisjon, religion og storsamfunnet. Hun mener at opprinnelsesland, 

religion og tilknytning til det norske samfunnet er de viktigste identitetsmarkørene i gruppen. 

Jacobsen fant tre typer av religiøse identiteter i sitt utvalg; den ene gruppen var opptatt av 

opphav og etnisk tilknytning; den andre var opptatt av religion som et personlig valg og den 

tredje ser islam på nye måter og i nye kontekster. Andersson mente på sin side at 

etterkommerne av innvandrere i større grad finner andre identitetsmarkører enn etnisk, 

nasjonal eller religiøs. Andersson (2010) sier at de unge med innvandrerbakgrunn ser seg selv 

i et bredere perspektiv, som ikke-hvit europeer, europeisk muslim eller ha en såkalt 

bindrestreksidentitet. Andersson og Vassenden (2011) mente også at ikke-hvite nordmenn 

ofte ble antatt å være muslimer i kraft av sin hudfarge og dermed kunne virke til å ha et mer 

bevisst forhold til egen tro. Jacobsen mente i likhet med Andersson (2010) at unge muslimer 

så seg selv og sin kollektive identitet i et globalt perspektiv. Jacobsen nevner en form for 

”populær-islam” eller ”golobal umma”.  

 

Studiene Andersson baserer seg på er blant annet gjort på sosiale møteplasser der man vil 

finne et bredere spekter av innvandreridentiteter enn i studiene til Jacobsen som begrenser 

seg til de religiøse felleskapene. På denne måten kan man si at Andersson i større grad peker 

på identitetsutvikling hos innvandrere med muslimsk bakgrunn, mens Jacobsen har sett på de 

som først og fremst tilhører et muslimsk felleskap.  
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Videre så jeg på studiene av kjønn i islam og trakk her frem Roalds studier av kvinner i islam 

(2001)og Nyhagen (2004, 2008) Nyhagen og Halsaa (2016) sine studier av religiøse kvinners 

medborgerskap. Roald (2001) undersøkte hvordan kjønn ble behandlet i de islamske tekstene 

og fant delvis motstridende fortellinger. I noen av tekstene er kvinnen sett på som sidestilt 

med mannen og at de to kjønnene har lik verdi. Andre steder er det beskrevet at kvinnen er 

verdt halvparten av en mann og at kvinnen er skapt til å være mannens make. Kvinnen blir 

beskrevet som følelsesstyrt, mens mannen av fornuft. I likhet med Nyhagen (2004) er det slik 

at muslimsk familielov setter idealet med komplementære kjønnsroller høyt.  

 

Både Nyhagen (2004, 2008) og Roald (2001, 2005) sier også at kvinnene i stor grad 

forhandler om kjønn og at kjønnspraksisen er dynamisk. Selv om mange ønsker å etterstrebe 

islamsk familielov er det også slik at i praksis fungerer det ikke like godt og dett er med på å 

reforhandle kjønn. Ideologisk presset fra storsamfunnet har vært med på å forandre 

kjønnspraksis. Nyhagen (2008) og Roald (2001) så også en forskjell i etterkommerne av 

innvandrere og at de i større grad er deltagende i både det religiøse samfunnet og samfunnet 

for øvrig enn sine mødre.  

 

Nyhagen og Halsaa (2016) ser blant annet på hvordan religiøse kvinner forsvarer eller svarer 

på kritikk omkring kjønnspraksis i de religiøse miljøene. De så ulike typer av forklaringer der 

noen mente det ikke eksisterte noen hierarkier mellom kjønnene, andre brukte religionen og 

tekstene til å argumentere for at det enten var slik vi var skapt eller til å argumentere mot 

anklagene. Noen så på sin egen deltagelse i en religiøs organisasjon som en kamp om å 

forandre på kjønnsseglene, mens andre mente kjønnsforskjellene kom fra kulturen i noen 

muslimske land og ikke religionen selv. 

 

Studier på organisasjonsnivå 

Studiene av de religiøse minoritetsfelleskap er studier av religiøse organisasjoner på 

mesonivå. Det gjøres funn i alle de amerikanske migrasjonsstudiene (Foley	og	Hoge	2007;	

Ebaugh	og	Chafetz	2000;	Warner	og	Wittner	1998)	som	tyder	på	at migrantmenigheter 

spiller en viktig rolle i mange innvandreres liv. Trossamfunnene bidrar til å skape kontinuitet, 

både i deltakernes egne liv og mellom generasjoner. De skaper ofte samhold med andre fra 

samme opprinnelsesland eller område.  
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Likevel ble det gjort funn som tydet å at det både oppsto splittelser og konflikter i 

trossamfunnene for migranter. Splittelsene hadde oppgav i språk, trosretninger, generasjon, 

kjønn og hvor ferske innvandrerne var i det nye samfunnet (Foley	og	Hoge	2007;	Ebaugh	og	

Chafetz	2000;	Warner	og	Wittner	1998).  

 

Et annet viktig skille var også mellom førstegenerasjons innvandrere og etterkommere. Disse 

har ulike behov og møter ulike utfordringer i samfunnet. Mens mange førstegenerasjons 

innvandrere søker religiøse fellesskap knyttet til sin nasjonale identitet, har mange 

etterkommerne en mindre etnisk tilnærming til de religiøse fellesskapene. Både Warner	og	

Wittner	(1998)	og	Ebaugh	og	Chafetz	(2000)	mente	etterkommerne	trakk	vekk	fra	

migrasjonsmenigheter	som	var	opptatt	av	å	bevare	språk	og	kultur	fra	hjemlandet	til	

migrantene.		

 

Studiene til Foley og Hoge (2007) og Chafetz og Ebaugh (2000) tok også opp hvordan mange 

trossamfunn hjalp migranter til å oppleve kontinuitet og bevare tradisjoner fra sine 

opprinnelsesland, kan de også være en arena som fremmer integrering og deltakelse i 

samfunnet. Dette kan blant annet skje ved at nyankomne kommer inn i arbeidsmarkedet ved 

hjelp av kontakter i menigheten, og at kvinners rolle forhandles i menigheten, på tross av det 

er menn som innehar lederroller. Trossamfunnene bidrar til å forme en sammensatt identitet, 

ved å kombinere migranters kultur og religiøsitet med amerikanske organisasjonsformer. Selv 

om alle disse studiene omtaler ”migranter” som én kategori, tar de høyde for faktorer som 

kjønn, økonomi, utdannelse, organiseringsform, klasseskiller, forskjeller mellom 

generasjoner, og viser dermed at sammensetningen av individer er relativt avgjørende. Foley 

og Hoge (2007) og Ebaugh og Chafetzs (2000) peker på at de ulike menighetene var preget 

av klasseskiller. For eksempel var latinamerikanske menigheter preget av papirløse og fattige 

migranter fra Mexico og El Salvador, mens asiatiske menigheter i stor grad bestod av 

arbeidsmigranter med god utdannelse og stabil økonomi. Foley og Hoge hevder også at 

menigheter som var sammensatt av fattige nye migranter, stilte svakere enn menigheter som 

hadde flere etablerte, velutdannede og velstående migranter.  

 

Foley og Hoge (2007) så også på trossamfunnene på samfunnsnivå og så hvordan  

migrantmenigheter er viktige institusjoner for migranter i integreringsprosessen. På tross av 

at mange trossamfunn har sterk tilknytning til migrantenes opprinnelsesland, deltar de i 
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lokalsamfunnet ved å hjelpe sine medlemmer sosialt, åndelig, psykologisk, økonomisk og i 

mange tilfeller juridisk. På denne måten påvirker trossamfunnene sine medlemmers 

deltagelse i deres nye hjemland. Synnes (2012) fant også i de kristne migrasjonsmenighetene 

i Oslo at mange ga sine medlemmer sosialhjelp, som for eksempel norskopplæring men at det 

meste av hjelpen var gjennom uformelle kanaler. Både Foley og Hoge (2007) og Synnes 

(2012) fant at menighetene med mest ressurssterke medlemmer var mest engasjerte i 

samfunnet. Foley og Hoge (2007) gjorde også funn som tydet på at det var menighetene med 

flest andre og tredjegenerasjons innvandrere som var mest aktive. De pekte også på at mange 

av de multietniske menighetene kunne ha et bredt spekter av ressurser og bidra til et større 

nettverk.  

 

Det finnes imidlertid risiko for at menighetene legger for mye vekt på intern solidaritet og 

etniske faktorer, og at mange aktiviteter bidrar til å hindre at nyankomne blir integrert i det 

amerikanske samfunnet. Mens Warner og Wittner (1998) og Ebaugh og Chafetz (2000) sine 

studier fokuserer på migrantmenighetenes tilpasninger til det amerikanske samfunnet, ser 

Foley og Hoge (2007) mer på trossamfunnenes samfunnsengasjement og den rollen de spiller 

i det amerikanske sivilsamfunnet.  

 

De er ikke bare opptatt av å vise hvordan trossamfunnene tilpasser seg, men hvordan de 

bidrar til og påvirker det amerikanske samfunnet. De ser ikke bare på de ulike måtene 

trossamfunnene bygger sosial kapital blant sine medlemmer, men de undersøker den sosiale 

kapitalen nyankomne innehar når de kommer til USA, og mener at den er en viktig faktor for 

integrering og bidrag til det amerikanske samfunnet. Foley og Hoge (2007) er opptatt av at 

det var store variasjoner når det gjaldt hvor mye trossamfunnene bidro til å integrere nye 

migranter i det amerikanske samfunnet. Det var ikke alle menighetene som kunne hjelpe eller 

hadde den sosiale kompetansen til å gjøre det. Menighetenes innsats når det gjaldt å fremme 

integrering var avhengig av faktorer som religiøs tradisjon, organisasjonsform og 

demografiske kjennetegn i de ulike innvandrergruppene. Studien til Ebaugh og Chafetz 

(2002) har hovedfokus på forholdet mellom migrantmenigheter i USA og i medlemmenes 

hjemland, og hevder blant annet at migrantene tok med seg amerikanske religiøse former til 

hjemlandet etter at de har etablert seg i USA. Warner og Wittner (1998) og Foley og Hoge 

(2007) forholder seg i mindre grad til de transnasjonale forbindelsene som skapes som følge 

av migrasjonen, og den eventuelle påvirkningen som skjer.  
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En kritikk som kan rettes mot studiene, spesielt studiene til Ebaugh og Chafetz (2000) og 

Warner og Wittner (1998), er at de gir inntrykk av at trossamfunnenes tilpasning til 

”amerikanske organiseringsmodeller” må forstås som en form for tilpasning til det 

amerikanske samfunnet. Det er mulig å anta at mange protestantiske og katolske innvandrere 

kjenner til disse organiseringsmodellene fra hjemlandet. Kristne innvandrere fra Korea, Kina, 

Mellom-Amerika og Karibien er i stor grad et resultat av amerikanske misjonsbevegelse, og 

man kan derfor spørre seg om hvor eller når disse ”tilpasningene” har skjedd. Videre er det 

rimelig å reise spørsmålet om studiene overvurderer religion og trossamfunnenes betydning 

for migranter. Dette kan komme av at alle informantene er hentet fra trossamfunn. Det er ikke 

slik at alle migranter blir religiøse når de kommer til nye land. For mange migranter kan 

migrasjonen føre til at de distanser seg fra religionen og trossamfunnene. Et spørsmål disse 

studiene ikke diskuterer er hvor representative disse informantene er for migranter i USA. 

Synnes sin rapport er som vi ser i stor grad bygget opp på samme struktur som studien til 

Ebaugh og Chafetz (2000) og Foley og Hoge (2007). Jeg mener allikevel at data fra fem 

menigheter som inkluderer to måneders feltarbeid og 22 intervjuer der 4-5 er i hver menighet, 

virker til å være litt lite for å belyse alle disse aspektene i fem menigheter.   
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2 Data og metode 
I denne studien har jeg benyttet meg av to ulike innsamlingsmetoder: feltarbeid og kvalitative 

intervjuer. Jeg gjorde feltarbeider i to ulike tidsperioder. Den første tidsperioden brukte jeg til 

å utforske det muslimske miljøet i Oslo og den andre  delen gikk med til deltagende 

observasjon i moskeene til Islamic Cultural Center (ICC) og Det Islamske forbundet (Rabita). 

Jeg intervjuet også ti unge-voksne muslimer med tilknytning til disse to moskeene.  

Jeg har sett det som nødvendig å benytte både observasjon og kvalitative intervjuer for å få 

nok kunnskap og innsikt i det muslimske miljøet og for å sikre validitet.   

 

2.1 Forskningsstrategi og datainnsamling 
2.1.1 forskningsstrategi 
I den første delen av feltarbeidet besøkte jeg en rekke moskeer i Oslo-området. Jeg valgte 

helt bevisst ikke å formulere problemstilling eller bestemme utvalget før disse besøkene. 

Dette som en del av min abduktiv-eksplorerende forskningsstrategi der formålet er å få en 

forståelse av hva informantenes livsverden består, samt få oversikt over feltet som skal 

studeres (Blakie 2010: 89-90). Det er spesielt viktig når man går inn i et felt man ikke selv er 

en del av (Thagaard 2011: 203). I tillegg så jeg på dette som en mulighet til å få innpass i 

miljøet og komme i kontakt med potensielle informanter (Fangen 2011: 53).  

 

Kunnskapen jeg ervervet i den første delen av feltarbeidet ønsket jeg å bruke for å komme 

frem til interessante problemstillinger, for i neste omgang å undersøker sosiale mønstre, 

meningskapning, språk og aktiviteter. Denne såkalte bottum-up strategien medfører også at 

man forsøker å forstå motivene for hvorfor noe skjer (Fangen 2011:41; Blakie 2010: 89). 

Forskningsspørsmålene jeg kom frem til ønsket jeg å besvare ved hjelp av deltagende 

observasjoner på arrangementer i de utvalgte moskeene og se nærmere på fenomenene jeg 

bestemte meg for å undersøke. Den deltagende observasjonen ble gjennomført over seks uker 

i to sentrale moskeer i Oslo. Moskeene var valgt ut på bakgrunn av deres aktive 

ungdomsorganisasjoner, flerkulturelle profil og høye aktivitetsnivå.  

 

Det er intervjuene som utgjør hoveddelen av datamaterialet i dette prosjektet. Jeg rekrutterte 

intervjuobjekter gjennom kontakter på arrangementene jeg deltok på. Jeg gjennomførte i alt ti 

intervjuer med unge voksne muslimer av begge kjønn i alderen 22-28, med tilknytning til en 



	 31	

eller begge moskeene jeg gjorde feltarbeid i. Jeg skal i dette kapittelet redegjøre for hvordan 

jeg gikk frem i feltarbeidet og intervjuene, samt gjøre rede for min rolle og etiske 

problemstillinger.  

 

2.1.2 Feltarbeidet 
Jeg besøkte i alt fem moskeer øst i Oslo, hadde omvisninger i tre av dem og hadde kontakt 

med mange i de muslimske organisasjonene via mailutvekslinger. Jeg hadde fire lengre 

uformelle samtaler med ansatte i moskeene, inkludert lederen for Islamsk Råd Norge og en 

imam i Ahmadiyyah-menigheten, en muslimsk reformasjonsbevegelse som holder til på 

Furuset. Jeg deltok også på et foredrag for en skoleklasse arrangert i moskeen tilhørende 

World Islamic Mission (WIM) i Åkerbergveien. I løpet av studien kom jeg i kontakt med 

mennesker jeg holdt kontakt med underveis. Dette viste seg å være veldig nyttig da de holdt 

meg oppdatert på arrangementer i moskeene, hjalp meg med å rekruttere informanter og 

således ble viktige nøkkelpersoner i miljøet som ”gikk god” for meg (Fangen 2011: 43, 53; 

Thagaard 2011:89).  

 

Den neste fasen av deltagende observasjonen var begrenset til ICC og Rabitas moskeer. Jeg 

merket meg i første del av feltarbeidet at ICC og Rabita ble nevnt som to moskeer med aktive 

ungdomsorganisasjoner, mange arrangementer og sosiale aktiviteter. Både ICC og Rabita er 

mangfoldige og har en flerkulturell medlemssammensetning, i tillegg til at mange av de unge 

har kjennskap til og benytter begge disse moskeene. Prosessen med å finne frem til nettopp 

disse som enheter var ikke basert på noen bestemt utvelgelsesprosedyre. Det falt seg 

”naturlig” etter hvert som feltet utviklet seg (Fangen 2011:45). Samtidig kan det også sies at 

disse to moskeene er kjente i det muslimske miljøet. Jeg syns det var både viktig og nyttig å 

gjøre deltagende observasjon og intervjuer fra to moskeer for å se på både likheter, ulikheter 

og ulike tilnærming til løsninger. Under observasjonsstudiene gikk jeg inn og ut av 

observasjonsrollen og inn i deltagerrollen, ved at jeg for eksempel var med å hjalp til under 

arrangement og spilte bordtennis med noen av jentene under det ene arrangementet (Fangen 

2011:39). 

 

 Den deltagende observasjonen i ICC og Rabitas moskeer var begrenset til januar og februar i 

2016. Det første arrangementet jeg deltok på var Åpen moskédag i regi av ICC-ung. Dette 

arrangementet er rettet mot ikke-muslimer og nordmenn slik at de kan komme å se hvordan 
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en moské ser ut og hvilke aktiviteter de har.  I løpet av kvelden var det omtrent 400 

mennesker som var innom og de fikk mulighet til guidet omvisning, stands for å prøve hijab, 

lære å skrive sitt navn på arabisk, se bilder av oppstarten av ICC-menigheten og diskutere 

med imamen. Det ble også servert tradisjonelle pakistanske småretter og man kunne være 

tilhører på et foredrag.  Jeg deltok også på en bordtennisturnering i ICC-moskeen som var et 

samarbeidsprosjekt mellom ungdomsorganisasjonene i ICC, Rabita og bydel Gamle Oslo. 

Arrangementet er veldig populært og har blitt ett årlig arrangement i moskeen. På 

turneringens første dag deltok kvinner og barn. Turneringen hadde både åpningsseremoni, 

premieutdeling i alle aldersklasser og felles lunsj for utøvere og publikum. På turneringens 

andre dag var det herrer og senior som spilte. I Rabita-moskeen deltok jeg på et av de faste 

fredagsforedragene arrangert av ungdomsgruppa NUM (Norges Unge Muslimer). I tillegg til 

foredraget arrangerte de overnatting for de unge jentene i moskeen denne kvelden. Denne 

fikk være med på for å snakke med og møte folk i moskeen. Jeg var også på det faste 

korankurset for kvinner i ICC på søndager og deltok på fredagsbønner i de to moskeene. 

 

Moskeene er åpne for alle og det er ikke i prinsippet noe hinder for å gjennomføre feltarbeid 

der. Det tok likevel tid før jeg fikk innpass på arrangementene som kun var beregnet for 

muslimer. Det var ikke før jeg ble godt kjent med noen av informantene under intervjuer at 

jeg ble invitert på arrangementer som var beregnet for medlemmene av moskeene. I flere 

tilfeller ble jeg invitert på møter med ungdomsgruppa, men fikk aldri høre noe mer om hvor 

og når jeg skulle møte opp. Arrangementene som ikke var i regi av ungdomsgruppene var 

også vanskeligere å få innpass i, studien er derfor begrenset til disse åpne arrangementene og 

ungdomsgruppenes arrangementer. En annen begrensning var også tilgangen til 

arrangementer som var kun beregnet for menn. Dette blir diskuter ytterligere i kapittelet om 

kjønn. En annen begrensning er at materialet kun strekker seg over en tidsperiode på to 

måneder. 

 

Feltnotatene fra besøkene ble først notert som stikkord på smarttelefon under observasjonen 

og mer utfyllende stikkord i etterkant. Noen ganger var det ubehagelig for meg som student å 

ta frem notatboken for å notere, derfor latet jeg heller som jeg svarte på tekstmeldinger når 

jeg ønsket å notere. Feltnotatene ble skrevet i narrativ form kort tid etter observasjonen ved 

hjelp av stikkordene og opplevelsen jeg hadde friskt i minnet. Feltnotatene ble skrevet i en 

blanding av dramatiserende og fortolkende observasjonsmodier. Der jeg med en litterær 

fortellerstil, skrev ned hva jeg observerte og fortolket også noen situasjoner og stilte 
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spørsmålstegn ved noen fenomener under veis i teksten (Tjora 2011:149). I tillegg til dette 

skrev jeg etter hvert møte ned interessante funn og egne analytiske betraktninger  i en 

feltdagbok.  

 

2.1.3 Intervjuene 
Hovedvekten av datamaterialet baserer seg på semistrukturerte intervjuer med ti deltakere 

med tilknytning til en eller begge moskeene jeg gjorde feltarbeid i. Intervjuene varte i alt fra 

førtifem minutter til to timer. Alle intervjuene ble tatt opp på lydopptaker og transkribert 

ordrett i etterkant. Materialet utgjorde til sammen åttifem tekstsider. Informantene ble 

rekruttert på arrangementene jeg deltok på og via portvaktene jeg kom i kontakt med. En av 

utfordringene med intervjuene var at flere av de rekrutterte avlyste eller utsatte møtene, slik 

at datainnsamlingsperioden strakk seg over en lengre periode enn planlagt. 

 

Utvalget mitt besto av unge muslimer i alderen 22-28 år. Jeg ønsket informanter i denne 

aldersgruppen først og fremst fordi jeg var interessert i unge muslimer som var født og 

oppvokst i Norge, som også hadde et bevisst forhold til egen tro. Det var også en fordel med 

informanter over atten år med tanke på at alle informantene var myndige og jeg kunne derfor 

innhente samtykke av informantene direkte. Alle i studien var født i Norge eller hadde 

kommet hit før de var fylt to år. En i utvalget  hadde foreldre som også var født i Norge, 

mens hans besteforeldre var pakistanske innvandrere. Seks hadde foreldre med pakistansk 

opprinnelse, to hadde foreldre med marokkansk opprinnelse og to med foreldre fra Afrikas 

horn. Fire av informantene hadde tilknytning til ungdomsstyrene i de to moskeene, fire av var 

utelukkende tilknyttet ICC, tre var sterkest tilknyttet Rabita, to hadde en tilknytning til begge 

moskeene, mens én anså seg selv som uavhengig, men foretrakk Rabita. Informantene ble 

rekruttert enten direkte under arrangementene i moskeene eller  ved at jeg ble satt i kontakt 

med noen som kunne passe inn i utvalget mitt via kontaktene jeg hadde  i 

ungdomsorganisasjonene. 

 

Intervjuguiden var tematisert i fire overordnede temaer som hang tett sammen med 

forskningsspørsmålene jeg ønsket å besvare (Kvale og Brinkmann 2012:121). Den første 

delen handlet om å kartlegge informanten selv, deres bakgrunn, engasjement og tilknytning 

til moskeen. Den andre delen søkte å avdekke trekk og kjennetegn ved moskeene og deres 

medlemmer, samt hvilke aktiviteter og tilbud som finnes i disse. Den tredje delen handlet om 
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begreper knyttet til religiøsitet og tro. Den siste delen handlet om aktuelle samfunnsspørsmål 

knyttet til muslimer, herunder flyktningsituasjonen 2015/16 og religiøs ekstremisme.  

 

Fire av intervjuene ble utført på kafé og seks av intervjuene ble utført på et lukket grupperom. 

Ulempen med å intervjue på offentlig sted var at både jeg og informantene ble mer reservert 

da undersøkelsen behandlet mer sensitive opplysninger. Dessuten fikk lydopptakene dårligere 

kvalitet på grunn av bakgrunnsstøy. Generelt gikk intervjuene bra. Noen av informantene 

hadde korte, konkrete svar og det gikk enkelt å følge intervjuguiden, men de fleste 

intervjuene fløt mer som en samtale, og jeg brukte bare intervjuguiden som en huskelapp for 

å guide samtalene gjennom temaene.  

