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Sammandrag 

Religiösa minoriteter har i Norge de tre senaste århundrandena fått symbolisera antitesen till 

den nationella identiteten. I det sociala fältet integrationsfältet blir följande doxa 

reproducerad: Ett av kriterierna för att en minoritet skall anses vara i en process av att bli gott 

integrerad eller de facto välintegrerad in i det i det norska samhället, är att de slutar praktisera 

sin religion, eller att de förflyttar religionen in till den privata sfären. Religionen skall 

dessutom inte begränsa individens fulla samhällsdeltagande. 

Ungdomsorganisationen Unge Sikher som dessutom är gurdwaran i Oslos ansikte utåt 

har gjort det motsatta och har ändå etablerat sikhminoriteten som ett gott exempel på 

vällyckad integration. Genom att använda sin egna religiösa tradition och ortodoxi som 

centrala resurser i mötet med det omgivande samhället, har Unge Sikher lyckats etablera en 

acceptans i norsk offentlighet. Med sin slogan ”Att göra Norge till världens bästa land att vara 

annorlunda i”, har sikherna lyckats att definiera sikhismen i det norska samhället och uttrycka 

krav om sociala och juridiska förändringar som möjliggör ett ortodoxt praktiserande av 

sikhismen, så som det defineras i boken Sikh Reht Maryada. Det största hindret idag för 

sikherna i Norge att praktisera fullt ut grundas på det upplevda sociala stigmat och de faktiska 

juridiska hindren kopplat till det att bära turbanen. 

Genom att analysera Unge Sikher som en aktör i det norska integrationsfältet vill jag i 

uppsatsen besvara följande forskningsfråga: Hur använder ungdomsorganisationen Unge 

Sikher sin religiösa tradition som en resurs för att uppnå egna uppsatta mål? Uppsatsen 

försöker också belysa hur religiösa minoriteters utåtriktade handlingar inte bara förs i relation 

till majoritetssamhället, men också i relation och positionering till andra religiösa minoriteter. 

Unge Sikhers egna religiösa tradition sätter ramar för gruppens möjliga handlingar. Men 

också i egenskap av att vara deltagare i integrationsfältet är de begränsade till fältets doxa. 

Doxa formulerar integrationsfältets implicita normer och handlingsregler, samt styr vilka 

resurser som fungerar som gångbart kapital inom integrationsfältet. Genom att presentera sig 

som ett positivt undantag och åberopa alla invånare i Norges rätt till att vara annorlunda 

försöker Unge Sikher utmana rådande doxa för att därigenom kunna uppnå sitt mål. Målet att 

kunna praktisera sikhismen så som den definieras i Sikh Reht Maryada. 
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1 Inledning 

1.1 Forskningsfråga 

Bland de centrala uppgifterna som religiösa organisationer hart är att upprätthålla och föra 

vidare sin religiösa tradition och tillhandahålla den religiösa traditionen till sina medlemmar. 

Den religiösa organisationen kan också välja att använda sig av sin religiösa tradition för att 

uppnå eget uppsatta mål. Hur kan detta komma till uttryck när den religiösa organisationens 

arbete riktar sig till det omgivande samhället? I min masteruppsats om 

ungdomsorganisationen Unge Sikher formulerar jag följande forskningsfråga: Hur använder 

ungdomsorganisationen Unge Sikher sin religiösa tradition som en resurs för att uppnå egna 

uppsatta mål? 

För att besvara forskningsfrågan har jag formulerat tre underfrågor: Hur påverkar det 

utåtriktade arbetet Sikhmiljön i Oslo internt? Hur har det utåtriktade arbetet påverkat 

sikhernas position i det norska samhället? På vilket sätt inverkar Unge Sikhers utåtriktade 

arbete minoritetreligionens roll och position i norsk offentlighet? 

Val av tema och forskningsfråga tar sitt ursprung i två ansatser. Christine Jacobsen 

(2008) argumenterar i sin artikel ”Theory and Politics in Research on Muslim immigrants in 

Norway” om hur det hon omtalar som metodologisk nationalism ramar in 

migrationsforskningen generellt och specifikt forskningen på den muslimska minoriteten. Hon 

menar att forskningen har bidragit till att den muslimska minoriteten har kommit till att bli en 

etablerad identitetskategori i den norska befolkningen (Jacobsen, 2008, s.44). Det föreligger 

ett grundläggande antagande i kontexten som forskningen utförs i, att den religiösa identiteten 

bland minoriteter har en form som överskuggar andra karaktäristika. Antagandet gör att 

religiösa minoriteter antas utgöra ett problem för nationalstaten och agera hinder för 

upplevelse av tillit och solidaritet i befolkning.  

Ett sätt att bemöta det metodologiska nationalism problemet kan vara att studera 

religiösa minoriteter utifrån en forskningsfråga som inte formuleras utifrån ett 

problemorienterat tema. Att studera en religiös minoritetsorganisation som en aktör bland 

flera i samhället kan bidra till att nyansera bilden av religiösa minoriteter och deras situation i 

dagens Norge. 

Genom att skriva en master om ungdomsorganisationen Unge Sikhers användande av 

sin religiösa tradition som en resurs för att uppnå eget uppsatta mål, önskar jag att både bidra 
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till en ökad kunskap om och nyansera bilden av minoritetsgruppers arbete för att etablera en 

plats i det norska samhället. Att välja en minoritetsorganisation som inte är muslimsk kan 

bidra till en bredare förståelse inom detta forskningsfält. Att sätta fokus på Unge Sikhers 

utåtriktade arbete gör att jag uppnår två saker: 1) Sikherna i Norge är en religiös minoritet 

som det finns marginellt med forskning om. Att välja sikherna bidrar med ökad insikt om den 

norska sikhminoriteten. 2) Unge Sikher har klarat av att etablera sikhminoriteten som en 

minoritet som i huvudsak bemöts positivt i den offentliga debatten. Exempelvis hade 

Turbandagen 2017 ca 20.000 besökare (Bjørnestad, 2017), samt att Sumeet Singh Patpatia 

genom sitt arbete med Turbandagen 2016 blev nominerad till Frivillighetsprisen (Frivillighet 

Norge, 2016) kan ses som indikationer på detta. Att då välja Unge Sikher som studieobjekt 

gör att jag kan studera en minoritets användande utav sin religion som en resurs i mötet med 

det norska majoritetssamhället, samtidigt som jag kan undvika de dominerande 

förklaringsmodellerna.  

Att formulera en forskningsfråga som utgår i att se den religiösa traditionen som en 

potentiellt användbar resurs blir också ett sätt att stärka agensen på gruppen som blir 

analyserad. Sikherna bär på en religiös tradition och identitet de har tillgång till och med 

lätthet kan välja att använda. Det är en specifik resurs det övriga samhället inte har direkt 

tillgång till. Genom att diskutera den religiösa traditionen utifrån ett resursperspektiv, kan det 

uppnås en typ av instrumentalitet. Det undviker resonemang om religionen som någonting 

positivt eller negativt i sig själv. Med detta analysperspektiv blir resursen intressant då det kan 

observeras om aktören (här Unge Sikher) klarar att uppnå ett mål den själv har satt upp, med 

hjälp av att använda just den specifika resursen (här deras egna religiösa tradition). 

Resursperspektivet kan också bidra till förståelse av hur den religiösa traditionen inverkar på 

de ramar och regler som formar en religiös minoritetsorganisations handlingar och möten med 

det norska majoritetssamhället. 

De resultat jag presenterar i uppsatsen omfattar inte alla med anknytning till 

sikhminoriteten i Oslo. Jag vill också betona att jag inte utgår ifrån att medlemmarna eller 

personer anknutna till Unge Sikher är holistiska individer som uteslutande i alla sammanhang 

agerar utifrån ett religiöst motiv. Min uppsats söker endast att analysera 

ungdomsorganisationen Unge Sikhers utåtriktade aktiviteter som utifrån sina egna uppsatta 

mål och standarder söker att stärka gurdwaran i Oslo
1
 och sikhmiljön kopplad till den. De 

försöker att etablera en position i samhället som underlättar arbetet att uppnå ett av 

                                                 
1
 Sikhernas centrala religiösa institution. Gurdwaran i Oslo presenteras i kapitel 3.2 
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organisationens centrala mål: Att underlätta, stärka och främja sina medlemmars religiösa 

identitet och ortodoxt praktiserande av sikhismen så som sikhismen definieras i Sikh Reht 

Maryada
2
. 

1.2 Det norska integrationsfältet 

Sedan 1814 har den religiösa minoriteten haft en speciell position i det norska samhället. 

Genom att se på religiösa minoriteters position i det norska samhället samt se på utvecklingen 

av norsk integrationspolitik, vill jag hävda att det i det norska samhället etablerats ett socialt 

fält som jag väljer att benämna som integrationsfältet. 

Ordet integrera kommer ifrån latin och betyder ”att göra hel”. Ofta blir det förstått som 

en social process som skall få ihop olika befolkningsdelar av samhället/nationen (Døving, 

2009, s.8). I norsk historieskrivning formuleras ibland nationsbyggandet och skapandet av en 

gemensam folkidentitet som en integrationsprocess. Brochmann (2006, s.46) exemplifierar 

bland annat Halvdan Kohts redogörelse av det norska nationsbygget och dess succesiva 

inkorporeringen utav samhällsklasser genom kampen mellan intressen, men med ett 

slutresultat av en befolkningsmässig sammanvävning och en komplett nationalstat. Hon går 

vidare till Sejerstads referens till socialdemokratins guldålder på 60-talet där välfärdsstaten 

kom på plats och blev symbolen av nationsbyggandets slutfas. Upprättandet av välfärdsstaten 

med dess likabehandlingsprincip och gemensamhetstanke har i mångt och mycket fått stå som 

symbol för det norska samhället. 

Begreppet integration har till stor del idag kommit att bli kopplat till politik och debatt 

associerat med invandring. Invandrare har kommit till att ofta bli ansett som ett potentiellt 

problem för nationalstaten, om det så är arbetsmarknadsmässigt, tillit mellan medborgare, 

kulturellt eller värderingsförändringar. Integration blir den politik eller de handlingar som 

uttrycker lösningsförslag på problemet, med målet att göra nationen och dess befolkning hel. 

Fenomenet invandring och teman kopplat till invandring, blir ofta i exempelvis politisk 

retorik, offentlig debatt eller i vissa forskningsteman formulerat utifrån perspektivet av att 

vara ett problem som behöver en lösning. Detta kan till viss del bero på den moderna 

formeringen utav nationalstaten som utvecklats i väst. Wimmer & Glick Schiller (2003, s. 

582) argumenterar att modern nationalism och förståelse av nationalstaten har konstruerats 

genom sammanblandningen utav fyra uppfattningar om vad ett folk är: Folket som en suverän 

                                                 
2
 Sikh Reht Maryada presenteras närmare i kapitel 2.3. 
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entitet; folket som medborgare av en stat som innehar lika rättigheter inför lagen; folket som 

innehar en gruppsolidaritet och plikt inför varandra; folket som en etnisk gemenskap, enat 

genom gemensamt öde och delad kultur. 

Wimmer & Glick Schiller (2003, s. 583-585) argumenterar vidare att just denna 

moderna nationella självförståelse gör att invandring utmanar konstruktionen av nationen och 

blir i ljuset av det ett problematiserat fenomen. Detta genom att invandraren utmanar 

isomorfismen mellan folk, suveränitet och medborgarskap. Den antagna och förgivet tagna 

lojaliteten till staten är nämligen inte självklar för migranten; immigranter utmanar 

isomorfismen mellan folk och nation. Det är en ny grupp som måste inkorporeras in i den 

nationella enheten. Det leder till en ny utmaning i nationsbyggandet då banden måste 

omförhandlas; immigrationen utmanar folkets gruppsolidaritet. Immigranterna var inte 

tilltänkta att ta del av exempelvis den välfärdsstat som växte fram, men sågs som att ”komma 

utifrån”. Detta samtidigt som exempelvis 50- och 60-talets utveckling och tillväxt i 

Västeuropa möjliggjordes av tillresta gästarbetare. Epitetet gästarbetare innehar i sig 

antagandet om tidsbegränsad närvaro. 

Ett av tecknen på ens nations suveränitet är bland annat kontrollen av territoriella 

gränser. Det i sin tur gör att det är den gränskryssande och inte den interna migrationen som 

blir problematiserat och ses som en anomali. Den interna migrationen, exempelvis 

urbaniseringen, blir istället ofta betraktat som tecken på utveckling. Om minoriteten ifråga 

dessutom har en annan religiös identitet än majoritetsbefolkningen, borde det ytterligare 

förstärka utmaningsperspektivet för nationalstaten, om premisserna som Wimmer och Glick-

Schiller (2003) presenterar stämmer. 

Den norska religionspolitiken kan sedan 1814 ses som en process av en successiv 

öppning för religionspluralitet. I den norska grundlagen från 1814 och dess andra paragraf 

uttrycktes att statens religion var evangeliskluthersk och att befolkningen skulle bekänna sig 

till denna. Samma paragraf utestängde både judar och jesuiter. Konvertikelplakaten, som 

hindrade utomkyrklig predikan upphävdes under 1842. Året 1845 påbörjades en pluralisering 

på religionsfältet då ”dissenterloven” lades fram, vilket möjliggjorde för alla kristna grupper 

att organisera och utöva sin religion. År 1851 fick judar lov att bosätta sig i Norge. År 1902 

blev förbudet mot att utöva icke-kristen religion upphävt och medborgarna i Norge fick rätt 

till fri religionsutövning. Dock var det först i grundlagsändringen år 1964 som principen om 

religionsfrihet blev inskriven i grundlagen. Lagen klargjorde att det nu stod befolkningen fritt 

för att organisera sig religiöst. Grundlagsförändringen gav den norska staten en konstitutionell 

plikt att behandla dem olika trossamfunden på samma sätt som man behandlade Den norske 
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Kirke. Hur detta skulle göras i praktiken kom till uttryck i lagen lov om trudomssamfunn og 

ymist anna från år 1969 som avlöste dissenterloven (Schmidt, 2015, s.110). Principen om 

likabehandling och utjämnande finansiering kan ses som att vara i linje med det norska 

samhällsbyggnadsprojektet som pågått ända sedan krigsslutet. 

Även om den stora bilden på norsk religionspolitik under denna period uttrycker en 

succesiv öppning för religionsfrihet och pluralitet, menar Ulvund (2017) att religiösa 

minoriteter under samma tid i Norge ofta framställdes negativt och farliga av både 

statsapparaten och i den offentliga debatten. Ofta blev de religiösa minoriteterna framställda 

både som en religiös fara i och med att de antogs sprida falsk religion, samt att de även 

utgjorde ett politiskt hot mot de norska myndigheterna och nationen. Religiösa 

minoritetsgrupper blev anklagade för både att visa illojalitet mot staten och föra politiska 

agendor, de anklagades också för att bidra med en moral som var samhällsupplösande.  

Genom religionspolitiken bildades en bild av det religiösa andra som inverkade på 

samhällsdebatten, och liknande föreställningar blev applicerades på flera minoriteter. Som 

exempel uppfattades både judar, mormoner och jesuiter som ett hot, då de antogs konstruera 

en stat i staten vilket i sin tur hotade myndigheternas suveränitet (Ulvund, 2017, s.15). De 

norska uttrycken och hållningarna mot minoriteten var en del av en transnational diskurs där 

tankar om den religiösa andra också stimulerades och påverkades av andra länders offentliga 

debatt och politik. Föreställningen om den religiösa minoriteten som den andra och bärare av 

negativt laddad karaktäristik hölls stabil över tid. Karikatyren och problematiseringen var i sig 

dock inte bunden till en specifik grupp, utan kunde överföras mellan minoriteterna, allt efter 

behov och situation. Rollen den religiösa minoriteten fick spela var en del av en religiös 

nationalism där den religiösa minoriteten blev bärare av allt det som sågs som onationellt och 

splittrande. Genom att den religiösa minoriteten som juden, mormonen och jesuiten fick 

symbolisera antimedborgaren blev de samtidigt en bidragande del till att definiera den goda 

norska medborgaren (Ulvund, 2017, s.14-15&18). 

Med grundlagsändringen år 1964 och Lov om trudomssamfunn og ymist anna år 1969 

kan en ändring i den norska religionspolitiken observeras. Religionens relevans hade inte 

upphört, men ansvarsrollen mellan medborgare och stat var omförhandlad. Från att 

befolkningen förväntades vara del av den evangelisk-lutherska statskyrkan som en del av 

samhällsstrukturen och för landets väl och ve, fick staten nu en plikt att upprätthålla en 

religionsfrihet som skulle verka möjliggörande för medborgaren, oavsett dennes religiösa 

tillhörighet. 
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Minoritetsreligion kom dock snabbt att åter bli ett problematiserat tema igen. Från slutet av 

60-talet blev Norge ett invandringsland och med det blev de nya landsmännens kulturella och 

religiösa bakgrund en del av integrationsfrågan. Genom påföljande invandringstematik har 

religionspolitiken och integrationspolitiken kommit att få ett nära samband. Dessa teman har i 

huvudsak kopplats till, men inte uteslutande associerat till den muslimska minoriteten. 

Den norska religionspolitiken har inverkat på det integrationspolitiska både direkt och 

indirekt. Indirekt genom att den del av minoritetsbefolkningen som varit intresserad av att 

organisera trossamfund, och velat få del av finansieringsordningen, har behövt utforma 

organisationen utefter en norsk organisationsstruktur. Det är en mall som inbegriper en 

demokratiskt vald styrelse, omdefinierar ansvarsroller, införande medlemslistor med mera; 

strukturer som traditionellt sett inte varit en vanlig del utav exempelvis moskéinstitutionen 

eller andra religiösa minoritets institutionsformer. Också det att verka i en minoritetskontext 

har gjort att trossamfunden fått en form som skiljer sig från den i medlemmarnas hemländer.  

Trossamfundens får en roll att både tillgodose sina medlemmars religiösa behov som 

en social funktion där medlemmar kan möts landsmän, bevara sin kultur, språk och bygga 

sociala nätverk. Minoritetskontexten kan också verka jämställdhetsutjämnande i det att 

kvinnor och mäns roller tvingas till en omförhandling i den religiösa traditionens nya miljö. 

Vogt (2000, s.78) pekar på hur de marockanska kvinnorna genom att delta i finansieringen 

utav en moskéetablering också kunde ställa krav på att få tillgång till ett eget bönerum i 

moskén. Det är något som marockanska moskéer traditionellt inte brukar ha, men som det i 

minoritetssituation uppstått ett behov och efterfrågan för. Det finns många exempel på att 

religionen får en ökad relevans för personer som har migrerat till länder där deras religion blir 

en del av deras minoritetsidentitet. Den religiösa institutionen tilldelas då ofta en roll som 

bärare inte bara av den religiösa traditionen, men också minoritetens kulturella och språkliga 

identitet, en roll som institutionen tidigare inte haft i hemlandet. De religiösa grupperna 

tillhandahåller service och ordningar de tidigare inte har haft som ansvarsområde (Furseth & 

Repstad, 2006, s.172). Minoritetssituationen har också bidragit till att trossamfund etablerat 

barn- och ungdomsarbete. Många grupper har etablerat ungdomsorganisationer som arbetar 

med att arrangera aktiviteter för barn och unga knutna till trossamfundet. Ofta fungerar 

ungdomsarbetet som ett stöd för att barn och ungdom ska kunna bevara sin religiösa identitet 

genom att vara en arena där både religiös skolning och utbyte av erfarenheter knutna till det 

att växta upp med en fot i sina föräldrars tradition och en i det norska samhället. 