 

En av utfordringene med å bruke informanter fra ungdomsstyrene rekruttert gjennom 

portvakter som var kjente skikkelser i det muslimske ungdomsmiljøet, har med det faktum at 

det har blitt gjort mange studier i det muslimske miljøet generelt, og i disse moskeene 

spesielt. Det gjør at disse informantene er trent i intervjusituasjoner og i større grad opptrer 

som profesjonelle intervjuobjekter. Det merket jeg tydelig på de fire informantene som hadde 

styreverv. Disse intervjuene var de lengste intervjuene, de gikk ofte utenfor det jeg spurte 

etter og man merke tydelig at de hadde en underliggende agenda som de ønsket å formidle. 

Jeg var derfor opptatt av at jeg i tillegg fikk informanter som var uavhengig av styrene, slik at 

jeg fikk mer frie beskrivelser som ikke var innøvde eller gjennomtenkte.  

 

Etter fire intervjuer hadde jeg allerede fått interessante opplysninger som jeg ønsket å 

undersøke videre. Jeg hadde også fått tilstrekkelig informasjon om noen av temaene. Jeg 

valgte derfor å revidere intervjuguiden etter mitt fjerde intervju. Det samme gjorde jeg etter å 

ha utført mitt syvende intervju. 

 

2.2 Min egen posisjon og møte med det ukjente 
Før jeg startet datainnsamlingen så jeg det som viktig at var klar over mine forforståelser og 

antagelser. Samtidig ønsket jeg å være bevisst på min rolle og hvilke premisser som kunne 

legge føringer for hva jeg kunne finne i felten (Blakie 2010:89-91). Selv om det etterstrebes 

objektivitet i forskning, er det slik at kvalitative studier sjelden kan undersøke et fenomen 

uten å ha noen form for forforståelse. Det å være bevisst på disse forforståelsene er en viktig 
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del av en gjennomsiktig forskningsprosess (Thagaard 2011: 201). Spesielt viktig er det når 

studien tar for seg en mye omtalt og diskutert religiøs minoritet.  

 

2.2.1 Forkunnskap og feltkjennskap 
Jeg hadde lite kjennskap til det muslimske miljøet før jeg begynte studien. Min kjennskap var 

begrenset til mediedekning eller informasjon fra eget nettverk. Det å gå inn i et felt uten 

kjennskap til miljøet eller individene jeg skal studere kan både være en styrke og en svakhet. 

 

Fordelene med å gå inn i et miljø uten kjennskap til feltet på forhånd, er å ha et 

utenfraperspektiv og kan med dette være mer åpen for å se nyanser og mønstre i det selvsagte 

(Thagaard 2011: 203). I religionssosiologien vil man også kunne hevde at noen av fordelene 

med å ha et utsideperspektiv vil være at man lettere kan distansere seg fra studieobjektet og 

resultatene vil være mer valide enn en som har et innenfra perspektiv. Dette fordi det er 

vanskelig å se kritisk på det kjente. En fra utsiden vil lettere kunne stille spørsmål ved det en 

på innsiden tar for gitt. En insider vil også være fristet til å være mer lojal til religionen som 

studeres og kan velge å utelate ting som ikke er attraktive (Furseth og Repstad, 2011: 206). 

 

 På den andre siden kan utsidepersktivet føre med seg visse ulemper. Ved ikke å ha kjennskap 

til feltet være at det vil komme mange nye inntrykk og informasjon som skal bearbeides. En 

på innsiden av miljøet vil også lettere få tilgang til felten og enn en som står på utsiden. Som 

outsider kan det ta lengre tid på å skape nødvendige tillitt (Thagaard 2011: 203). Religiøs 

erfaring vil også være en fordel når man skal forstå hvordan en religiøs tilknytning oppleves. 

Som insider besitter man også førstehåndskunnskap om religionen og kan derfor unngå de 

åpenbare feiltolkninger (Furseth og Repstad, 2011: 205-206). For eksempel kunne denne 

spøken en informantene kom med fått store følger om jeg ikke hadde gjort hjemmeleksene 

mine.  

- (…) i samarbeid med flyktningmottaket kom en gjeng til moskeen, så var det feiring 
og vi hadde klovn også. En id-klovn, som er tradisjon. 
- Nei, nå tuller du med meg vel? 
- (Latter) Ja, ja, jeg bare tulla med id-klovnen, men  det hadde vært sykt morsomt om 
du trodde på det da. 

 

Det å ha kjennskap til det grunnleggende både teologisk, rituelt og praktisk er nødvendig for 

å kunne forstå feltet som en helhet. Derfor innebar det også å lese deler av koranen, 
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innføringsbøker og samtaler med muslimer for å få noe mer innsikt i hva det vil si å leve og 

praktisere islam.  

 

Selv om jeg på mange måter anså meg som åpen og naivt utforskende, skulle jeg oppdage 

flere ganger under intervjuene og feltarbeidet at jeg ble satt i situasjoner som testet antagelser 

jeg ikke en gang visste jeg hadde. Nedenfor er et utdraget fra feltnotatene, der jeg lot meg 

overraske over flere ting i møte med imamen i en av moskeene:  

 

I det samme jeg kommer inn porten kommer Ibrahim, en ung imam, mot meg og 
hilser meg vennlig. Han har sønnen sin, som kan være omtrent to år, på armen. Først 
forstår jeg ikke at det var mannen jeg hadde snakket med, imamen, fordi han ikke 
liknet på noe jeg hadde sett for meg. Han hadde på seg en blå pikétrøye av merket 
Lacoste, blå jeans og hadde ikke skjegg. Jeg innså igjen at jeg hadde hatt langt flere 
forestillinger og stereotypier i hodet enn det jeg var klar over. 

 

Jeg ble da klar over at jeg hadde en stereotypisk ide om hvordan imamen skulle se ut og at 

dette brøt med mine forventninger av dette. Det var også flere ting jeg skulle la meg 

overraske over i løpet av de første moskebesøkene, for eksempel den gangen da jeg skulle 

treffe kontakten jeg hadde utvekslet mailer med i en av moskeene : 

 

Jeg står utenfor moskeen på Grønland, utenfor det jeg tror er hovedinngangen. Jeg 
skulle ha møtt han for fem minutter siden. I det samme kommer en kvinne i 
tradisjonell heldekkende drakt og hijab rundt hjørnet. Hun henvender seg til meg og 
spør om det er jeg som er Kristine og jeg forstår med det samme at det ikke var en 
mann jeg skulle møte, men denne jenta. Navnet hennes var relativt kjønnsnøytralt og 
etter en mailutveksling hadde jeg bare antatt at hun var en mann. Kanskje fordi jeg 
hadde en tro på at de som var ansatte i moskeene var menn?  

 

To av fordommene jeg ikke selv visste jeg hadde, ble altså avkreftet i noen av de første 

møtene med moskeene.  

 

Jeg hadde også vært usikker på hva slags klær jeg skulle ha på når jeg skulle i moskeene. Jeg 

ønsket å vise respekt for moskeen og religiøse regler, på den andre siden ønsket jeg ikke å 

virke fordomsfull. Jeg hadde med sjal i vesken de første besøkene, før jeg etter hvert 

oppdaget at de unge kvinnene i moskeene gikk i alle typer av klær og at det ikke var uvanlig 

å ha håret løst.  
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2.2.2 Kjønn 
Betydningen av kjønn kan være av betydning i kvalitativ datainnsamling. Thagaard 

(2011:200) snakker om hvordan kjønnet få innvirkning på intervjusituasjoner. Dersom det er 

en kvinne som intervjuer en mann, kan han prøve å kontrollere situasjonen for å vise 

maskulinitet. Det som forsterker kjønnsdimensjonen i dette prosjektet er de sterke 

kjønnsrollene feltet jeg skulle inn. Som kjent er kjønn og islam et omdiskutert tema.  

 

Allerede under arbeidet med studieskissen var jeg bevisst på kjønn som en mulig 

begrensende faktor for tilgang til felten og informanter. Da jeg skulle definere 

problemstillinger og forskningsdesignet, så jeg det som hensiktsmessig å la utvalget kun 

bestå av kvinner, både med hensyn til tilgang og  masteroppgavens varighet. Allikevel skulle 

jeg oppdage allerede etter første arrangement jeg deltok at tilgangen til menn som 

informanter ikke skulle være problematisk. Jeg valgte derfor å inkludere menn i utvalget. Det 

var flere aspekter ved kjønn som skulle vise seg å være både utfordrende og begrensende for 

feltarbeidet. 

 

Etter det første møte med moskeene hadde jeg delte oppfatninger om kjønnspraksis i 

moskeene. De første mennene jeg fikk kontakt med, en ung imam og en ungdomsleder i ICC-

moskeen, var begge opptatt av å forsvare seg mot anklager om at de var 

kvinnediskriminerende. De hadde begge innarbeidet en form for forsvarstale når det kom til 

spørsmål knyttet til diskriminering av kvinner i islam. Selv om jeg ikke viste noen tegn til å 

spørre om hvorfor kvinner og menn benyttet ulike bønnesaler eller hvorfor det i noen 

moskeer er separate innganger for kvinner og menn, fortalte de meg årsaken til dette 

uoppfordret veldig tidlig i samtalen, her i utdrag fra feltnotatene: 

 
Vi gikk inn i heisen og Ibrahim forklarte at jeg skulle få sitte på galleriet og observere 
mennenes fredagsbønn.  Uten at jeg rakk å si noe, som om han følte seg beskyldt av meg, 
forklarte han meg at dette var et krav fra kvinnene. Han forklarte at andre dager i uken, når 
det var få folk til bønn så ba menn og kvinner sammen, men under fredagsbønnen var 
kvinnene i kvinnerommet og mennene i det store bønnerommet. Han sa at det var helt greit 
for mennene at kvinnene ba sammen med dem, men siden de står så mye med rumpa i været 
under bønnen, så var det mange av kvinnene som syns det var ubehagelig.  

 

Grunnen  til at de er spesielt bevisst på spørsmål knyttet kjønn kan ha med at de ofte blir 

konfrontert med dette og derfor går automatisk i en slags forsvarsposisjon i møte med norske, 

hvite kvinner. Av mennene jeg traff under i første del av feltarbeidet, følte jeg meg godt 
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mottatt og velkommen. På den annen side var det flere ting i moskeen som var 

kjønnssegregerte.  Det var imidlertid ikke før jeg hadde kommet litt under overflaten at jeg 

oppdaget utfordringene og de kontinuerlige forhandlingene om kjønn.  Da jeg spurte om å få 

observere et arrangement for gutteforeningen i en av moskeene fikk jeg dette svaret fra en i 

Ungdomsstyret til Rabita: 

 
Hei Kristine!  
Selvfølgelig! Du er hjertelig velkommen!  
Arrangementet for brødre i kveld er mer passende for gutter.  
Men foredraget i morgen er for alle, og er fra kl. 18-19. J  

 

Jeg fikk også anbefalt å observere bordtennisturneringen den dagen kvinnene spilte. Jeg 

opplevde allikevel å bli godt mottatt av de mannlige dommerne og arrangørene, På grunn av 

problemer med å få tilgang til disse arrangementene, er også de fleste arrangementene jeg har 

deltatt på, beregnet på kvinner eller er felles for begge kjønn. 

 

2.3 Etiske betraktninger 
Prosjektet er meldt inn og godkjent av NSD (Personvernombudet for forskning, Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste) og er utført etter forskningsetiske retningslinjer for 

samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH 2016). Denne prosessen krever at man 

har tenkt gjennom spørsmål knyttet til informert samtykke, tilstrekkelig informasjon til 

informantene i forkant av studien, informantenes rett til å trekke seg, oppbevaring av 

personopplysninger, deltagerens anonymitet og sensitive dokumenter og spørsmål knyttet til 

forhold som går mot Norges lover.  

 

Før alle intervjuene sendte jeg informantene et informasjonsskriv om hva studien undersøkte 

og hva det ville innebære  å være informanten. I tillegg forsikret jeg meg om at informanten 

hadde fått med alt hva angikk anonymitet, personvern og muligheten til å reservere seg fra å 

svare på sensitive spørsmål eller trekke seg i etterkant. Jeg innhentet også ett muntlig 

samtykke fra informanten.  

 

Det kan også være verdt å reflektere rundt å navngi de to moskeene som jeg har undersøkt. I 

denne avhandlingen har jeg valgt å navngi de to moskeene jeg har studert. Det å navngi 

moskeene kan by på noen utfordringer dersom moskeene blir satt i et uheldig lys. Jeg 

forsøkte allikevel å ikke la dette påvirke forskningsarbeidet, men heller ta en vurdering i 
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etterkant om jeg ønsket å anonymisere moskeene Det kan  tenkes at reaksjoner vil kunne 

rettes mot meg i ettertid dersom organisasjonene føler seg misforstått eller feil fremstilt. I den 

forbindelse ønsker jeg også å legge til at arbeidet med denne studien og datainnsamlingen 

strakk seg over en kort periode og er begrenset av tid. Selv om funnene ikke vil kunne gi et 

komplett bilde av Rabita og ICC som organisasjoner eller deres medlemmer, er det et bidrag 

som kan belyse noen av aspektene jeg ønsker å svare på i problemstillingen. 
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3 To moskeer og deres medlemmer 
I dette kapittelet skal jeg se på hva som kjennetegner moskeene til ICC og Rabita og 

medlemssammensetningen i disse. Videre skal jeg diskutere og sammenlikne de to moskeene 

i lys av tidligere studier på feltet. 

 

3.1 Rabita: en bygård i sentrum 
Jeg gikk av trikken i Brugata og fant frem til adressen i Calmeyers gate. Jeg hadde gått i disse 
gatene hundrevis av ganger tidligere og var ofte i området mellom Youngstorget og 
Grünerløkka. Calmeyers gate er parallellgaten til travle Brugata på den ene siden og Torggata 
med alle sine trendy kafeer og barer på den andre. Allikevel er det noe med denne korte gaten 
som er skjermet fra alt det andre. Det finnes en kebabsjappe, pizzarestaurant, og en uavhengig 
dagligvarebutikk i tillegg til Rabita-moskeen. Mens jeg gikk, kom jeg på at jeg hadde gått 
nedover denne gaten bare noen dager tidligere uten å legge merke til at det var noen moské 
her. Etter å ha gått opp og ned den korte gaten så jeg ett skilt med ”Det islamske forbundet” 
og et A4-ark med en pil og teksten ”hovedinngang”. Var Det Islamske Forbundet det samme 
som Rabita? Hovedinngangen var også så tett inntil kebabsjappa, at det var vanskelig å skille 
om folk gikk inn i moskeen eller hadde kjøpt seg middag. Det viste seg at Rabitamoskeen 
ikke er en moskebygning som er laget først og fremst som en moské slik som den blå 
mosaikkmoskeen til World Islamic Missions i Åkerbergveien, men en gammen oransje 
bygård over fire etasjer. 

 
Rabita ble startet opp i 1987 av to studenter som var tidligere medlemmer av Islamic Cultural 

Centre. De ønsket å starte opp en muslimsk organisasjon som samlet alle arabiskspråklige 

muslimer. I oppstarten var det et beskjedent antall medlemmer og de byttet stadig lokasjon, 

før de slo seg til ro i bygården i Calmeyersgate (Vogt 2005: 72). Da Rabita ble etablert hadde 

de to unge studentene en visjon om å være en organisasjon som var aktive i samfunnet med 

tette bånd til den norske offentligheten. Helt fra oppstarten arrangerte de konferanser, 

foredrag og ulike aktiviteter for sine medlemsgrupper og dette har fulgt organisasjonen frem 

til i dag.  

 

Rabita består organisatorisk av et råd på 15-17 medlemmer som velges på 

generalforsamlingen, et styre på ni medlemmer, og ledere for de ulike avdelingene. Moskeen 

er delt inn i avdelingene Hovedstyre, Rabita-menn, Rabita-kvinner og 

ungdomsorganisasjonen Norges unge muslimer (NUM). NUM ble dannet i 2014, som følge 

av en sammenslåing mellom Rabitas unge, Jenter i Fokus og Ung Muslim. NUM er 

organisert i undergruppene gutter og jenter men deler også inn ungdomsgruppa etter alder 

(yngre og eldre ungdommer). Det er to ansatte imamer og en som jobber frivillig (Rabita 

2016).  
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Aisha viste meg rundt i moskeen, det var forvirrende mange korridorer, trapper og rom. 
Fløyen lengst fra gaten tilhørte kvinnene og man måtte gå gjennom en inngang til bakgården 
for å finne inngangen. I den trange trappeoppgangen var det skoreoler overfylt med 
kvinnesko, opp den bratte trappen kunne man finne kvinnenes bønnerom med 
linoliumsvegger, ett slitent vegg-til-vegg teppe og bilder av helligdommer hengende på 
veggene. Fløyen mot gaten tilhørte mennene, og denne fikk man adgang til ved å bruke 
hovedinngangen eller ved å gå gjennom en av de lange korridorene som forbinder de to 
fløyene. Denne mellomfløyen var fylt med kontorer, undervisningsrom og en liten 
moskébutikk der man kan kjøpe islamsk litteratur, bønnetepper og diverse muslimske artikler.  
Ungdomsorganisasjonen (NUM) hadde en egen etasje i denne fløyen med kontorer og et lite 
kjøkken, samt et større konferanserom til aktiviteter og foredrag. 

 
 

I islam er det ingen fasit på hvordan en moské eller et bønnerom skal se ut, og det er mange 

ulike lokale byggeskikker og løsninger. Saphinaz-Amal Naguib (2001) utførte en feltstudie 

av ulike moskeer, bønnerom og islamske møtesteder i Oslo, der hun beskriver de hellige 

rommene og bønnestedene og deres arkitektur og utsmykning (2001:7-9). Naguib så på de 

ulike samlingsstedene for muslimer i Oslo, hun fant rom i større bygninger også kalt musalla, 

leiligheter, kjellere og loft, fabrikklokaler, ombygde skolebygninger, villaer og nybyggede 

moskeer (Naguib 2001:63-68). Ordet moské er også bare en betegnelse for ”sted for bønn”, 

og man kan derfor tenke seg at ethvert sted kan gjøres til moské så lenge det foregår bønn der 

(Opsal 2013: 172). Moskeer har ofte visse felles symboler som nå er felles for stort sett alle 

moskeer verden over. Noen av kjennetegnene er ytre, som minaret som betyr bønnetårn 

(Opsal 2013: 177). Innvendig er de fleste symbolene knyttet til selve bønnerommet, og disse 

finner man også i moskeer som ikke opprinnelig var bygget som en moské. Det islamske 

bønnrommet er innredet hovedsakelig ut fra et prinsipp om tre retninger. Foran i rommet 

finner man qibla, veggen som viser retningen mot den hellige Kabasteinen i islams 

geografiske sentrum, Mekka. I qibla-veggen finner man en eller flere nisjer som har navnet 

minarb og prekestolen, minbar. Det er også ønskelig å ha inngangen til bønnerommet plassert 

slik at man umiddelbart er vendt i retning av quiblaveggen. Vinkelrett på qibla – retningen 

finner man ofte markeringer i gulvet eler gulvteppet som skal markere hvor rekkene av de 

bedende skal plassere seg, skulder mot skulder, når de skal utføre den rituelle bønnen salah. 

Den Vertikale retningen i bønnerommene er opp mot himmelen, og i moskeer som er bygget 

med formålet å være moské er dette ofte symbolisert med høye søyler, kupler, høyde under 

taket og fargen blå (Naguib 2001:49-52; Opsal 2013: 197).   

 

I Rabita-moskeen er det ikke mye som tyder på at dette er en hellig møteplass. Noen steder 

kan man finne bilder og plakater av hellige steder i islam eller kalendere som viser det 
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muslimske året. I rommet der mennene ber har de laget en quibla-vegg i hjørnet av rommet 

slik at alle forstår hvilken vei som er mot Mekka. Der imamen står for å holde preken er 

markert av en nisje, med en mikron. Rommet bærer ikke noe eksklusivt preg og det er lett å 

se at mange bruker dette rommet til daglig, med blå vegg-til-vegg tepper på gulvene. 

Kvinnenes bønnerom er enda mer sparsommelig innredet. Det er ingen påkostet quibla-vegg, 

kun et rom som er tilskrevet bønn. Kvinnene kan herfra følge imamens bønn over 

høytaleroverføring fra mennenes bønnerom.  

 
3.1.1 Medlemssammensetning  
Her skal jeg beskrive medlemmene i Rabita og ønsker å se på etnisk sammensetning, hvilket 

språk som blir benyttet, alder og kjønn. 

 

Etnisk sammensetning 

For araberne i Norge var det på 1980-tallet et sterkt ønske om en moské som ikke hadde urdu 

som hovedspråk, slik det var tilfelle i de fleste muslimske forsamlinger på denne tiden. Da 

Rabita ble dannet fungerte de som en møteplass for de arabiskspråklige muslimene. De hadde 

ikke noen nasjonal tilknytning, men en mer flernasjonal fellesnevner. Dette har igjen vært 

med på å gjøre Rabita til en flerkulturell moské, slik kvinnen med marokkanske bakgrunn 

kan fortelle: 

 

Rabita har hele tiden hatt folk med veldig mange ulike nasjonaliteter. Det er noe med det at 
når folk har innvandret til Norge og i tillegg har tatt med deg religionene sine, så har de 
samtidig blitt veldig knytta til nasjonalitetene sine. Du har den marokkanske moskeen, den 
pakistanske moskeen og den somaliske moskeen. Så har du Rabita da, jeg vet ikke hvordan 
det skjedde, men de har så lenge jeg kan huske bare hatt folk med ulik bakgrunn. Både 
konvertitter og alle mulige andre land. De andre moskeene holder seg liksom til land, land, 
land. 

 

De muslimske organisasjonene i Oslo er i stor grad delt inn etter innvandrernes 

opprinnelsesland. Hvordan landskapet av muslimske organisasjoner ser ut i dag henger i stor 

grad sammen med innvandringsmønsteret til Norge. Når muslimer fra et bestemt land eller 

ble store nok, fikk de også etter hvert egen moské (Vogt 2005: 65). Majoriteten av 

medlemmene i Rabita har opprinnelse fra den Arabiske halvøya og Nord-Afrika. Mange av 

de norske konvertittene velger også å gå hit slik vi ser av sitatet og som kan bekreftes av 

annen forskning (Naguib 2001:61-63; Vogt 2005:70-71). Rabita skiller seg derfor fra de 

andre moskeene på etnisk tilhørighet og har blitt en av moskeene i Oslo med størst 
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flerkulturelt mangfold. En gutt med pakistanske bakgrunn mener dette er en av særtrekkene 

ved moskeen og forteller: 

 

Jeg syns det er skikkelig multikulturelt og jeg digger det! Selv om mange opprinnelig er fra 
Nord-Afrika og arabiske land som Algerie og Jordan, så har jeg aldri følt at dette er en moské 
som tilhører dem. Dette er ikke en arabisk moské, men en moské for absolutt alle. Jeg tror 
faktisk jeg og kompisen min er de eneste guttene med pakistansk bakgrunn. Allikevel så føler 
vi det er såpass bra her, at vi aldri tenker på at vi ikke har samme bakgrunn. Vi føler oss 
veldig ivaretatt og verdsatt.  
 