Det kan argumenteras för att det föreligger en spänning i de rådande finansieringsordningarna 

utav tros– och livsåskådningssamfund där temat religion och integration möts. För 
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finanseringsmotiveringen baseras på att befolkningen skall behandlas lika och tillgodose 

individens behov, oavsett religionstillhörighet. Samtidigt kan politikerna påverka och förändra 

exempelvis de regler och förbehåll som styr möjligheten för tros- och 

livsåskådningsorganisationerna att få tillgång till finansieringsordningen. Exempelvis 2005 

års ändringar i Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn gav en tydlig signal om 

politikers vilja att öka de religiösa minoritetsorganisationernas koppling till det norska 

samhället. Ändringen i paragraf två fastställde krav om att ledaren skall kunna kommunicera 

på norska och ha kunskap om det norska samhället. Orsaken motiveras med att 

styrelsemedlemmar skulle kunna utföra uppgifter satta utav regelverket och lagstiftningen. 

Föreskriften gäller alla tros- och livsåskådningssamfund, men naturligt nog påverkade det 

religiösa minoriteter i högre grad än exempelvis Den norske Kirke
3
. 

När det kommer till exemplet religiösa symboler i offentligheten finns det både 

exempel på tillrättaläggningar och begränsningar. Olika sektorer i samhället har resonerat 

olika. Sedan år 1992 har den norska försvarsmakten tillåtit religiösa huvudbonader. År 2012 

togs det fram reglementsföreskrifter för att huvudbonaderna skulle följa en enhetlighet med 

uniformen, samt säkerhetsmässiga föreskrifter. Hos polisen däremot är det inte tillåtet med 

religiösa huvudbonader. Detta har varit uppe till debatt ett flertal gånger och blev speciellt 

upphettad både politiskt och medialt under åren 2008-2009, men där regeringen beslutade att 

inte ändra rådande praktik. Stålsett utvalget rekommenderade år 2013 att religiös huvudbonad 

skall bli en godkänd del utav polisuniformen (NOU 2013:1, s.158), men någon lagändring har 

inte skett. När det kommer till beslut om att inte tillåta religiösa plagg inom polisen är det 

motiverat utifrån att polisen skall kunna möta befolkningen neutralt och kunna upprätthålla 

lugn och ordning (Aftenposten, 2010). Privata företag har sina egna ordningar inom rådande 

lagverk. Både företag verksamma i livsmedelsbranschen och kollektivtrafik har efter behov 

tagit fram uniformsenliga hijaber och turbaner. Detta visar på att det inte finns en tydlig 

enhetlig strategi om hur man förhåller sig till religionspluraliteten i samhället, men beslut har 

tagits utefter sektor och premisser i dessa olika sektorer. 

Det norska samhället är i stor grad baserat på generösa omfördelningsprinciper, vilket bland 

annat förutsätter tillit mellan medlemmarna av befolkningen för att omfördelningens 

legitimitet skall upprätthållas. I debatten om omfördelningsprinciper och tillit har 

invandringen kommit till att problematiserats. Också migranternas religiösa identitet har 

                                                 
3
 Ett lagändringsförslag angående finansieringsordningen var ute på remiss under 2017. Någon ändring har vid 

skrivtillfälle ännu inte skett. 
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kommit till att spela in som faktor. Invandringsfrågan och med den minoritetsreligionen blev 

återigen tydligt politiserad under 1987 års valkamp inför valet till kommuner och fylker. 

Invandringsfrågan och problematisering utav den hade pågått en tid, men det var 

Fremskrittspartiet (FrP), som tog initiativ till att centrera sin valkamp på att kritisera den 

rådande asylpolitiken. De gjorde detta genom att knyta invandringen till välfärd och 

omfördelningsfrågor, med en retorik om att många invandrade till Norge för att leva på 

bidrag. Det skulle i sin tur göra att äldre och sjuka norrmän inte få de bidrag som de hade rätt 

till, då systemets resurser istället togs av invandrarna. Religionen blev här en problemaspekt 

kopplad till invandringen. Carl I. Hagens läste exempelvis under valkampen upp det så 

kallade ”Mustafa-brevet”, som uttryckte att muslimerna planlade att ta över Norge och göra 

Norge till ett muslimskt land (Brochmann & Hagelund, 2010, s.246). 

Den muslimska minoriteten är i dag enligt Statistisk Sentralbyrå (2017) den största 

icke-kristna religiösa minoriteten i Norge. Det gör att det blir ofrånkomligt att inte diskutera 

islam och muslimer när teman om invandring, integration och minoritets religion debatteras 

eller blir omskrivna såväl politiskt som medialt. Genom den muslimska minoritetens storlek 

och närvaro samt de senaste årtiondens världspolitiska händelser, har gjort att den muslimska 

minoriteten ofta tilldelats rollen som dialogpartner i politiska och mediala debatten om, eller 

blir fokus i forskningen om invandring, integration och religiösa minoriteter. Teman knutna 

till islam och muslimer har därför kommit till att fungera som premissgivande i debatten, och 

den täta associationen till islam har påverkat både debattperspektiv, politiska 

problematiseringar och formulering av lagstiftningen (Døving & Kraft, 2013, s.126 & 142-

144).  

Islam och muslimens roller i dessa teman är någonting som också inverkar och 

påverkar situationen för de andra religiösa minoriteterna. Døving & Kraft (2013, s.133) pekar 

exempelvis på hijabens roll som symbolen för religiösa minoriteters symboler kopplat till 

offentlig myndighetsutövning per se, och inte enbart islam under 2009 års ”bära hijab ihop 

med polisuniformen”-debatt. Denna debatts påverkan på sikherna återkommer jag till i kapitel 

4.4. Teman som betonas i debatten och förhandlingen i ordskiftet som sker cirkulerar i stor 

grad kring religionens roll och position i den offentliga sfären respektive den privata sfären. 

Døving (2009, s.109) ger en god resumé av på Casanovas resonemang om debatten. Det som 

enligt Casanova gör religionen till ett konfliktfyllt tema i Västeuropa när det blir kopplat till 

integration, är inte nödvändigtvis är minoriteten har en annan tro än majoriteten. Snarare skall 

konflikten baseras på att religionens plats i samhället blir utmanat av minoriteten, vilket leder 

till en omförhandling av dess roll och position. Religiösa minoriteters religiösa identitet 
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utmanar helt enkelt den västliga förståelsen utav det sekuläritet och modernitet. 

Religionsfrihet är ett ideal och en rättighet i det norska samhället. Hur denna frihet har tolkats 

och avgränsats har i stor grad definierats utifrån en förståelse av religion baserat på den 

luthersk-evangeliska statskyrkoformen. En förhandling av religionens roll, position och som 

kategori blir ofrånkomlig i det att fler och fler av befolkningen tillhör en eller flera andra 

religiösa traditioner; traditioner som inte fångas upp av den rådande religionsdefinitionen och 

kategoriseringen. Att förhandlingen kan bli uttryckt som konfliktfylld påverkas också av att 

en skev resursfördelning i samhället gör att problematik som tas upp i debatten lätt blir 

stämplat som religionsbaserade problem, när den ofta i huvudsak har rent socioekonomiska 

orsaker. 

De tidigare nämnda problematiseringarna av religiösa minoriteter mellan åren 1814-

1964 som Ulvund tar upp i sin bok Nasjonens antiborgere (2017), visar också på en retorik 

som till delar också går att observera i dagens debatt om religiösa minoriteter. Juden, 

mormonen och jesuiten presenterades att vara opålitliga, separatistiska och illojala den norska 

nationen. Simultant antogs de vara lojala till yttre auktoriteter. Det togs för givet att de 

agerade med en dold agenda (Ulvund, 2017,s.223). En liknande karaktärisering tar Døving 

(2009, s.110-112) upp när hon åberopar justeringar av samhällets bild av muslimen. Hon 

pekar på att muslimen ofta blir kategoriserad som en identitetskategori där de som omfattas av 

begreppet antas dela någon typ av gemensam karaktäristik. Att vara muslim antas påverka 

personens relation till samhällsinstitutioner, kvinnosyn och arbete oavsett nationell eller 

socioekonomisk härkomst. Ofta överrepresenteras presentationer som associerar islam med 

eller diskuterar islam i relation till politisk ideologi eller samhällssystem. 

Lundby & Gressaker (2015, s.83) finner i sin undersökning av religion i media att 

islam sen 1980-talet har fått en generellt ökad uppmärksamhet i media. Muslimer kopplas tätt 

till diskussioner om integrering, multikulturalism och terror, jämnt över utifrån en problem- 

och konflikttematik. Lundby & Gressaker (2015, s.84) pekar vidare på Gryts analyser av 

mediatäckningen. Den visar på att det pågår tre samtida diskurser kopplat till muslimer och 

det norska samhället. En diskurs är om individen. Den diskursen tematiserar det att vara 

muslim och delta i det norska samhället, exempelvis parrelationsformer, syn på homofili, hur 

vara muslim i Norge och konfliktkollisionen mellan islamska och norska värderingar. Den 

andra diskursen tematiserar relationen mellan den muslimska minoriteten och den norska 

majoriteten. Den betonar förståelsen eller bristen på förståelse mellan minoriteten och 

majoriteten. Den tredje diskursen tar upp muslimers förhållande till institutioner. Där har 

media nästan uteslutande fokuserat på kraven om att muslimer skall anpassa sig till det norska 
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samhället. Vidare pekar de på att den muslimska invandringen i tidningsmedia ofta formuleras 

som en minoritetsgrupp som utmanar det norska samhället och den norska identiteten. 

En bidragande faktor till att den religiösa minoriteten kommit att få agera den andra i 

debatten om integration och norsk identitetsdiskurs föreslår Gullestad (2008, s.83) beror på 

den norska formen av egalitär individualism. Engelskan och franskan skiljer på orden 

equality/égalité och similarity/similarité, men denna distinktion görs inte i det norska språket. 

I Norden har denna tendens bidragit till perspektivet att för att uppnå en känsla av att passa 

ihop måste personerna ifråga också uppfatta sig som lika. Det uppstår alltså en likhetslogik 

som gör att personer måste uppfatta varandra som lika för att uppleva känslan av ett likavärde. 

Likhetstanken menar Gullestad används på invandringsbefolkningen för att kunna konstituera 

majoriteten, majoritetens föreställda gemenskap och legitimera dess makt. Vi:et konstitueras i 

samspel med de andra. Likhetsidealet och den nationella självbilden är i behov av utgrupper 

och de andra för att reproducera sig själv (Gullestad, 2008, s.84).  

På bakgrund av denna redogörelse av norsk integrationspolitisk utveckling och den 

religiösa minoritetens roll och position i det norska samhället, vill jag mena att det i det 

norska samhället etablerats ett socialt fält som jag väljer att benämna som integrationsfältet. 

Vad innebär då det sociala fältet? 

1.2.1 Det norska integrationsfältet som ett socialt fält 

Inger Furseth (2008, s.155) framhåller Corwin Smidts bok Religion as Social Capital (2003) 

som det forskningsbidrag som markerar starten för den forskningslitteratur som fokuserar på 

religiösa institutioner och deras formerande av socialt kapital. Ett centralt bidrag till temat är 

Michael W. Foley & Dean R. Hoges bok Religion and the new immigrants (2007). Genom en 

komparativ studie utfört på ett tjugotal religiösa minoritetsförsamlingar tvärs över alla 

världsreligioner i Washingtonområdet analyserade de hur de olika religiösa institutionerna 

påverkar integrationen och generar socialt kapital för dess medlemmar. Foley & Hoge (2007) 

såg efter socialt kapital som kan bidra med ökad integration in i samhället socialt och 

politiskt. De pekar på att den religiösa institutionen kan tillgodose medlemmarna med 

materiella och sociala resurser genom att de faciliteterar ett nätverk och sociala band mellan 

medlemmarna. Organisationerna själva presenteras också som aktörer i samhället som kan 

delta i ordskiften, bedriva välgörenhet eller lobbyverksamhet för sin grupps intressen. För att 

förklara variationen mellan de olika minoritetsförsamlingarnas inverkan på medlemmars 
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integration presenteras tre variationsfaktorer; kontexten för den specifika gruppen, 

organisationskultur, och religiös tradition (Foley & Hoge, 2007 s.52-53)
4
. 

Foley & Hoges (2007, s.30) argument för att användanda sig av begreppet socialt 

kapital i forskningen på minoriteters religiösa organisationer uttrycker de såhär: 

Local worship communities can furnish valuable opportunities for immigrants to broaden 

their circle of acquaintance, providing resources of support, mutual aid, and access to jobs 

and other benefits. Such ”social capital” embedded in local worship communities contributes 

primarily to social incorporation, but may also have political implication (2007, s.30). 

De använder sig av Bourdieus definition av socialt kapital som de formulerar enligt följande: 

Actual and potential resources available to individuals by virtue of their participation in 

social networks (2007, s.30). De skiljer dessutom mellan överbyggande och sammanbindande 

socialt kapital. Överbyggande socialt kapital förstås som det kapital som gör att medlemmar i 

gruppen kan nå ut och få tillgång till resurser och möjligheter som inte kan tillgodoses inne i 

gruppen. Sammanbindande socialt kapital ses som kapital som binder och håller samman 

gruppen då medlemmarna i gruppen får resurstillgång internt (Foley & Hoges, 2007, s.30-31). 

Inspirerad av Foley & Hoges (2007) arbete med att studera hur religiösa 

minoritetsorganisationer bidrar i att forma medlemmar och deras möjligheter och 

begränsningar att verka i samhället väljer jag att använda mig av deras definition av socialt 

kapital och översätta den till: Faktisk eller potentiell resurs som är tillgänglig till individer 

genom deras deltagande i ett socialt nätverk. Foley & Hoges (2007) studie observerar 

minoriteters religiösa organisationers genererande av socialt kapital, som möjliggör och bidrar 

till integrering generellt för organisationernas medlemmar i samhället. Jag har valt att 

avgränsa mig till att studera hur ungdomsorganisationen Unge Sikher verkar i rollen som en 

utåtriktad intresseorganisation för gurdwaran i Oslo och dess medlemmar. Fokus ligger i att 

observera och analysera hur de använder sig av sin religiösa tradition som en resurs i 

egenskap av att vara en aktör inom det sociala fältet jag benämner som integrationsfältet. 

Bourdieu (Aakvaag, 2008, s.155) presenterar det sociala fältet som en arena inom det 

sociala rummet där förhandling och dialog sker mellan olika aktörer. Positionerna mellan 

aktörerna i fältet styrs av det relationella fältspecifika kapitalet. Ett centralt begrepp kopplat 

till det sociala fältet hos Bourdieu är doxa. Han argumenterar för att alla sociala fält präglas av 

konflikter när aktörer som verkar i fältet vill bevara eller förbättra sin position. Det sociala 

                                                 
4
 För norska bidrag om religion som socialt kapital se Botvar 2009 & Wolbæk 2013. 
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fältet innehar en implicit enighet som sätter ramar kring fältets normer och handlingsregler 

samt vilka resurser som fungerar som gångbart kapital. Detta är doxa. Om doxa utmanas 

uppstår heterodoxa. Heterodoxa utmanar doxa för att etablera en ny överenskommelse som 

formulerar nya handlingsregler. Är heterodoxa genomslagskraftigt nog måste doxa artikulera 

sig och formas om till ortodoxa. Doxa är då inte längre tagen för given utan flera positioner 

möjliggörs samtidigt fram tills att en ny doxa har uppstått. (Aakvaag, 2008, s.155-157) 

I detta sociala fält som jag väljer att benämna som integrationsfältet har ett följande 

doxa konstituerats: Ett av kriterierna för att en minoritet skall anses vara i en process av att bli 

gott integrerad eller de facto välintegrerad in i det i det norska samhället, är att de slutar 

praktisera sin religion, eller att de förflyttar religionen in till den privata sfären. Religionen 

skall dessutom inte begränsa individens fulla samhällsdeltagande.  

Doxan lägger ramar för minoritetorganisationers intressemotiv och 

handlingsmöjligheter när de verkar inom integrationsfältet. Hur ungdomsorganisationen Unge 

Sikher specifikt hanterar rollen som intressegruppsaktör i integrationsfältet och hur de tar i 

bruk specifika resurser och social kapital för att formulera ett heterodoxa i integrationsfältet är 

det denna masteruppsats är tänkt att belysa. 

Unge Sikher faciliterar och för vidare sin religiösa tradition och gör den tillgänglig för 

sina medlemmar. I den aspekten kan den religiösa traditionen ses som socialt kapital som 

innehar både sammanbindande och överbyggande potential. Den knyter medlemmarna till 

varandra och etablerar en avgränsning utåt, då resursernas tillgänglighet är begränsade till 

gruppen. I Unge Sikhers utåtriktade arbete, som är det jag i huvudsak presenterar och lägger 

vikt vid i uppsatsen, vill jag också presentera den religiösa traditionen som ett överbyggande 

socialt kapital mellan sikher i Oslo som grupp och det norska majoritetsamhället. Det visar på 

att resursens betydelse är både relationellt och kontextuellt betingat, samt hur aktörens 

formulering bidrar till öppnande eller begränsande i användandet av resursen. Den kan ha en 

sammanbindande effekt samtidigt som den har en överbyggande effekt. 

Som Furseth (2015, s.182) skriver så är Norge ett religionskomplext samhälle med 

motstridiga strömningar och tendenser. Och det föregår simultant på flera nivåer och sektorer 

i samhället. Det kan framstå som om att den sociala fältteorin Bourdieu formulerar till viss del 

kan framstå som för analog. Integration av religiösa minoriteter föregår ju inte endast i en del 

av samhället och på endast en nivå, för att sedan anses vara färdig. Integrationsfältet som ett 

socialt fält menar jag måste förstås som brett, fragmenterat och komplext. Just för att rådande 

doxa dominerar, förnekar inte existensen av andra tendenser som pågår samtidigt. Det 

implicerar inte heller att alla religiösa minoriteter berörs på liknande sätt eller lika mycket, 
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eller till var tid. Styrkan däremot i att använda sig av den sociala fältteorin är att perspektivet 

för den sociala aktören blir klarlagt. Det bidrar till att ge mening till Unge Sikhers egen 

formulerade förståelse av kontexten i Norge. Den kommer till uttryck genom deras 

presentation om norska sikher som grupp och om sikhismen som religion. Det är ett svar i 

linje med det sociala fältets handlingsregler och normer för att bli förstådda och mottagliga, 

samtidigt uttryckt som ett utmanade av de rådande handlingsreglerna och normerna för att få 

till en önskad förändring. 