 

I Rabita finnes det i dag medlemmer fra en rekke land også ut over de arabisktalende landene. Også 

blant etterkommere av muslimske innvandrere fra ikke-arabiske land. Dette på tross av at det finnes 

moskeer med forankring i deres foreldres hjemland, her eksempelvis Pakistan. Videre kan det også 

sies at medlemmer som ikke har etnisk tilknytning til Nord-Afrika eller den Arabiske halvøya føler 

seg inkludert i moskefelleskapet og at det ikke har oppstått segregerte språkgrupper eller 

kulturfelleskap i moskeen.  

 

Språk  

Opprinnelig var det meste av det som foregikk i Rabita på arabisk, og muligheten til å bruke 

språket fra hjemlandet var en av grunnene til at Rabita i sin tid ble startet. De senere årene har 

mer av det som arrangeres begynt å foregå på norsk. En mann i tidlig tyveårene med sterk 

tilknytning til Rabita-moskeen fremhever: 

 
Før foregikk mye på arabisk, arrangementer, fredagspreken og foredrag. De aller fleste som 
gikk hit i starten var jo arabiske menn og de var veldig ukomfortable med å snakke norsk, og 
de forsto ikke språket så godt. Sånn er det ikke lenger, det har endret seg mye, takket være 
ledelsen i moskeen. De har forstått at man ikke kan tviholde på det gamle og tankegangen fra 
hjemlandene sine og har spurt oss unge om råd. Nå er det mye som går på norsk, for eksempel 
fredagsprekenen er ofte på norsk nå og dette er veldig positivt for oss unge, for det er nesten 
ingen av oss som er særlig gode i arabisk.  

 

Flere av informantene kan fortelle meg at det er omtrent opp mot halvparten av 

fredagsprekenene som i dag går på norsk og den andre halvparten foregår fortsatt på arabisk.  

Så godt som alle arrangementer og møter i regi av ungdomsgruppen foregår på enten norsk 

eller engelsk. Øvrige arrangementer er fordelt mellom språkene, mens arrangementer som er 

beregnet på de eldre medlemmene foregår stort sett på arabisk. Rabita var tidlig ute blant 

moskeene i Norge til å ta i bruk norsk under arrangementer og bønn og har blitt en av 

foregangsmoskeene på området. En av grunnene til dette er at moskeens styre har tatt i mot 

råd fra de yngre medlemmene. En ung mann som benytter flere moskeer sier: 



	44	

 
Personlig mener jeg Rabita-moskeen er mer norsk enn noen av de andre moskeene, og da er 
jeg hundre prosent ærlig. Jeg har vært i mange moskeer og det er veldig mange som ikke er så 
åpensinnet med tanke på språk, i alle fall ikke på den måten Rabita er. I de siste åra så tror jeg 
faktisk noen av de andre [moskeene] har blitt litt påvirket av det Rabita har fått til, og jeg ser 
at flere har begynt med mer norsk. 
 
 

Slik som informanten her foreslår, så kan det være slik at Rabita har lyktes med sin 

språkpolitikk og åpenhet rundt spørsmål om språk. Dette har også muligens vært med på å 

påvirke de andre moskeene, slik at flere og flere har tatt i bruk det norske språket.  

 

Alder  

Rabita startet opp som en organisasjon av unge studenter, men etter hvert som organisasjonen 

etablerte seg, kom også de eldre arabiskspråklige muslimene til. De har allikevel opprettholdt 

sin unge medlemsmasse. En kvinne med i Rabitas ungdomsstyre forteller: 

 
Det er veldig mange unge i Rabita, også av de yngre ungdommene. For noen år siden var det 
flere av de litt eldre ungdommene og voksne. Nå er det mange veldig unge jenter og jeg tror 
det er litt sånn at de tar med venninnene sine hit også trives de så godt og da blir de bare flere 
og flere. 
 
 

De siste årene har allikevel gjennomsnittsalderen på medlemmene sunket og en ny gruppe av 

medlemmer vokse frem. Ungdommer, og da spesielt unge jenter helt nede i trettenårsalderen, 

velger å gå til moskeen i helgene og delta på arrangementene. Da jeg observerte et 

arrangement i regi av NUM, kunne jeg også se at minst førti av de omtrent 90 oppmøtte 

denne fredagen var jenter under atten år. Den største gruppen av medlemmer er voksne menn, 

men informantene kan fortelle at det har foregått en endring de siste årene som har gjort at 

forholdene mellom aldersgruppene i moskeen har jevnet seg mer ut. Det er også slik at når vi 

av sitatet over kan lese at det er veldig mange unge i Rabita, så er dette sett opp mot 

alderssammensetningen i de andre moskeene i området. 

 

Moskeen har lagt forholdene til rette for at både gutter og jenter skal kunne benytte moskeen 

som en sosial møteplass hvor de kan omgås jevnaldrende og ikke bare et sted for bønn. En 

gutt i Rabitas ungdomsstyre sier: 

 
Vi har fokusert på at Rabita skal være et sted man ikke bare kommer for å be. Rabita er et sted 
unge kan komme for å møtes og at dette kanskje kan holde de borte fra gata, eller spise kebab, 
finne på tull eller kriminalitet. Derfor fokuserer vi på at vi skal gjøre moskeen til en 
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møteplass, både for de som ber mye og ikke ber så mye. Et sted der man kan avtale å møte 
gutta, i stedet for å møtes på Pizza-Kebabhouse på Grønland. Det har også blitt lettere etter vi 
fikk Rabitas underhus med ulike aktiviteter som playstation, bordtennisbord og et sofahjørne 
der man kan sitte og slappe av med gutta. Samtidig har man også den religiøse tilknytningen 
og om man for eksempel sitter og spiller Fifa og plutselig hører bønneropet, så kan man bare 
sette på pause og stikke inn å be. 
 
 

Som informanten her foreslår er fasilitetene i moskeen noe av det som trekker de unge, i 

tillegg til at religion ikke alltid står i sentrum. Mange av aktivitetene NUM legger til rette for, 

både i moskeen og utenfor, har først og fremst det sosiale samværet som mål. 

Differensieringen  mellom ulike aldersgrupper og kjønn i moskeen har også gjort at 

arrangementer kan tilpasses interesse og språk. Ungdomsorganisasjonen til Rabita, NUM er 

også en av landets største ungdomsorganisasjoner og har et styre som består av 16 

medlemmer, samt en prosjektgruppe.  

 

Kjønn  
Utdrag feltnotater: 
 

Jeg bestemmer meg for å gå inn døren som er merket med en lapp der det står hovedinngang. 
Menn kledd i tradisjonelle klær er på vei inn, og jeg tenker jeg har kommet rett. To skritt 
innenfor døren kommer en eldre mann med hodeplagg og tradisjonell klesdrakt bort til meg 
og forteller meg på en vennlig måte at jeg ikke kan benytte denne inngangen. Han viser meg 
ut og sier at inngangen for kvinner er lengre ned i gaten. Det er ingen skilt som viser hvor 
inngangen for kvinner befinner seg, men jeg går allikevel femti meter ned gaten og får øye på 
en åpen port inn til en bakgård og bestemmer meg for å gå inn. Jeg spør en kvinne med hijab 
om hun kan fortelle meg hvor inngangen for kvinner er, og hun forteller meg vennlig at det er 
den brune inngangsdøra i enden av plassen. 

 

Tradisjonelt sett er moskeen en mannsarena. Det kan også tolkes dit hen i noen deler av  

koranen, at menn er pålagt å delta i felles bønn så ofte han har mulighet. Kvinnen ikke er 

bundet av denne plikten. Kvinnen står dermed fritt til å utøve bønneritualene i eget hjem og 

dette er en av årsakene til at moskeen i muslimske land stor sett domineres av menn. I noen 

land er det heller ikke uvanlig at kvinner nektes adgang til moskeen eller har egne 

kvinnemoskeer (Vogt 2015). I mange vestlige land er moskeen i tillegg til å være et sted for 

fellesbønn, også ofte en sosial møteplass og kan i mange tilfeller fungere like mye som et 

samfunnshus. Her har også moskeen blitt en viktig arena for kvinner (Ebaugh og Chafetz 

2000:49). Allikevel er det slik at man ser flest menn i Rabita moskéen både til daglig og 

under fredagsbønnen. 
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I Norge er moskeene tilrettelagt slik at dette skal fungere best mulig i henhold til koranens 

regler for kjønnslig omgang. De fleste av de norske moskeene har egne bønnerom og/eller 

fløy for kvinner. Noen av moskeene har delt bønnerom for kjønnene og man kan også finne 

noen få eksempler på mannsmoskeer der kvinner ikke har adgang. I Rabita er det organisert 

slik at kvinner har sin egen fløy med separat inngang og er på denne måten adskilt fra 

mennene i moskeen under bønn. Kvinnenes bønnesal er både mindre og dårligere innredet 

enn mennenes bønnerom. Den er ikke utstyrt med noen quiblavegg, men teppene i rommet 

angir bønneretningen. For at kvinnene skal kunne følge bønnene i mennenes bønnesal er det 

også satt opp lydoverføring slik at de kan høre imamen under bønnen.  

 

I moskeen er det også slik at kvinner og menn er delt i to ulike medlemsgrupper med separate 

styrer, arrangementer og møter. Også i ungdomsgruppa finner man skille mellom jenter og 

gutter, for eksempel ved at de to seksjonene har flere adskilte arrangementer. Allikevel er det 

slik at mange av arrangementene er felles for begge kjønn og under foredragene på fredagene 

er det i praksis slik at jentene sitter på den ene siden av salen, mens guttene på den andre. 

Rabita er en av få organisasjoner som har kvinner i sitt hovedstyre og en kvinnelig leder av 

ungdomsorganisasjonen (NUM).  

 

3.2 Islamic Cultural Center: et lite stykke Pakistan 
Jeg syklet ned mot Oslo Mekaniske på Grønland for å finne moskeen. Jeg hadde tidligere sett 
bilde av bønnetårnet som liknet ett fyrtårn som strakte seg over de andre bygningene i 
området, men jeg kunne ikke se den noe sted. Jeg måtte komme helt på hjørnet mellom 
Tøyenbekken og Mandals gate før jeg så at dette var moskeen jeg lette etter. Tårnet var 
markert med ICC sin logo i oransje og grønt mens bygningen var i to nyanser av en dempet 
beige farge, som gled naturlig inn i bymiljøet. Det var også lett å finne frem til 
hovedinngangen med de brede og høyreiste kopperkarmene rundt dørene. Kopperdetaljene 
kunne man også se rundt vinduer og på kuppelen på tårnet. I tillegg var ornamentene over 
døren og i vinduene detaljer noe som skilte bygningen fra de andre rundt.  

 
 
I 2009 sto Islamic Cultural Centers nybyggede moské ferdig på Grønland. Byggingen hadde 

kostet omkring 75 millioner kroner. Tallet på registrerte medlemmer i 2015, 4079. Dette er en 

økning på 848 medlemmer fra 2010 (Regjeringen 2015). Moskeen er ganske sparsommelig 

innredet. ICC er ett av de tre muslimske monumentalbyggene i Oslo sentrum. De andre to 

andre er World Islamic Mission i Åkerbergveien og Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Motzfeldtsgate. 

De er fredagsmoskeer, et begrep som brukes om moskeer som først og fremst er et 
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forsamlingssted for fellesbønnen på fredager. I tillegg er indikatoren for disse 

monumentalbyggene at de har ordet Center eller Central i navnet (Opsal 2009: 172-177).  

 

Disse tre moskebygningene i Oslo sentrumskiller har også vært med på å synliggjøre islam i 

det offentlige rom. Det er spesielt fire trekk som kjennetegner arkitekturen i migrantmoskeer 

(Opsal 2009: 179, 189-191). Den første handler om hvordan migrasjonsmenigheten ser seg 

selv i den nye konteksten og samfunnet de inngår i. En annen er at moskeene inngår i lokal 

kontekst og at det norske bymiljøet også er en viktig del hvordan bygningen er planlagt. De 

får ofte inspirasjon fra sekulære bygninger i byen, men også andre religiøse bygninger som 

for eksempel kirker. Da ICC planla moskebygget var det nettopp viktig at bygget skulle gå 

naturlig inn i bymiljøet ved at fasaden ikke skiller seg nevneverdig fra kvartalet den er en del 

av i høyde, farge eller prangende detaljer.  

 

I tillegg til den lokale konteksten er det også viktig å trekke inn at ICC, sammen med de 

andre to moskeene på Grønland, er pakistanske og derfor trekker de også på regionale 

moskétradisjoner fra det indiske subkontinentet. Disse tradisjonene innebærer mye bruk av 

fliser, nyanser av blått eller dempede fargenyanser. I ICC-moskeen finner man igjen disse 

dempede fargene flere steder; hvite fliser går igjen i alle trapper, mellometasjer og 

inngangspartiet. Dette gjør at moskeen kan oppleves som ren og noe steril. I bønnerommet 

går blåfargen igjen i bønneteppet og detaljene på qibla-veggen. Pakistanske moskeer har 

tradisjonelt sett enten fire, to eller en minaret og ofte løkformede kupler. I tillegg er byggene 

kjent for å ha høyreiste portaler som enten er bue- eller rektangelformede. ICC har en minaret 

og man kan finne igjen portalfølelsen og bueformen i inngangsdøren på moskeen og 

inngangen til bønnerommet. I tillegg følger ICC tradisjonen om å ha bønnerommet høyere 

enn gateplan (Opsal 2009: 179, 189-191).   

 

Det er også vanlig at moskeer utenfor muslimske land tar til seg internasjonale 

mosketradisjoner slik at moskeene blir mer universelle og globale. Da ICC ble 

stiftet/opprettet hang organisasjonen og deres navn sammen med den europeiske 

organisasjonen Islamic Council of Europe. Denne organisasjonen ønsket å etablere islamske 

kultursentre i europeiske storbyer og skulle være en møteplass som kunne gi informasjon om 

islam til både muslimer og ikke-muslimer. Dette knyttet ICC sin moské også til et større 

strategisk program om å representere islam i den europeiske konteksten. Dette innebærer å 

legge frem islam som en universell religion. Nettopp dette kan være en av grunnene til at ser 
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få av de typiske pakistanske trekkene i ICC, og at moskeen fremstår som mer nøytral (Opsal 

2009: 176-179).  

 

ICC sitt moskébygg består i alt av fire etasjer. Moskeen har en hovedinngang og en 

sideinngang for kvinner. For å komme inn til moskeens kvinneavdeling benyttes 

sideinngangen, men det er like vanlig at kvinnene benytter hovedinngangen. Kvinnefløyen og 

hovedfløyen er som regel adskilt med en avlåst dør. Kvinnefløyen består av et inngangsparti 

med skoreoler, i tillegg til et kjøkken og en bønnesal. Om man går inn hovedinngangen er det 

et inngangsparti som med skoreoler. Den på høyre side  er til menn og den på venstre side er 

til barn og kvinner. Til høyre i første etasje finner man kontorene til imamene og styret, et 

vaskerom for menn, et handicaptoalett og et moderne konferanserom. Andre etasje består av 

et stort og åpent bønnerom, med blå-stripede tepper. Mihraben, som er en nisje i den ene 

veggen i bønnerommet, er plassert i hjørnet lengst inn i rommet og viser bønneretningen mot 

Kaba i Mekka (quibla). Til høyre for mihraben finnes det en liten digital tavle som viser 

tidene for bønn. I midten av taket er det åpent til balkongen som er i tredje etasje. I den andre 

delen av andre etasje er det et flerbruksrom som blir brukt til ulike arrangementer, som for 

eksempel foredrag eller undervisning. I tredje etasje er en stor balkong som består av et 

glassrekkverk rundt åpningen til bønnerommet under og man kan derfra følge bønnen. En av 

informantene kunne fortelle meg at kvinner brukte dette rommet til bønn tidligere, men siden 

bønnesalen i andre etasje var helt overfylt under fredagsbønnene, ble bønnerommet i fjerde 

etasje tatt i bruk av menn til bønn, spesielt under fredagsbønnen. Dette rommet benyttes også 

på åpen dag og har flere andre bruksområder. På loftet i fjerde etasje er det en liten trapp opp 

til et aktivitetsrom som først og fremst blir disponert av ICC-ungdom. Her er det til vanlig 

bordtennisbord, sofaer og stor TV med playstation. Dette rommet er til aktiviteter for 

ungdommene i moskeen og blir også benyttet til blant annet overnatting og arrangementer.  

 

ICC består av ulike avdelinger. De to hovedavdelingene er ICC i Oslo og ICC, Bjørndal. 

Under ICC så er moskeen i Oslo delt inn i underavdelinger, med ett hovedstyre som tar de 

overordnede beslutningene. Underavdelingene, med egne styrer, er ICC-Kvinner og ICC-

ungdom. Ungdomsorganisasjonen er igjen delt inn i ICC-gutter og ICC-jenter. De to 

avdelingene  arrangerer egne arrangementer og aktiviteter, men samarbeider også ved større 

tilstelninger. 
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3.2.1 Medlemssammensetning 
I dette kapittelet skal jeg gå inn på hvordan medlemssammensetningen i ICC er. Jeg skal 

spesielt vektlegge  etnisk sammensetning, språk, alder og kjønn i medlemsmassen. 

 

Etnisk sammensetning 

ICC ble, som nevnt tidligere, startet av pakistanere, og det teologiske grunnlaget er bygget på 

den sunnimuslimske deobandi retningen med opphav i Pakistan (Vogt 2000: 43). På tross av 

deobandi-orienteringen, kom muslimer med annen teologisk overbevisning og fra andre 

nasjoner, til moskeen de første årene. Etter hvert som de ulike etniske gruppene fikk egne 

moskeer ut over  på 1980 og 90-tallet, var majoriteten av dem som ble igjen pakistanere som 

sympatiserte med deobandi-retningen (Vogt 2005: 38, 42). Hovedgrunnen til at de fleste 

forlot ICC var språklige og kulturelle motsetninger, i tillegg til ulik tolkning av islam (Vogt 

2005: 42-51). I årene som fulgte ble ICC derfor ansett som en pakistansk moské. En 

pakistansk mann i slutten av tyveårene med verv i ungdomsstyret forteller om hvordan ICC 

har endret seg de siste årene: 

 
Det ble starta av pakistanere. Da vi arrangerte Åpen dag ønsket imamen at vi skulle prøve å 
unngå at det bare var pakistanere som var representert, men folk fra alle nasjonalitetene vi har 
i ICC. 
- Er det flest pakistanere som går hit da?  
Ja, egentlig, men det jo veldig mange somaliere, veldig mange norske og egentlig folk fra 
mange forskjellige land. 

 
 
Majoriteten av medlemmene som er tilknyttet ICC har fortsatt pakistansk opprinnelse. Blant 

de yngre medlemmene  er det i større grad en flerkulturell sammensetning. Av gruppene som 

er representert i moskeen er somaliere og norske konvertitter de mest synlige gruppene. 

Imamens ønske om at medlemmer med ulik etnisk bakgrunn skulle representere moskeen 

under Åpen dag, kan tyde på at ICC ønsker å fremstå som en flerkulturell moské. Årsaken til 

det kan være at de ønsker å tiltrekke seg medlemmer fra en bredere del av den muslimske 

befolkningen. De siste årene har innvandringsmønsteret endret seg og pakistanere er ikke 

lengre den største innvandringsgruppen fra muslimske land (om vi ikke teller med norskfødte 

med innvandrerforeldre) (Statistisk Sentralbyrå 2016a). Det kan derfor være viktig å 

rekruttere fra andre innvandringsgrupper i tillegg til den pakistanske. I 2000 var pakistanerne 

den største innvandringsgruppen, etterfulgt av bosniere, tyrkere og marokkanere. I 2008 var 

pakistanere fortsatt i flertall etterfulgt av irakere, somaliere, bosniere og iranere (Vogt 
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2005:10). I dag er det somaliere som er i flertall (28 300), etterfulgt av irakere (22 154). 

Pakistanere er nå nede på tredjeplass (19 571), eritreere på fjerde (17 592) (halvt muslimsk 

land) og iranere (16 462) (Statistisk Sentralbyrå 2016a). Uroligheter i den arabiske verden de 

siste årene har også bidratt til at innvandrere kommer fra andre land enn tidligere (Statistisk 

Sentralbyrå 2016a).  

 

Dersom ICC tiltrekker seg flere medlemmer vil det kunne føre med seg økt statlig støtte og 

mer inntekt fra medlemmene. De fleste moskeer i Norge mottar en årlig statsstøtte basert på 

medlemstallene organisasjonen har i Brønnøysundregistrene, og det er derfor viktig å ha et 

høyt registrert medlemstall (Regjeringen 2016). I tillegg er det vanlig at medlemmene av en 

moské betaler inn en månedlig sum som går til daglig drift og lønn til imamene (Vogt 

2005:206).   

 

Språk  

En marokkansk kvinne med tilknytning til Rabita og ICC forteller her hva man tenker rundt 

språk under bønn og i moskeen:  

 
Bønn må alltid være på arabisk, sett fra det religiøse perspektivet. Det kan ikke 
endres, heller ikke bønnen, og man har derfor noe å enes om. Hvis ikke så kan jo alt 
bli endret i oversettelsene, så det er enklere på den måten at man har ett språk. Mange 
av imamene, spesielt i ICC og Rabita da, har første del av fredagsbønnen (prekenen) 
på norsk og andre del (bønn og resitering) på arabisk.  

 

Det at den rituelle bønnen, resitering og læring av Koranen er på arabisk er felles for moskeer 

over hele verden. Årsaken er tanken om at Koranen ble åpenbart på arabisk og alle 

oversettelser blir ansett som en tolkning av den opprinnelige teksten. I vers 113, sure 20 står 

det skrevet «Således har vi åpenbart den som en arabisk Koran». Siden det tolkes at Gud selv 

sier disse ordene, blir det tillagt stor betydning (Vogt 2016). I tillegg er flere redd for å miste 

noe av budskapet fra den originale arabiske teksten (Islamic Cultural Center Norway 2015:6). 

Allikevel kan både koranundervisning, foredrag og arrangementer foregå på andre språk. I 

ikke-arabiskspråklige moskeer er det vanlig at disse aktivitetene gjennomføres på andre språk 

enn arabisk. Fredagsbønnen skiller seg ut fra de andre daglige bønnene ved at imamen holder 

en preken i tillegg til bønn og resitering. Språket denne prekenen holdes på er opp til den 

enkelte imam og moské å avgjøre. En somalisk mann i tyveårene forteller: 
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Om du skrur tilbake tiden 10-15 år, så var det for det meste morsmålet man utrykket seg på. 
Men nå ser du at de fleste, også de lærde, ofte snakker engelsk og norsk. Det er et språk som 
er så å si universelt da, de fleste forstår det nå. Det har de blitt mye bedre på og det tiltrekker 
jo alle slags mennesker da. 
 

De siste årene har altså flere av moskeene hatt en gradvis endring i språk og dette kan ha flere 

mulige forklaringer. Den ene forklaringen er, som flere av informantene forteller, en 

internasjonal trend som startet for noen år siden der moskeer som er etablert i vestlige 

samfunn i større grad begynt å benytte språket til majoritetsbefolkningen i landet den er 

etablert. Moskeer i England og USA er foregangsland og det arrangeres også store 

internasjonale islamkonferanser med engelsk som universelt fellesspråk.  

 

De fleste unge muslimene jeg intervjuet mente at moskeene som benytter urdu er mindre 

attraktive enn de som benytter norsk. Det kan også tenkes at lærevilligheten blant de eldre 

muslimene er større nå enn tidligere, fordi mange ser Norge som et permanent bosted, både 

for seg selv og sine etterkommere. Da jeg spurte informantene om språk i moskeene mente 

mange det var et av de områdene som var under kontinuerlig utvikling, og at man internt i 

moskeen ofte forhandler om dette. I noen tilfeller oppstår det uenigheter om hvilket språk 

man skal bruke og en kvinne med en rolle i ungdomsstyret forteller:  

 
Det blir brukt mest norsk, men hvilket språk som blir brukt kommer jo litt an på hvilke 
arrangementer og tilstelninger som er. Den eldre generasjonen kommer jo også og de er 
liksom en freda art, fordi de er gamle og skal snart dø. Det var jo de som grunnla ICC og 
siden de var fra Pakistan, så har man jo naturlig nok noen arrangementer på urdu. Så det 
foregår jo fortsatt på urdu, men det tiltrekker seg mest den eldre generasjonen. Jeg kan faktisk 
ikke huske sist jeg var på et urdu-arrangement i moskeen, det betyr ikke at det ikke finnes, 
bare at jeg ikke har gått på dem. (…) Når du har et arrangement på urdu, så vet jo også de 
som arrangerer hvilket publikum de tiltrekker, så da er jo også arrangementene tilpasset det 
publikumet de tiltrekker.  

 

Her ser vi at utfordringen knyttet til språk blir løst ved at man tilpasser språket til de ulike 

arrangementene i moskeen. At fortsatt mye foregår på urdu viser blant annet at de yngre 

respekt for de ønsker og behov grunnleggerne av organisasjonen har. Allikevel vil en del av 

arrangementene, som id-feiring, ramadan og fredagspreken, tiltrekke seg muslimer i alle 

aldre. Da må de språklige motsetningene løses på en annen måte. I følge informantene som er 

tilknyttet ungdomsstyret arrangeres omtrent halvparten av disse arrangementene på norsk og 

den andre halvparten på urdu.   
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Alder  

Flere av informantene mener at ICC, sammen med blant andre Rabita, er en av de moskeene 

som tiltrekker seg flest unge. En pakistansk kvinne i tjueårene sier: 

 
Når det gjelder arrangementer så er det beregnet på de unge først og fremst. Og det 
foregår jo på norsk, så det er veldig mange som drar dit fra ulike nasjonaliteter også. 
De eldre går ikke på dette, fordi de ikke har så gode norskkunnskaper. Jeg følte at det 
var mer komfortabelt med å gå hit, fordi det er all slags mennesker her. I moskeen der 
mamma og pappa pleier å dra er det bare eldre folk på alderen til foreldrene mine og 
da tenker jeg ”hva skal jeg gjøre her”? Og hver gang jeg har vært der (i foreldrenes 
moské) så har det bare vært eldre pakistanere der. 

 

ICC har et aktivt, velfungerende ungdomsstyre og har rettet mange av sine arrangementer og 

foredrag mot de yngre. En del av arrangementene er for både gutter og jenter, mens andre er 

tilpasset spesielt for ett kjønn. Arrangementer som arrangeres for alle er blant annet større 

arrangementer som åpen moskédag, bordtennisturnering, barnas dag og foredrag med 

tematikk som treffer ungdom og er knyttet til å leve som både muslim og borger i det norske 

samfunnet. Arrangementer med kvinner som målgruppe er for eksempel ”Samliv og ekteskap 

– spørsmål og svar”. Det at ICC har arrangementer som retter seg mot yngre og har norsk 

som språk, kan derfor være en av årsakene til at de unge muslimene velger vekk andre 

moskeer, også de moskeene de har kjennskap til fra barndommen og andre 

familiemedlemmer går til. Selv om ICC-moskeen har en høy andel unge medlemmer, er det 

allikevel slik voksne og eldre menn er de som utgjør den største delen av de aktive i 

moskeen. Man oppleves således ikke at de eldre forsvinner selv om de unge har fått mer å si.  

 

Kjønn  

ICC-mosken har i likhet med Rabita en egen inngang og fløy for kvinner som er adskilt fra 

mennenes. Mange en kvinner velger allikevel å bruke hovedinngangen eller benytte seg av 

fellesarealene. Menn er nektet adgang i kvinnenes fløy, men ikke motsatt. I likhet med 

Rabita-moskeen, holdes bønn separat for kjønnene. Da moskeen ble planlagt var som sagt 

tidligere balkongen over mennenes bønnerom tiltenkt kvinnene slik at de kunne følge bønnen 

herfra. Kvinnene ber nå i en separat bønnesal i den delen av moskeen som er skilt fra resten 

av moskeen. Denne er betydelig mindre, kan de følge bønn og preken via høyttaler. Det er 

også satt opp storskjerm slik at videooverføring skal være mulig, men dette ble ikke benyttet 

under mine besøk i moskeen. Kvinnenes bønnerom er lavere under taket og mye mer 

sparsommelig innredet. Selv om man kan finne igjen noen av detaljene fra den øvrige 
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moskeen, er det langt fra like flott utsmykket som man ser i mennenes bønnerom. Det jeg 

også la merke til under bønnen var at kvinnene gikk fra og til bønneritualet i større grad enn 

mennene og at barna lekte og var med under bønnen. Selv om mennene fortsatt er i flertall 

under fredagsbønnen, er kjønnsfordelingen annerledes på andre arrangementer og foredrag. 

En mann med tilknytning til både ICC og Rabita sier: 

 

I de moskeene jeg går, så er det jentene som er flinkest. Det er flere jenter på foredrag, 
under daglig bønn og de er litt mer knyttet til moskeen enn vi gutter er. Det er jo 
mange gutter og, men om man ser på kjønnsfordelingen på foredragene er det som 
regel flest jenter der. Sånn var det i England også, jeg var jo med i en muslimsk 
studentorganisasjon der og de fleste som var aktive der var jenter. Jeg vet ikke 
hvorfor. I ICC er det fortsatt slik at flesteparten er middelaldrende menn. 

 

Betraktningene informanten gjør er i samsvar med bildet Ebaugh og Chafetz (2000) fant i sin 

studie fra Houston. Den endrede rollen moskeen spiller i ikke-muslimske samfunn kan være 

en forklaring på hvorfor kvinner er godt representert under foredrag og arrangementer i 

moskeen. At mennene fortsatt er flest under fredagsbønnene kan forklares med påbudet om 

felles bønn i moskeen for menn, men ikke for kvinner. Blant de unge medlemmene kan man 

si at det er mer kjønnsballanse, enn det er blant de endre muslimene. 

 

3.3 Likheter og forskjeller 
I dette kapittelet har jeg beskrevet moskeene og medlemsmassen til ICC og Rabita. De to 

moskeene skiller seg fra hverandre på flere områder, men har også en rekke fellestrekk.  

 

Både Rabita og ICC har en relativt fleretnisk sammensetning og har medlemmer fra en rekke 

ulike land. Rabita var som vi så en moské som helt fra starten baserte seg på et språkfelleskap 

fremfor nasjonal tilknytning. Majoriteten av medlemmene i Rabita har opphav fra 

arabiskspråklige land i Nord-Afrika og Midtøsten, men det har med årene utviklet seg til å bli 

en møteplass for muslimer uansett bakgrunn. ICC har på den andre siden en sterkere nasjonal 

tilknytning og er teologisk tilknyttet den pakistanske Jamaát-i islami-retningen. Dette har 

bidratt til at ICC har flest medlemmer med opphav i Pakistan. Allikevel er det slik at også 

ICC har medlemmer med ulik nasjonalitet. Noe kan skyldes at ICC var den første muslimske 

organisasjonen med fast samlingssted som samlet muslimer uansett bakgrunn eller teologisk 

retning. Jeg skal i kapittel 5 drøfte flere av grunnene til at Rabita og ICC i dag fremstår som 

fleretniske.   
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De to moskeene har også et annet fellestrekk: bruken av det norske språket. Begge moskeene 

har i løpet av de siste årene tatt i bruk norsk og i noen grad engelsk, i tillegg til språkene fra 

majoritetsmedlemmenes opprinnelsesland. I Rabita-moskeen er det omtrent like mange 

arrangementer som foregår på norsk eller engelsk som det er på arabisk. I ICC var mange av 

arrangementene tidligere på urdu, men fordelingen mellom norsk og urdu er nå ganske jevn. 

Det er flere av arrangementene i Rabita som foregår på engelsk enn det er i ICC. Dette 

skyldes i noen grad Rabitas engelskspråklige imam. Felles for de to moskeene var det også at 

arrangementene med unge som målgruppe foregikk på norsk eller engelsk, mens 

tilstelningene for eldre medlemmer foregikk på arabisk eller urdu. I Kapittel 5 skal jeg ta opp 

igjen noen av forhandlingene i de to moskeene og viktige faktorer som har vært med å spille 

inn i språkutviklingen.  

 

Når jeg så på alderssammensetningen i de to moskeene var det to ting som gikk igjen. Det 

ene var at begge moskeene hadde en overvekt av eldre menn, og den andre var at mange av 

medlemmene var unge. Dette var ganske likt i de to moskeene, men også et trekk som 

informantene mente skilte de fra de andre muslimske organisasjonene i Oslo. Senere i 

oppgaven kommer jeg tilbake til hvordan innvandrerne og deres etterkommere kan sies å 

utgjøre to medlemsgrupper som kan komme i konflikt med hverandre. 

 

At majoriteten av dem som går til moskeen er eldre menn, har jeg argumentert for at kan 

skyldes kjønnstradisjoner fra medlemmenes hjemland og koranens påbud om fellesbønn for 

menn. Det er også slik at en betydelig del av medlemsmassen er kvinner. Dette er noe som 

skiller migrantmoskeer fra moskeer i muslimske samfunn. Blant de yngre medlemmene 

kunne informantene også fortelle meg at det var flere jenter enn gutter som kom til moskeen, 

noe som var med på å balansere kjønnsforholdene noe. Allikevel var det slik i begge 

moskeene at de hadde separate fløyer for menn og kvinner, men Rabita var noe strengere på å 

overholde reglene for separate innganger enn ICC. Bønnen foregikk i separate bønnesaler for 

menn og kvinner i de to moskeene. Selv om mange av undergruppene i de to moskeene er 

delt inn etter kjønn, var det allikevel slik at menn og kvinner deltok på de samme 

arrangementene og kunne omgås i moskeen. Jeg tar opp igjen forhandlinger om kjønn i neste 

kapittel. 
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4 Forhandling om identitet og kjønn 
I dette kapittelet skal jeg se nærmere på forhandlinger om kjønn og identitet på individnivå. 

Først skal jeg ta for meg identitetsforhandlinger og se på hvilke identitetsmarkører som er 

viktig for de unge medlemmene i Rabita og ICC. Videre skal jeg ta for meg 

kjønnsforhandlinger og se på hvordan tilnærminger til kjønnsforskjeller rettferdiggjøres. 

 

4.1 Identitetsforhandlinger blant unge muslimer i moskeene 
Flere studier har tatt opp hvordan innvandrere, barn av innvandrere og minoriteter forstår seg 

selv. Noen studier har problematisert det å være tokulturell med ”en fot i hver kultur” eller 

hvordan unge med innvandrerforeldre utvikler såkalte «bindestreks-identiteter». Noen studier 

peker også på hvordan det å være ”innvandrer” og ”norsk” blir sett på som utelukkende 

kategorier og hvordan tilhørighet eller utenforskap til kollektive grupper kan virke inn på 

hvordan unge ser seg selv (Andersson 2000; Jacobsen 2002).  

 

Andre har sett at betydningen av dette ikke er så stor, men at man finner alternative måter å 

identifisere seg selv på. Jacobsen (2002) snakket om de tre typene av muslimer: ”Den 

etniske”, ”den privatiserte” og ”den nyskapende”. Hun mente også at muslimsk ungdom også 

ofte kunne se seg som en del av en større kollektiv identitet og en ”global umma”. Andersson 

(2010) snakket om at unge førstegenerasjons muslimer ikke først og fremst brukte 

nasjonalitet, men så seg selv i et bredere europeisk kontekst som ikke-hvite europeere, 

europeiske muslimer eller innenfor noen av bindestreksidentitetene. Nyhagen og Halsaa 

(2016) fant fem ulike måter religiøse kvinner identifiserer seg selv på. Disse baserte seg på 

nasjonal tilhørighet, familierolle, utdanning eller arbeidssituasjon, religion eller basert på 

individualisme. Kabir (2014) fant også fem ulike måter å identifisere seg selv som 

minoritetsmuslim på i USA, og disse var: Flerfoldige identitet (multiple identities), som 

innebærer flere enn to identitetsmarkører. Disse var ofte nasjonalitet, etnisk tilhørighet og 

religiøs tilhørighet. Den andre kategorien var de som identifiserte seg med to 

identitetsmarkører (dual identities), enten nasjonalitet, etnisitet eller religion. Noen hadde 

identitetsmarkører som viste til en kollektiv identitet (collective identity). Individene følte 

tilhørighet til en større gruppe eller region. Noen identifiserte seg først og fremst med én 

markør (singel identity) som ofte var et land, en region eller religion. Den siste kategorien av 

identiteter var dem som identifiserte seg med noe annet enn land, region, samfunn eller 

religion.  
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I møte med mine informanter var jeg interessert i å undersøke hvordan muslimene som var 

tilknyttet ICC og Rabita så på seg selv. Jeg var også interessert i å undersøke om jeg kunne 

finne igjen noen av Jacobsens (2002) ”typer”. Om de så seg selv i en større sammenheng eller 

i så fall hvilke deler av sin identitet de ønsket å trekke frem.  

 

4.1.1 Identitetsmarkører 
Blant informantene var det noen identitetsmarkører som gikk igjen og de kan kategoriseres i: 

nasjonalitet og religion, yrke, utdanning og/eller familiesituasjon samt det kollektive ”vi”.  

 

Nasjonalitet og religion: først og fremst nordmann, dernest muslim 

Av informantene var det noen som identifiserte seg som både norsk og muslim. Noen omtalte 

seg selv som norsk-muslim, andre la vekt på at de var norske, men også muslimer. Andre 

igjen omtalte seg som ”muslim fra Norge”. Noen av informantene var opptatt av sin 

nasjonale tilhørighet både når det gjaldt foreldrenes opprinnelsesland og hvilket land de selv 

følte tilhørighet til. En gutt med pakistanske foreldre forteller: 

 
Jeg har norsk-pakistansk bakgrunn, altså foreldrene mine er pakistanere, men jeg er født og 
oppvokst i Norge. Jeg selv anser meg selv definitivt mer som norsk enn pakistaner. Til og 
med når jeg er i utlandet anser jeg meg som nordmann, ikke som pakistaner. 
 

Her kan vi se at nasjonale identitetsmarkører spiller en viktig rolle og flere av informantene 

var opptatt av at deres norske identitet var viktigere for dem enn sine foreldres hjemland. 

Dette kunne også i noen tilfeller virke til å være viktig for informantene å formidle; de følte 

seg først og fremst norske. Kvinnen med pakistanske foreldre mente hennes religiøse identitet 

og norskhet var det viktigste: 

 
Altså, jeg er muslim, så er jeg norsk også. Jeg er veldig opptatt av at det at går an å være en 
norsk muslim. Kan helt ærlig si at jeg elsker Norge og uansett hvor jeg drar så vil jeg komme 
tilbake hit. Og når jeg kommer tilbake, lander på Gardermoen og kjenner duften av nystekte 
vafler og tenker: ”jeg er hjemme”. Folk spør meg hvorfor jeg elsker Norge, om det på grunn 
av ytringsfriheten, demokratiet eller religionsfriheten? Jeg syns jo alle disse tingene er 
fantastiske, men grunnen til at jeg elsker dette landet er jo den samme grunnen som at du 
elsker dette landet, det er hjemmet mitt. De andre greiene tar jeg jo for gitt, akkurat som deg. 
	
	

Av sitatet kan vi se at hun er mest opptatt av sin norske identitet og syns det kan være 

problematisk at ikke alle ser henne som norsk. Hun sier videre i intervjuet også at hun ikke 
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liker når folk er mest opptatt av hvilken etniske bakgrunn hun har. Derfor syns hun noen 

ganger det var ubehagelig å bli stilt spørsmålet om hvor hun kom fra, når dette ofte innebar at 

man ønsket å vite hvor hennes foreldre var født. Dette forklarte hun med at hun ofte gjennom 

ytre religiøse markører, hijaben og den tradisjonelle klesdrakten, ikke blir ansett for å være 

norsk. Selv mener informantene at det å være muslim ikke betyr at de ikke er norske. Noen 

av informantene virket til å være veldig bevisste på egen bakgrunn og identitet, mens andre 

reflekterte ikke like mye over dette. Det kan tyde på at det eksisterer et misforhold mellom 

andres oppfattelse og egen følelse av tilhørighet. Det	at	kategoriene	”innvandrer”	og	

”nordmann”	opplevdes	som	gjensidig	utelukkende	(Jacobsen	2002)	opprettholdes	til	en	

viss	grad,	på	samme	tid	som	det	forsøkes	å	reforhandle	om	disse	kategoriene. 

  
Yrke, utdanning og familiesituasjon: ingeniør og familiefar 

I andre tilfeller var den muslimske og den norske identiteten mer sidestilt og det var i tillegg 

andre markører de følte var like viktige for sin identitet. Det kunne være familieforhold, 

yrkestittel og studieretning. Blant informantene var disse markørene familiefar, ingeniør, 

jusstudent og selvstendig næringsdrivende/gründer. Noen av informantene som identifiserte 

seg med sin norske og muslimske identitet trakk også fram sine foreldres opphav som en del 

av deres identitet. En mann med tilknytning til ICC fremhever dette som del av sin bakgrunn: 

 

Jeg	er	ingeniør.	Jeg	har	studert	på	UIO	og	har	en	mastergrad	i	nanoteknologi.	Det	er	det	
som	er	bakgrunnen	min	vil	jeg	si.		

 

Det var altså slik at de fleste av informantene identifiserte seg med flere markører i tillegg til 

sine muslimske og/eller norske identiteter. De mest fremtredende markørene var knyttet til 

yrke eller utdanning og det bør her legges til at de tilhørte grupper av prestisjefylte 

utdanningsløp eller yrker. Noen få av informantene identifiserte seg med markører knyttet til 

familiesituasjon slik som familiefar. Interessant sett i et likestillingsperspektiv er det også å 

legge til at begge som følte familietilknytning som sin viktigste identitetsmarkør var menn og 

familiefedre.  

 

Det kollektive ”vi” 

Noen av informantene som identifiserte seg som muslimer var også opptatt av å vektlegge 

visse verdier og måten de så på religionen på. Flere av informantene var opptatt av å formidle 

et skille mellom «vi» og «dem».. En kvinne i midten av tyveårene, med marokkanske 

foreldre forklarer: 
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De har et helt annet behov da, enn vi har når de kom hit til Norge. De får ikke spørsmål hele 
tiden om de er muslimer eller hvorfor. Vi får jo de spørsmålene hele tiden og må kanskje 
tenke mye mer etter og gå litt dypere inn i hva et vil si å være muslim. Jeg tror kanskje vi tar 
det litt mer seriøst, for dem er det jo liksom bare en del av tradisjonen de har med seg fra 
hjemlandet og de reflekterer ikke så mye over det som vi gjør. 

 

Vi kan også se her hvordan hun aktivt bruker en forståelse av to kollektive grupper som er 

forskjellige fra hverandre. Med ”vi” mener hun her jevnaldrende barn av som hun ser seg 

selv som en del av og at hun mener denne gruppen er mer bevisste på sin identitet enn 

gruppen hun ser seg selv opp mot. Den andre gruppen ”dem” er foreldregenerasjonen som 

derimot ikke har reflektert over sin muslimske identitet, men som har den med seg som en 

tradisjon og kulturarv fra hjemlandet. Også forstått som de som skiller mellom tradisjon, 

kultur og religion og de som ikke gjør det. Mange av informantene var opptatt av dette skillet 

og var opptatt av å identifisere seg med en spesiell forståelse av religionen. 

 

4.1.2 Like barn leker best: nyskapende muslimer i ungdomsorganisasjonene 
Som sagt ovenfor var det slik at mange av informantene identifiserte seg med å være en 

bestemt ”type” muslim. Dette kan ses i sammenheng med kategoriene Jacobsen (2002) 

snakket om. Både i Rabita og ICC finnes muslimer fra alle kategoriene og noen er nok en 

blanding av flere. Allikevel vil jeg påstå at mange av de unge muslimene som benytter disse 

moskeene faller under kategorien «den nyskapende muslimen» eller «den privatiserte 

muslimen». Flere er som nevnt opptatt av at kultur og religion bør være adskilt fra hverandre, 

slik som Jacobsen (2002) mente kjennetegnet «den privatiserte muslimen» i tillegg til at 

mange også ønsket å forstå religionen i samfunnet de lever i.  Det er mulig at nettopp disse to 

moskeene har en overvekt av unge muslimer som faller inn under disse kategoriene fordi det 

legges til rette for arrangementer som er tilpasset denne forståelsen av Islam. Det tyder også 

på at ”den etniske muslimen” ikke velger å benytte moskeer som legger større vekt på kultur 

og språk fra bestemte land eller områder, og har mer etnisk enhet i medlemsgruppen.  Som 

nevnt er kanskje ICC og Rabita et mer naturlige valg for dem som faller inn i kategoriene 

”den privatiserte muslimen” og ”den nyskapende muslimen”. Ungdomskulturen i ICC og 

Rabita har blitt et sted der unge kan utøve religionen uten å ta så mange hensyn til foreldres 

opphav eller etnisitet, men heller fortolke islam inn i en norsk kontekst. Dette når det gjelder 

kjønnsroller, lederskap, språk osv. Derfor er ICC og Rabita sine moskeer blitt møteplasser 
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der unge får rom til å leve på en måte som gjør religionsutøvelse forenelig med å leve i det 

norske samfunnet (Jacobsen 2002: 78-83).  

 

Alle informantene oppga også at de hadde tatt et aktivt valg om å gå til en av disse moskeene 

og samtlige benyttet hovedsakelig ikke moskeen foreldrene deres hadde tatt dem med til da 

de var barn. En kvinne med marokkanske foreldre fortalte under intervjuet: 

 

-Da jeg var ung og gikk på koranskole i helgene, var jeg mest i Attaouba på Lakkegata. Så det 
er der jeg gikk da jeg var ung.  
-Var det på grunn av foreldrene dine du gikk der? 
-Ja, alle vi barna var på samme sted og den på Lakkegata er det flest med marokkansk 
bakgrunn. Det var enklere for mamma og venninnene hennes å sende oss til denne moskeen, 
fordi det var den de var tilknyttet og var trygge på.  
-Er det denne du går i nå? 
Nei, bare som ung. Etter hvert som jeg ble eldre og valgte selv, så har jeg bare gått til Rabita. 