1.3 Religion definierad som en diskursiv tradition 

Min definition av sikhismen som religiös diskursiv tradition är inspirerad av Talad Asads 

definition av islam som en diskursiv tradition. Asad presenterar islam som en tradition som 

knyter sig upp till grundtexterna Koranen och sunnalitteraturen. Asad definierar tradition som 

en samling av diskurser som har intentionen att instruera den korrekta formen av en handling 

eller idé, vad den betyder, samt att handlingen legitimeras då den anses som etablerad i 

traditionen sedan tidigare och kan uppvisa en bakgrundshistoria. Detta kopplas i sin tur till tre 

koncept: Forntid visar till hur praktiken eller idéen skapats och hur den blir vidareförd; 

framtid handlar om hur det kort- och/eller långsiktigt skall bevaras, eller vad som motiverar 

en ändring eller avveckling; nutid är kopplad till praxis, institutioner och sociala 

omständigheter som föregår just nu (Asad, 2009, s.20). 

Allt den troende gör eller har intention att göra är inte per automatik en del av den 

diskursiva traditionen, och inte heller alla delar av traditionen är baserad på forntid. 

Avgörelsen baseras på vad den troende själv konceptualiserar i sina handlingar, och hur hen 

ifråga kopplar sin nutida praktik med det antaget forntida. Det är inte nödvändigt att 

handlingen eller resonemanget faktiskt är en repetition av någonting gammalt. Det centrala är 

idéen om ”den korrekta modellen”. Det är den modell en praktik eller idé försöker följa. En 

praktik/idé anses som korrekt i den religiösa traditionen om den kan bli auktoriserad av den 

diskursiva traditionen och utlärd till de troende, oavsett vem som faktiskt har lärt ut det (Asad, 

2009, s.21). 

Asad betonar också att den diskursiva traditionen är i behov av argumentation och 

resonemangsföring. Konflikt är att anse som en argumentationsform och inte som Weber 

föreslår ett symtom på kris. Traditioner ses snarare som heterogena enheter som drivs av makt 

och motstånd. Viljan av att visa upp enhetlighet i en religiös tradition, exempelvis den 

islamska eller sikhiska är ingenting specifikt med just dessa diskursiva traditioner. Det går 
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igen i alla diskurser. Variation mellan tid, plats och generation kan förstås som diskursiva 

resonemang i traditionen. Det är resonemang som under olika sociala och historiska 

omständigheter kan eller har kunnat, eller inte kan eller har kunnat upprätthållas. 

Begränsningar orsakat av politiska, sociala och ekonomiska förhållanden som traditionen 

kopplas till, samt traditionens egna inre begränsningar, förhindrar en egentlig enhetlighet 

(Asad, 2009, s.23). 

Asads definition och argumentation väljer jag att applicera på den religiösa traditionen 

sikhismen. Organisationen Unge Sikhers presentation och förståelse av sikhismen tolkar jag 

som ett diskursivt bidrag till den sikhiska religiösa traditionen, bunden i tid och rum till Norge 

i nutid. Denna förståelse ligger till grund för min analys av deras strävan att försöka uppnå, 

bekräfta, främja och vidareföra det de förstår som den korrekta formen av sikhismen. 

Gurdwaran i Oslo och deras ungdomsorganisation Unge Sikher tillhör den riktning som 

förordar sikhismen så som den kommer till uttryck i definitionerna, handlingsföreskrifterna 

och avgränsningarna formulerade i boken Sikh Reht Maryada. Dess formuleringar och ramar 

knyter sig till den religiösa traditionen utifrån koncepten forntid, framtid och nutid för att 

upprätthålla och vidareföra strävan och den antagna möjligheten att uppnå gurmukh
5
. Som 

Kaur Takhar (2005, s.188-190) pekar på är den sikhiska traditionen spretande där olika 

riktningar varierar i gurusuccessionslinjer, heliga texter, praktiker och avgränsningar mot 

andra riktningar och traditioner. Det som förenar dem är strävan att uppnå gurmukh, 

personifikationen av gurbani
6
.  

1.4 Metod 

1.4.1 Val av metod 

Kombinerat med källkritisk läsning av tidigare forskningslitteratur har jag gått in i arbetet 

med att tillförskansa mig data om Unge Sikhers utåtriktade arbete genom deltagande 

observation och intervjuer. Valet att kombinera både deltagande observation och intervjuer är 

att understödja min analys av insamlat fältdata. Varje fenomen och företeelse är komplext och 

innehar många budskap och tolkningsmöjligheter. Detta blir extra förstärkt i ett kvalitativt 

arbete då informanter både utför, berättar och reflekterar kring handlingar de utför och 

                                                 
5
 Gurmukh innebär att individen uppnått spirituell upplysning, frångått självet och är fullt ut orienterad emot 

gud, med det slutgiltiga målet om att bli ett med gud (Kaur Takhar, 2005, s.8). 
6
 Guruns budskap. 
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perspektiv de agerar utifrån. Just det att kombinera deltagande observation och intervjuer 

stärker förståelsen och analysen då de kompletterar varandra. Genom intervju har informanten 

själv fått uttrycka sin förståelse och reflektion av sin handling. Intervjuer har också bidragit 

till att sätta ljus på fenomen jag kunnat undersöka under fältarbetet. Simultant har det under 

fältarbetet uppstått frågor som jag kunnat ställa under intervjuer, och värdera 

intervjuinformation och observationsdata gentemot varandra. Som Katrine Fangen (2010, 

s.172) pekar på så är det skillnad på vad en människa gör och vad en människa säger att den 

gör. Det gör att intervjuer kan ses som en informants självrepresentation och/eller förståelse 

av ett fenomen eller händelse. Intervjuer kan också stödja upp om observationsdata eller 

presentera ett nytt perspektiv. Genom observationen går det i sin tur att röra sig utanför 

informanternas subjektiva och selektiva perspektiv och kan istället etablera en helhetlighet 

som går bredare (Fangen, 2010, s.15) 

Genom mötet med aktiva i Unge Sikhers arbete och som besökare av deras arrangemang 

har datamaterialet och nyanserna i det kunnat forma fokus och perspektiv i forskningsfrågan i 

takt med uppsatsskrivande och fältarbete. Som Repstad (2007, s.25) pekar på så ligger 

metodens stora svaghet i dess begränsade möjlighet att generalisera resultatet till generella 

processer. Dock bidrar metoden med att uppsatsen kan få en form av grundlag för vidare case-

studier på religiösa minoriteters integrativa handlande i det norska samhället, där man baserar 

sig på ett liknande set av forskningsfrågor och teoretiskt perspektiv. 

1.4.2 Etablerande av kontakt och forskarroll 

Första försöken att ta kontakt togs under hösten 2016. Jag kontaktade Unge Sikher om mitt 

ärende genom att skicka ett mail till organisationens mailadress. Utöver automatsvaret som 

kom tillbaka till min inkorg, så fick jag inget svar på mailet jag skickade. När mina bekanta i 

www.religioner.no skulle spela in en informationsfilm i februari 2017 om sikher så valde jag 

att dyka upp under inspelningen för att presentera mig och mitt projekt personligen. 

Responsen var positiv och jag kom fort på insidan och fick kontakt med medlemmar i Unge 

Sikher som agerade som portvakter och hjälpte mig vidare. De informanter jag i huvudsak har 

varit i kontakt med har varit väldigt hjälpsamma och har tillgodosett mig med både material 

eller svar på saker jag undrat över när jag har frågat. Under Turbandagen fick jag exempelvis 

ett funktionärspass tilldelat så att jag obehindrat kunde röra mig runt på området utan några 

som helst hinder. Vilket underlättade oerhört mycket.  

http://www.religioner.no/
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Att etablera tillit är grundläggande för att kunna få goda observationer och intervju data 

(Fangen, 2010, s.61). Jag har ända sedan början varit tydlig med syftet med mitt arbete och 

min roll i mötet med Unge Sikher, kan kanske bäst beskrivas som rollen av en elev. Jag 

uttalade inte min elevroll verbalt och blev inte refererad som elev bland informanterna (vad 

jag vet), men det var i praktiken den formen min roll kom att ha. Den var metodiskt 

motiverad, då den rollformen gav mig en tydlig identitet om vem jag var och kom ifrån. Jag 

var mastersstudenten ifrån universitetet i Oslo som ville lära sig om Unge Sikher och deras 

arbete. Det gjorde att jag tydligt kunde bli placerad och hanterbar, och det gav i sin tur 

informanterna rollen att lära ut. Det bidrog till en typ av typ av utjämning i relationsbalansen 

mellan mig som kom utifrån som forskande och Unge Sikher som forskningsobjekt. Det att 

uppnå en sådan typ av maktutjämning tror jag har påverkat mina observationer och intervjuer 

positivt, då just rolldynamiken stärkt informanternas tillit till mig, och varit i tråd med 

organisationens självförståelse i mötet med det omgivande samhället. Just Unge Sikhers 

utåtriktade approach att lära ut till icke-sikher om sikhismen, gjorde att rollen som ”eleven” 

föll sig naturligt och var greppbar för informanterna. Informanterna har öppnat sig och 

berättat om händelser, erfarenheter och tankar de har varit med om. De har också på eget 

initiativ ibland bjudit in mig på arrangemang för att de varit intresserade av att inkludera mig.  

Samtidigt har denna approach i kombination med min roll också gjort att jag användes 

som en del av deras informationsarbete, något jag återkommer till i kapitlet om 

Informationsföredrag för folkvalda politiker i Oslo & Akershus. Men jag ser inte detta som ett 

exempel på det Fangen omnämner som ”rolleuklarhet” (2010, s.87). Detta då jag endast blev 

använd som ett bekräftande exempel på deras utlärningsapproach, jag förväntades inte utföra 

den. Just elevrollen gjorde det naturligt att notera stickord under fältarbetet, vilket jag också 

blev uppmuntrad till att göra av informanter. Det har underlättat detaljrikedomen i mina 

fältnoteringar. 

En ytterligare påverkan av min roll under mitt fältarbete var att en av informanterna 

genom sitt yrke av en slump knackade på hemma hos mig en kväll. Då min dotter låg och sov 

med öppet fönster i rummet närmast ytterdörren blev valet att bjuda in informanten. Det gav 

informanten en inblick i mitt privatliv. Det visade delar jag inte planlagt skulle förmedlas ut 

till mina informanter, men efter denna episod fick det bli en del av vem jag var ”inför fältet”. 

Att avvisa informanten kändes helt otänkbart. Om informantens vistelse i mitt hem har 

bidragit till mer öppenhet ifrån informanter skall jag låta vara osagt, men jag tror det i alla fall 

inte skadade. 
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1.4.3 Observationer 

Det har inte varit ett intensivt tätt uppföljande arbete, men har föregåtts av att jag följt med på 

och deltagit i relevanta arrangemang under perioden vår 2017 - vinter 2018. Genom 

deltagande observation där jag växlat mellan fullt deltagande och delvis deltagande, har jag 

kunnat delta socialt i begivenheterna och uppnått förstahandserfarenheter. Att uppleva och 

delta i Unge Sikhers utåtriktade arbete istället för att endast läsa om det ger en djupare 

kunskap om deras formuleringsarbete och hur mötet mellan Unge Sikher och målgruppen, och 

mellan de aktiva i Unge Sikher föregår. Det att delta och observera, och inte bara observera, 

har varit ett medvetet val för att naturalisera min närvaro. Att i varje situation bara stå på 

sidan hade gjort att min närvaro blivit mer tydlig, än om jag deltagit på det sätt som fallit sig 

naturligt i varje given situation. Det att vara deltagande eller delvis deltagande observatör gör 

att man lättare glider in i situationen man observerar, då jag följde de implicita sociala 

normerna en utomstående förväntas följa (Fangen, 2010, s.74). Under exempelvis gudtjänster 

och föredrag i gurdwaran som jag deltagit i har jag suttit mitt ibland åhörarna, men jag har till 

exempel inte gått fram och knäböjt vid Guru Granth Sahib. Dels för att jag inte är troende, 

samt för att det hade kunnat upplevas som underligt bland de övriga som närvarar i lokalen, 

och min närvaro hade synts tydligare. Under Turbandagen gick jag igenom arrangemangets 

alla delmoment som en fullt deltagande besökare. Detta för att tillägna mig en personlig 

erfarenhet jag inte kunnat få genom att endast stått på sidan av och observerat andra besökare.  

Huvuddelen av mina fältakter har varit knuten till informationsföredrag arrangerat i 

gurdwaran för besökande icke-sikher och Turbandagen relaterade möten. Jag har också valt 

att delta i aktiviteter som inte är direkt knutna till masterns tematik för att få en större 

förståelse av olika perspektiv och nyanser internt i sikhmiljön. Det att också observera interna 

föredrag och andra arrangemang har gett mig en djupare förståelse av Unge Sikhers 

självförståelse och presentation av sig själva till icke-sikher.  

En utmaning under observationer har varit att jag varken kan tala punjabi eller läsa 

skriftspråket gurmukhi. Här har elevrollen varit ett gott stöd då jag utan problem kunnat och 

ofta blivit uppmuntrad att fråga om betydelsen av en viss text eller samtalsinnehåll.  

1.4.4 Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts under hösten 2017 och vintern 2018. Sammanlagt har jag 

intervjuat tio stycken informanter. Intervjuinformanterna är mellan 18-37 år gamla och de 

består av både kvinnor och män. Urvalet av intervjuinformanter har baserat sig på delaktighet 
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i det utåtriktade arbetet, samt roll inom Unge Sikher. Urvalet inkluderar både centrala 

ledarfigurer, reguljära medlemmar och personer som rör sig runt Unge Sikher. Urvalet har 

varit ett medvetet metodiskt val. Att endast prata med exempelvis ledare i Unge Sikher hade 

gett ett skevt datamaterial, då ledare oftare ger en mer formell beskrivning av en organisation. 

Reguljära medlemmar och personer som rör sig i miljön runt Unge Sikher bidrar till 

nyansering av organisationen (Fangen, 2010, s.68). 

Intervjuer har förts i två former, informella och formella. De informella intervjuerna har 

utförts under fältarbetet och samtalen har varit mer spontana i form. De informella 

intervjuerna har noterats ned och sedan noterats fortast möjligt efter att de skett och placerats 

in i fältnoteringarna  

De formella intervjuerna har varit avtalade på förhand och haft en semistrukturell form. 

De har varit semistrukturerade då jag före varje intervju har förberett en kort intervjuguide där 

jag fokuserat på 2-3 teman per intervju och låtit samtalet flyta utefter vad informanten har 

berättat om temat. Intervjuguiden har varit i kort punktform och inte varit styrande, men 

snarare varit mer av trygghet för att få med viktiga teman eller delmoment jag velat ta reda på 

(Weiss, 1994, s.48). Just att ha teman har varit i fokus istället för tydliga frågor så har faran 

för ledande frågor minskat då betoningen har legat på informantens berättande. Frågorna som 

ställts har jag försökt vara så konkret som möjligt för att säkra pålitligheten (Fangen, 2010, 

s.174). De formella intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Varje formell intervju 

har jag i utgångspunkten försökt hålla ned till under en timme. Tidsbegränsningen är 

begrundad av att ens skärpa som intervjuare blir sämre då man blir trött och oskärpt (Weiss, 

1994, s.57). Ett par intervjuer har pågått längre då informanten har haft mycket att berätta och 

att avbryta i förtid hade berövat på intressant data. Inga formella intervjuer har föregått i 

gurdwaran då jag inte varit säker på att informanten ifråga kunnat tala lika fritt som på en 

offentlig plats. Intervjuerna har istället utförts på caféer och liknande och platsen har avtalats 

på förhand i samråd med respondenten. 

1.4.5 Etiska avgörelser i mötet med fältet 

Mitt masterarbete är godkänt av Norsk Senter For Forskningsdata. Fältnoteringar, 

intervjuinspelningar och transkriberingar är hanterade och förvarade efter dessa krav. 

Samtycke har sökts muntligt i mindre samlingar, och ingen som närvarat under observation 

har motsatt sig min närvaro. I större samlingar där ingen individ varit i direkt fokus har inget 

samtycke sökts. Mötesdeltagare ofta kommit fram och frågat vem jag är och jag har då 
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presenterat mig. Presentationen jag uttryckt för informanter i sökandet efter samtycke har inte 

varit med tydliga avgränsningar. Tydlig avgränsning hade kunnat binda forskningsprocessen. 

Fangen (2010, s. 193) pekar också på att det finns en tendens att personer med högstatus i det 

fältet man jobbar med ofta avslår en förfrågan om att delta om presentation och 

tydliggörandet av projektets ändamål är för exakt. I sökandet av samtycket har jag betonat att 

ingen insyn av det insamlade materialet kommer vara tillgängligt för varken informanten i 

fråga eller någon annan. Det att villkora ett samtycke med löfte om insyn, kan nämligen skapa 

en vetenskaplig oredlig situation, då det kan uppstå förfrågan ifrån informanter om censur och 

andra önskningar (Fangen, 2010, s.193). 

Alla informanter som figurerar i uppsatsen har namngetts som Informant A,B,C och 

helt upp till H. Under de informella intervjuerna har samtycket baserats på att jag redan sökt 

samtycke genom min fältnärvaro och presentation. I de formella intervjuerna har jag dock 

efterfrågat ett specifikt samtycke och betonat anonymitet för dem jag intervjuat. Samtidigt har 

både jag och informanter konstaterat i samtal att aktiva i och runt Unge Sikher är en relativt 

liten miljö i Oslo. Anonymitet mellan informanterna kan upplevas svår att upprätthålla. 

Informanter har också indikerat att de internt har samtalat om intervjuerna. Jag har bland 

annat fått förfrågningar av informanter om intervjun exempelvis skall vara en fortsättning på 

det jag redan intervjuat andra informanter om. Fangen (2010, s.197) föreslår 

identitetsförändring som en möjlig lösning så att de eventuellt sensitiva uppgifterna inte skall 

kunna kopplas till informanten. Jag har istället valt att utelämna berättelser om händelser eller 

tankar som informanter under intervju har gett direkt uttryckt för att de inte vill skall komma 

ut. Valet att utelämna de delarna grundas på att det är data som varken påverkat uppsatsens 

analys eller slutresultat. Personliga upplysningar informanterna har gett om sig själva har 

påverkat min förståelse och tankar kring mitt insamlade datamaterial, men de personliga 

upplysningarna i sig, är också utelämnade ifrån uppsatsen. 

1.5 Uppsatsens uppbyggnad 

Det nästkommande kapitlet är ett bakgrundskapitel för att ge en överblick av den sikhiska 

strömning som Unge Sikher anknyter sig till. Det är ett komplext fält och målet är att genera 

en bakgrundskunskap för att skapa förståelse för Unge Sikhers religiösa incentiv i deras 

utåtriktade arbete i Norge. För att möjliggöra detta är kapitlet vigd till att ge en historisk 

tillbakablick på den sikhiska reformrörelsen Singh Sabha. Rörelsen utmynnade i sin tur till 

bland annat Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC), kommittén som 
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kontrollerar historiska gurdwaror och Akal Thakt i Amritsar. Kapitlet redogör också för boken 

Sikh Reht Maryada, som uttrycker SGPCs definition av vem som är sikh, samt traditionens 

föreskrifter för korrekt tro och praktik. Denna bok har kommit att fungera som den 

dominerande och normativa ramen inom sikhismen idag. Avslutningsvis blir 

bakgrundshistorien för arrangemanget Turbandagen presenterad. Dagen är ett koncept 

tillgängligt i Unge Sikhers religiösa tradition med målet att försöka normalisera turbanen och 

underlätta livet som praktiserande sikh i samhällen där sikher upplever att de hindras att 

praktisera sin religion i linje med Sikh Reht Maryada.  

Kapitel tre presenteras tidigare forskning på sikher i Norge samt sikhernas historia i 

Norge från år 1969 till idag genom att fokusera på gurdwaran i Oslo, Gurudwara Sri Guru 

Nanak Dev Ji. Gurdwaran i Oslo har haft långa perioder av interna konflikter, men har 

stabiliserats under senare år. Det är i gurdwaran i Oslo ungdomsorganisationen Unge Sikher 

har sitt ursprung. 

I kapitel fyra startar huvuddelen av denna master. Den presenterar 

ungdomsorganisationen Unge Sikhers grundläggande, organisationsutveckling och arbete. 

Unge Sikhers arbete är dubbelt, då de arrangerar och utför religiös upplärning för barn och 

ungdomar inåt i sikhmiljön, och har samtidigt ansvaret för att vara gurdwarans kontakt och är 

sikherna i Oslos ansikte utåt. Det utåtriktade arbetet är i huvudsak inriktat på att i gurdwaran 

arrangera och utföra informationsföredrag för icke-sikher, exempelvis skolklasser, om 

sikhismen. Årligen sedan år 2010 så genomför de också Turbandagen i centrala Oslo. 

Innehållet i kapitel fem är uppdelat i två delar. I del ett presenterar jag förberedelser 

och utförande av 2017 års Turbandag i Oslo. I del två presenteras utförandet av ett 

informationsföredrag i gurdwaran riktat till folkvalda politiker i Oslo och Akershus. Orsaken 

bakom valet att presentera både Turbandagen och ett informationsföredrag, är att visa hur 

dessa presentationsformer skiljer sig åt, men samtidigt stöttar upp varandra genom ett 

gemensamt incentiv. De skall underlätta för sikher att praktisera sin religion i dagens Norge. 

Redogörelseformen av de två skiljer sig åt på grund av min form av observatörsroll i fältet. I 

delen om den norska Turbandagen återges genomförandet utifrån min roll som observatör och 

besökare av arrangemanget med de förkunskaper jag också innehade vid tillfället. Det gör att 

delar i texten som presenteras också summeras med kortare analyser. I den andra delen om 

Unge Sikhers informationsföredrag presenterar jag informationsföredraget som en 

presentation av Unge Sikhers idealiserade framställning utav sin religiösa tradition och grupp. 

Där satt jag som en stum åhörare som tog emot presentationen och bilden som 
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föredragshållaren gav publiken. Analys av informationsföredraget kommer därför i 

nästkommande kapitel.  

I kapitel sex går jag in i en djupare analys av det som presenterats i uppsatsen för att 

kunna besvara min forskningsfråga: Hur använder ungdomsorganisationen Unge Sikher sin 

religiösa tradition som en resurs för att uppnå egna uppsatta mål? Genom att först presentera 

vad jag tolkar som motivet för det utåtriktade arbetet och visa på exempel av resurser de 

plockar ifrån sin religiösa tradition, vänder jag mig till mina tre underfrågor: Hur påverkar det 

utåtriktade arbetet sikhmiljön i Oslo internt? Hur har det utåtriktade arbetet påverkat sikhernas 

position i det norska samhället? På vilket sätt inverkar Unge Sikhers utåtriktade arbete 

minoritetsreligionens roll och position i norsk offentlighet? Dessa frågor är formulerade för 

att nyansera förståelsen av hur Unge Sikher använder sin religiösa tradition för att nå ut till 

majoritetssamhället. 
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2 Etableringen av dagens normativa sikhism 

2.1 Singh Sabha 

Singh Sabha rörelsen grundlades år 1873. Det är den sikhiska reformrörelse som kommit till 

att starkast påverka definitionen och formen på den moderna sikhismen. Grunden för 

väckelsen låg i det upplevda hotet av att sikher konverterade till andra religioner, känslan av 

att sikhismen över en längre period varit på nedgång, att traditionen hade fått både färre 

utövare och att auktoriteterna i traditionen hade korrumperat läran. Singh Sabha kom att 

koppla sitt reformarbete med att etablera khalsa som normativ religions- och identitetsdoktrin. 

Deras förståelse av khalsa menade Singh Sabha var i linje med och kunde härledas direkt till 

den tionde gurun, Gobin Singhs lära om khalsa. All senare praktik som avvek ifrån detta kom 

Singh Sabha till att se som avvik från den korrekta sikhismen. Det centrala blev då att rensa ut 

det felaktiga och beskydda och återskapa det som gått förlorat (Mcleod, 1989, s.65). 

Med Singh Sabhas reformarbete kom khalsa till att bli förstått som den ”korrekta” 

sikhismen, men vad termen khalsa inneburit har förändrats över tid. Kaur Takhar (2005, s.12) 

menar att guru Gobind Singh i sin tid använde termen khalsa, både på sikher som genomgått 

invigningsriten amrit sanchar och sikher som inte hade det. Bedömningen baserades på om 

personen ifråga godtog de tio gurus som läromästare och såg boken Guru Granth Sahib som 

den evige guru. Fenech (2014, s.242) pekar i sin tur på att det i tiden efter guru Gobind Singhs 

död existerade två distinkta grupper som kallade sig khalsa. En tredje definition av khalsa 

gjordes av administrationen i Mogulriket som kontrollerade Punjab i perioden guru Gobind 

Singh verkade. De benämnde sangats
7
 som gav intäkter och tionde centralt till gurun och inte 

till masander
8
 som khalsa. Som Dhavan (2014, s.50) bemärker verkar khalsa inte utgjort en 

enhetlig identitet för sikher efter den tionde gurun död. Khalsaidentitet blev snarare mer och 

mer en definierad grupp under 1700-talet. Khalsa som utövningsform och identitet skall då 

verkat sida vid sida om andra utövningsformer och identiteter inom sikhtraditionen utan att 

åberopa någon form av rättlärdhet framför de andra formerna. 

År 1799 etablerades ett sikhrike under Ranjit Singh, med hjälp av sin armé med 

khalsasikher. Nu hade sikherna eget land med ett statsöverhuvud som var knuten till khalsa, 

men inte heller det gav khalsa en central position inom sikhismen. Detta var istället en period 

                                                 
7
 Sikhförsamlingar. 

8
 Ett tidigare sikhiskt administrationssystem etablerat av den tredje gurun Amar Das för att bland annat samla 

in tiondeskatt. 
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med stor religiös mångfald med flytande gränser mellan olika traditioner. Det var också en 

period där det uppstod ett flertal väckelserörelser. Två framträdande exempel var nirankari 

och namdhari. Dessa två grupperingar tillbad levande gurus. Nirankari betonade tron på det 

formlösa och att inte tillbe statyer, avstå från pilgrimsfärder och inte delta i brahminska 

ritualer. Nirankari menade att guru Gobind Singh inte avlidit 1708, men levt vidare och 

tilldelat guruskapet till Dayal Das, ledaren nirankari. Namdhari tillbad också de levande 

guruer och tog avstånd från bland annat det moraliska förfallet, köttkonsumtion och 

kastäktenskap (Jacobsen, 2006, s.60). Efter britternas övertagande av Punjab blev udasierna 

tilldelade personligt ägandeskap utav gurdwarorna. Udasierna härrörde sig som efterföljare 

utav Sri Chand, guru Nanaks äldsta son. De blandade både sikhiska traditionen och den 

brahminska traditionen i att bland annat uttrycka tron på Pancayatana (de fem vediska 

gudarna). Under perioden mellan guru Gobind Singh och Ranjit Singhs rike, var denna grupp 

en av få som bevarade sikhismens traditioner. Det gjorde de genom att bland annat etablera 

lärosäten, grundlägga och bedriva arbetet i gurdwarorna (Singh Judge. 2014, s.375). 

Vad var då bakgrunden till att Singh Sabhas grundare upplevde att sikhismen var i en 

nedåtgående process? Harjot Oberoi (1994, s.209-213) menar det var kombinationen av det 

koloniala folkräkningssystemet i Punjabregionen och den brittiska förståelsen av religion i 

Indien. Båda bidrog till diskursen om en hotad tradition. Det var folkräkningskommissionären 

som definierade kategorierna i folkräkningar och inte alla distrikt i Punjab blev medräknade i 

det slutliga resultatet. För att kategoriseras som sikh förväntades personen upprätthålla 

khalsas 5:ker
9
, följa Guru Granth Sahib och levnadspåbuden. Detta utestängde sikhtraditioner 

som bland annat udasierna. Dessa blev istället kategoriserade som hinduer. Britterna uttryckte 

en besvikelse för att den samtida sikhismen inte stämde överens med vad de ansåg som ”den 

sanna” sikhismen. Det etablerades genom detta en diskurs om att sikhismen var utsatt. Den 

koloniala administrationen som imponerats av den så kallade ”krigarrasen” menade att det 

fanns ett intresse att förhindra nedgång och stödja det de såg som autentisk sikhism. 

Men även om den koloniala administrationen bidrog till att forma bilden av en 

sikhtradition med deskripans mellan ideal och verklighet, drevs vitaliseringen inifrån 

traditionen. Samhället i koloniala Indien var i en period av omstrukturering och 

differentiering, vilket också innebar behovet av en debatt om traditionen och religionens roll. 

Samhällsförändringen gjorde att också de sikher som kom till att etablera Singh Sabha drev en 

tes om utsatthet. Det koloniala utbildningsystemet bidrog dessutom till att många sikher 
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konverterade till kristendomen. Den händelse som ofta har fått stå symbol för etablerandet 

utav Singh Sabha var när en grupp studenter i Amritsar konverterade till kristendomen ifrån 

sikhismen. Genom att agitera för att den sikhiska läran hade blivit korrupt och stod inför hotet 

att försvinna, ville grundarna till Singh Sabha introducera en sikhism som var i linje med 

khalsadoktrinen. En lära de menade var i linje med den tionde guruns tid (Mandair, 2014, 

s.72). Väckelsen kan då förstås som ett svar på den religiösa förändring som pågick under 

samtida samhällsutvecklingsprocess. Det var en förändring som skedde i flera religiösa 

traditioner i Indien under samma tidsperiod. År 1876 skulle exempelvis den hinduiska 

gruppen Arya Samaj organisara sin hindurationalistiska reformrörelse. Arya Samaj såg bland 

annat på sikhismen som en hinduisk avgrening. Delar av Singh Sabha besvarade det med ett 

än starkare avgränsningsarbete. 

De första Singh Sabha medlemmarna i Amritsar bestod av medlemmar från de övre 

samhällsskikten med ursprung ur både sikharistokratin och religiösa ledare. För att uppnå sitt 

mål, nämligen att återföra sikhismen till den form den hade under den tionde guru, satte 

organisation upp följande handlingsmål: 

1. Återskapa den rena sikhläran. 

2. Redigera och ge ut sikhlitteratur. 

3. Använda sig utav punjabi som förmedlingsspråk. 

4. Få de sikher som avfallit från den korrekta formen, att återgå till sikhismen. 

5. Samarbeta med britterna i sitt utbildningsarbete (Jacobsen, 2006, s.63). 

År 1879 grundlades ännu en gren av Singh Sabha i Lahore. Denna gren gick tidigt i polemik 

med ursprungsgruppen i Amritsar. Gruppen i Amritsar såg sig som en bärare utav den 

traditionella sikhkulturen, som de menade ägde en bred inre mångfald. Vedaskrifterna
10

 sågs 

här som lika auktoritativt som Adi granth
11

. Gurbani (guruns budskap) tolkades av dem som 

ett lokalt uttryck av Vedans budskap. Det var detta som förgreningen i Lahore reagerade 

emot. Majoriteten av medlemmarna i Lahore kom från den nya urbana medelklassen. Dessa 

hade tillskansat sig både västlig utbildning och arbete inom den brittiska 

kolonialadministrationen. Lahoregruppen var inspirerad av en västlig form av 

religionsdefinierade och avgränsning. Utifrån den satte de igång arbetet med att systematisera 

sin egen tradition. Singh Sabha i Lahore utgick ifrån att guruernas budskap hade utmynnat i 

doktrinen om khalsa. Därför ställdes Lahorefraktionen sig kritisk till de sikhiska tolkningar 
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 Hinduisk textsamling. 
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 Sikhernas första kanoniserade textsamling, sammanställd av guru Arjan. 
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som de menade hade influerats utav vedisk filosofi och social praktik. De uttryckte därför ett 

reformbehov för att kunna återskapa den ursprungliga autentiska sikhismen. Målet var att 

frigöra religionen ifrån den upplevda korruption och avvikelse som Lahoregruppen menade 

traditionen hade blivit utsatt för. Denna gren fick namnet Tat khalsa (den rena khalsa) 

(Mandair, 2014, s.73-74). Just den hinduiska påverkan bland sikher var enligt Tat khalsa en 

av de stora utmaningarna, som de menade var genomgående på alla nivåer bland sikherna. 

Även stora förebilder i traditionen som Maharaja Ranjit Singh menade de hade avvikit ifrån 

läran. Ranjit Singh hade nämligen upprätthållit både kastsystem och brahminska ritualer, 

praktiker som Tat khalsa menade att de tio guruerna förkastat i sin tid (Mcleod, 1989, s.68). 

Mandair (2014,s.75) menar att det som möjliggjorde Tat khalsas dominans i 

reformeringen av sikhismen låg i deras användande utav den nya kommunikationstekniken. 

Den möjliggjorde en större spridning utav deras budskap. Genom ett systematiskt arbete av att 

definiera sikhismen och dess gränser genom både böcker, tidningsartiklar och pamfletter 

möjliggjordes spridning till en bredare och större publik. Tat khalsa lade huvudfokus på de tre 

doktrinerna guru, granth och gurdwara. Gurudoktrinen stod för doktrinen om de tio levande 

gurus. Denna doktrin illegitimerade andra sikhriktningar som inkluderade andra guruer 

(avlidna som levande) än de tio i successionslinjen av guruer. Granthdoktrinen, uttryckte att 

Adi Granth stod som högsta auktoritet för att minska utomstående influenser som exempelvis 

de vediska skrifterna. Gurdwaradoktrinen etablerades för att kunna centralisera och rikta in 

rituallivet till gurdwaran. Det var ett sätt att också minska attraktionen bland sikher att besöka 

hinduiska tempel och kultplatser. En nyckelhändelse i Tat khalsas reformarbete var att 1909 

få igenom en legalisering av den sikhiska äktenskapsritualen genom Anand Marriage act. 

Detta gav en ytterligare distans till hinduismen då äktenskapet mellan två sikher inte längre 

behövde ratificeras genom den hinduiska äktenskapsritualen, utan sikhernas egen ritual Anand 

karaj fick nu status som juridiskt bindande och legitim. 

För att stärka enigheten bakom reformarbetet etablerade Singh Sabha rörelsen 1902 

organisationen Chief Khalsa Diwan (CKD). Bakgrunden för etablerandet var möjligheten att 

kunna tala med samlad röst i frågor om socialreformer och skapa en offentlig representation. 

Också denna grupp var till stor del formad utav Tat khalsafraktionen. 1919 växte i sin tur den 

politiskagruppen Central Sikh League fram ur CKD. De centrerade sitt arbete i att agitera för 

sikhrättigheter. Målet var att förverkliga Tat khalsas program genom att få kontrollen över 

historiskt centrala och viktiga gurdwaror. År 1920 organiserades också en militant gren vid 

namn Akali Dal som deltog i kampen för att överta kontrollen över gurdwarorna från 

mahanterna (Mandair, 2014, s.77-78). 
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Mahant var titeln på de personer som av britterna blivit utsedda att förvalta och administrera 

religiösa byggnader och anläggningar. Förvaltningsansvaret för gurdwarorna hade sedan 

Ranjit Singhs regeringstid tillhört udasierna. Som tidigare nämnts fick dessa förvaltare ett 

personligt ägandeskap över gurdwarorna efter det brittiska övertagandet. Udasinernas roll som 

förvaltare av gurdwarorna blev ett hett tema i Singh Sabha. Doktrinen om gurdwaran gav ett 

religionspolitiskt intresse att kontrollera institutionen. Detta blev i delar också resonerat 

utifrån det teologiska motivet att upprätthålla den sanna sikhismen. Udasierna avgränsade sig 

inte ifrån hinduismen, de förhöll sig till både Guru Granth Sahib och de vediska texter och 

gudomar. Att de avvek från Singh Sabhas förståelse utav den korrekta läran, gav den 

teologiska motiveringen om behovet att överta driften och ansvaret för gurdwarorna (Singh 

Judge, 2014, s.376|Nesbitt, 2005, s.78). 

Singh Sabha menade att administrationen skulle skötas kollektivt av 

sikhgemenskapen. Ansvaret skulle delegeras till en kommitté utsedd genom val. År 1920 

lanserades Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC). De gurdwaror som genom 

Akali Dals aktioner blev övertagna; sattes under kommitténs administration. Brittiska 

kolonialadministrationen stod nu inför avvägningen mellan beskyddande av förvaltarnas rätt 

till privategendom och att förarga en stor del av sikherna i militären och sikherna på 

landsbygden. Den brittiska bedömningen blev att om de valde att beskydda udasierna hade det 

kunnat föra sikherna till att ökat stöd för den Indiska kongress rörelsen. Därför ratificerades 

Sikh Gurdwara Act 1925. Det innebar att SGPC gavs rätten till att administrera alla historiska 

sikhheligdomar och gurdwaror. Efter ratificeringen kom Akali Dal till att fortsätta sitt arbete 

men det i formen av ett politiskt parti (Mandair, 2014, s.79). Genom SGPC uppnådde Singh 

Sabha rörelsens reformarbete drivet av Tat khalsa ett institutionellt genomslag för sin 

definition av sikhismen, vilket skulle komma att uppnå normativ dominans. 

2.2 Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee 

Sedan Indiens frigöring 1948 har SGPC varit lagd under indiska parlamentets jurisdiktion. 

Kommittén har ansvar för sikhers heligdomar och gurdwaror i Punjab, Haryana, Himachal 

Pradesch och Chandigarh. Alltså kontrollerar SGPC både Harmindir shaib
12

 och Akal takht
13

 i 

Amritsar. Genom sin administration av gurdwaror, normativformulering av religiös identitet 

och doktrin har SGPC konstituerat sig till att bli en dominant auktoritet inom sikhismen. Men 
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13

 Den tidlöses tron. 
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samtidigt finns det många sikher som snarare ser SGPC som en politisk grupp framför bärare 

av religiösa principer (Mcleod, 1989, s.101). 