 
Årsakene de oppga kan oppsummeres i at disse moskeenes verdier gikk bedre overens med 

måten de så verden på og hva de ønsket å få ut av å gå i moskeen. Jacobsen (2011) sier at en 

av hovedårsakene til unges tilknytning til moskeer er hvilken moské familie går til i tillegg til 

etnisk tilhørighet. Denne studien tyder på at mange bryter med dette mønsteret. Informantene 

søker snarere det multikulturelle felleskapet fremfor etnisk enhet i moskeen og foretrekker at 

det er religionen, ikke kulturen fra foreldrenes hjemland, som står i sentrum. Det at mange av 

de unge muslimene som kommer hit har valgt å komme hit kan også forklare hvorfor Rabita 

spesielt, men også etter hvert ICC, har valgt å ta inn det norske språket mer og mer. Dette i 

tillegg til stadig å fokusere på at den muslimske befolkningen bygger broer til det øvrige 

samfunnet. Derfor er det ikke bare snakk om en motsetning mellom generasjoner, men at det 

også er snakk om en motsetning mellom muslimer oppvokst i ulike kulturer med ulikt syn på 

hvilken rolle kultur skal spille. En 22-år gammel mann mener at ansettelsen av en av de yngre 

Imamene i Rabita, viser at moskeen har blitt mer bevisst på den mer globale måten å se islam 

på: 
- Jeg har jo litt inntrykk av at Imamen fra Canada er veldig opptatt av at troen skal tilpasses 
samfunnet man lever i? 
Ja, det er nettopp det han gjør. Det er litt derfor jeg sier han er så kunnskapsrik, for han har 
reist veldig mye og vært 120 land eller noe. Han har plukket med seg lære, kultur, 
kulturforskjeller, generasjonsforskjeller fra alle stedene og brukt dette for å tilpasse 
religionen. Når han holder foredrag for oss på fredagene, eller kurs, så tilpasser han 
religionsundervisningen så det treffer oss unge. Han fokuserer på spørsmål vi er opptatt av og 
syns er viktig. Det gjør det så aktuelt, fordi vi ikke trenger bare forbud på forbud, men å finne 
ut hvordan vi skal løse det i dette samfunnet i dag. Jeg tror det er derfor det er så mange unge 
som møter opp. Han snakker jo til ungdommer slik at de forstår. 

 



	60	

Andre begreper som gikk igjen når informantene snakket om seg selv eller individer som 

tilhørte samme grupper som seg selv var ”førstegenerasjons nordmann”, ”norsk-muslim” og 

”norsk-pakistaner” Det var sjelden de brukte begreper som ”innvandrer”, ”andregenerasjons 

innvandrer” eller ”pakistaner”, uten å legge til en forklaring på hva de mente med nettopp 

dette. Ingen av informantene så det som motsetningsfylt å være praktiserende muslim i det 

norske samfunn. Flere mente de ikke hadde problemer knyttet til sin identitet som muslim. 

Alle informantene var praktiserende muslimer og fant få konflikter mellom sin norske og 

muslimske identitet. Mange følte imøtekommenhet på arbeidsplasser og skole når det kom til 

utførelsen av daglige bønner. De så heller ikke forbud knyttet til mat og drikkevarer som et 

problem.  Det var allikevel også slik at mange av informantene hadde opplevd noe som var 

knyttet til rasisme eller diskriminering.  

 

 

4.2 Kjønnsforhandlinger i moskeene 
Jeg har tidligere i oppgaven tatt opp kjønn i kapittel 3 og 4. Her ønsker jeg å se på hvilken 

måte informantene forhandler om kjønn. Hvordan forholder informantene seg til anklager om 

at ”islam er en kvinneundertrykkende religion”? Tidlig på 2000-tallet begynte mediene å rette 

søkelyset mot det muslimske miljøet og deres kjønnspraksis og kvinners stilling i de 

muslimske innvandrermiljøene i Norge. Det var da spørsmål om kjønn og kjønnsroller, 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresdrap ble satt på dagsorden i det muslimske miljøet. 

Disse debattene kan ha gjort at det muslimske miljøet og moskeene følte seg  presset til å 

gjøre noe med tidligere kjønnspraksis (Roald 2001; 2005; Nyhagen 2004).  

 

I møte med menneskene i moskeene og informantene fremsto spørsmål om kjønn som et 

ladet tema. Det virket som informantene var vant til at kjønn i moskeene ble stilt 

spørsmålstegn ved og var derfor også tidlig i forsvarsposisjon når dette temaet kom opp. Jeg 

ble i møte med muslimene i de to moskeene konfrontert med fortellinger om kjønn, uten at 

det var jeg som tok det opp. Det kan ha vært min posisjon som en ung, norsk kvinnelig 

mastergradsstudent som trigget. Spesielt i møte med de mannlige informantene var de tidlig 

ute med å forklare sitt eget og moskeens syn og behandling av kvinner. Det var også noen 

praktiske aspekter, som håndhilsning og observasjon av mennenes bønn og aktiviteter som 

trigget dette. To av informantene fortalte meg om deres dilemmaer knyttet til håndhilsning. 

På den ene siden forbød Koranen dette, mens på den andre siden kan man ved ikke å hilse bli 
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sett som kvinnefiendtlig. Ett annet tema som også kom opp i møte med to av informantene, 

var spørsmålet om hvorfor kvinner og menn ber i ulike bønnehaller, har ulike innganger til 

moskeen og er har ulike fløyer i moskeen.  

 

4.2.1 Seks fortellinger 
Nyhagen og Halsaa (2016) blant annet om hvordan likestilling blir snakket om blant religiøse 

kvinner i Norge. De presenterer her tre ulike måter å rettferdiggjøre kjønnsforskjeller i 

religionen sin på: «menn og kvinner er skapt forskjellig, men har lik verdi». Her 

rettferdiggjøres forskjellene mellom kjønnene med ulikheten i kjønnenes biologi, men legger 

vekt på at de er likeverdige. «Jesus og Mohammed respekterte kvinner – om likestilling i de 

hellige tekstene», I disse fortellingene forteller kvinnene at den hellige skriften er for 

likestilling og likeverd, men at kultur, samfunn og religiøse tradisjoner har skapt ulikhetene. 

Den tredje typen av forklaringer de presenterer er fortellinger om «komplementære 

kjønnsroller og viktigheten av morsrollen». Her forteller de muslimske kvinnene om hvordan 

mannen og kvinnen er skapt for å gjøre forskjellige oppgaver i familien, der kvinnen føder og 

derfor skal ta seg av barn, mens mannen er forsørger og overhode. Jeg fant også noen 

rettferdiggjøringsfortellinger når det kom til kjønnspraksis i moskeen, men som ikke handlet 

om komplementære kjønnsroller eller biologiske forskjeller. 

 

”Generasjonsproblem” 

Utdrag fra feltnotatene fra min første dag i Rabita: 
 

Vi går ut i gangen igjen og møter på fem unge gutter, og Aisha spør om noen har nøkkel til 
forelesningsrommet. Ingen av dem har det. De virker til å kjenne hverandre godt og har en 
spøkefull tone seg i mellom. Mens vi står i korridoren med guttene kan jeg se noen av jentene 
vinke til oss fra bygningen tvers over den vi står i. Jeg innser nå at vi er i guttenes fløy og spør 
Aisha om de vi vinker til er i jentenes fløy. Hun svarer ja og sier at det er en labyrint av en 
bygning, så det var ikke så rart jeg ikke forsto helt hvor vi var. Jeg kan se inngangen jeg gikk 
inn og skjønner at jeg nå befinner meg to etasjer over hovedinngangen jeg tidligere ble nektet 
å gå inn. Ingen reagerer på at vi er i denne fløyen nå. Jeg sier til Aisha at jeg hadde forsøkt å 
gå inn hovedinngangen tidligere i dag, men at jeg hadde fått beskjed av en eldre mann om at 
jeg ikke kunne gå inn der. Hun virker litt oppgitt og svarer at det er noen av de gamle som er 
sånn, at jeg ikke må bry meg om dem. Neste gang kan jeg bare gå inn hvor jeg vil og ikke bry 
meg om de mennene. 
 

Da jeg fortalte Aisha at hadde blitt henvist til kvinneinngangen av en eldre mann, avfeide hun 

dette som et generasjonsproblem. Det sosiale omgangen mellom gutter og jenter mindre 

regulert enn man ved første øyekast kunne anta. Selv om det finnes separate innganger og 

fløyer for menn og kvinner, er det allikevel slik at mye av arealet disponert av 
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ungdomsgruppa spesielt er beregnet til begge kjønn. Jentene og guttene i ungdomsgruppa 

samarbeider også tett og begge kjønn er representert i styret, som holder til i egne kontorer i 

moskeen. Det kan også virke som reglene for kjønnspraksis i moskeen også er under 

forhandling. Når Aisha her sier: ”det er noen av de gamle som er sånn, at jeg ikke må bry 

meg om dem”, så hentyder hun også at det ikke er slik at dette er regler som alle i moskeen er 

enige i, men ønskene til noen av deltagerne i moskeen. Det kan også virke som om hun 

mener at deres meninger ikke alltid er de som skal følges. Flere av informantene hentyder 

også at mange av kjønnsreglene i moskeen er regler laget av eldre menn i moskeen og at dette 

er noe som vil reforhandles når denne gruppen får mindre betydning.  

 

”Det er kvinnene som ønsker det” 

Tre av mennene jeg møtte under feltarbeidet, inkludert denne 28 år gammel familiefaren med 

pakistanske foreldre, forklarte at menn og kvinner ber i ulike rom fordi kvinnene selv ønsker 

det: 
 

Det er snakk om religiøse regler, regler jentene selv ønsker å holde seg til. Mange spør meg 
om hvorfor menn og kvinner ikke ber sammen her i moskeen, da svarer jeg at det er kvinnene 
selv som ønsker at det skal være slik. For eksempel kan man jo se at i Mekka, der ber kvinner 
og menn sammen, så det er ingen ting som sier at vi ikke kan be sammen. De ba også side om 
side under profetens tid. La meg si det på en annen måte. Har du sett oss når vi ber? Har du 
sett hvordan vi bøyer oss? Posisjonene vi står i? Skjønner du hvor jeg vil? Jentene liker ikke 
det, å se på det, så da er det deres ønske å få lov å be andre steder.  

 

Ut fra dette kan vi forstå at det finnes flere lag av forklaringer på spørsmålet om hvorfor 

kvinner og menn ber i ulike bønnesaler. Først nevnes religiøse regler, men uten forklaring på  

hva disse konkret innebærer. Det er rimelig å anta at han sikter til reglene om omgang 

mellom kvinner og menn som ikke er gift eller i slekt. Videre legger han til at ved å stå bak 

en mann som utfører bønneposisjonene, kan sette en kvinne i en situasjon som kan oppfattes 

som brudd på disse reglene. Han legger også her vekt på at det ikke er noen regler som 

eksplisitt forteller at kvinner og menn ikke kan be sammen – profeten selv ba sammen med 

kvinner.  

 

Det var også slik at forklaringer som liknet på denne kom utelukkende fra menn. Under 

feltarbeidet la jeg også merke til forskjeller mellom hvordan atmosfæren var i mennenes og 

kvinnenes bønnesal. Under fredagsbønnen i mennenes bønnerom var det stille, og mennene 

fokuserte i stor grad på bønnen. I kvinnenes bønnerom var stemningen en annen, barn løp 

rundt i lokalet, kvinnene snakket sammen, og de byttet på å passe barn og å delta i bønnen. 
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Det sosiale aspektet og kvinnefelleskapet så ut til å spille en betydelig større rolle enn 

religionsutøvelse i seg selv.  

 

”Respekt” 

I løpet av intervjuene med de mannlige informantene kom det fram flere forklaringer på 

kjønnspraksisen i islam. Noen fortalte at det er slik av respekt for kvinnen. En mann fra Øst-

Afrika som hadde konvertert til islam for syv år siden, sendte meg følgende tekstmelding 

dagen før jeg skulle intervjue han:  

 
Ville bare si på forhånd at av religiøse grunner håndhilser jeg ikke på andre kvinner som ikke 
er i nær relasjon for å vise respekt. Husk at det ikke er noe personlig ment, og jeg ser frem til 
å hjelpe deg med oppgaven. 

 

Mannen hadde tatt et bevisst valg om ikke å ta meg i hånden, og forklarte meg at det handlet 

om respekt for sin egen kone og andre kvinner. Direkte kroppskontakt mellom en mann og en 

kvinne kunne oppleves seksuelt for begge parter, og han ønsket å respektere kvinnens 

seksualitet ved ikke å berøre henne. En gutt med pakistansk bakgrunn spurte meg etter 

intervjuet om jeg hadde lagt merke til at han håndhilste på meg da vi møttes. Han kunne 

fortelle meg at dette var en handling han hadde overveid og hadde et svært bevisst forhold til. 

Han forklarte hvordan slike religiøse regler skapte hodebry for moderne, vestlige muslimske 

menn. Han hadde diskutert dette med andre muslimer, med imamen og til slutt kommet frem 

til at det sender ut et feil signal om han ikke håndhilser på en kvinne, på tross av at koranen 

sier at han ikke skal gjøre det. Han forklarte videre at det er av respekt for vestlige kvinner, 

som mener det er uhøflig og respektløst ikke å hilse om hun strekker frem hånda at han hadde 

håndhilst på meg. Flere fortellinger har respekt som forklaring. I mange av tilfellene handler 

det om menns respekt for kvinner, mens i jentenes historier er det respekt for religionens 

regler som er forklaringen.  

 
 
”Det er kulturen, ikke religionen”  

Her forteller en 22 år gammel muslimsk mann som er tilknyttet Rabita-moskeen om hvordan 

han opplever kjønnspraksis i foreldrenes hjemland: 
 

Dessverre tror mange at kvinner ikke skal ha tilgang til moskeen, og det er jo slik i Pakistan 
og det er ikke engang bønnesteder for kvinner i moskeer i Pakistan. Og det er bare helt 
forkastelig mener jeg. Men det er jo kulturen, at de mener kvinner skal holde seg hjemme. 
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Den han sier sammenfaller mye med det Nyhagen og Halsaa (2016) fant i møtene med de 

norske muslimske kvinnene, nemlig en gjennomgående diskurs om at religionen i seg selv er 

uskyldig, men at mistolkninger og kulturen i de muslimske landene har skylden for at islam 

blir anklaget for å være en kvinneundertrykkende religion. Nyhagen og Halsaa (2016) mente 

denne fortellingen var mest vanlig blant de norsk-muslimene og ikke muslimer bosatt i de 

andre landene hun undersøkte. Her sier en 23 år gammel kvinne med pakistanske foreldre 

følgende: 

 
Folk mener jo at Islam er kvinneundertrykkende og sånn. Det er fordi folk ikke ser forskjell 
på kultur og religion.  

 

Av dette sitatet og av mange av fortellingene i kapittelet, viste det seg at mange av de unge 

muslimene mener at religionen i seg selv ikke har dårlige verdier, men at dette skyldes 

misoppfatninger av kultur og religion, dette er også noe som var gjennomgående i 

forhandlingene om identitet. 

 

”Vi skal redde islam fra innsiden” 

For andre igjen er religiøs deltagelse en strategi for å forsøke eller ha et ønske om å forandre 

religionen fra innsiden. De ser tekster og tradisjoner i et nytt og moderne lys (Nyhagen og 

Halsaa 2016:187). For eksempel nevner en av kvinnene i intervjuet at hun har valgt å gå med 

hijab og tradisjonell klesdrakt, nettopp for å vise at også sterke og uavhengige muslimske 

kvinner finnes under disse klærne, og at hun kan bidra til at disse fordommene brytes ned. 

Når det i ett av intervjuene med en kvinne (23) med pakistanske foreldre, blir snakk om islam 

som kvinneundertrykkende religion, sier hun følgende: 

 
Det har vi gjort et oppgjør med. Vi vet at det ikke er islam og religionen som i seg selv er det. 
Mens mange muslimske samfunn aksepterer veldig mye galt, så er det ikke sånn at det er 
islam i seg selv som aksepterer det. Vi er ikke sånn, vi følger bare det riktige i islam og 
reglene. For dette blir vi ofte sett på som konservative.  

 

Det hun snakker om her er kjønnspraksis knyttet til arrangerte ekteskap, kjønnslemlestelse og 

diskriminering av kvinner. Det er noe de tar avstand fra. Allikevel mener hun at mange har en 

oppfatning av at en kvinne som bærer tradisjonelle klær eller hijab aksepterer denne typen 

undertrykking. Hun forteller at hijaben er noe hun frivillig har satt på seg for å vise respekt 

for sin religion og reglene.  
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”Koranen sier” 

Noen av fortellingene bruker flere av disse fortellingene når de argumenterer, og det er vanlig 

å ta med forklaringer som underbygger argumentet med korantekster. Her forklarer en 22 år 

gammel juss-student, på følgende måte: 

 
Profeten sa ikke at man skulle stoppe kvinnene fra å gå i moskeen. Så det er bra at her i Norge 
kan kvinnene lære om islam og hvilke rettigheter kvinner har også i islam, så de ikke faller i 
den fella at kulturen får styre. 

 

Her finnes også innslag av de andre typene av argumenter, men at et sterkt argument er 

bevisene som finnes i de hellige tekstene og i hva profeten selv sa. 

 

Disse seks forklaringene på kjønnspraksis i islam og i moskeene er alle forklaringer fra unge-

voksne muslimer, der samtlige har vokst opp i Norge. Ulikheter i kjønn kan i mange tilfeller 

oppleves som problematisk og at det er et spørsmål som hele tiden er til stede i informantenes 

liv og i moskeen. I moskeens møter med norske likestillingsverdier dukker også behovet for 

slike forklaringer opp. Når disse unge muslimene sterkt ønsker å løsrive kulturen fra østlige 

land, fra religionen selv, trenger de også ulike strategier for å løse dette. Flere av 

informantene bruker imidlertid flere av fortellingene.  

 

Dagens unge kvinnelige muslimer har større deltagelse i samfunnet enn mødrene deres 

hadde. Dette gjeler både deltagelse i religiøse organisasjoner og samfunnet for øvrig. Roald 

forklarer dette med at muslimske kvinner som først innvandret til Norge, fikk viktigere roller 

enn sine søstre i hjemlandet og at deres døtre igjen har ført dette videre og fått stadig 

viktigere roller i det muslimske felleskapet (Roald 2005). En annen forklaring er at jentene 

gjør opprør mot foreldregenerasjonen ved å sette livet utenfor hjemmet over husarbeid og 

barnepass. Det at muslimske kvinner her i Norge faktisk har en egen fløy, med eget vaskerom 

og bønnesal betyr at de har fått en plass i moskeen. I noen av de muslimske landene er det 

forbudt for kvinner å gå i moskeene (Niguab, 2001). Det at migrantmoskeene i langt større 

grad er blitt en sosial møteplass og ikke bare et religiøst samlingssted som i mange østlige 

land, har gjort at nye roller i moskeene har kommet til. På denne måten har dette gitt 

muligheter for kvinnene til å fylle disse og til å få mer innflytelse (Nyhagen 2008).  
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4.3 Oppsummering av forhandlinger på individnivå 
Jeg så i dette kapittelet på hvordan individene i moskeen forhandlet om identitet og kjønn. 

Alle i studien så det å være muslim som en del av sin identitet. Mange av informantene var 

opptatt av og bevisst på sin norske identitet. Noen opplevde det som problematisk at andre 

ikke oppfattet dem som norske. Det var derfor et misforhold mellom egen følelse av 

tilhørighet og andres opplevelse av utenforskap. De gjensidig utelukkende kategoriene 

”innvandrer” og ”nordmann” (Jacobsen, 2000) opprettholdes i en viss grad, på samme tid 

som det forsøkes å reforhandle om disse kategoriene. Noen var også opptatt av sine foreldres 

bakgrunn og identifiserte seg selv i noen grad med dette. På denne måten kan vi se at slik 

som både Jacobsen (2002), Nyhagen og Halsaa (2016) og Kabir (2014) så, var tilhørighet til 

et land eller bakgrunn viktig. Blant mine informanter var det lite som pekte mot at tilhørighet 

i et større regionalt felleskap hadde tatt over som markør i stedet for landbakgrunn, slik som 

Andersson (2010) så tegn til.   

 

Videre fant jeg at det var andre markører enn land og religion som viste seg å være viktig for 

informantene. Yrke, utdanning og familiesituasjon var viktig for deres selvforståelse og var 

spesielt fremtredende blant informantene med høystatusyrker eller utdanning. Dette var også 

noe Nyhagen og Halsaa (2016) og Kabir (2014) fant i sine studier. Jeg gjorde også funn som 

tydet på at flere så seg selv som en bestemt ”type” muslim. Her mente mange at unge 

muslimer oppvokst i Norge, så religionen annerledes enn sine innvandrerforeldre. De 

distanserte seg ved å bruke et skille mellom ”oss” og ”dem” når de snakket om de to 

gruppene. I ”oss”-gruppen definerte de inn førstegenerasjons norsk-muslimer som hadde et 

bevisst forhold til egen tro, mens i ”dem”- gruppen var innvandrede muslimer som var 

muslimer av tradisjon og kulturelle forbindelser til sine hjemland. Andersson og Vassenden 

(2011) mente også at bevissthet rundt egen religion kunne komme med det å tilhøre en ikke-

hvit minoritet i sekulære hvite samfunn som Norge.  

 

Jeg så også videre på at det å se seg selv som en bestemt ”type” muslim, kunne ses i 

sammenheng med Jacobsen (2002) sine kategorier. Jeg fant her tegn på at de unge muslimene 

i Rabita og ICC kunne sies å gå under kategorien ”den nyskapende muslimen” eller ”den 

privatiserte muslimen” og at profilen til de to moskeene tiltrakk seg flere av disse typene enn 

av de som først og fremst var opptatt av sin etniske opprinnelse. Også fordi et av trekkene 



	 67	

ved den ”nyskapende” identiteten gikk overens med denne ”oss” og ”dem” tankegangen. 

Informantene reforhandlet religionen  ofte  i opposisjon til foreldrenes forståelse. 

 

Når det kom til forhandlingene om kjønn, så fant jeg seks fortellinger som forklarte eller 

rettferdiggjorde kjønnspraksisen i moskeene. Det var også slik at noen av disse fortellingene 

var delvis overlappende og gled inn i hverandre. Den første fortellingen, 

”Generasjonsproblem” handlet om at dagens kjønnspraksis i stor grad dreide seg om regler 

som var laget og forsøkt opprettholdt av de eldre muslimene i moskeen. Det kan også nevnes 

her at både Nyhagen (2004), Nyhagen og Halsaa (2016) og Roald (2001) så at 

kjønnspraksisen i noen grad har blitt reforhandlet med de unge muslimske kvinnene oppvokst 

i Norge. De så at kvinner både har fått posisjoner i de religiøse felleskapene og at det kvinner 

utgjorde en større gruppe av medlemmene enn tidligere.  

 

”Det er kvinnene som ønsker det” og ”respekt for kvinnen” var fortellinger som i første 

omgang ble brukt av de mannlige informantene. I den første av de to fortellingene ble 

kjønnssegregasjon i moskeen forklart ut fra et ønske hos kvinnene selv. I den andre typen av 

fortellingene var det respekten for en kvinnes seksualitet som forklarte hvorfor kjønnene ikke 

burde ha for mye kontakt med hverandre. Begge disse fortellingene brukte argumenter fra 

religionen og tekstene som en del av forklaringen. Det lå også en underliggende forklaring i 

disse fortellingene om at det ikke var slik at det var mennene som hadde laget disse reglene.  

 

”Koranen sier” er forklaringer som henter sine argumenter fra de hellige tekstene, eller 

tolkninger av de hellige tekstene. Dette var en av tilnærmingene Nyhagen og Halsaa (2016) 

fant blant kvinnene i sin undersøkelse. Det samme var  ”Vi skal redde islam fra innsiden” 

som var fortellinger om hvordan kvinnene selv som aktive i moskeen kunne være med på å 

endre dette. Fortellingen ”det er kulturen, ikke religionen” tok opp igjen det samme som vi så 

var gjennomgående for de nyskapende muslimene og som jeg også skal se nærmere på i neste 

kapittel om motsetninger og endring i moskeene.  
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5 Moskeer i endring 
 
Det jo typisk, at med en gang den nye generasjonen begynner å komme inn, så 
begynner moskeen å endre seg.  

 

I dette kapittelet skal jeg ta opp igjen og se nærmere på noen av spørsmålene knyttet til alder, 

generasjon og språk, og se på hvordan dette har vært med på å skape uenigheter i moskeen. 

Jeg skal videre se på hvordan motsetninger mellom grupper i moskeen kan ha vært 

avgjørende for endring og hvordan organisasjonene er i dag.  

 

5.1 Motsetninger og uenighet 
I studiene til Warner og Wittner (1998), Ebaugh og Chafetz (2000), Foley og Hoge (2007) 

fant de ulike typer av konflikter eller uenigheter i de migrasjonsmenighetene de undersøkte. 

Disse uenighetene bunnet først og fremst ut i spørsmål relatert til generasjon, kjønn, etnisitet, 

språk eller hvor lenge en person har vært i mottakerlandet. Jeg skal nå se nærmere på noen av 

spenningene som oppstår i Rabita og ICC med hensyn til disse faktorene. En kvinne på 23 

med marokkansk bakgrunn som benytter flere moskeer i Oslo, forteller her at mulige 

uenigheter eller konflikter i moskeen kan oppstå i krysningen mellom ulike grupper i 

moskeen: 

 
Jeg har hørt at noen av ungdomslederne har vært frustrerte fordi de ikke får ting gjennomført. 
Lederne er ikke helt enige om alt, og det er noen ganger uenigheter internt i ledelsen. I ICC 
har de hatt noen problemer med det, spesielt også siden de har fire ulike styrer; damestyre, 
mannlig styre og ungdomsstyre med både styre for gutter og jenter. Det er jo fire veldig 
forskjellige grupper. Mennene er gamle og har en helt egen måte å tenke på. Kvinnene er 
opptatt av helt andre ting enn mennene igjen. Jentene vil helst redde verden, og guttene bare 
tar ting som de kommer. Det blir noen uenigheter av det, jeg tror nok det er slik i de andre 
moskeene også, for alle vil liksom fronte det man ønsker og står for. Dette går på hvordan 
ting skal styres, hvordan man skal samle inn penger, hvilke saker vi skal fokusere på og hva 
pengene skal brukes på. Noen ønsker å bruke pengene på å renovere moskeen, noen på å lage 
bøker, noen på å lønne lærere og andre gjøre verden til et bedre sted. 

 
Disse uenighetene handler i stor grad om at gruppene ønsker å benytte moskeen og det 

religiøse felleskapet på ulike måter. I sitatet kommer det frem tre grupper hun mener har 

ulike ønsker for hva moskeen skal bruke ressurser på og hva de skal være opptatt av. Noen av 

uenighetene oppstår på tvers av kjønn, andre oppstår når to generasjonene har motstridende 

ønsker. Andre uenigheter igjen oppstår på bakgrunn av at medlemmene i moskeen har vokst 

opp i ulike kulturer. Disse motsetningene gjør seg gjeldende i spørsmål knyttet til språk, 
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ledelse, bruk av ressurser og hvilke saker moskeen skal fokusere på. Her har jeg valgt å se 

nærmere på uenigheter i kultur og språk. 

 

5.1.1 Generasjon: innvandrere og etterkommere 
Fra kultur til religion og tilbake igjen 

Motsetningene i moskeen kan skje i møte mellom ulike grupper som alle er brukere av 

moskeen. I sitatet nedenfor forklarer en kvinnelig lektorstudent, med pakistanske foreldre, 

hva som er avgjørende for at unge kommer til Rabita og ICC sine moskeer: 

 
Moskeen har tatt inn noen unge i styret og har også eget ungdomsstyre og det er veldig viktig 
for å få ungdom til å komme hit. Om det bare er førstegenerasjonsinnvandrerne som styrer så 
klarer de ikke appellere til ungdom, de er gamle og har en helt annen måte å tenke på og er 
veldig preget av kulturen i hjemlandet. Så det at både Rabita og ICC har ungdommer med høy 
utdanning og gode jobber i styrene er viktig for at jeg går hit. Mange av de andre moskeene, 
spesielt de pakistanske som jeg kjenner best til, er flesteparten eldre og de appellerer veldig 
lite til norsk ungdom.  

 

Det kan altså synes som at det eksisterer et skille mellom norskfødte barn av 

innvandrerforeldre, omtalt som etterkommere, og deres foreldre som innvandret til Norge 

som ungdom eller voksne. Innvandrerne som kom til Norge i voksen alder har som regel tatt 

store deler av sin utdanning i opprinnelseslandet. Dette vil kunne føre med seg at denne 

gruppen har tatt opp i seg formell struktur og viktige deler av sosialiseringsprosessen fra sine 

opprinnelsesland. Dessuten er det mange som ikke har lært seg norsk på et fullgodt nivå på 

grunn av sine begrensede nettverk. Dette gjør det vanskelig å navigere i det norske samfunnet 

(Hermansen 2016: 158). 

 

Til forskjell fra sine foreldre, har etterkommerne helt siden barndommen vært i kontakt med 

det norske samfunnet. Dette innebærer også formell skolegang og språkkunnskaper på linje 

med jevnaldrende i befolkningen for øvrig. Det er også slik at etterkommerne har markant 

høyere utdanning enn sine foreldre. Av innvandrerne fra Pakistan hadde bare en tredjedel 

videregående utdanning eller høyere, mens etterkommerne var oppe i 60% (Hermansen 2016: 

158, 164).  Denne gruppen er også naturlig nok i stadig vekst. Ved inngangen til 2016 var det 

149 700 norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Norge, mot 44 025 i år 2000 (Statistisk 

Sentralbyrå 2016b). Det at de etterkommerne får mer innflytelse i moskeen skyldes i tillegg 

til økt antall og gjennomsnittsalder, at denne gruppen er ressurssterk og har høy utdanning og 

inntekt. I høyere utdanning ligger etterkommerne av pakistanske innvandrere over snittet i 
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befolkningen for øvrig. Etterkommere er også overrepresentert i prestisjestudier som lege, 

tannlege og farmasi (Østby og Henriksen, 2013).  

 

Motsetningen mellom de to gruppene dreier seg mye om innvandrernes ønske om å bevare og 

videreformidle kulturen og tradisjonene fra sitt hjemland. Dette er både for å kunne 

opprettholde egne tradisjoner og skikker, men også for å føre disse videre til neste generasjon 

(Ebaugh og Chafetz 2000:80-99; Warner og Wittner 1998:187-189). Mange i de første 

innvandringskullene i de to studiene, mente menighetens hovedoppgave var å legge til rette 

for at kultur, tradisjon og språk bevares. Etterkommerne, som er født og oppvokst i USA, 

føler seg fremmede for disse tradisjonene og språket. Warner og Wittner (1998:25) sier også 

at i de menighetene de undersøkte, følte etterkommere at menighetene var utilgjengelige, 

lukkede og lite attraktive når språk og tradisjoner fra hjemlandet ble vektlagt. Flere av 

informantene i Rabita og ICC er av samme oppfatning. En kvinnelig jusstudent i midten av 

tyveårene med tilknytning til ICC forteller: 

 

- Betyr dette at du tror foreldre deres er mer opptatt av å bevare kulturen fra Pakistan, enn 
religionen når de går i moskeen?  
- Ja, helt klart! Foreldrene mine har jo bare den pakistanske kulturen og vil holde mye på den, 
mens jeg har jo både den norske og pakistanske kulturen i meg. Jeg har funnet kunnskap om 
religion i voksen alder og har prøvd å forstå hvorfor vi egentlig er muslimer, det har jo ikke 
foreldrene mine gjort, de er født inn i det. På den måten vil jeg si vi (unge) er opptatt av 
religionen, mens de (eldre) er opptatt av kulturen.  
 

Flere av de unge voksne informantene var opptatt av at deres måte å forstå islam på var 

forskjellig fra foreldrene på den måten at deres religionsforståelse var løsrevet fra kulturelle 

føringer. Mange mente at når de ikke skilte mellom kulturen i hjemlandet og religionen i seg 

selv, så var foreldrenes måte å forstå islam på gammeldags. Flere av informantene forklarte at 

gammeldags innebar å være mer opptatt av å ta vare på tradisjonene de hadde med seg fra 

fødelandet enn å forstå islam i norsk kontekst. Gammeldags ble beskrevet som i opposisjon 

til nytenkende eller det å tilpasse religionen til dagens samfunn. Mange mente også at 

begrepene konservativ og gammeldags i mange tilfeller var ensbetydende. En kvinne med 

pakistanske foreldre, som er tilknytning ICC sier: 

 

Konservativt da, det syns jeg er så gammeldags. Vi (de unge) klarer å skille mellom kultur og 

religion. Foreldrene og besteforeldrene mine har jo ikke noe skille mellom de to og det er bare 

blandet sammen for dem. Jeg mener jo det er mye i den pakistanske kulturen som sier mot 

islam på mange ting.  
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Mange av informantene mente at det å se kultur og religion under ett, var en feiltolkning av 

islam. Flere nevnte også at muslimer burde etterstrebe det «autentiske» islam, uten kulturelle 

føringer. At islam blir forbundet med kvinneundertrykking og vold, mente de skyldtes at 

mange knyttet islam til samfunn uten likestilling og demokratiske verdier. Dette var ett av 

skillene som ble skapt mellom etterkommere bosatt i vestlige samfunn og deres 

innvandrerforeldre som hadde flyttet til Norge i voksen alder. En gutt med pakistanske 

foreldre, som var født og oppvokst i Norge sier dette om forholdet mellom kultur og religion: 

 
Folk misforstår Koranen og de misforstår islam. Det er veldig vanlig at folk misforstår at 
kultur er religion og religion er kultur.  

 

Det er gjennomgående at de unge mener det er kulturen fra foreldrenes hjemland som er 

skylden i at islam har fått rykte på seg for å være en kvinneundertrykkende religion. Dette er 

bare ett av eksemplene på hvordan de unge informantene argumenterer for at den ”rene” 

islam er forenelig med det å leve i Norge, mens foreldrenes islam ikke er det. De ønsker å ta 

med seg den ”rene” religionen og utøve den i samfunnet på sin måte. Det at informantene 

satte sin religiøse identitet inn i en norsk kontekst, er en tendens blant vanlig for muslimer i 

vestlige samfunn. Jacobsen fant blant annet i sine studier (2002, 2011) at de unge muslimske 

etterkommerne heller ikke var opptatt av bestemte kulturelle skikker, men var mer opptatt av 

det overordnede budskapet i Koranen. Denne måten å forstå islam på var en del av en mer 

internasjonal eller vestlig tolkning av islam. Slik er mange unge muslimers identitet påvirket 

av deres oppvekst i den norske kulturen (Jacobsen 2002: 78-83; Jacobsen 2011: 161). En 26 

år gammel kvinne, med tilknytning til ICC forteller meg hvordan hun opplever det å måtte 

forsvare islam, fordi mange mennesker hun møter har klare meninger om hvilke verdier 

muslimer står for: 

 

Nei, vi er ikke for terrorisme, nei vi er ikke for kvinneundertrykking, nei vi mener ikke det er 

greit å drepe noen basert på deres tro, nei det er ikke greit å trakassere homofile mennesker.   

 

Hun mener at mange har en oppfatning av at universelle menneskerettighetene ikke er 

forenelige med islam. Dette gjør at unge muslimer i Norge må jobbe for å renvaske og løsrive 

islam som religion fra kulturen i foreldrenes hjemland.  Informantene mener at skylden for at 

mange ser islam som en kvinneundertrykkende og voldelig religion bør legges på at mange 

av de muslimske samfunnene også er diktaturer og mangler en rekke politiske og sivile 
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menneskerettigheter. Samtidig er nok deres forståelse av blant annet språk, likestilling, kjønn 

og organisasjonsformer også påvirket av den norske kultur og samfunnsforståelsen. Derfor 

kan vi tolke det dit at måten disse unge muslimene forstår islam på er lokalt forankret og er 

en del av en vestlig trend. 

 

Mange av informantene oppgir at de foretrekker å gå til moskeene der det er religionen og 

felleskapet som står i fokus, ikke kultur eller språk. Mange av de unge informantene oppgir at 

det flerkulturelle felleskapet som har vært avgjørende for at de vil gå til ICC og Rabita 

fremfor andre moskeer. Mange av de unge informantene ser seg selv først og fremst som 

norske og ønsker å være i en moské som forsøker å forene det norske med islam, ikke for å 

videreformidle en kultur. En pakistansk mann på 28 kan si følgende om hvorfor han ser ICC 

som et godt valg av moské for seg selv: 

 
ICC er en av de moskeene med mange folk med forskjellige bakgrunn, fra forskjellige land og 
de var alltid velkomne. ICC er også ekstremt aktive i samfunnet, og det er derfor jeg valgte 
dem. Her lærer du hvordan religionen skal fungere i samfunnet og på dette området er ICC 
best. 

 

Det er hovedsakelig tre faktorer som trekkes frem når unge muslimer velger å benytte ICC-

moskeen; mange arrangementer avholdes på norsk, medlemsmasse er i større grad 

flerkulturell sammenliknet med andre moskeer, og de har mange samfunnsaktuelle foredrag 

og arrangementer. Foley og Hoge (2007:140-144) mente at de moskeene der en høy andel av 

deltagerne var annen eller tredje generasjons borgere, hadde en betydelig høyere 

samfunnsdeltagelse enn de med flest førstegenerasjons innvandrere. Mange av de unge 

informantene oppgir at en av årsakene til at de trives i Rabita-moskeen er fordi den ikke er en 

tradisjonell moske og at det føles litt som hjemme der. Det at moskeen er et gammelt 

boligkompleks bidrar til opplevelsen av at det er et lavterskeltilbud og alle kan komme som 

en er. En kvinne i tjueårene forteller: 

 
Jeg har fått siden dag en, inntrykket på at ungdommene skal få være fri i Rabita og få lov å 
henge bare. ICC har vært mer på at de vil belære i tillegg og liksom få lært dem noe når de er 
der. 

 

Mange av informantene legger vekt på det sosiale aspektet ved å gå i Rabita og at dette er en 

av de viktigste årsakene. ICC tilbyr også en rekke aktiviteter til den unge målgruppen, men 

mange av disse tar sikte på opplæring med religiøst innhold og nytteverdi. ICC har gjennom 
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sine dagsaktuelle arrangementer trukket til seg et bredt publikum av unge også til 

ungdomsgruppa. Rabita skillers seg fra ICC, ved at flere av aktivitetene deres har som mål å 

kun være sosiale og ikke setter religionen i fokus. Rabita har i dag den største 

ungdomsorganisasjonen av moskeene i Norge. På mange måter er det likheter mellom NUM 

og andre ungdomsorganisasjoner som KFUK-KFUM (Kristelig Forening for Unge Kvinner 

og Kristelig Forening for Unge Menn) og kristen idrettskontakt (KRIK). Disse 

ungdomsorganisasjonene legger til rette for at kristen ungdom kan komme sammen og delta 

på aktiviteter innenfor religiøse rammer. Det er ikke først og fremst religionen som står i 

sentrum av det som foregår, men felleskapet med muligheter til å være med andre som deler 

samme oppfatning.  

 

Det kom også frem hvordan spesielt Rabita hadde trukket til seg unge jenter de siste årene. 

En kvinne i ungdomsstyret forklarer her hvorfor de unge jentene har blitt en stadig mer synlig 

del av moskeens deltagere: 

 

Jeg tror det betyr veldig mye at de får ha sine egne jentekvelder her i moskeen. Jeg tror også 
det er en fin ting for foreldrene, for da kan de på en måte senke skuldrene, når det vet datteren 
er på et trygt sted. Det er så mange av foreldrene, førstegenerasjonsinnvandrerne, som er så 
redde for at norske miljøene ødelegger barna deres.  

 

Det viste seg at de unge jentene ofte rekrutterer hverandre gjennom sine nettverk. Det at 

andre jevnaldrende muslimer velger å benytte moskeen som møteplass er helt avgjørende for 

at flere kommer til moskeen. De unge som i første omgang kom på grunn av arrangementene 

og sammenkomstene, fikk i neste omgang bekjente til å komme hit. En annen grunn til at 

moskeen har blitt en populær møteplass er også at foreldrene føler seg tryggere når barna 

deres er i moskeen. Det at mange av arrangementene for unge legges nettopp til 

fredagskvelder og helger kan være til fordel for både ungdommene og foreldrene. På denne 

måten kan også moskeen være en arena for å møte venner uten foreldrekontroll, også på tvers 

av kjønn. 

 

5.1.2 Språk - kilde til konflikt eller enhet? 
Foley og Hoge (2007:97-100) pekte også på at språk kunne virke splittende for en menighet 

og være kilden til konflikt mellom to generasjoner av muslimer. Konfliktene oppsto gjerne da 

majoriteten av de yngre deltagerne hadde engelsk som førstespråk, mens de eldre i 

menigheten ønsket å bruke språket fra sitt hjemland. De fant også indisier på at menigheter 
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som benyttet språket fra hjemlandet til majoriteten av medlemmene førte til at menigheten 

følte seg sterkere sammenbundet og mer enhetlig. Menighetene som ikke hadde et felles 

hellig språk hadde ofte utfordringer knyttet til hvilket språk som skulle benyttes i 

menigheten. Et av utfallene var at det oppsto språkgrupperinger slik at alle fikk ivaretatt sitt 

behov for å snakke på morsmålet. Andre trossamfunn valgte å bruke engelsk som fellesspråk 

slik at alle måtte forholde seg til mottakerlandets hovedspråk. En tredje løsning var å bruke 

språket som majoriteten av medlemmene hadde som morsmål (Ebaugh og Chafetz 2000:117-

119). Språk var en av de mest hyppige årsakene til konflikter (Warner og Wittner 1998; 

Ebaugh og Chafetz 2000;  Foley og Hoge 2007). En jente i tyveårene med tilknytning til ICC, 

forklarer hvordan språk har vært kilde til uenigheter i moskeen: 
 

Det er noen utfordringer og uenigheter knyttet til hvilket språk man skal ha prekenen på, på 
fredagene. Den eldre generasjonen, gamle menn på rundt 70 år som i sin tid etablerte ICC  er 
jo ikke så veldig gode i norsk. Norge er et veldig eksotisk land og ingen kan jo norsk før de 
flytter hit. Sånn sett er jo USA og England i en særstilling. De fleste snakker jo litt engelsk, 
det er jo liksom verdensspråket og derfor har de jo en fordel. Mens her har man somaliere, 
marokkanere og pakistanere, og ingen kan norsk, da blir det jo ganske komplisert. Så alle 
snakker språket fra hjemlandet i stede og sånn er det i moskeene og. De ønsker at ting skal 
foregå på urdu. 

 

De som i sin tid etablerte ICC som organisasjon, skaffet midler til- og bygget en moské, 

ønsket å ha urdu som hovedspråk. Warner og Witner (1998:22-25), Ebaugh og Chafetz 

(2000: 80-99) og Foley og Hoge (2007:97-100) fant i sine studier at noen av årsakene til å 

benytte språket fra hjemlandet dreier seg om trygghet og det å kunne ha muligheten til å føle 

seg mer som hjemme. Mange immigranter opplevde det som frustrerende ikke å kunne 

uttrykke seg like godt på et fremmed språk og moskeen kan derfor være en arena med pauser 

fra dette. Moskeene ble like mye sett på som en arena for å møte og sosialisere med andre i 

samme situasjon og som hadde samme språk, tradisjon og skikker, som det religiøse (Foley 

og Hoge 2007). På denne måten kan det forstås at det språklige felleskapet på mange måter 

var noe av hovedårsakene til at de tidligere medlemmene av ICC begynte å komme til 

moskeene, selv om de ikke hadde gått like mye i moské i sine hjemland.  

 

Som tidligere nevnt var de fleste konflikter i de norske moskemiljøene på 90-tallet basert på 

uenigheter knyttet til språk og kultur. Vogt (2005) skriver om konflikter av denne typen som 

opphavet til at mange av de muslimske organisasjonene ble splittet og skilte lag i Norge på 

80 og 90-tallet.  Splittelsene gjorde at nye organisasjoner kom til. De nye muslimske 

organisasjonene var stort sett organisert etter språk og etnisitet. På den måten fikk 
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pakistanerne sine organisasjoner, marokkanerne sine, tyrkerne sine osv. (Vogt 2005). Det er 

fortsatt slik at mange av de muslimske organisasjonene i dag er inndelt etter språk og 

kulturtilknytning til bestemte land og regioner. 

 

Rabita var en av de muslimske organisasjonene som ble startet opp mens det muslimske 

samfunnet var på sitt mest fragmenterte. En god del av konfliktene oppsto den gangen på 

grunn av teologiske uenigheter, men ønsket om en moské som brukte samme språk som i 

hjemlandet. Nå ser vi at det muslimske feltet består av moskeer og organisasjoner som er 

innordnet etter etnisitet og språk som fører til at uenighetene og konfliktene ikke er like 

synlige eller hyppige som før splittelsene på 80 og 90-tallet.  

 

Selv om både Rabita og ICC hadde en mer enhetlig språkgruppe i sine moskeer utover 90- og 

2000-tallet, er det fortsatt slik at uenigheter eller konflikter i moskeen skjer på bakgrunn av 

språk. Disse uenighetene dreide seg i større grad om overgangen til å bruke norsk eller ikke 

og hvor mye som skal foregå på norsk i moskeen på grunn av press fra 

etterkommergenerasjonen. En kvinnelig økonomistudent tidlig i tyveårene forklarer: 

 
Det med språk det er jo, om ikke problematisk, så har det bydd på utfordringer. Vi vet at våre 
foreldre og forrige generasjon gjerne vil at det skal gå på arabisk, mens vi vil ha det på norsk. 
Så jeg tror kanskje ja, at det er litt uenigheter, men det har ikke skapt noen problemer og jeg 
tror vi har løst det ganske greit.  

 

På denne måten viste det seg at uenighetene som i mange migrasjonsmenigheter var mellom 

språkgrupper i samme menighet, nå heller er en konflikt mellom etterkommere og muslimer 

som har innvandret til Norge. Således blir språkforhandlingene en del av motsetningen 

mellom de to gruppene, dette fordi norsk er førstespråket til de de aller fleste av 

etterkommerne. Blant informantene var mange enige om at språket som ble brukt i moskeene 

var helt avgjørende for hvilken moské de valgte å benytte seg av. I tillegg mente de at norsk 

var å foretrekke fremfor noe annet språk. Forhandlingene om språk i moskeene de siste årene 

har bidratt til at en rekke arrangementer de siste årene har begynt å foregå på norsk eller 

engelsk. Dette som en direkte følge av at de unge-voksne i gruppen av etterkommere har 

begynt å få innpass i moskestyrene. Begge moskeene opplever også at mer utstrakt bruk av 

norsk også førte med seg flere unge kommer til sine moskeer. En kvinne med norsk-

pakistansk bakgrunn peker på følgende: 
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Med en gang noe er på norsk, så tenker man at det er mye mer samfunnsaktuelt enn 
om det er på urdu. Selv om det ikke nødvendigvis er riktig, så tror jeg det er et syn 
folk har. 
 

Moskeer som benytter norsk, deriblant også ICC, er moskeer som blir sett på som mer 

samfunnsaktuelle og åpne, da arrangementene også tiltrekker seg ikke-muslimer. Hvorvidt 

dette er del av en bevisst strategi eller har blitt til underveis, er usikkert. I dag formidler ICC 

gjennom sine arrangementer, hjemmesider og moskelitteratur at de ønsker å være en 

organisasjon med kontakt med resten av det norske samfunnet. Utstrakt bruk av norsk kan 

bidra til nettopp dette. 

 

5.1.3 Når uenigheter skaper endringer 
Informantene fortalte at Rabita, etterfulgt av ICC er blant moskeene som har vært 

foregangsmoskeer til å benytte norsk og engelsk på sine arrangementer. Dette ser også ut til å 

være hovedgrunnen til at moskeene har fått en ung og flerkulturell medlemsmasse. Et stort 

antall av informantene sa at i tillegg til bruk av norsk språk, var også den flerkulturelle 

sammensetningen og den unge medlemsmassen, det som tiltrakk dem moskeen. 