Singh Sabhas reformarbete och betoning på khalsadoktrinen har varit med att definiera 

normen i den moderna sikhismen. Detta kan bland annat observeras i ändringarna av SGPCs 

röstlängdskriterier och restriktioner. Det är det indiska parlamentet som organiserar valet till 

kommittén. Röstlängden blir definierad genom lag. I det ursprungliga avtalet från 1925 

beviljades rösträtt till de sikher som upphöll följande kriterier: 21 år eller äldre, bekände sig 

till tron på Guru Granth Sahib, tron på de tio gurus samt avsade sig all annan religion. Detta 

uteslöt alltså sikher som bekände sig till andra riktningar som udasi, namdharis, nirankaris 

med mera. Under 1971 förbjöds sikher som inte genomfört amrit sanchar
14

 rätten att rösta i 

Delhi gurdwara managment board
15

. År 2003 stängdes så kallade sehajdhari sikher ute från 

SGPCs röstlängd. En röstlängd som de varit en del av sedan 1944 (Singh, 2014, s.86-87| 

Singh Nibber, 2016). Beslutet från 2003 om utestängande av sehajdharis ifrån röstlängden 

blev upphävt av Punjab och Haryanas högsta domstol 2011. År 2016 blev det återigen ett 

beslut att införa röstlängds restriktioner. Det indiska parlamentet beslutade att implementera 

Sikh Gurdwaras Bill. Lagen uttrycker inte direkt att sehajdharis stängs ute, men att sikher som 

klipper håret, röker eller dricker alkohol utestängs (Singh Nibber, 2016). Just oklippt hår och 

att inte inta rusmedel är två av de centrala påbuden att följa för amritdharis. Lagändringen 

blev kritiserad i Punjab för att verka polemiserande. Sehajdharianknutna intressegrupper gick 

ut och påtalade att sikhgemenskapen skulle kunna splittras då delar av den utestängs ifrån 

deltagande (HT Correspondent, 2016). 

Sehajdhari kan översättas till engelska som ”slow adopter” och gruppen blir 

kategoriserad och relationssatt upp emot amritdharis. Amritdharis har genomgått amrit 

sanchar och ses som följare och upprätthållare av khalsaidealet. Keshdharis är sikher som inte 

har genomgått amrit sanchar men följer alla påbud och ideal i övrigt. De som inte följer 

idealet och påbuden blir kategoriserat som en sehajdhari, vilket blir en identitetskategori av 

sikher sammansatt genom att de inte följer påbuden och förbuden i Sikh Reht Maryada. 

Logiken i kategoriseringen kan förstås utifrån tanken om ett kontinuum, där sikher kan välja 

att förflytta sig närmare och närmare gud. Förenklat kan det exemplifieras genom bilden av att 

de som genomgått amrit sanchar antas stå ideellt sett närmare gud, keshdharis i mitten av 

kontinuumet och sehajdharis längst ifrån. Det kan också ses som ett begrepp som hjälper den 

amritdhari dominerade sikhtraditionen att hantera diskrepans mellan idealreligion och levd 
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 Initationsriten för att bli en amritdhari. 
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 En autonom, men under påverkan av SGPC gurdwarakommitté i Delhi området. 



28 

 

religion. Inte alla sikher som antas vara en del av sikhgemenskapen deltar i det religiösa livet 

eller praktiserar sin religion. Genom att applicera sehajdhari läggs då ett antagande om att de 

med tiden kommer delta mer, antingen i detta liv eller nästa (Kaur Takhar, 2005, s.28) 

SGPCs intresse att beskära röstlängden kan ses som ett utryck för en religiöst 

motiverad gränsbevarande handling, då endast de som upprätthåller de korrekta attributen och 

därigenom den ”autentiska” sikhismen får påverka förvaltningen av gurdwaran. SGPC har ett 

intresse att hålla röstlängden begränsad då man vill bevara och beskydda den religiösa kärnan, 

och upprätthålla den sanna sikhismen. Att låta personer som inte följer lärans centrala 

principer rösta, kan då förstås som ett hot mot sikhismen i det att det påverkar hur 

gurdwarorna administreras. Utöver det har sikhintressepartiet Akali Dal ett intresse av att 

kommittévalet har en liten, men rättrogen väljarkår framför en större med mångtydiga 

intressen. En liten mer enhetlig väljarkår skulle göra att de bibehåller möjligheten att påverka 

SGPCs arbete. Med den nya lagen skulle keshdharis behålla sin plats i röstlängden. Dock är 

endast de sikher som genomgått amrit sanchar som är valbara (Singh Nibber, 2016). 

2.3 Sikh Reht Maryada 

Rahitnama litteraturen är en litteraturtradition som uttrycker tro- och handlingsförskrifter för 

khalsa. Termens ursprung kan härledas från guru Nanaks levetid, där rahit åsyftade 

uppmaningar. Efter guru Gobind Singhs etablerande av khalsa, kom rahitlitteraturen att i 

ökande grad ses som handlingsföreskrifter som konkretiserade påbud/förbud för de sikher 

som valt att bli amritdharis. Litteraturen har varit utvecklad under lång tid. Delar har uppstått 

både genom ledare, lärdas eller gemenskapens beslut, eller genom inkorporering av tradition. 

Olika rahitsamlingar har betonat olika aspekter av religionen och uppvisat hållningar till andra 

grupper. Fokus har ändrats över tid och speglar ofta kontexten samlingen skrevs i. I den 

sikhiska traditionen som normativt dominerar idag genom SGPC, utgår man ifrån tanken att 

essenssubstansen av rahit blev infört utav guru Gobind Singh. De utgår i att merparten skall 

ha blivit presenterat under vaisakhi 1699. Genom historien har det figurerat ett flertal olika 

rahitsamlingar och de äldsta som kunnat dateras är från mellan 1740 och 1765 (Mcleod, 1989, 

s.30-41). 

År 1931 utsåg SGPC en kommitté att sammanställda en rahitsamling som skulle definiera 

vad de menade sikhismen var, och vad som kännetecknande en sikh. Den utsedda kommittén 

utgick då från ett flertal olika tidigare utgivna rahitsamlingar. Skriftsamlingens innehåll skulle 

tydliggöra och upprätthålla centrala trosartiklar och handlingsföreskrifter, för att därigenom 
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bevara khalsaidentiteten som den normativa sikhidentiteten. År 1950 publicerade så SGPC 

Sikh Reht Maryada
16

. Sikh Reht Maryada är uppdelad i sex sektioner med nio underkapitel 

som var för sig tar sig av föreskrifter och konventioner för sikhismen, gurdwaraförvaltning 

och praktiserande sikher. Genom att den är utgiven av SGPC är det idag den rahitsamling som 

de flesta praktiserande sikher förhåller sig till. Den har därför i stor grad efter dess utgivande 

fått inta rollen som normativram i förståelsen utav sikhismen och sikhidentiteten (Jacobsen, 

2006, s.71). Så även för sikherna knutna till gurdwaran i Oslo, vilket jag skall återkomma till i 

kapitel 3.2 (Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji. 2014, s.18). 

2.4 Turbandagen 

SGPC normativa ramverk har följt också sikher som emigrerat ifrån Indien. I många länder i 

västvärlden har normativa uppmaningarna ofta bemötts av hinder, och sikher har bemött dessa 

genom att försöka nå förändringar socialt och juridiskt där de har bott. Den norska 

Turbandagen är ett säreget arrangemangs för att påverka hållningen till turbanen i det norska 

samhället, men arrangemangkonceptet bär på en längre historik. 

 År 2002/2003
17

 grundlades kampanjen International Sikh Turban Day utav 

organisationen Sikh Children Forum. Sikh Children Forum är en internationell 

frivillighetsorganisation med bas i Fremont, Kalifornien. Det uttalade målet är att utbilda 

sikher och icke-sikher om sikhismen (Sikh Children Forum,U.Å A). På deras hemsida 

www.sikhturbanday.org presenteras dagens grundidé: Det är en kampanj etablerad för att 

främja ökat turbananvändande bland sikhbarn och vuxna sikher på världsbasis. Kampanjen 

genomförs för att popularisera turbanen som en symbol för personlig, religiös och social 

identitet bland den tilltänkta målgruppen. Dagen som är utvald för detta ändamål är den 13:e 

april, samma dag som vaisakhi, årsdagen utav den tionde gurus etablerande utav khalsa. 

International Sikh Turban Day är också en dag vigd till att kunna informera och utbilda icke-

sikher om vilka sikherna är, sikhismen och varför turbanen är så viktig för sikherna. Dagen 

ger möjligheten att visa hur sikher särskiljer sig ifrån andra minoriteter som exempelvis 

muslimer. Det blir också ett tillfälle enligt initiativtagarna att kunna berätta om sikhernas 

historiska kamp för alla människors frihet och jämlikhet. Initiativtagarna till evenemanget 

resonerar också att om det omgivande samhället får kunskap och förståelse för sikhismen, kan 
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 Alternativ stavningsform som förekommer i forskningslitteraturen är också Sikh Rahit Maryada och Sikh 
Rehat Maryada. Jag förhåller mig till den stavning som förekommer i den engelska utgåvan från 1994. 
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 Båda årstalen figurerar på deras hemsida www.sikhturbanday.org. 

http://www.sikhturbanday.org/
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det underlätta för sikher att följa det religiösa påbudet att gå med turban. Genom att göra 

turbanen till en livsstil vill Sikh Children Forum stärka gemenskapen i diasporagrupperna runt 

om i världen. Turbandagen bidrar därför med att bevara och stärka det kulturella arvet och 

identiteten (Sikh Children Forum, U.Å B). Konceptet fick en än större internationell spridning 

då Manjit Singh Calcutta, sekreteraren för SGPC 2004 gick ut i media och uppmanade både 

sikher i Punjab och i diasporaförsamlingar att ta initiativ till egna lokala 

turbandagsarrangemang på vaisakhidagen. Singh Calcutta betonade i sin uppmaning speciellt 

problemen sikher upplevt i väst efter 9/11 samt den franska lagstiftningen, som ämnade 

förbjuda religiösa symboler på offentlig plats och byggnader (Jolly, 2004).  

Konceptet Turbandagen har internationellt upp genom åren arrangerats under flera 

varierade namn som ”International Dastar Day”, ”Turban up!”, ”Sikh turban awarness day”, 

”Canada day, the turban way” med mera. Arrangemanget har inte varit fast knuten till 

vaisakhi utan har på olika platser utförts på olika dagar. I exempelvis Kanada har 

arrangemanget utförts på Kanadas nationaldag den första juli. Vissa grupper har utfört 

Turbandagen sporadiskt, andra flera gånger per år. Turbandagens bakgrund blir ofta 

presenterat som ett lokalt initiativ motiverat av sikhers upplevelser och erfarenheter i sin egna 

lokala miljö. Exempelvis presenterade den Englands baserade TV-kanalen Sikh Channel 

arrangemanget Dastar Day som ett initiativ för att bemöta sikhers utsatthet i 

säkerhetskontroller på flygplatser. En New York-baserad Turbandag som år 2017 utfördes på 

Times Square presenterar en bakgrundshistoria av att ha grundlagts av studenter på ett lokalt 

college. Ofta uttrycker dessutom de lokala initiativen en lokal förankring genom att sätta 

likhetstecken mellan sikhismens centrala budskap och positivt laddade värderingar på den 

plats som sikherna lever och verkar i. I Kanada presenteras sikhvärderingar som det samma 

som kanadensiska värderingar, och i New York likställs sikhvärderingar med amerikanska 

värderingar. Det är dessa värderingar som turbanen i sin tur uttrycks att symbolisera 

(Hindustan Times, 2017| Sikhnet, 2013)| Sikh Channel, U.Å). den norska Turbandagen har 

genomförts i Oslo sedan 2010. Arrangemanget i Oslo återkommer jag till i kapitel 4.4. 
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3 Sikher i Norge 

3.1 Tidigare forskning på sikher i Norge 

Sikherna är en liten minoritet med endast runt 3.650 medlemmar registrerade i en av de tre 

norska gurdwarorna. Detta kan sättas i paritet med att de muslimska trossamfunden i Norge 

tillsammans har runt 153.000 registrerade medlemmar (Statistisk Sentralbyrå, 2017). De flesta 

forskningsbidragen om sikher i Norge är kapitelbidrag i redigerade boksamlingar. Den största 

bidragsgivaren i forskningen om sikherna i Norge är professor Knut Axel Jacobsen. Hans bok 

Sikhismen: Historie, tradisjon og kultur från år 2006 var den första boken skriven av en norsk 

forskare där de norska sikherna fick ett större utrymme. Professor Jacobsen har också bidragit 

med att redigera böcker som Sikhs in Europe (2011) och Sikhs Across Borders (2012) där han 

också bidrar med kapitel om norska sikher. Senaste bidraget finns i Brills Encyclopedia of 

Sikhism volume 1 från år 2017. Vilde Reichelt har i ett kapitel av boken Religiøse ledere – 

makt og avmakt i norske trossamfunn från år 2012 undersökt gurdwarans maktstruktur och 

ledarskap. År 2014 skrev Ida Therese Johannessen om sikher i Norges pilgrimresor till 

Amritsar och hur det påverkade deras religiösa liv hemma i Norge. I boken Religion og 

Ungdom som släpptes hösten 2017 skriver Lill Vramo om norska sikhers relation till oklippt 

hår och turbanen samt genomförandet av Turbandagen år 2013.  

 Trots det begränsade antalet av tidigare forskningsbidrag, är sikhernas snart 50åriga 

historia i Norge gott dokumenterad. En historia jag här nu skall presentera. 

3.2 Sikhernas historia i Norge  

År 1969 ankom de första sikherna till Norge. Deras etablering var en del utav den 

arbetsmigration som startade i slutet av 60-talet. I huvudsak var de arbetsmigranter och de 

första sikherna som kom var unga män. Många av berättelserna ifrån migranterna betonar 

slump och äventyrslust som förklaring till hur de kom till Norge. Genom etableringen av 

Indian welfare society of Norway (IWS) År 1971 möjliggjordes ett forum för både kontakt 

och stöd som sociala aktiviteter och traditionsfiranden. Efter restriktionerna kopplat till 1975 

års invandringsstopp ändrades sikhernas migrationsmönster. Familjeetablering och 

familjeåterförening, blev nu den huvudsakliga migrationsformen till Norge. 

Familjeetableringen ledde till ett större fokus bland sikherna att organisera de religiösa 

traditionerna. Den första Guru Granth Sahib transporterades till Norge 1979. Året 1981 
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grundades Gurdwara Seva Sabha vars mål var att samla in pengar till en lokal för att kunna 

etablera en gurdwara. Detta lyckades och år 1983 öppnade Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji 

på Alnabru i Oslo. Att få grunda en gurdwara sågs som centralt i sikhmiljön för att kunna 

möjliggöra att de nästkommande generationer skulle kunna få del av deras religiösa och 

kulturella traditioner (Jacobsen, 2011, s.19,21-23). 

Etableringshistorien uppvisar ett liknande mönster som andra religiösa minoriteter 

som invandrat under andra delen utav 1900-talet. Vogts (2000, s.15-18) redogörelse av den 

migrationen ifrån muslimska länder och grundläggande utav moskéer visar på det samma. 

Ensamma män i slutet av 60-talet som var på jakt efter lyckan och arbete. De religiösa och 

kulturella delarna, organiseras först genom den nationellt organiserade 

välfärdsorganisationen. Den religiösa aktiviteten ökade i fokus och organiseringen av moskéer 

tog fart när familjeåterföreningen och etableringen påbörjats. 

Det var inte bara genom arbetsmigration och familjeåterförening som sikher etablerade 

sig i Norge. Khalistanrörelsens konflikt i Indien med den indiska regeringen resulterade i att 

det under 80- och början av 90-talet också kom sikher till Norge som flyktingar. De nya 

migranterna påverkade i sin tur sikhminoritetens organisering och interna dynamik (Jacobsen, 

2011, s.26), vilket jag återkommer till senare i genomgången utav gurdwaran. 

Som tidigare nämnts i kapitlet Det Norska integrationsfältet, kan den religiösa 

institutionen få en ökat betydelse bland migranter än den tidigare hade i hemlandet. 

Religionen kan verka vitaliserande i det att religionen blir ett sätt att stärka gemenskapen och 

de sociala nätverken för minoriteten. Institutionen tenderar att få en roll som bärare av 

kulturell och språklig identitet och utformar ordningar som institutionen tidigare inte stått för, 

för att tillgodose sina medlemmars behov och intressen. Ofta får gurdwaror i 

diasporaförsamlingar en funktion att utgöra både en religiös som en kulturell reservoar som 

skapar stimuli och tillgänglighet för medlemmen. De blir en form av transnationell knutpunkt 

som möjliggör upprätthållande, vidareförande och konstruktion utav en sikhidentitet och 

kontakt med punjabisk kultur för gurdwarans medlemmar. Ett exempel på detta som går att 

finna i gurdwaran på Alnabru är arbetet med språket punjabi och alfabetet gurmukhi. 

Bevarandet av språket upprätthålls både institutionellt och genom samverkan. Gurdwarans 

stadgar konkretiserar att organisationens uppgifter bland annat är att lära ut punjabi och 

gurmukhi (Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, 2014, s.18). Det är också på punjabi som 

recitationen utav Guru Granth Sahib utförs på under ceremonier och gudstjänster. Genom 

samverkan under ritualer, utförande av arbetsuppgifter och i dagliga samtal mellan 

medlemmar blir gurdwaran också en arena där språket upprätthålls. Jacobsen (2012, s.105) 
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pekar också han på hur gurdwaran är en institution som upprätthåller och bevarar 

sikhtraditionen och punjabikulturen bland dess medlemmar. Också han pekar på språkets roll 

både som heligt och profant. Andra exempel är langarinstitutionens
18

 bevarande av punjabiska 

köket och bärande av traditionell klädsel under firanden. Var gränserna går för vad som är den 

sikhiska religionen och vad som är uttryck för den punjabiska kulturen är inte alltid helt klart 

och överlappar då gurdwarorna tillgodoser och vidareför båda två. Gurdwarans roll är dock 

inte enbart betingat av att den verkar i en diaspora och medlemmarnas efterfrågan av att få 

behov uppfyllda. Som jag nämner i 2.1 är gurdwarans centralitet tydligt uttryckt i den 

sikhtraditionen sikherna i Oslos gurdwara knyter sig till. Det finns därför också ett tydligt 

religiöst incentiv till medlemskap och deltagande bland praktiserande sikher. 

Gurdwaran i Oslos tillknytning till SGPC blir uttryckt i organisationens stadgar. Detta 

genom att stadgarna är utformat för att vara i samklang med Sikh Reht Maryada och Akhal 

Takht. Det är SGPC som sammanställt och utgett Sikh Reht Maryada. Ledarämbetet för Akal 

Takht blir också utsedd utav SGPC. Predikan utav budskapet i Guru Granth Sahib och den 

tionde guru skall ske i samsvar med Sikh Reht Maryada. Alla uppgifter och arbeten i 

gurdwarans namn skall utföras i enlighet med den. För att vara medlem måste personen ifråga 

bekänna sig till tron att de 10 gurus är en och samma guru, att Guru Granth Sahib är ens 

frälsare, tro på den tionde guruns amrit
19

, respektera gurmat
20

 och Sikh Reht Marayda. En 

medlem kan heller inte yttra sig i strid med Sikh Reht Maryada. För att vara valbar för en plats 

i styret måste man dessutom ha genomgått amrit sanchar, kunna läsa och skriva punjabi och 

gurmukhi (Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, 2014, s.18). Dessa centrala stadgeramarar för 

gurdwarans arbete och styrelsekriterier är dock inte något som stått sedan etableringen av 

gurdwaran i början på 1980-talet. Kravet på att exempelvis styremedlemmar måste vara 

amritdhari kom som en del utav en kompromisslösning för att ordna upp i konflikten som 

präglade gurdwaran under lång tid. Den mäklades fram av att ledaren för Akal thakt i 

Amritsar som kom till Norge för att medla (Jacobsen, 2006, s.113). 

Konflikten pågick från slutet av 1980-talet till in på 2000-talet, men ändrades i karaktär. 

Konflikten handlade de första åren om frågan gällande Khalistan och sikhernas 

självständighetskamp i Indien vid denna tid. Konflikten blossade stundtals upp till en hätsk 

nivå och år 1993 blev en polis knivstucken i handen när de ryckt ut till gurdwaran efter larm 

om slagsmål (Bjørklid, 1993). I februari 1997 tvingades polisen att låsa templet så ingen av de 

                                                 
18

 Gratis matservering, presenteras närmare i kapitel 5.2.1. 
19

 Här syftat på amrit sanchar, khalsas invigningsritual. 
20

 Sikhismens levnadssätt. 
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rivaliserande fraktionerna fick tillgång till lokalen tills grupperna gjort upp, slutit fred och valt 

en ledare till styrelsen. Då hade fylkesmannen gett dem frist fram till den 15:e mars för att få 

fortsätta vara godkänd som trosförsamling (Pedersen, 1997). 

Konflikten 1997 stod mellan en ortodox och en liberal fraktion, där den ortodoxa var 

knuten till kampen för Khalistan. År 2002 stoppade fylkesmannen i Oslo pengastödet till 

gurdwaran på grund av de interna stridernas omfattning. Sikher som hade exkluderats hade 

vid samma tid valt gå till rätten för att upphäva utslutningsbeslutet. Konflikten stod också nu 

mellan en ortodox och liberal fraktion där den ortodoxkontrollerade styrelsen uteslöt 

medlemmar som inte ansågs rättrogna, då de bland annat inte bar turban (Pham, 2003). 

Jacobsen (2011, s.26) menar utifrån observationer i England att en del i orsaken till 

konflikter som uppstår i gurdwaror ligger i att organisationsstrukturen bland sikher baserar sig 

på fraktionering där medlemmar samlar sig kring olika centrala ledare inom institutionen. Den 

som kontrollerar gurdwaran, kontrollerar då sikhmiljön. Konfliktsituationen i Oslo liknar 

Jacobsens observationer i England. Ofta har det centrerats kring enskilda personers intresse av 

att kontrollera gurdwaran och få den att arbeta efter en viss agenda. Att det drivs 

konkurrerande agendor som påverkar kontinuitet i arbetet och driften av gurdwaran är också 

något som bekräftas av informanter till denna uppsats. 

Under slutet av 2000-talet präglades gurdwaran återigen av interna slitningar och 

statsstödet uteblev än en gång. Under året 2010 hade styrelsen endast kvinnliga medlemmar, 

då att männen i styrelsen valt att avgå efter en kontrovers angående ett beslut taget efter 

uppmaning ifrån Akal Tahkt om att neka en föreläsare att tala i gurdwaran. Detta var på grund 

av budskapet denne förmedlade om Dasam granth litteraturen. Föreläsaren menade att det 

inte kan ha varit den tionde gurun som skrivit Dasam granth. Det är en ståndpunkt som 

avviker ifrån och bryter med föreskrifterna i Sikh Reht Maryada (jacobsen, 2011, s.26). 

Denna konflikt pekar enligt Reichelt (2012, s.174) på att gurdwaran upprätthåller en viss 

autonomi, då mötet med föreläsaren hölls i andra lokaler och inte bojkottades av alla 

medlemmar trots uppmaningarna ifrån Akal Takht. Efter år 2011 kan Gurdwaran i Oslo sägas 

ha uppnått en stabilitet i sin verksamhet. Fylkesmannen hade då under ett par år inte erkänt 

gurdwaran som trossamfund, då valet av styrelse inte utförts demokratiskt, något gurdwaran 

återigen fick till under sommaren 2011 (Reichelt, 2012,s. 178). Arbetet för att uppnå stabilitet 

i gurdwaran uttrycks bland annat i gurdwarans stadgar. Paragraf 8 sätter ramar kring 

konflikthantering i gurdwaran. Paragraf 2.4.4 uttrycker att ingen under generalförsamling får 

tilltala någon närvarande nedlåtande och kommer bli utvisad ifrån mötet om personen ifråga 

inte behärskar sig (Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, 2014, s. 18 & 20).  
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År 2005 uppmanade styrelsen av gurdwaran fem unga aktiva sikher att organisera en 

ungdomsgrupp i gurdwaran. Det är till Unge Sikher vi nu skall vända blicken till. 
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4 Unge Sikher 

4.1 Etableringen av Unge Sikher 

Unge Sikher är gurdwaran i Oslos ungdomsförening. Det grundades 2005 under namnet 

Gurmat Naujovan Sabah. Den dåvarande ledaren Santokh Singh tog initiativet och 

uppmuntrade fem ungdomar i församlingen att organisera en ungdomsgrupp för att kunna 

vidareföra sikhismen och sikhidentiteten till barn och ungdomar i en norsk kontext. År 2010 

ändrade de namnet till Unge Sikher för att tydligare spegla gruppens arbete och funktion 

(Jacobsen, 2017, s.535). 

Det fanns en upplevelse av att många unga föll ifrån och någonting behövde göras för 

att barn och unga skulle bevara sin anknytning till religionen och identiteten. En av orsakerna 

till att unga föll ifrån förklaras i den första generationens etableringsprocess in i det norska 

samhället. Som Informant C sa om erfarenheten med att växa upp som andra generations 

sikh i Oslo. 

Informant C: På den tiden hade inte sikhföräldrar tiden till att lära upp sina barn, eller ta 

vara på sikhismen och föra det vidare till nästa generation. För man kom hit som ny, man var 

tvungen att etablera sig själv, man hade ett jobb som var utanför kontorstid. Eller att man 

jobbade mer för att få ändarna till att mötas och barnen var mer hemma ensamma eller 

hittade på bus med andra. Det gjorde att de barnen och den generationen inte fick den 

anknytningen till sikhismen som man kanske får idag. Sikherna idag har som grupp fått bättre 

jobb och har mera fritid. Det ger mer möjlighet att vara del i gurdwaran. Samtidigt har 

gurdwaran fått bättre arrangemang för barnen och man tar tag i dem tidigare. Förr var allt 

på de vuxnas nivå och barnen föll bort. ... Det också att de var olika grupperingar, 

gurdwaran var stängd en stund. Då blev man ju totalt isolerad. 

Ungdomsgruppen fick också uppgiften att hantera kontakten och relationen med det norska 

samhället. Centralt i sin vision sätter de informationsspridning, där de skall vara en 

norskspråkigt erbjudande för sikher och ett sikherbjudande till det norska samhället (Sikher i 

Norge, U.Å). Därför kan deras arbete ses som dubbelt: Internt arbete för att stärka barn och 

ungas sikhidentitet och kunskap; och externt arbete för att öka kommunikationen och den 

positiva bilden av sikher i det norska samhället. 
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4.2 Unge Sikhers organisationsutveckling 

Från starten av Unge Sikher under år 2005 fram till år 2016 var organisationen utformad med 

en platt organisationsstruktur där planläggning och besluts togs informellt mellan 

medlemmarna. De är sedan 2016 igång med att konstruera en tydligare organisationsstruktur i 

gruppen. Bakgrunden kring det låg i att de drivande i Unge Sikher började uppleva att 

aktiviteter och kommunikation började bli okontrollerbara och den platta strukturen gjorde att 

ingen upplevde att de hade befogenhet till att bestämma. Dessutom är Unge Sikher i en 

process av generationsväxling. Informant A har sedan starten varit en drivande och central 

person i Unge Sikher, men är nu på väg utav ur gruppen. Informant D, uttryckte följande om 

Informant As roll i Unge Sikher: 

D:…I väldigt, väldigt många år har Unge Sikher varit synonymt med honom. …Allt som görs 

i Unge Sikher bär till och med en prägel av hans personlighet. På positiva sätt då. Som att 

dela sikhismen med alla och skapa en trygghet inåt. Såklart så skulle det ju kunna varit någon 

annan som kunde hittat på de aktiviteter vi driver, men jag känner att det har varit väldigt 

starkt uppbyggt runt honom. 

Om organisationsstrukturen uttryckte informant D. 

D: Folk kände inte att de hade rätt att ta beslut och ge order i och med att vi hade en så platt 

struktur. Något Informant A också ville att det skulle vara. Han är ju inte heller en person 

som ”skall bestämma allt”. Utifrån det kände vi att vi behövde en styrelse med specifika 

roller. Fortsätta ha en platt struktur muntligt, men det administrativa behovet fanns. 

Informant A uttrycker själv när jag intervjuade om organisationsstrukturen att hans fokus 

alltid har legat i att handla värdeskapande och genomföra aktiviteter. Han har aldrig varit 

speciellt intresserad av organisation. Samtidigt insåg han behovet av organisation och 

institutionalisering för att kunna föra vidare och effektivisera arbetet. Just att Unge Sikher är i 

en tydlig generationsväxling gör att Informant A står som ledare för organisationen på 

pappret, men att de två viceledarna fungerar som faktiska ledare. Därför fungerar han nu som 

en mentor och står mest i bakgrunden och fungerar som ett bollplank och stödresurs i 

ledarskapsarbetet. Den rollen är det tänkt att han skall ha tills de två viceledarna känner sig 

säkra nog på att kunna fortsätta på egen hand. 

Styrelsen består idag av sju medlemmar. Ledaren står med huvudansvaret och fungerar som 

ansiktet utåt. De två viceledarnas roll är att stötta upp om detta. För dessa tre styrelseposter 
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krävs dessutom att de är i sikh-saroop
21

 och avstår de fyra tabuerna klippt hår, konsumtion av 

ritualslaktat kött, otrohet och konsumtion av rusmedel. Minimiålder för att sitta i styrelsen är 

15 år och minst 40% av ena könet måste vara representerat för att upprätthålla jämställdhet 

mellan könen (Unge sikher, U.Å, s.3). 

4.3 Unge Sikhers arbete internt 

Unge Sikher tillhandahåller religionsupplärning till barn från andra klass och uppåt. 

Medlemskapet kommer i tre former, de under 35 år kan vara ordinära medlemmar. De över 35 

års ålder kan endast vara stödmedlem. Sedan finns det möjlighet att utnämna så kallade 

æresmedlemmer. Det är tidigare medlemmar som gjort en extraordinär insats för Unge Sikher. 

Dessa står fria från att betala kontingent, men har samma rättigheter och plikter som ordinära 

medlemmar (Unge Sikher, U.Å, s.1). Samtalsspråket är på norska för att tillgängligheten skall 

var största möjliga. Bakgrunden till att etablera en ungdomsorganisation låg i behovet av att 

kunna bevara och föra vidare sikhismen i en form som stärkte och motiverade deltagande 

bland de sikher som växt upp i Norge, samt att stärka sikhidentiteten bland sikher som växer 

upp i Norge. I sikhiskolen får barn och unga lära sig grunderna i sikhismen utifrån deras egen 

tillvaro och vardag. En lördag i månaden så hålls det temakvällar, kallade Basic Sikhi. Där tas 

aktuella teman och saker upp och fokus ligger på gemenskapen och identitet. Det är en arena 

där de aktiva medlemmarna alternerar ansvaret och håller föredrag om historiska personer, 

händelser med mera. Sikh camp arrangeras cirka en gång om året. Det är ett par dagar med 

intensiv religionsundervisning och samkväm. År 2017 arrangerades Sikh camp mellan 7-10 

augusti, där de tre första dagarna var för barn i åldern 7-13 år och den sista dagen för 

tonåringar och unga vuxna i åldrarna 14-35 år. 

Unge Sikhers tanke om att vara en organisation för sikher i Norge uttrycks inte bara i 

inåt- och utåtriktade aktiviteter kopplat till sikhismen. Styrelsen har också en 

medlemsansvarig vars uppgift är att etablera en resursdatabas. Databasen skall ge en översikt 

över vilka resurser och vilka behov som kan tillgodoses internt i sikhmiljön. Målet är att 

kunna förenkla, dels Unge Sikhers framtida verksamhet, men den skall också fungera som 

stöd för sikher som kan komma att vara i behov av exempelvis juridisk rådgivning eller 

liknande. 
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 Upprätthåller föreskrifterna i Sikh Reht Maryada, men som inte nödvändigtvis har genomfört amrit sanchar. 
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Mycket av arbetet ligger i att få ungdomar att fortsätta vara aktiva när de kommer upp i 

tonåren. En informant uttryckte under en av fältobservationerna detta som ett problem som 

gruppen arbetar med att ta tag i. Flera uttryckte en förståelse att det är svårt att hålla många 

unga motiverade att delta och praktisera sikhismen då det finns många val att göra i Norge. 

Ofta upplevs religionen som svår att kombinera med andra intressen, vilket gör att den 

nedprioriteras. Ett återkommande exempel som förs fram är att unga upplever det som en 

utmaning att skilja sig ut från mängden, vilket exempelvis ett turbanbärande medför. Att få 

sikhungdomar att stanna kvar hanteras av de aktiva både utifrån ett teologiskt perspektiv som 

utifrån ett profant perspektiv. Den frälsningslära som Unge Sikher bekänner sig till uttrycker 

vikten av individens egen intention att följa sikhismens lära och handla i linje med den. 

Utifrån det perspektivet resonerar de att det helt enkelt inte går att tvinga eller övertala någon 

till att praktisera sikhismen. Valet att delta måste snarare utgå ifrån individen. Att förenkla 

och underlätta detta blir då strategin för att få fler unga att fortsätta vara aktiva och 

praktiserande sikher, som Informant A uttryckte det. Han betonade att det viktiga är att de 

som faktiskt deltar är motiverade, och dem skall Unge Sikher ta hand om. De avvaktar helt 

enkelt ungas egna initiativ. Samtidigt uttrycks ett profant perspektiv på problemet. Man utgår 

ifrån erfarenheten av den förändrade aktivitetsnivån i frivillighetsorganisationer. Det går i 

fluktuerande vågor, ibland är fler aktiva ibland mindre.  

Unge Sikher når ut till sin målgrupp genom kontakt i gurdwaran och de sociala 

nätverken i miljön. Miljön är liten och många av de deltagande har växt upp tillsammans, och 

deras föräldrar är antingen släkt eller känner varandra väl. Också hemsidor och sociala medier 

används. På www.sikher.no har Unge Sikher en egen undermeny med information om deras 

interna aktiviteter och kontaktuppgifter för att få genomföra besök i gurdwaran. Dessutom 

tillhandahåller de läroresurser till sikher och intresserade med länkar för vidare läsning. Det 

finns färdiga powerpoints som kan användas för elevers skolpresentationer och 

informationsbroschyrer om sikher. På sociala medier använder de sig av två 

kommunikationsprofiler, utefter vilken tilltänkt målgrupp man vill nå ut till. På Facebook och 

Instagram har de en användare som heter Unge Sikher som informerar om arrangemang och 

aktiviteter de organiserar internt. När det kommer till utåtriktad kommunikation är det i 

huvudsak via hemsidan www.turbandagen.no, facebookgruppen Turbandagen eller 

instagramprofilen @Turbandagen det sker på. Turbandagen har också en egen youtubekanal 

med reklamklipp för Turbandagen. 

http://www.sikher.no/
http://www.turbandagen.no/
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4.4 Unge Sikhers utåtriktade arbete 

En av de huvudsakliga uppgifterna som Unge Sikher har knutet till sitt ansvar är att 

representera gurdwaran utåt, att ta emot besök och genomföra informationsföredrag riktat till 

icke-sikher i gurdwaran. Att öppna sina lokaler och bjuda in samhället, är vanligt bland 

etablerade religiösa minoritetsgrupper i Oslo. Exempelvis både ICC moskén och 

Ahmadiyyamoskén erbjuder skolbesök, föredrag och förevisningar av sina lokaler för 

utomstående (Islamic Culture Center, U.Å| Ahmadiyya Muslim Jama´at, U.Å). Det är ett sätt 

att möta samhället på och kunna informera om sin religion och sig själva på. Besök i 

gurdwaran på Alnabru är en vanligt förekommande aktivitet och har pågått sen 1990-talet. 

Sen etablerandet av Unge Sikher är det de som har fått ansvaret att arrangera och ta emot 

besökare. På besöken får de besökande information om den sikhismen, gurdwaran i Oslo, 

samt deras olika institutioner som khalsa och langaren. Det informeras också om sikhmiljön i 

Norge. Unge Sikher bjuder både in till, och får förfrågningar om informationsbesök. I 

gurdwaran genomför de ca 50 informationsföredrag för besökare varje år. Vanligaste besöken 

är skolbesök från högstadieklasser, gymnasieklasser samt universitet- och högskolestudenter. 

Informationsbesöket tillrättaläggs efter besökarens ålder och kunskapsnivå. Besöken ses av 

Unge Sikher som en viktig del i sin utåtriktade aktivitet. Informationsföredragen ses som en 

del i deras arbete att bygga broar, minska främlingsfientlighet och bana väg för en dialog 

mellan det norska samhället och sikhminoriteten.  

 Unge Sikher har också organiserat socialt arbete för utsatta grupper i samhället. Under 

år 2015 organiserade dem bland annat langarkök och utdelning av förnödenheter till 

asylsökande utanför polisens lokaler på Tøyen i Oslo. De arrangerade också under samma tid 

en aktivitetsdag på ett asylboende i Askim kommune (Migrapolis, 2016). Arbetet förstås 

religiöst utifrån begreppet seva; frivilligt uppoffrande arbete. Det upplevs som en både 

medmänsklig och religiös plikt att hjälpa utsatta grupper. Det sociala arbetet är dock inte en 

frekvent del i Unge Sikhers utåtriktade arbete, men utförs på medlemmars initiativ och 

förslag. Däremot är utförandet av den norska Turbandagen en central och återkommande 

aktivitet som Unge Sikher har genomfört sedan år 2010. 

I Oslo genomförde Unge Sikher den norska Turbandagen för första gången under 2010-års 

vaisakhifirande. I ett partytält på Universitetsplasssen på sidan av Karl-Johan stod de och knöt 

150 turbaner på förbipasserande norrmän. På Unge Sikhers egen blogg kan man läsa i ett 

inläggsreferat om dagen där det konkluderas att evenemanget sågs som vällyckat. Det 

uttryckta målet var att återlansera turbanen som en symbol för solidaritet och samhällets goda 
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principiella värderingar. Genom arrangemanget vill man dessutom nå ut till samhället, för att 

ge samhället en större kunskap om sikherna. Det i sin tur uttrycker Unge Sikher, kan bidra till 

att bryta ned de negativa associationer sikhers utseende kopplas ihop med. Som ett uttryck för 

solidaritet valde Unge Sikher dessutom att samla in pengar till jordbävningskatastrofen i Chile 

(Unge Sikher, 2010). 