Språkpolitikken, alderssammensetning og flerkulturell sammensetning har vært avgjørende 

og sammen skapt en synergieffekt. Effekten av at språket har tiltrukket flere unge og flere 

etnisiteter, mens flere unge og flerkulturelt felleskap har skapt et miljø som igjen har 

tiltrukket seg ennå flere unge og ennå flere med andre etnisiteter. Dette er en av forklaringene 

på hvorfor medlemssammensetningen i Rabita og ICC er slik den er i dag.  

 

Samtidig kan det sies at dette miljøet og størrelsen på gruppen av norskspråklig, fleretnisk 

muslimsk ungdom, har skapt visse endringer i moskeene. Dette kan være årsaken til at 

ungdomsorganisasjonene i nettopp Rabita og ICC blitt svært aktive. Det kan også tenkes at 

disse moskeene har bidratt til å skape miljøer av muslimer som har visse fellestrekk i måten å 

forstå egen identitet og sitt forhold til kultur, etnisitet og religion.		

 

Flerkulturell moskeer kan føre med seg bredere nettverk og større spekter av ressurser, slik 

som Foley og Hoge påpekte (2007: 92-107). Moskeer med flerkulturell medlemsmasse har 

også vist seg å tiltrekke yngre medlemmer, noe som også kan være verdifullt for moskeen på 

mange måter. En somalisk mann i midten av tyveårene kan legge til: 
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Jeg husker da moskeen var ganske ny og har sett evolusjonen da. De siste ti-femten årene kan 
man se at det har blitt langt mer multikulturelt enn det var før. De slipper også til folk fra 
andre land for å holde foredrag og tilpasser språket slik at alle kan delta. Det er liksom ikke 
bare for en lukket folkegruppe og det har en del moskeer blitt mye flinkere til, men det er jo 
en del grunner til det. Nå er det jo en del andregenerasjons og tredjegenerasjons nordmenn. 

 
 

Den flerkulturelle utviklingen i ICC er et resultat av yngre muslimer gjør seg mer gjeldende i 

moskeens styrer og komiteer, i tillegg til at innvandringsmønsteret endres. Denne språklige 

overgangen har fjernet en mulig barriere ikke-pakistanske muslimer hadde for å benytte ICC. 

Dette kan også være tilfelle i Rabita. 

	

Andre årsaker til at flerkulturelle felleskap kan ha vokst frem i Rabita, kan skyldes lokasjon. 

Som den mest sentralt plasserte moskeen i Oslo, er Rabita også en av moskeene som flest 

passerer i løpet av en dag, i tillegg til å være nær Sentralbanestasjonen. En ung mann som 

ikke har noen spesiell tilknytning til noen bestemt moské sier: 

 
Jeg bruker egentlig Rabita mest, for å være ærlig. Den ligger jo i sentrum og det er lett å 
komme seg dit med T-banen, toget og alt av kollektivt. For meg er det viktigste egentlig at det 
er enkelt å komme seg dit, så er det ett pluss at man liker de som går der. 
 

 

Flere av informantene fortalte at det ikke var vanlig å be fast i bare én moské. Noen utførte 

nesten utelukkende alle sine fredagsbønner i den moskeen de var tilknyttet, men de fleste 

førte de daglige bønnene i den moskeen som lå mest beleilig plassert i forhold til jobb, skole 

og hjem. Dette samsvarte også med funnene Jacobsen (2011) gjorde, der mange av de unge 

muslimene oppga moskeens plassering som en av hovedårsakene til hvilken moské de 

benyttet. Dette kan også være en av grunnene til at Rabita har blitt et sted der mange med ulik 

bakgrunn går. 

 

5.2 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg undersøkt på hvilken måte moskeene har endret seg som følge av 

motsetninger mellom ulike grupper i moskeen.  

 

Jeg argumenterer i for at det finnes motsetninger eller konflikter i moskeene som handler om 

hvilket syn medlemmene har på religionen og betydningen av kultur og tradisjon. Denne 

motsetningen bunnet ut i en motsetning mellom to ulike grupper i moskeen, der 
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etterkommerne og innvandrerne hadde ulike ønsker om hva moskeen skulle være opptatt av. 

Informantene mente de eldre medlemmene var mest opptatt av å formidle kultur og tradisjon 

fra sine hjemland. Dette så vi også at både Warner og Witner (1998), Ebaugh og Chafetz 

(2000) mente var et trekk ved migrasjonsmenighetene i sin studie.  

 

Vi så også at unge etterkommere også hadde en tendens til å trekke mot moskeene som 

benyttet norsk under arrangementene i moskeene. Og at de ikke opplevde moskeene som 

benyttet morsmålet til majoritetsmedlemmene som attraktive, slik som også Ebaugh og 

Chafetz så tegn til i år 2000. Dette var både fordi de selv hadde norsk som førstespråk og 

fordi moskeene som benyttet norsk kunne fremstå som mer samfunnsaktuelle. Det viste seg 

at språkforhandlingene og forhandlingene mellom generasjonene hadde vært med på å bidra 

til endring i Rabita og ICC sine moskeer.  

 

Noen av endringene som kunne spores var endret medlemssammensetning. Begge moskeene 

hadde en ung medlemsmasse og hadde gått fra å være noe mer etnisk homogen, til å bli mer 

fleretniske. Det kan også virke som om disse faktorene påvirker hverandre gjensidig og 

forsterket hverandre. At bruken av det norske språket tiltrekker seg muslimer med ulik 

bakgrunn og unge som har norsk som førstespråk, dette bidrar til økende grad av 

flerkulturalitet og ung medlemsmasse, som igjen tiltrekker seg flere medlemmer innen denne 

kategorien. Videre har jeg observert at dette felleskapet av unge, flerkulturelle muslimer kan 

ha gitt ungdomsstyrene større makt i moskeen, flere aktiviteter og et miljø av muslimer med 

visse fellestrekk. Til slutt har jeg sett på hvordan Jacobsen kategoriserte unge muslimer da 

hun undersøkte ungdomsorganisasjonene for noen år tilbake og har brukt dette til å beskrive 

hvilke unge muslimer som først og fremst kommer til Rabita og ICC sine moskeer. Her 

argumenterer jeg for at alle kategoriene er tilstedeværende, men at informantene er opptatt av 

at religionen skal gå over ens med verdiene i det norske samfunnet.  
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6 Moskeen i samfunnet 
Flere studier har sett på trossamfunn og deres rolle i samfunnet (Coleman 2003; Foner og 

Alba 2008; Foley og Hoge 2007; Furseth m.fl. 2015; Smidt 2003; Synnes 2012). Da Foley og 

Hoge så på samfunnsengasjementet til moskeene etter terrorangrepet 11/9, fant de noen 

tendenser i de muslimske organisasjonene. De så blant annet at det var stor variasjon i 

hvorvidt moskeer og muslimske organisasjoner deltok i samfunnsdebatten eller ikke. En 

annen tendens var at moskeene med mange i etterkommergenerasjonene, var mer 

samfunnsengasjerte enn andre (2007:140-144). Både Synnes (2007) og Foley og Hoge (2007) 

mente det var menigheter med ressurssterke medlemmer med høy sosioøkonomisk status som 

var mest aktive. 

 

I dette kapittelet skal jeg diskutere på hvilken måte moskeene er samfunnsdeltagere. Jeg skal 

her se på om de er introverte og ekstroverte, brobyggende og sammenbindende. Dette skal 

jeg gjøre ved å undersøke aktivitetene moskeene tilbyr sine medlemmer, i tillegg til noen av 

de andre karakteristikkene jeg allerede har belyst i tidligere kapitler. Videre skal jeg se på 

hvordan de to moskeene forholder seg til to aktuelle samfunnsspørsmål. Det første 

samfunnsspørsmålet handler om flyktningsituasjonen 2015/2016 og hvordan moskeen har 

involvert seg i nettopp dette. Videre skal jeg se på hvordan spørsmål knyttet til radikalisering 

og ekstremisme har påvirket moskeene og på hvilken måte moskeene forholder seg til 

storsamfunnets økte fokus på dette de siste årene. Til slutt i kapittelet vil jeg diskutere 

hvorvidt moskeens aktiviteter og samfunnsengasjement kan sies å være innadrettet eller 

utadrettet og om de er brobyggende mot samfunnet for øvrig. 

 

Aktuelle samfunnsspørsmål 

6.1 Flyktningsituasjonen 
Med flytningssituasjonen 2015/2016 snakker jeg her om strømmen av syriske flyktninger 

som kom til Europa høsten 2015. Dette har blant annet i norske medier blitt omtalt som 

”flyktningkrisa”. Her i Norge skapte i samme periode stor pågang av flyktninger et 

kapasitetsproblem. Norske asylmottak var fulle, og det var en høylytt debatt om hvor mange 

flyktninger det skulle tas imot, og hvordan oppgaver knyttet til strømmen av mennesker 

skulle løses.  
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Informantene kunne fortelle meg at de i ICC hadde ønsket å hjelpe flyktningene på flere 

måter, og alle informantene med tilknytning til denne moskeen kjente spesielt godt til ett av 

tiltakene. ICC hadde tidlig vært ute med et forslag om at de ønsket å stille den øverste etasjen 

i moskeen til disposisjon til husing av nyankomne flyktninger, inntil de ble tildelt 

mottaksplass eller liknende. Det viste seg etter hvert at Oslo kommune hadde sagt nei til dette 

initiativet, på tross av mangel på mottaksplasser. En 23 år gammel lærerstudent, kunne 

fortelle: 

 
ICC tok til orde for å huse flyktninger i moskeen. Men da dette ikke ble noe av så var det 
mange som foreslo å la dem bo hjemme hos seg selv. Det ble ikke noe offisielt fra moskeens 
side, men mer enkeltpersoner i moskeene som bidro.  

 

Informantene mente det hadde vært flere initiativer fra moskeens side. En av informantene 

med tilknytning til ungdomsstyret i ICC, fortalte at vedtaket handlet om at kommunen hadde 

sagt nei til at religiøse organisasjoner skulle tilby dette for å hindre at flyktningene ble 

eksponert for religiøse miljøer. Flere av initiativene hadde heller ikke blitt gjennomført i 

praksis. Det kan også virke som uformelle kanaler i en viss grad ble brukt i eksemplet med 

husing av flyktninger, i stede for offisielle initiativer. I tillegg kunne en informant fortelle at 

det var vanlig å arrangere kakesalg i moskeen til inntekter for ulike kriser, og at dette også 

var tilfelle i denne saken.  

 

Som oppveining for at ikke forslaget om husing av flyktninger ble noe av, søkte ICC om å få 

lov til å tilby asylsøkere og flyktninger id-feiring. Etter flere planleggingsmøter ble de etter 

hvert enige om å invitere flyktningene på noen av asylmottakene i Oslo til moskeen for å 

feire id der. Også denne gangen møtte de hindre på veien, men en kvinne i ICC sitt 

ungdomsstyre kan fortelle: 

 
Det var flere hundre som var der, og vi hadde laget i stand middag og gaver til barna. Vi 
prøvde jo å gi dem soveplasser også, men vi gjorde dette i stedet da, siden ikke det ble noe, 
men vi prøvde vårt beste. Det var jo også en del utfordringer med å få flyktningene til 
moskeen, fra mottakene, det var mye juridisk. Grunnen til at vi ikke fikset en feiring for dem 
på mottaket, var at vi tenkte at disse flyktningene som jo kommer fra muslimske land, de er 
vant til å feire id og på de mottakene så får du ikke mye id-følelse og det er kanskje 
hyggeligere for dem å få lov å feire med noen andre enn akkurat de samme som du flykta 
med. Det blir kanskje litt hyggeligere og en mer normal feiring om de kom til moskeen. Men 
til slutt fikk vi til at en del av dem fikk komme hit å feire. 
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Informantene beskriver at ICC som organisasjon gjorde to konkrete initiativer som ble 

gjennomført i praksis: id-fering for flyktninger og pengeinnsamling gjennom kakesalg. Flere 

andre private initiativer var det snakk om, men ingen av disse var i regi av moskeen.  

 

I Rabita er det slik at mye av det veldedige arbeidet, eller hjelp til flyktninger og humanitære 

kriser, foregår gjennom organisasjonen Islamic Relief. Organisasjonen er ikke offisielt en del 

av Rabita, men et stort antall av medlemmene fra Rabita bidrar i denne organisasjonen, 

fremfor gjennom moskeene. Selv om Islamic Relief er en hjelpeorganisasjon med røtter fra 

Storbritannia og sier selv på sine hjemmesider at de er en uavhengig og ikke-statlig 

hjelpeorganisasjon, holder de til på samme adresse som Rabita. Det meste av hjelpearbeidet 

Rabita og deres medlemmer gjør, kan derfor sies å være gjennom denne organisasjonen. En 

22 år gammel gutt fra Pakistan sier:  

 
Vi fikk inn så mye penger til veldedighet under ramadan og det hjalp veldig mye. Nå 
nylig i fjor sommer, så var det jo denne flyktningkatastrofen og da engasjerte mange 
av Rabitas ungdommer seg i dette. Det var ikke gjennom Rabita selv, men en annen 
organisasjon i moskeen som samarbeidet med medlemmene i Rabita.  Vi samlet inn 
klær for flyktningene på Lesbos i Hellas. Vi sendte flere kontainere og det var femti, 
seksti ungdommer som stilte opp og var i fullt arbeid.  

 
 
Hjelpearbeid til syriske interne og landsfordrevne flyktninger er ett av kjerneområdene 

Islamic Relief har og på denne måten har Rabita, gjennom denne organisasjonen, hjulpet til i 

flyktningsituasjonen utenfor Norge. I tillegg kan en kvinne (21) med tilknytning til 

ungdomsstyret fortelle at Islamic Relief og medlemmene fra Rabita, har arrangert sosiale 

aktiviteter for flyktninger i Norge. Mye av dette er på privat initiativ og ikke organisert 

gjennom moskeen som organisasjon.  

 

6.2 Ekstremisme og radikalisering 
I dette eksempelet skal jeg se på hvordan moskeene forholder seg til det økte mediefokuset på 

islamistisk ekstremisme etter skytingen i redaksjonen til Charlie Hebdo 7.januar 2015, 

terrorangrepet i Paris 13. november 2015, bombingene i Brussel 22, mars 2016 og IS sine 

brutale herjinger i Syria. 

 

I ICC tar de sterkt avstand fra islamistisk terror og i forbindelse med terrorangrepet i Paris, 

publiserte de artikler og var ute i media for å fortelle nettopp dette, kan alle informantene 
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fortelle. De arrangerte også hvit-rosedag der de ønsket å vise befolkningen i Oslo at de tok 

avstand fra terror og ønsket å oppklare mytene om at islam er en voldelig religion. ICC 

arrangerte også mange fredagsforelesninger, der flere av temaene har handlet om 

ekstremisme. De inviterte blant annet også invitert medlemmer fra grupper med radikale 

meninger til å delta, kan en pakistansk mann i tyveårene fortelle: 

 
Vi arrangerte rosedagen tidligere i år. Det var ikke det første arrangementet mot ekstremisme, 
det har vært veldig mange. Vi har hatt foredrag og folka fra Profetens Ummah ble invitert til å 
komme å høre på . Det gikk litt ekstremt for seg, og de begynte å lage kaos der, så de måtte 
forlate moskeen.  

 

ICC har også fokusert mye på foredrag og opplæring i moskeen. Dette dreier seg i hovedsak 

om at ekstreme holdninger er en feiltolkning av Koranen. De fokuserer mye på debatt og 

kunnskap, men er også opptatt av at uformelle samtaler i moskeen og relasjonsbygging, er vel 

så viktig for å tilegne seg kunnskap om hva som er en rett islamsk praksis. Her forteller en 

pakistansk mann i slutten av tyveårene om hvordan de i ungdomsstyret er opptatt av å 

bekjempe radikale holdninger gjennom å bli kjent med og snakke med muslimene som er 

mest utsatte: 

 
Det er større sannsynlighet for at en norsk som konverterer havner opp i ekstreme miljøer enn 
en pakistaner. Det jeg gjør er at jeg prøver å skape en relasjon til enhver norsk konvertitt jeg 
ser i moskeen. Vi tar han til side og etter hvert som vi skaper en trygg relasjon prøver vi å 
fortelle at han må være veldig forsiktig med folk som snakker med han om radikale tolkninger 
og meninger. Det er bare to uker siden jeg var i den situasjonen sist og da prøvde jeg å 
forklare han at han bor i Norge og for han er det viktigste å skape en god relasjon til 
samfunnet og skape noe godt for det samfunnet han lever i. Og da sa jeg at de radikale ideene 
er det verste han kan gjøre. Jeg prøvde også å gjøre dette med (Kjent konvertitt), han som 
døde, men jeg skjønte ikke hva som skjedde, plutselig var han borte. 

 

Det fokuseres i moskeene på aktiviteter som kan være trygge diskusjonsfora for ungdom, der 

det skal være trygt å diskutere alle syn og at det skal være enklere å fange opp disse 

individene. 

 

I Rabita har de lagt vekt på sosiale aktiviteter som skal være med på å forebygge ekstreme 

holdninger. En kvinne i starten av tyveårene med marokkanske foreldre forklarer det på 

denne måten: 

 
Det er ikke nødvendigvis direkte mot ekstremisme, men mer for å forebygge. For eksempel 
ønsker man å jobbe mot at ungdom skal havne i miljøer der de kan bli radikalisert. Derfor 



	 83	

prøver vi å inkludere så mange ungdommer som mulig på aktivitetene våre, for å få dem med 
så de føler en slags tilhørighet i vår gruppe. Radikalisering handler mye om ungdommer som 
ikke føler tilhørighet noe sted eller et miljø, så da vil vi få dem til moskeen. I tillegg har vi 
mange foredrag og kurs, som egentlig ikke handler så mye på ekstremisme, men det motsatte 
på en måte, om du skjønner? 

 

I tillegg til fokus på gode alternativer og tilbud til ungdom gjennom ungdomsgruppas 

aktivitetshus og aktiviteter, er det også andre tiltak. Blant annet er en imam som er ansatt 

spesielt for de unge medlemmene, noe som skal virke forebyggende på ekstreme holdninger. 

Kvinnen sier videre:  

 
Vi har et tilbud der han imamen har kontortid så man skal kunne henvende seg til han om det 
skulle være noe man lurer på, trenger hjelp til eller sliter med da som kan på en måte relateres 
til islam, eller egentlig ikke det heller, for han har veldig bred kunnskap. Han kan veldig mye, 
så vi har litt sånn, at vi prøver å få folk til å henvende seg til han. Eller, jeg vet ikke om det er 
så lett for en som er begynt å bli ekstrem å gå til han og bare ”hjelp meg” men (latter) for man 
skjønner det kanskje ikke helt selv. På foredragene  fokuserer han på, eller prøver å motvirke 
radikalisering uten på en måte å snakke om radikalisering og ekstremisme konkret da. Han 
snakker heller om det som er fint og bra og hva som er riktig, for det er jo ikke riktig å bli 
ekstrem eller radikal da. Det kan bidra til at de som kanskje er i faresonen åpner øynene da, 
uten at man nødvendigvis fokuserer på problemet. 

 
På denne måten kan vi si at Rabita i første rekke har fokusert på forebyggende tiltak i egne 

medlemsgrupper, fremfor aktiviteter rettet mot samfunnet. De har også lagt vekt på 

opplysning om hva som er i henhold til religionen, enn å holde konkrete foredrag som 

omhandler temaet, slik vi så ICC gjorde.   

 

6.3 Moskeens aktiviteter og engasjement 
Flere studier har sett på hvor aktive trossamfunn er i sivilsamfunnet og fant store variasjoner i 

hvor innadrettet eller utadrettet ulike organisasjonene fremsto (Coleman 2003; Foley og Hoge 

2007; Foner og Alba; Furseth m.fl. 2015; Smidt 2003). For å undersøke moskeenes 

aktiviteter og sosiale engasjement skal jeg se på medlemsgrupper og type aktiviteter i 

moskeene, sammen med hvordan de forholdt seg til samfunnsspørsmålene jeg behandlet 

tidligere. Begrepene jeg skal benytte for å belyse dette er innadvendte og utadvendte, 

sammenbindende og brobyggende. Disse begrepene ble også brukt av Foley og Hoge (2007), 

Synnes (2012) og Furset m.fl. (2015) og kommer fra Putnams (2000:23) forståelse av sosial 

kapital. De innadvendte organisasjonene skaper nettverk som rettes mot egne medlemmer,  

mens utadvendte er opptatt av fellesskap og henvender seg til samfunnet og felles goder. Med 

brobyggende menes nettverk som binder sammen ulike typer av mennesker og grupper, mens 
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sammenbindende er kapital som binder grupper som er like tettere sammen. Det er viktig 

ikke å se disse som gjensidig utelukkende, men delvis overlappende og som normative 

begreper og verktøy for å forstå trekk ved moskeene (Furseth, 2015: 143) 

 

Rabita arrangerer i løpet av året en rekke ulike typer aktiviteter. Arrangementene retter seg 

enten mot alle medlemmene av moskeen eller bare mot noen grupper av medlemmer som er 

organisert i egne undergrupper. Dette kan være eldre, barnefamilier eller ungdom. En ung 

mann med pakistanske foreldre, som de siste årene har benyttet Rabita forteller: 

 
Det jeg liker med Rabita er det at de retter seg mot ungdom og forstår behovene våre. 
De vet at det å dra på hyttetur er gøy for de unge og samtidig så gjør de det til religiøs 
læring ved å ta med en imam. I fjor var vi på hyttetur like før ramadan og da var det to 
timer med foredrag hver av dagene. Fredagen husker jeg at alle brødrene var samlet 
på guttehytta og da holdt han unge imamen foredrag om hva vi kunne gjøre under 
ramadan for å styrke troen vår. En av tingene som er så kult med de hytteturene er at 
alle står opp 4 om natta for å ha morgenbønn ute under soloppgangen, det er helt 
fantastisk. Så tenner vi bål og sitter rundt der i mørket og resiterer koranvers sammen 
og har det skikkelig hyggelig. Senere på natta fortalte vi spøkelseshistorier om engler 
og demoner og sånt, så satt vi rundt der spente og litt redde. Det er sånne ting jeg 
digger med Rabita, det samholdet vi har der. 

 
Det at Rabita er en av moskeene med flest aktiviteter kan skyldes at NUM og ungdomsstyret 

har et høyt antall ulike aktiviteter som er ukentlige, månedlige og årlige. De har en egen 

aktivitetskalender med aktiviteter for de yngste ungdommene, de eldre ungdommene og 

separate gutte- og jenteaktiviteter. Av aktivitetene som NUM har arrangert de siste årene kan 

det nevnes turer til Østfoldbadet, hytteturer, overnattinger i moskeen, fotballturneringer, 

bordtennis, sommerleir for jenter, vinteraktiviteter som aking og ski, årlig tur til 

islamkonferansen i søstermoskeen i Stockholm og veldedighetsarbeid. I tillegg er det både 

ukentlige og månedlige aktiviteter som fredagsforedrag for ungdom, koranskole, sosial kveld 

for eldre kvinner, arabiskkurs og koranlesning på arabisk for eldre menn. Det er også lagt til 

rette for at de unge medlemmene skal kunne benytte moskeens aktivitetsrom til å møtes for å 

spille bordtennis, playstation eller liknende. 