Informant A presenteras ofta som ledaren av och initiativtagaren till att Unge Sikher 

skulle arrangera Turbandagen. Under en intervju berättade han om hur initiativet till idéen 

uppstod: 

A: Vi har gått i tåg upp för Karl Johan i många år. Kanske i 20 år nu. När vi firade vaisakhi, 

vår största högtid, eller en av de största i alla fall. Då brukade alla sikher samlas vid 

Jernbanetorget och i tåg gå upp till Universitetsplassen. Så kände vi unga att när vi går upp 

dit så inbillade sig våra föräldrar att de nu berättade för Norge om vilka dem var. Utöver 

firandet då. Vi kände snarare att, när vi gick där så var det ju inte så att vi bjöd in samhället 

till att prata med oss. Vi byggde inte upp till en dialog, för det var bara 1.000 människor som 

marscherade. Så vi hade behov av att finna något som gjorde att vi aktivt bjöd in samhället vi 

är i. Speciellt när vi är i Norge, nej Oslo centrum. Det var egentligen det de växte ut ifrån. Så 

bollade vi idéer runt det. Jag var i Berlin några veckor innan och satt på café med en kompis 

som jag frågade om han hade någon idé. Han hade studerat på Berkeley. Där hade de haft 

något som hette ”Burqa day”. Där studenter fick pröva burqa en dag och gå runt i det och 

känna på den upplevelsen. Då föreslog han att det kanske kunde vara något. Så vi föreslog 

det för de äldre och de var positiva. Så vi prövade och det fick positiv respons. 

En faktor som också kan ha bidragit till att initiativet blev gott mottaget i gurdwaran, var 

bland annat den pågående och konfliktbetonade mediala och politiska debatten om religiös 

klädsel i polisväsendet under år 2009. Debatten startade år 2008 då en muslimsk kvinna 

kontaktade politidirektoratet och frågade om möjligheten att bära hijab med polisuniformen. I 

februari 2009 kungjordes det utav regeringen att utredningen som skulle utreda frågan om 

religiös huvudbonad inom polisen skulle läggas ner (Verdens Gang, 2010). Förbudet var 

också något som berörde sikhernas turban. Sikher deltog i debatten och uttalade sig emot 

förbudet, men saken var i media tematiskt fokuserad i huvudsak på hijaben (Braathen, 2009). 

Just det faktum att sikher upplevde att deras röst inte blev hörd i offentligheten menar 

Jacobsen (2011,s.28) bidrog till en vilja att nå ut till samhället och berätta vilka de var. 

Turbandagen har efter 2010 växt kontinuerligt varje år med fler och fler moment. Året 

2011 så delades det ut 600 turbaner, och om man ville, kunde besökaren få ta ett porträttfoto 
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iförd turbanen. Nytt för året var filmvisning och informationsplakat om sikher och sikhismen. 

Man samlade dessutom in pengar till PlanNorge. Definitionen av turbanens symbolbetydelse 

konkretiserades. Turbanen presenterades nu som en symbol för solidaritet, jämställdhet och 

religionsfrihet (Unge Sikher, 2011). 

År 2012 hade konceptet utvecklat sig ytterligare och man flyttade arrangemanget till 

Rådhusplassen för att få mera utrymme. Det delades ut 1.500 turbaner. Man kunde också 

uppleva en indisk marknadsgata, få smaka på sötsaker och besöka ett upplevelsestält med 

information om sikher och sikhismen. Det hela ackompanjerat av kirtan. Man kunde även ta 

en porträttbild av sig själv och tillverka en buttonsknapp (Unge Sikher, 2012). År 2013 växte 

dagen ytterligare med 10.000 besökare och 2.000 knutna turbaner. Festområdet var för året 

utformat som en indisk landsby (Haugsvær, 2013). År 2014 introducerades en turbanskolan 

där besökare fick ta en snabbkurs i turbankunskap som belönades med diplom utav 

turbanskolans rektor (Skorpen, 2014). 

År 2015 var det nya i arrangemanget att besökare som prövade ut turban uppmanades 

att delta i skapelsen av ett turbanhjärta som skulle fotograferas ifrån luften. Likt tidigare år 

uttrycks turbanen av Unge Sikher som en symbol för solidaritet, jämställdhet och 

religionsfrihet. Men man uttrycker vidare att man har ett mål om att med hjälp av 

Turbandagen ofarliggöra det att vara annorlunda generellt i samhället. Dessutom önskade de 

att med dagen bidra till att göra Norge till världens bästa land att vara annorlunda i ”Å gjøre 

Norge til verdens beste land å være annerledes i”. Genom att informera om sin identitet och 

religion ville Unge Sikher bidra till att minska främlingsfientligheten. Det var ett uttryck för 

tron på att om det att vara annorlunda fick blomstra i det norska samhället, skulle det bidra till 

att göra Norge till ett rikare land. (Utrop Redaksjonen, 2015).År 2016 hade Turbandagen 

flyttat till platsen Spikersuppa mellan Stortinget och Slottet. Det knöts cirka 2.500 turbaner på 

de 10.000 besökare och kön för att få en knuten turban var flera timmar lång (Riaz, 2016). 

Turbandagen tog en ny utveckling under året 2016 i det att yttre aktörer som inte var sikher 

bidrog i arbetet. Geelmuyden Kiese, ett av nordens ledande kommunikation- och PR-företag 

bidrog med koncept och idéutveckling. Tillsammans med Flytoget arrangerades det en 

turbandag på Oslo Sentralstasjon där den som prövade turban fick resa gratis med Flytoget. 

Också köpcentret Paleet deltog i arrangemanget och alla mannekängdockor bar för dagen 

turbaner (Kreativt Forum, 2016). För utförandet på Oslo S vann Turbandagen, flytoget och 

Geelmuyden Kiese dessutom pris för bästa samhällsnyttiga bidrag under 2016 på HSMAIs 

(Hospitality Sales & Marketing Association International) eventbranschfest (HSMAI 

Redaksjonen, 2016). 
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Unge Sikhers arbete med arrangemanget Turbandagen har alltså utvecklat sig över tid 

med både aktiviteter, symbolik, budskap och startat samarbete med företag utifrån. I 

nästkommande avsnitt presenteras genomförandet i praktiken vilket observerades i fält under 

år 2017. 
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5 Fältarbete 

5.1 Den norska Turbandagen 2017 

5.1.1 Förberedelser 

För ett stort arrangemang som Turbandagen är det mycket som skall vara på plats och i 

iordninggjort. Informant A står som ansvarig ledare för dagen, men det kommer ofta uttryck 

för att hierarki blir problematiserat i gruppen. Som informant A själv uttrycker sig om 

ansvarsfördelningen; 

A: Sikhismen betonar likhet och sådär, så vi försöker att ha det så lite hierarkiskt som möjligt. 

Vi har nio ansvarsområden som är fördelade på tre personer som följer upp dem. Men vi 

undgår att kalla någon ledare och säga att någon jobbar för ledaren. För det är en dugnad 

då. Dugnad behöver ju såklart en struktur. Vi har det men vi prövar att ha så lite top-down 

struktur som möjligt. 

Informant B som har erfarenhet att delta som frivillig under Turbandagen menar; 

B: Jag känner personligen inte att det är någon hierarki mellan dem som jobbar och dem som 

har ansvar. Alla är värda lika mycket. Bara att någon måste vara ledare för att kunna passa 

på att föregår som det skall. Det är enda gången vi har hierarki, men det är ju en viktig 

hierarki. Inte det att ledaren kan bestämma mest, alla bestämmer lika mycket. 

Den platta strukturen kom också till uttryck under planläggningsmötet och 

informationsträffen som observerades. Samtalen flöt på jämnt mellan deltagarna. 

Ansvarsfördelningen skedde efter funktion och ofta betonades vikten av att alla tog sitt ansvar 

för att egaliteten i gruppen skulle kunna upprätthållas. Arbetsmetoden upplevdes bland 

deltagarna som en kombination av att vara både den mest effektiva metoden som den mest 

religiöst korrekta. 

Intressant för 2017 års upplaga var tid- och datumförändringen. Vaisakhi, 

minnesdagen av den tionde gurus etablerande av khalsa blir traditionellt i sett firat årligen den 

13-14 april. Vanligast för sikher i Oslo har varit att fira vaisakhi närmast liggande helg, där 
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Turbandagen och nagar kirtan
22

 har genomförts på lördagen och vaiskahi firande i gurdwaran 

genomförts på söndagen. 2017 inföll den 13e och 14e april på Skärtorsdagen och 

Långfredagen. Firandet av vaisakhi i gurdwaran arrangerades söndagen den 16:e april. Detta i 

linje med gurdwaran i Oslos tradition att genomföra firandet närmast liggande söndag. Nagar 

kirtan och Turbandagen förflyttades dock till lördagen den 22:a april. Orsaken till att det detta 

år genomfördes på olika helger beror på de olika arrangemangens mål. Firandet i gurdwaran 

är riktad till sikhmiljön och sikher specifikt. De motiveras att komma för att genomföra sin 

gudstjänst och ritual som vanligt. Egentligen är inte söndagen närmast vaisakhi en viktigare 

dag än någon annan i sikhismen, men som Informant C sa ”Man har ofta ett mer spännande 

upplägg vid vaisakhi för man vet att det kommer att komma fler folk”. 

Nagar kirtan och Turbandagen är en utåtriktad aktivitet med mål att också inkludera 

icke-sikher. Icke-sikher behövs som åskådare och/eller besökare. Den som har kunskap om 

norsk ledighetskultur vet att påskveckan är en av de veckor i året där flest Oslobor reser bort 

ifrån huvudstaden för att besöka sina hytter, åka skidor eller resa utomlands. Genomförandet 

hade alltså gått fint i sig, men antalet möjliga besökare eller åskådare man vill nå ut till hade 

varit kraftigt decimerat. Poängen med Turbandagen är ju att norska majoritetsbefolkningen 

ska få en inblick i sikhernas religion, identitet och kultur. Poängen med nagar kirtan är att visa 

att sikherna är en del av och närvarar i samhället. Därför togs valet att flytta de utåtriktade 

aktiviteterna till helgen efter. 

Också tidsramen för Turbandagen blev i år förflyttad. Tidigare år har Turbandagen 

arrangerats inom tidsrymden kl 12-17, då arrangemanget i utgångspunkten var direkt knuten 

till nagar kirtan och genomförts på samma plats där marschen avslutats. Men nu sedan något 

åt tillbaka sker Turbandagen på ett eget område. Allt eftersom dagen har växt i popularitet och 

omfång, så har en interndiskussion och problematisering om bland annat tidsramen uppstått. 

Ett missnöje har uttryckts av både gurdwarans styrelse och andra sikher att många som deltar i 

vaisakhifirandet lämnar i förtid före ceremonin är färdig för att sluta upp på Turbandagen. 

Därför valde Unge Sikher att 2017 att senarelägga invigningen av Turbandagen med en 

timme. Arrangemanget blev därmed en timme kortare än tidigare, så att alla sikher kan delta i 

både Vaisakhifriandet och Turbandagen utan att det tidsmässigt kolliderar med varandra. 

Arbetsprincipen för arrangemanget är baserat på den religiösa principen seva – 

uppoffrande frivilligt arbete som skall utföras utan egenvinning. Seva är ett central begrepp 

som informanterna återkommer till gång på gång. För dem fungerar seva också som ett 

                                                 
22

 Nagar kirtan betyder direktöversatt ”göra kirtan i staden”. En årlig procession utförd på vaisakhi till minne av 
Guru Gobind Singhs etablerande av khalsa 1699. 
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hjälpmedel i det individuella arbetet att bli ett med gud. Som informant A uttryckte sig om 

sin syn på frivillighet och seva. 

Informant A: Frivilligarbete är väldigt viktigt i sikhismen. Så mycket centreras ju runt det. 

Men i slutändan handlar det ju också om din resa. Din resa att bli ett med något. Så jag 

tänker att frivilligarbetet är en viktig del men det är inte den viktigaste delen. Det är en del 

utav någonting annat. Det är ett hjälpmedel att vara en resurs i samhället, bli en bättre 

människa, känna sig själv bättre. Men i slutändan handlar det ju om de tillstånden. Det måste 

man fokusera på. Meditera, läsa, förstå och filosofera. Så det är en viktig del av mitt liv. Sen 

kan det vara svårt att balansera det med allt annat man har att göra. Frivillighet är fint men 

det borde vara något mer. 

Sevaprincipen om frivilligt arbete innefattar alla som deltar, också utomstående stödaktörer. 

Exempelvis så har Oslo kommun erbjudit pengar för att stödja genomförandet, men Unge 

Sikher har konsekvent tackat nej till detta. Turbandagens genomförande skall ske utifrån 

frivillighetsprincipen vilket också gör att man inte vill ta emot offentliga medel. Orsaken till 

det förklaras utifrån tanken om att offentliga medel gör att personer som kanske inte är 

intresserade att stödja arrangemanget indirekt gör det ändå då de har betalat skatt. De 

utomstående stödaktörerna som bidrar 2017 som Paleet, Geelmuyden Kiese och Flytoget 

agerar också dem i linje med frivillighetsprincipen och deltar gratis. Paleet hade som 

föregående år satt turban på alla anställda och skyltdockor. Det erbjuds också rabatter för alla 

som bär turban under Turbandagen. Bär man turban får man också under år 2017 åka gratis 

med Flytoget. Handlingsprincipen är dock pragmatiskt hanterad. Uppgifter de behöver hjälp 

med som exempelvis väktare nattetid kräver kvalificerad personal och ordnade 

omständigheter. Inte tillräckligt många i sikhmiljön är utbildade väktare, så det blev en tjänst 

de hyrde in. 

Efter vaisakhigudstjänsten söndagen före Turbandagen gick av stapeln hölls ett 

generellt informationsmöte för frivilliga i gurdwaran, som blev hållt av informant A. 

Konkreta uppgifter för varje momentstation togs i egna möten. Informationsmötet var generell 

information för alla frivilliga. Tanken om att det skall vara ett sätt att underlätta för sikher att 

leva med en amritdhari identitet låg hela tiden i bakgrunden. Informationsmötet bestod av 

både generell information om dagens alla moment, praktiska tips som klädsel och 

uppmaningar kring uppförande. Centralt i mötet var betoningen av att uppvisa de goda 

sikhvärderingarna och vikten av att alla bidrog. Under mötet framhävdes också det personliga 

ansvaret att agera gott för att inte skapa en dålig bild av sikher som grupp. Informant A 
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betonade sikhmiljön i Oslos styrka i att de har klarat att få fram något som Turbandagen som 

nu spridit sig internationellt och refererade till Turbandagen som utförts i New York dagen 

före. Det preciserades att Turbandagen tillhörde alla sikher och inte bara de som satt på mötet. 

Informant A uppmanade samtidigt alla frivilliga att kontakta huvudansvarig (alltså 

Informant A) före man uttalade sig i media. För att det skulle var aktuellt att uttala sig låg 

också en förväntan att den frivillige ifråga var väl förberedd och påläst. Vidare betonades 

arrangemangets dugnadsform. Dagens utförande är tänkt att ske som en dugnad till det norska 

samhället på vägnar av hela sikhkollektivet. Genom att referera till guruns uppmaning om att 

delta i samhället och arbeta för förbättring formas den religiösa ramen och uppgiften. Att 

uppnå målet att de sikher som vill gå med turban i vardagen skall kunna göra det.  

Som Informant A uttryckte det under mötet för att motivera deltagarna;  

A: Vi kan inte vänta på att majoritetssamhället skall visa ett intresse, vi måste själva ut och 

jobba för en förändring. 

Det är viktigt att betona att de frivilliga under Turbandagen är en mångfacetterad grupp som 

går bredare än Unge Sikhers medlemmar. Under en ”recap” middag efter Turbandagen 

samtalade jag med en frivillig som inte ser sig själv som religiös. Han knöt sin religiösa 

aktivitet till Indien, och när han var på besök där så var han mer aktivt deltagande. För honom 

var det snarare så att deltagandet som frivillig under Turbandagen kändes viktig för det var ett 

sätt att medverka i arbetet att stärka sikher som grupp, och få alla sikher att komma samman. 

Han kom inte heller från en särskilt religiöst aktiv familj, men flera familjemedlemmar 

agerade som frivilliga under Turbandagen. Informant B berättade att hon under flera år haft 

med sig norska vänner som inte är sikher för hjälp vid uppriggning och nedriggning av 

Turbandagen. De deltar för att de tycker arrangemanget är positivt och vill hjälpa till. 

Turbandagen 2017 bjöd på två nya händelser. Konstnären och sikhen Inkquisitive hade 

fått i uppgift att måla en väggmålning utav en manlig sikh iklädd turban på Vippa i Oslo. 

Storleken på målningen var på ca 35 x 8 meter. Målningens placering var vänd mot vattnet så 

att den blev i synvinkel för de båtar och färjor som kommer in mot Vippetangen. Målningen 

förbereddes dagarna innan Turbandagen. Utom själva turbanen. Turbanen skulle nämligen få 

samma utseende och mönster som den turban som vann tävlingen Osloturbanen.  

Att lansera Osluturbanen var ett sätt att lansera någonting nytt med årets 

genomförande. Men det skulle också vara ett uttryck för att Oslo blivit en mångkulturell stad. 

I snart 50 år har det funnits en sikhminoritet i Oslo. Osloturban kan ses som ett uttryck för 

Unge Sikhers arbete att stadfästa och synliggöra en sikhidentitet som är knuten till staden och 
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Norge. Det är också en del i Unge Sikhers arbete för att försöka underlätta och öka 

användandet av turban bland unga sikher, genom att presentera en turban som också uttrycker 

en känsla av tillhörighet till staden de bor i. Osloturbanen kan också ses som en utbredning 

utav sikhers religiösa geografi genom att skapa en symbol för Oslo som är knuten till 

sikhismen. Genom att Osloturbanen refereras till den norska traditionsenliga klädseln ”bunad” 

uttrycks ett försök att etablera en symbol som signalerar varaktighet och etablerad plats i det 

norska samhället. Osloturbanen är inte en bunad i faktiskt mening. Men kopplingen till 

bunaden kan ses i den roll och symbolik som Osloturbanen är ett försök på att upprätthålla 

och signalera, i det att bäraren explicit uppvisar sin regionala tillhörighet och bakgrund. Det är 

i Norge en traditionell regel och social kutym att bäraren av en bunad skall kunna påvisa en 

härkomst eller släktled till den region eller plats bunaden representerar. Att välja en bunad 

bara för att den är fin eller kombinera olika typer av bunader stöter ofta på blickar, 

kommentarer eller negativa reaktioner. Samma motsvarighet finns i Sverige och deras 

folkdräkter. Tanken bakom Osloturbanen blir då att liksom bunaden försöka visuellt 

representera sin bakgrund. 

Tankar om att presentera en Osloturban hade funnits sedan något år tillbaka, men det 

var 2017 den kom till att lanseras. Den blev också ett sätt att marknadsföra 2017 års 

Turbandag. I Samarbete med de tre designteamen Jenny Skavlan/Fam Irvoll, Haik och 

Holzweiler presenterades tre olika alternativ till Osloturbanens utseende. På 

www.osloturbanen.no kunde sedan den som ville rösta på sin favorit och den med flest röster 

skulle utses till att bli Osloturbanen. Dagarna före skulle också de tre alternativen stå utställda 

på Paleet för allmän beskådan. Också designteamen deltog utifrån frivillighetsprincipen. De 

bidrog också i att göra reklam för Turbandagen, då de genom sina kanaler i social media la 

upp bilder och filmer på arbetsprocessen med att ta fram sitt alternativ till Osloturbanen. Unge 

Sikher var delaktiga genom hela processen då Informant C fått ansvar att delta i möten med 

designteamen för att upplysa, komma med råd, förklara och hjälpa till i processen. Informant 

C berättade att de tydligaste förbehållet i ramarna de satte kring designprocessen var att 

turbanen inte fick framstå kränkande för någon och att den skulle behandlas med respekt. 