 

Rabita-moskeen har fokusert på å lage moskeen til en sosial møteplass gjennom å la unge ha 

fri tilgang til aktivitetsrom. I tillegg til dette er aktivitetene ungdomsgruppa arrangerer 

aktiviteter som i stor grad fokuserer på sosiale sammenkomster for medlemmene av de ulike 

alders- og kjønnsgruppene. Denne type aktiviteter skaper sterkere samhold mellom 

medlemmene, og undergruppene i moskeen bidrar til at de fremstår som forholdsvis 
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innadvendte og sammenbindende. Imidlertid er det slik at det ikke nødvendigvis er felles 

språk eller etnisk opprinnelse som bidrar til det sterke interne samholdet, men et felleskap på 

bakgrunn av fellesskapsfølelsen med andre unge som føler seg norske og samtidig ønsker å 

leve som muslim. I tillegg er det også slik at sosiale opplevelser være med på å styrke et 

samhold. Det er for eksempel slik at flyktningsituasjonen ikke var et spørsmål moskeen 

sentralt tok noe initiativer i, men dette var organisert som sosialt hjelpearbeid fra en intern 

medlemsgruppe. Når det kom til ekstremisme var man opptatt av at egne medlemmer ikke 

skulle rekrutteres til radikale miljøer, og jobbet med å forebygge det ved å fokusere på gode 

sosiale miljøer for muslimsk ungdom og ha god religiøs opplæring. Rabita har også fokusert 

på å være en åpen og inkluderende organisasjon og gjennom bruk av norsk og det 

flerkulturelle felleskapet, virker moskeen mer åpen for resten av samfunnet. De er også med i 

Islamsk Råd Norge og gjennom ungdomsgruppas deltagelse på større islamkonferanser og 

bidragsyter i arrangementer sammen med andre ungdomsorganisasjoner og moskeer, virker 

de også brobyggende og utadvendt. Det kan også tyde på at Rabita-moskeen har en 

menighets-modell som likner mest på samfunnshusmodellen (Ebaugh og Chafetz 2000:55). 

 

ICC har helt fra oppstarten vært opptatt av at de skal være i dialog med det norske samfunnet 

og at alle skal få kunnskap om islam og muslimer. En mann i slutten av tjueårene, som var 

med å arrangere åpen dag i ICC-moskeen forteller: 

 

Jeg tror det til sammen var over 400 mennesker innom i løpet av kvelden på åpen moskedag i 
år. Det var det både ICC og vi i ICC-ung som arrangerte sammen. Vi har arrangert det i 
mange år nå, men vi prøver hele tiden å bli bedre og få flere mennesker innom. Det er jo 
omvisninger hvert kvarter med guide, matservering, stands der du kan lære å sette på hijab, 
spørre imamen om ting du lurer på, få gratis oversettelse av koranen på norsk, lære å skrive 
navnet ditt på arabisk og mye mer. I år var det også et foredrag til slutt og mange kom for å 
høre på det. ICC har mange sånne åpne foredrag. Det er jo mange andre arrangementer og 
snart har vi bordtennisturnering, så er det barnas dag og i fjor arrangerte vi også noe som het 
«hvit rosedag». På rosedagen delte vi ut roser på gata og brosyrer om profeten Mohammed. 
Dette gjorde vi fordi det er så veldig mange mistolkninger der ute og hva Mohamed faktisk 
mente. Kulturministeren tok initiativ selv og kom og joina oss på gata fordi hun syns det var 
veldig bra initiativ.  
 

Mottoet til ICC har de siste årene vært «kunnskap og dialog» og en av jentene i 

ungdomsstyret forteller meg at de søker/ønsker å være transparente. Dette innebærer at 

mange av arrangementene i regi av ICC er arrangementer som opplyser eller inviterer ikke-

muslimer til dialog. Av denne typen arrangementer kan jeg nevne åpen moskedag der man 

ønsker å vise frem moskeen til de som vanligvis ikke bruker den. ICC er også kjent for å ha 

en rekke foredrag som trekker et bredt publikum både fra den muslimske, men også den ikke-
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muslimske delen av befolkningen. Av de årlige arrangementene er bordtennisturneringen 

over to dager, i regi av ICC, bydel gamle Oslo og NUM et høydepunkt. De har også 

aktiviteter som er ukentlige og månedlige, som er ment mer tilbud til egne medlemmer. Blant 

disse er korankurs for kvinner på søndagene, arabiskskole og koranlensning og sosiale 

samlinger for eldre. I tillegg har de også et eget aktivitetsrom for ungdom med playstation og 

bordtennisbord, som er tilgjengelig i moskeens åpningstider. 

 

Mange av arrangementene ICC har holdt, har tatt sikte på skape dialogen med resten av 

samfunnet. Åpen dag og hvit-rosedag var begge eksempler på aktiviteter som ikke var rettet 

mot medlemmene selv. Åpen moskedag er et årlig arrangement som først og fremst inviterer 

inn ikke-muslimer til å besøke moskeen og på hvit-rosedag  opplyste medlemmene folk i gata 

om at ikke profeten støtter terrorisme. Denne typen aktiviteter bidrar til at ICC fremstår som 

utadvendt og åpen. Med aktivitetene som bordtennisturneringen der medlemmer fra andre 

moskeer også var invitert, er de også brobyggende ovenfor/mot andre religiøse 

organisasjoner. I tillegg inviterer de inn til foredrag som de også oppfordrer andre enn 

moskeens medlemmer til å delta på. For eksempel så vi også at de inviterte den radikale 

gruppen profetens umma til diskusjon i moskeen. Det at ICC også forsøkte å huse flyktninger 

og arrangerte id-middag var med på å styrke deres utadvendte og brobyggende image. ICC 

har også mange innslag av sammenbindende kapital. Dette skyldes delvis at mange har en 

felles pakistansk bakgrunn og at andrespråket til mange av medlemmene er urdu, men også at 

mange av aktivitetene er interne og internt i undergrupper i moskeen.  

 

Rabita fremstår som noe mer innadrettet og har et sterkt internt samhold selv om de er åpne 

mot samfunnet. ICC fremstår mer enhetlig og mange av arrangementene deres tar også sikte 

på å samle medlemmer fra alle aldersgrupper. I tillegg er noen av de største arrangementene i 

moskeen et samarbeid mellom de ulike avdelingene i moskeen. En av ungdomslederne i ICC 

kunne også fortelle meg at det var vanlig i ICC å ha et avklart «felles syn» i saker der de 

ulike avdelingene internt hadde diskuterte seg frem til hva det offisielle synet i en sak skulle 

være, slik at de uavhengig av individuelle meninger i gruppene, uttalt var enige i saken.  

 

Et annet viktig aspekt som bør trekkes frem, er at det er mange muslimer som daglig går til 

de ulike moskeene, som ikke nødvendigvis er medlemmer av disse organisasjonene. Det er 

også slik at mange av dem som er medlem av en muslimsk organisasjon i Norge, er medlem 

for å sikre sin organisasjons inntekt fra staten. Det er ikke nødvendigvis slik at muslimer er 
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lojale til en moské selv om de er medlem av denne, eller at alle som går til en moské er 

medlemmer av denne. Mange av de praktiserende som ikke er aktive i moskemiljøene bruker 

moskeene først og fremst for daglig bønn, fredagsbønn, begravelsesbønn eller høytid. 

Informantene var alle aktive medlemmer i moskemiljøet og kunne fortelle at det ikke var lett 

å fortelle hvem som var medlemmer og ikke medlemmer av moskeen, men at det var 

hundrevis som bare kom og gikk og som sjelden var med på arrangementer eller møter ut 

over dette. 

 

6.4 Moskeen, innadvendte eller utadvendte? 
Når jeg nå skal oppsummere funnene i dette kapittelet og svare på i hvilken grad moskeene er 

innadvendte eller utadvendte, ser jeg det som hensiktsmessig å dele aktivitetene og 

engasjementet i de to moskeene inn i ulike kategorier. Jeg har valgt å dele inn i tre typer: 

aktiviteter som retter seg mot bestemte grupper av medlemmer i moskeen, aktiviteter som 

med hele moskeen som målgruppe og aktiviteter som retter seg mot et publikum utenfor 

moskeen. Aktivitetene som retter seg mot bestemte medlemsgrupper kan sies å få moskeen til 

å virke innadrettet og gjøre at medlemsgruppene internt blir mer sammenbundet. Aktivitetene 

som har hele moskeen som målgruppe er også til en viss grad innadvendte og bidrar til 

relasjonsbygging på tvers av grupper i moskeen. Aktivitetene som retter seg mot publikum 

utenfor moskeen gjør at moskeene fremstår som utadvendte og kan bidra til at moskeen 

bygger broer til andre trossamfunn eller storsamfunnet.  

 

Av aktivitetene som retter seg mot bestemte medlemsgrupper så vi at Rabita arrangerte en 

rekke sosiale aktiviteter og målgrupperettede arrangementer. De fleste av aktivitetene som 

foregikk for de unge medlemmene var innadvendte i bestemte medlemsgruppene. For 

eksempel fant jeg at Rabita var mer opptatt av forebygging av ekstremisme internt i egne 

medlemsgrupper, enn de var å holde foredrag eller debattere temaet. I ICC foregikk også 

slike aktiviteter, men ofte var tok aktivitetene deres sikte på å ha et religiøst innhold. Av 

aktiviteter som har helt moskeen som målgruppe kunne vi se at både Rabita og ICC hadde 

flere felles arrangementer, spesielt rundt fredagsbønn og høytid der alle medlemmene samlet 

seg.  

 

Når det kom til aktiviteter som retter seg mot publikum utenfor moskeen hadde ICC hadde 

mange av aktivitetene rettet seg ut mot et bredere publikum enn sine medlemmer alene. Noen 
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av aktivitetene som for eksempel bordtennisturnering og foredrag var aktiviteter som samlet 

medlemmer fra andre muslimske felleskap, mens åpen-moskédag og hvit-rosedag er 

eksempler på aktiviteter som rettet seg mot ikke-muslimer. ICC var også like opptatt av å 

være i dialog med storsamfunnet når det kom til ekstremisme og radikalisering gjennom 

foredrag og aktiviteter. 

 

Oppsummert kan vi si at Rabita fremstår noe mer innadrettet og har et sterkt internt samhold 

selv om de er åpne mot samfunnet, mens ICC fremstår som noe mer utadvendte og henvender 

seg i større grad til storsamfunnet. Det er også andre faktorer som spiller inn i hvor åpne eller 

moskeene virker utenfra. Språk kan også forsterke om moskeen fremstår som innadvendt 

eller utadvendt. Det at begge moskeene i stor grad benytter norsk og engelsk, i tillegg til 

Arabisk og i ICC urdu, gjør at de kan virker mer åpne og tilgjengelige for storsamfunnet.  

 

Videre så jeg at moskeene virket til å i noen grad å engasjere seg i samfunnsspørsmål. For 

eksempel fant jeg ut at i ICC forsøkte å huse flyktninger, arrangerte id-feiring for asylsøkere 

og at Rabitas hjelpearbeid foregår først og fremst gjennom en uavhengig organisasjon. Det 

var slik at det foregikk sosialt arbeid og veldedighet i organisasjonene i større eller mindre 

grad.	
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Avslutning 
Først i denne oppgaven så jeg på hva som kjennetegnet Rabita og ICC som moskeer og 

hvordan medlemssammensetningen var i disse. Rabita holder til i en gammel bygård og ved 

første øyekast kan det være vanskelig å oppdage at dette er en moské. Innvendig finnes flere 

tilsynelatende provisoriske løsninger der rom og korridorer er gjort om til bønnesaler.  

I motsetning er ICC bygget som en moské med alt som hører til. Bygningen har tatt opp i seg 

regionale mosketradisjoner fra det indiske subkontinent. På samme tid som det er tegn til 

både internasjonale trender og lokale byggeskikker.  

 

Jeg fant at både Rabita og ICC hadde en relativt fleretnisk sammensetning og med deltagere 

fra en rekke land. Majoriteten av medlemmene i Rabita hadde bakgrunn fra arabiskspråklige 

land, dette fordi moskeen ble startet opp av arabere med språkfelleskap som formål. ICC 

hadde derimot en sterkere nasjonal tilknytning, og majoriteten av medlemmene har opphav i 

Pakistan. De to moskeene hadde også det til felles at de begge i stor grad brukte det norske 

språket under ulike arrangementer eller tilstelninger i moskeen. I Rabita så jeg at omtrent like 

mange av arrangementene foregikk på norsk og engelsk, som på arabisk. I ICC var fortsatt 

mange av arrangementene på urdu, men flere og flere arrangementer hadde de siste årene 

begynt å foregå på norsk. Det var også slik at de fleste av aktivitetene beregnet for de unge 

var på norsk, mens tilstelningene for de eldre foregikk på majoritetsmedlemmenes morsmål. 

Når det kom til alderssammensetningen i de to moskeene, var det slik at begge moskeene 

hadde en overvekt av eldre menn og unge. Det at de to moskeene hadde unge medlemmer var 

også et trekk informantene mente skilte de to moskeene fra mange av de andre muslimske 

organisasjonene i området.   

 
Videre analyserte jeg moskeen og medlemmene på tre nivåer og besvarte forskningsspørsmål 

i tråd med disse. På individnivå så jeg på: 

 
- Hvilke forhandlinger om identitet og kjønn er fremtredende i de to moskeene? 

 
Her fant jeg at mange at de unge medlemmene i de to moskeene så sin muslimske identitet 

som en av sine viktigste identitetsmarkører. Mange var også bevisste på sin norske identitet.  

Noen opplevde det som problematisk at de ikke ble oppfattet som norske, når de selv følte 

seg det. Videre fant jeg at det var andre markører enn land og religion som viste seg å være 

viktig for informantene. Deriblant ble yrke, utdanning og familiesituasjon trukket frem. 
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Når det kom til forhandlingene om kjønn fant jeg seks ulike tilnærminger:  

”Generasjonsproblem” handlet om at dagens kjønnspraksis var et spørsmål om generasjon. 

”Det er kulturen og ikke religionen” var fortellinger om at det var kulturen i muslimske 

samfunn som hadde skylden for at islam hadde rykte for å være kvinneundertrykkende. 

”Det er kvinnene som ønsker det” og ”respekt for kvinnen” var fortellinger som forklarte 

kjønnssegregasjon i moskeen ut fra ønsker hos kvinnene selv eller respekt for kvinnen.  

Begge disse fortellingene brukte argumenter fra religionen og de hellige tekstene som en del 

av forklaringen, slik som i fortellingene: ”Koranen sier”. Her brukes argumenter som hentes 

fra tolkninger av de hellige tekstene som beviser på hvorfor eller hvorfor ikke 

kjønnspraksisen bør være som den er i dag. ”Vi skal redde islam fra innsiden” var fortellinger 

om hvordan kvinnene selv som aktive i moskeen, kunne være med på å endre dagens 

kjønnspraksis.  

 

Mine funn stemte i noen grad overens med hva Jacobsen (2004; 2011) mente var avgjørende 

for de unge muslimenes identitet. Hun fant at religion og norskhet var viktig, i tillegg til 

opprinnelsesland. Denne siste faktoren var ikke like fremtredende hos mine informanter. Jeg 

fant ikke tegn som indikerte at de muslimske ungdommene så seg selv i en større regional 

kontekst som europeisk-muslim eller liknende slik som Andersson (2010) og Andersson og 

Vassenden (2011). Jeg gjorde funn som tydet på at kollektiv identitet, som dreide seg om en 

måte å forstå religionen på, var av en viss betydning. Dette fant også Jacobsen (2004; 2011) 

og beskrev det som ”global umma” eller ”nyskapende muslim”. Når det kom til 

kjønnsforhandlingene så jeg også at flere av argumenter som ”å redde islam fra innsiden” og 

”Koranen sier”, også var tilnærminger de religiøse kvinnene i Nyhagen og Halsaa (2016) 

kom med. Det var også interessant å se at kulturargumentet som Nyhagen og Halsaa bare 

kunne finne blant norske muslimer, også ble tatt opp en rekke ganger blant mine informanter. 

De to fortellingene som utelukkende kom fra mine mannlige informanter, var ikke 

fortellinger Nyhagen og Halsaa (2016) fant, men det er verdt å merke seg at alle deres 

informanter også var kvinner. 

 

På organisasjonsnivå undersøkte jeg motsetninger og endring i de to moskeene, dette ved å 

besvare spørsmålet: 

 

- Finnes det motsetninger mellom ulike grupper i moskeen? 
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Jeg argumenterte for at det fantes motsetninger mellom to store grupper i moskeen. Disse 

gruppene var innvandrerne og deres etterkommere. Konfliktene mellom de to gruppene 

handlet om hvor stor betydning tradisjon, kultur og språk skulle ha i moskeen. På den ene 

siden ønsket innvandrerne å bevare og formidle kultur, språk og tradisjon fra sine hjemland. 

På den andre siden ønsket etterkommerne å se religion løsrevet fra kulturen i 

opprinnelseslandene og benytte det norske språket i større grad. Dette var fordi de selv hadde 

norsk som førstespråk. 

 

Jeg så videre at forhandlingene mellom generasjonene hadde vært med på å bidra til endring i 

Rabita og ICC sine moskeer. Noen av endringene som ble beskrevet var at moskeene hadde 

blitt mer flernasjonale, at moskeene tiltrakk seg flere unge og at norsk ble mer og mer brukt i 

moskeene. Noe av grunnen til dette er at etterkommerne har blitt en sterkere gruppe i 

moskeen når det gjelder både størrelse og gjennomsnittsalderen i gruppen. Samtidig mener 

jeg det også foregår en gjensidig påvirkning mellom språk, fleretnisitet og unge medlemmer 

og at det ene fører med seg mer av det andre. 

 

Det er interessant å merke seg at både Warner og Witner (1998), Ebaugh og Chafetz (2000) 

så tegn til at det oppsto motsetninger mellom generasjoner i moskeene de undersøkte. Ebaugh 

og Chafetz så tegn til at de unge trakk ut fra de minoritetsspråklige felleskapene og trakk mot 

dem som benyttet språket i majoritetsbefolkningen. Dette delvis fordi ikke etterkommerne 

slapp til i styrene. Denne studien var gjort i år 2000, og det kan tenkes at seksten år senere har 

denne gruppen fått mer å si både fordi de har blitt eldre og fordi størrelsen på gruppen har 

vokst, slik jeg så i min undersøkelse. Også når det kom til språk var det slik at alle de 

amerikanske migrasjonsstudiene fant at språk var en potensiell kilde til konflikt. I denne 

studien var denne konflikten mer mellom gruppen av innvandrer og etterkommere, enn 

mellom ulike minoritetsspråklige grupper i moskeen. 

 

Til slutt undersøkte jeg hvordan Rabita og ICC forholdt seg til to aktuelle samfunnsspørsmål. 

Jeg så også på hvordan dette kunne være med på å bidra til at de to moskeene fremsto som 

innadvendte eller utadvendte. Med dette besvarte jeg denne problemstillingen: 

 

- Hvordan forholder moskeene seg til ulike samfunnsspørsmål som 

flyktningsituasjonen 2015/2016 og ekstremisme?  
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Jeg fant her ut at moskeene engasjere seg i noen grad i samfunnsspørsmålene. Jeg fant 

eksempelvis at Rabita først og fremst drev hjelpearbeid gjennom en uavhengig organisasjon 

som delvis var tilknyttet moskeen. ICC på sin side hadde kommet med flere initiativer og tatt 

til orde for å huse flyktninger, uten at dette hadde blitt gjennomført. De arrangerte i stede id-

feiring for asylsøkere. Det var slik at det foregikk sosialt arbeid og veldedighet i 

organisasjonene i større eller mindre grad, men mye foregikk også gjennom uformelle 

kanaler og på private initiativer. Når det kom til spørsmål om ekstremisme fant jeg ut at 

Rabita tok sikte på å forebygge ekstreme holdninger ved å fokusere på sosiale aktiviteter 

blant sine unge medlemmer. De snakket lite dirkete til sine medlemmer eller samfunnet 

utenfor om temaet. ICC på sin side var opptatt av å imøtekomme beskyldninger om ekstreme 

holdninger blant muslimer og skape dialog om temaet. 

 

Jeg gjorde funn som tydet på at Rabita fremsto som noe innadrettet og hadde sterkt internt 

samhold, mens ICC fremsto som noe mer utadvendte og henvendte seg i noe større grad til 

storsamfunnet. Dette argumenterte jeg for ved å se på hvilke typer av arrangementer som 

foregikk i de to moskeene og hvordan de forholdt seg til samfunnsspørsmålene. Rabita hadde 

mange aktiviteter som rettet seg mot bestemte medlemsgrupper og hadde hele moskeen som 

målgruppe. Mange av disse hadde det sosiale samholdet som hovedmål.  

ICC hadde også begge disse typene av aktiviteter i sin moské, men hadde i tillegg en rekke 

aktiviteter som rettet seg mot publikum utenfor moskeen. Dette var med på å gjøre at 

moskéen fremsto som utadvendt. Det var også flere faktorer som var med å spille inn, blant 

annet var bruken av det norske språket med på å gjøre at de to moskeene fremsto som åpne. 

 

Foley og Hoge (2007) fant i sin studie at trossamfunnene med medlemmer som hadde høy 

sosioøkonomisk status, eller mange unge medlemmer i etterkommergenerasjonene, var mer 

aktive mot samfunnet enn andre. De fant også at alle de muslimske trosfellesskapene i 

studien hadde organiserte aktiviteter blant sine medlemmer. Dette stemmer langt på vei med 

det jeg fant. Synnes (2012) så at migrasjonsmenighetene i Norge ga nyankomne innvandrere 

hjelp gjennom uformelle nettverk, og at menighetene arrangerte norskkurs. I moskeene i min 

studie var de ikke like opptatt av hjelp til nyankomne migranter, og få av de organiserte 

aktivitetene var tilbud til svakere grupper. 
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Omfanget av en masteroppgave er begrenset og det har ført til at jeg har gjort avgrensninger 

under veis. Jeg ønsket å delta på flere arrangementer i moskeene slik at jeg kunne få ennå 

mer innblikk og kanskje funnet frem til flere interessante temaer. Hensikten var ikke å skape 

et komplett bilde av de to moskeene, men å gi et lite innblikk og bidrag til feltet. Jeg tror en 

av styrkene ved denne studien ligger i det utforskende forskningsdesignet og jeg tror ikke jeg 

ville gjort like mange interessante funn om jeg hadde valgt et annet design. Det er også flere 

interessante funn i datamaterialet jeg valgte å ikke behandle, som omhandler de unge 

muslimenes forståelse av ulike begreper som ofte er knyttet til religiøsitet, som 

”konservativ”, ”liberal”, ”progressiv”, ”moderat” og ”praktiserende”.  

 

Sett i ettertid hadde det også vært interessant å undersøke moskeer som var mer forskjellige 

enn de jeg endte opp med å studere. Det ville være interessant å se funnene i denne studien 

opp mot moskeer med annen etnisk sammensetning, mindre aktive ungdomsorganisasjoner 

eller som fremsto som mer innadrettet. Jeg håper se mer forskning på moskeer trossamfunn 

for i Oslo de neste årene.  

 

Mer forskning på moskeene vil være med på å øke forståelsen av hva som foregår her og gi 

mer innsikt det muslimske feltet. Om man er redde for fremvekst av radikale holdninger er 

det viktig å huske at moskeene ukentlig tar i mot mange hundre muslimer til daglige bønner 

og fredagsbønn, er det ikke alltid lett å gjøre en kontroll med hva slags holdninger alle disse 

har. Selv om en ekstrem ber i en moské, betyr ikke dette at moskeen i seg selv er en 

yngleplass for ekstreme holdninger.  
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