Annars ville de inte sätta några direkta begränsningar, då de inte ville hindra designteamens 

kreativitet. Vinnarbidraget skulle presenteras på invigningen av Turbandagen. 

 

 

http://www.osloturbanen.no/


49 

 

5.1.2 Genomförandet av norska Turbandagen 22 april 2017 

Före invigningen av 2017 års Turbandag och området öppnade uppmanade Informant A att 

alla frivilliga skall ta sig till den scen som var uppställd på området, som senare skulle husera 

ragimusiker. Också en del media stod på platsen runt scenen. Informant A startade med att 

uttrycka frasen ”Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ke Fateh”, vilket betyder ungerfär 

”Khalsa är waheguru, segern är hans”. Det är en hälsningsfras alla invigda i khalsa skall yttra 

i mötet med andra khalsainvigda (Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee [SGPC], 

1994, s.12). Han höll sedan ett motivationstal där också det tydliga målet med dagen 

framsattes. Dagen är ett frivilligt dugnads arbete sikhmiljön utför för det norska samhället för 

att göra samhället bättre. Dagen i sig uttrycks som ett signum på att Norge är ett samhälle på 

rätt väg. Målet med dagen är att Norge skall bli världens bästa land att vara annorlunda i. 

Betoningen ligger i att sikher kan upplevas som farliga och otäcka, men att Turbandagen är 

till för att visa motsatsen. Det är i sin tur också sikhers ansvar att inte bara sitta i gurdwaran, 

men räcka ut en hand för att möta det norska. Vidare blir samarbetspartnerna Paleet och 

Flytoget presenterade med deras bidrag för dagen. Avslutningsvis presenteras vinnande 

bidraget till Osloturbanen. Turbanen presenteras som ett sätt att bekräfta den norska 

identiteten sikher har och att man är en del utav Norge. Det vinnande alternativet hade 

designat av Holzweiler som med sitt designsfärg och designmönster matchade Oslos bunad. 

Geir Lippestad, den dåvarande næringsbyrådet och tidigare advokaten till Anders 

Behring Breivik fick äran att inviga turbandagen 2017 genom att klippa invigningsbandet. 

Han tilldelades en Osloturban och fick dagens första turban knuten på sitt huvud. Folk hade 

stått i timmar för att få vara med på dagen och få sig en turban knuten på huvudet. Kön till 

området sträckte sig runt hela spikersuppa-området. Under dagen kunde man observera ett 

flertal kända media- och kulturprofiler som Shiraq i hip hop bandet Karpe Diem och 

skådespelaren Odd Magnus Williamsson. 

Fesitvalområdet var uppbyggt så att de som stod i kö för turban först kom in i ett stort 

tält med skylten ”Welcome to Punjab” hängandes vid ingången. Tältet är invändigt utformat 

för att efterlikna en marknadsgata i Punjab. Det blir ett sätt att visa besökaren sikhernas 

ursprung och kulturella bakgrund. I detta tält så mötte man på sikher med traditionella kläder 

och turban som hälsade den besökande välkommen, svarade på frågor och dirigerade den 

besökande vidare. Det var trångt mellan de olika borden och vagnarna med varor. Vid ena 

sidan av tältet stod ett handelsbord med indiska skor, snacks, ett stånd med kassetter med 

bhangramusik med mera. Färgglada vimplar hängde lågt ifrån taket. Lukten ifrån langaren 
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och sorlet ifrån alla människor gör att det kanske kan förnimmas en känsla och idealiserad 

bild av att vara på en marknad i Punjab. Längs tältets ena långsida är det uppsatt en ”wall of 

fame” där bilder och fotografier på sikher som uppnått en stor respekt i sikhmiljön och i 

”väst”. Allt från gurus och sikhmartyer från 1700-talet till nutida forskare, idrottare och 

kanadensiska politiker utsmyckar denna vägg. Det dessa sikher på väggen har gemensamt är 

deras uttryckta bidrag för samhället och grupper också utanför sikhkollektivet. Det är också i 

detta tält där besökaren själv fick möjlighet att välja ut en egen turban efter eget tycke och 

smak. I tältet står också funktionärer som kommer med smakråd och delar ut turbaner till 

besökarna. 

Efter att man gått igenom marknadstältet och valt ut sin turban fick man hjälp utav en 

funktionär att förbereda turbanen för knytning. Den fuktades och strechades ut. Besökaren får 

delta i momentet och det blir en praktisk lektion i turbanförberedelserna. Efter detta fick 

besökaren stå i en kö till ett nytt tält som kallades Turban Outfitters. Det var där själva 

turbanknytandet föregick. I detta tält var det ett tjugotal stolar där besökande kunde sätta sig. 

Vid varje stol stod en funktionär redo att knyta turbanen. Alla dessa funktionärer bar de 

associerade sikh attributen med skägg och turban. Med hjärtlig ton och småprat fick den 

besökande sitta ner och få turbanen knuten av en av dessa. Samtalen fördes på både norska 

och engelska då några av funktionärerna kommit ända ifrån Indien för att delta. Efter att 

turbanen knutits färdigt fick man tillfälle att ta en selfie, sedan var det bara att gå vidare och 

besöka resterande festivalområde. På andra sidan gatan inne på festivalområdet kunde man gå 

in i ett tält med en liten fotostudio för att ta en porträttbild iförd turbanen och trycka upp en 

knappbutton som souvenir att sätta på jackan eller väskan. Lite längre bort återfanns också ett 

tält för barn där de fick godis och gavs möjlighet att pynta turbanen lite extra med bland annat 

fjädrar, samt få en mustasch målad i ansiktet. 

Centralt på festivalområdet stod scenen där en grupp på sex stycken ragimusiker 

uppträdde med klassisk kirtan. De hade kommit ifrån Storbritannien för att uppträda med 

sikhtraditionens heliga musik. De visar för besökarna under Turbandagen upp något av det 

mest heliga och centrala i sikhismen. Kirtan är central i sikhismen då den tonsätter Guru 

Granth Sahib och för den troende sikhen uttrycker gurbani, guruns budskap. Musikernas 

turbaner skiljde sig ifrån de andra turbandagsfrivilligas turbaner. De flesta manliga frivilliga 

som bar turban under Turbandagen hade en turban där tyget täckte över öronen. Musikernas 

öron täcktes inte av turbantyget. De tillhörde nämligen sikhriktningen namdharis, som 

generellt sett inte erkänns som sikher av sikher tillknutna den riktning gurdwaran i Oslo 
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tillhör. Detta då de som jag nämner i bland annat varken omfamnar khalsagemenskapen eller 

tror att guru successionen avslutades med guru Gobind Singh. 

En station som brukar vara populär på Turbandagen är stationen med gratis 

matservering. Matserveringen var placerad bakom kirtanscenen och var vänd ut ifrån området 

med riktning mot Nationaltheatret, med hänsyn taget för att övriga festivalområdet inte skall 

vara fylld med en stor matkö. Två köer ringlade sig ut ifrån området. Den ena kön gick till 

serveringen av vegetarisk saag med ris och naanbröd som serveras. Det är en klassisk rätt i det 

punjabiska köket. Den andra kön gick till servering av chai-té och sötsaker. Kön sträckte sig 

långt och var av många besökare en mycket uppskattad del utav dagen.  

Matserveringen ger inte bara en smakbit av sikhernas matkultur. Serveringen 

symboliserar också sikhtraditionens centrala institution langaren. Langaren serverar gratis 

mat till vem som helst som önskar det oavsett dennes bakgrund. Den som serverar gör det 

genom seva. Langaren blir ofta presenterat som ett uttryck för den likhetsprincip Unge Sikher 

vill förmedla att sikhismen innehar. Att visa upp denna praktik blir självklar under 

Turbandagen. Besökaren erbjuds att äta och det blir samtidigt en praktisk presentation på en 

centraldygd Unge Sikher vill visa fram i sin presentation av sikhismen; att utifrån 

sevaprincipen handla gott uppemot det omgivande samhället. Besökarna själva utgör också en 

deltagande roll i langarpresentationen: Alla oavsett bakgrund, kön, klass med mera kan på 

samma villkor stå i kön och ta del av serveringen. Kön kan alltså ses som en typ av 

bekräftelse av de religiösa principer som langaren baserar sig på. Sen skall man inte frånse det 

faktum att om man erbjuder gratis mat är det lättare att dra till sig fler besökare. 

Ett av aktivitetstälten under turbandagen heter ”min indiske familie”. Tältet är inrett 

som ett idealiserad arketypiskt indiskt hem på landsbygden. Där fanns en liten kolspis 

tillverkad av lera för att steka linsbröd, färgglada tygskynken runt om på väggarna, 

indiskdesignad servis, halm på golvet och lite annan pynt. I tältet satt det också 

sikhfunktionärer iklädda traditionella kläder. Besökaren kunde få låna ett par traditionella 

plagg och sätta sig ned på golvet bland de frivilliga. Besökaren erbjöds då att bli fotograferad 

tillsammans med de frivilliga och hålla upp en skylt som det stod ”min indiske familie” på. 

Tältet kan ses som ett uttryck for den roll indiska och då särskilt punjabiska ursprung och 

anknytning som de flesta sikher bär på och som också har en viktig plats i den sikhiska 

självförståelsen. Det kan också ses som uttryckt självdistans där man spelar på skillnaden 

mellan ”rural traditionalitet” och en ”urbana progressiv” miljö. 

I ett biograftält på hölls en filmvisning. Inrett med en projektor och en tvåsittssoffa kunde 

besökande sätta sig ned för att se ett antal sikher berätta om sina erfarenheter av att bära 



52 

 

turban i Oslo. Både kvinnor som män, tonåringar och äldre deltar för att spegla situationen 

idag. Filmen är mörklagd. De medverkande sitter ensamma och berättar var för sig med 

endast en lampa i bakgrunden lyser upp. Allvarlig musik tonsätter filmen. I filmen presenteras 

flera individuella berättelser av att leva som turbanbärande sikh i Norge för at ge en förklaring 

på vad som gjort de tagit valet att använda turbanen. Genom de personliga berättelser skapas 

en gemensam berättelse om att valet blir uttryckt som naturligt och att turbanen i 

förläggningen fungerar som en del utav personligheten för de medverkande ifråga. Betoning 

ligger också på de positivt associerade värderingarna som de knyter till turbanen. Turbanen 

uttrycks spegla en associationssymbolik till jämställdhet och ge en känsla av kunglighet 

genom de värderingar de associerar till plagget. 

Turbanen presenteras som någonting mer än bara en huvudbonad som representerar. 

Turbanen konstituerar också en religiös upplevelse genom att ge bäraren problemställningar. 

Den kan sägas upprätthålla en inre diskussion kopplat till de associerade värderingarna och 

ställningstaganden som turbanen symboliserar i Unge Sikhers presentation av sikhismen. 

Turbanen fungerar alltså som ett objekt som faciliterar personlig reflektion och filosoferande. 

Det i sig pekar på delar av turbananvändandet som inte kan ses visuellt utåt i mötet 

med andra. Det ger då ett behov att dela kunskapen och upplevelsen för att personer utanför 

sikhismen skall kunna få en förståelse för seden, och att för sikher är turbanen inte bara ett 

plagg. Filmen ger också exempel på erfarenheter på mötet med samhället. Exempel ges på 

utomståendes fascination, eller uttryckt respekt för synliga livsvalshandling, acceptans med 

mera. Också negativa upplevelser blir omtalade i att turbanbärande sikher associeras med Al-

Qaida och terrorism. Vilket har lett till upplevelsen av att ha blivit direkt konfronterade av 

utomstående som tagit fel. Det motiverar de medverkande att delta i upplysning om turbanens 

betydelse och dess funktion av positivt urskiljande. Genom upplysning om turbanen i 

sikhismen och att handla gott vill de medverkande skapa en positiv koppling till turbanen för 

att minska eventuell yttre social press eller negativ konfrontation. De vill få fram ett budskap 

om turbanen som en normal del utav sikhidentiteten och att den borde tas som vilket plagg 

eller frisyr som helst. Där av sker två narrativa spår samtidigt i filmen. En där tittaren får 

förklarat utifrån personliga berättelser betydelsen av turbanen för bäraren och varför den är 

viktig. Dess kvalitéer den innehar hjälper bäraren att upprätthålla goda värderingar och 

handlingsmönster. Visualiteten ger ett ansvar att handla gott för att andra bärare inte skall 

drabbas. De medverkande tar själva del i ansvaret att informera och ge kunskap till samhället. 

Betoningen av plagget i de medverkandes religiositet kan påminna om de förklaringar Sabia 

Mahmood (2001) observerade i sitt fältarbete bland aktiva kvinnor i Kairos moskéer när de 
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talade om valet att gå med hijab. Hijaben blev bland dessa kvinnor bland annat förstått som ett 

verktyg till att uppnå starkare religiositet och möjliggjorde en ökad agens. Genom att gå med 

hijaben så fostrades och upprätthölls religiösa dygder de praktiserande eftersträvade att uppnå 

(Mahmood, 2001, s.213-215). 

Området har också en turbanskola. Tältet är utformat för att väcka nyfikenhet hos barn 

och ungdom. På väggarna hänger lättillgänglig information om sikher och turbanen. En svart 

tavla har gurmukhi-skrift. Informationstavlornas text är formade som korta avsnitt med 

livfulla formuleringar och innehåller många norska kulturreferenser. I tältet står också 

skolbänkar man kan sätta sig i för att se en kort film om sikher och turbanen. Till skillnad 

ifrån filmen i biograftältet är denna film med en muntrare framtoning. Filmen är av 

stumfilmsformat med bilder på sikher varvat med informationssliders, ackompanjerat av en 

munter pianoslinga. Filmen har som mål att ge en snabbkurs med grundläggande information 

om sikhismen. Informationen i filmen följer det generella målet för dagen om att ge kort 

information om sikhers identitet. Deras tro på allas lika värde och arbete för det goda är arbete 

för gud. Turbanen presenteras också här som en symbol för de kungliga värderingarna likhet, 

rättvisa och solidaritet. Efter snabbkursen får man fylla i ett trefrågorsquiz. Efter att det blivit 

rättat, tilldelas besökaren ett ”fagbrev” i turbankunskap. Vid diplomtilldelningen erbjuds man 

att bli fotograferad med turbanskolans rektor. På fotograferingsplatsen hänger två pratbubblor 

där den ena är riktad till rektorn som säger ”Takk for at du gjør Norge til verdens beste land å 

være annerledes i”. Besökaren är placerad så med en pratbubbla riktad till sig där det står 

”Null problem, rektorn!”. 

Ett nytt moment som också lanserades på 2017 års Turbandag är museitältet. Tältet 

innehåller information om olika delar av sikhismens tro och attribut samt sikhernas historia. I 

tältet står också två frivilliga som hälsar välkommen och guidar besökaren och fyller ut 

information om de olika delarna som presenteras. Muséet är naturligt nog litet och utformat 

för att ge en tillgänglighet till en besökare som bara är inne en kortare stund. Men muséet ger 

en god inblick i den världsförståelse de vill presentera och den referensram Unge Sikher utgår 

ifrån. Informationen och artefakterna som är placerade i tältet är motiverade utifrån detta och 

är inte slumpmässigt placerat. Genom att presentera både gudsbild, praktiskt utövande och 

centrala principer så vill Unge Sikher etablera referenser och kopplingar med de norska 

värderingarna. Det centrala är dock att här är det gurbani, guruns budskap som står som 

garanti och legitimering för dessa. Det gäller även för de värderingsuttryck som kopplas till 

ett västligt sekulärt språk. Informationen som presenteras har alltså här ett uttryck av att vara 

en objektiv sanning av vad som är premisser för att kunna leva som en sikh, handla gott i 
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samhället och världsbild att utgå ifrån. Gurbani uttryckt i Guru Granth Sahib står alltså som 

garant för att det är korrekt och att värderingarna är goda. Informationspresentationen skiljer 

sig ifrån presentationen i exempelvis filmvisningstältet. I filmvisningstältet är religionen i 

huvudsak en referensram i resonemangen, men argumentationen förs utifrån personlig tro och 

subjektiv tolkning av erfarenheter. 

Unge Sikher föreslår genom museitältets olika informationstavlor och artefakter en 

positiv länk mellan det norska samhället och sikherna på två vis. Dels genom den historiska 

samexistensen, dels i religionens teologi och filosofi som presenteras som bärare på 

värderingar som också värderas gott och progressivt i västliga samhällen. 

I mitten av museitältet står ett bord med fem k:er och två exemplar av Gutka, en 

bönebok med utdrag från Guru Granth Sahib. Ett bord på kortsidan har ställt ut ett antal olika 

turbanmodeller. På väggarna hänger informationstavlor om sikhism och sikhers historia. Det 

hänger informationstavlor som presenterar historiska händelser som uttrycker exempel på 

sikhers kamp mot orättvisa, och om det goda rykte de etablerat i brittiska armén då sikher 

deltog i första och andra världskriget. Också sikhernas norska historia presenteras med 

informationstavlor om sikhernas etablering i det norska samhället genom arbetsmigration och 

deras grundläggande utav gurdwaran på Alnabru. 

Sikhernas relation till och förståelse utav Guru Granth Sahibs innehåll och väsen 

framhävs på en annan tavla i tältet. Där presenteras bokens unika egenskaper som ger 

sikh(nationen) sin framgång. Framhållande av autenticitet och vetenskaplig korrekthet blir 

betonat bland flera efterföljande punkter om bokens egenskaper. Man framhäver att andra 

heliga böcker som Bibeln, Koranen, Tripitaka och andra heliga texter också bär på goda 

principer som ger grundlag för framgång. Legitimiteten i Guru Granth Sahib baseras på att 

texterna nedtecknats under gurernas tid och att den uttrycker gurbani. 

Presentationen av khandan, sikhernas centrala symbol för sin tro, informerar 

besökaren om symbolen på tre nivåer. Den presenterar en central symbol i sikhismen. De två 

kirpaner, alltså de två svärden symboliserar miri/piri - den troendes roll och ansvar både 

spirituellt och socialt. Cirkeln, alltså chakran symboliserar gudsbilden i sikhismen. Alltså en 

evig och fullkomlig skapare. Khandan, det tveeggade svärdet som också gett symbolen sitt 

namn symboliserar gudomlig kunskap och avskiljandet mellan sanning och lögn. Sikhernas 

relation till andra religioner uttrycks åter igen genom att khandan i presentationen likställs och 

blir referat utifrån symbolvärdet av korset i kristendomen och davidsstjärnan i judendomen. 

Kirtan, sikhernas heliga musik, blir presenterat utifrån dess möjliggörandefunktion för den 

troendes individuella gudsrelation och den religiösa innebörden. Genom presentationen utav 
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musiken ges också delar utav den troendes gudsrelation ett uttryck och det understryker hur 

kirtan för den praktiserande sikhen verkar förstärkande och möjliggörande. Genom detta visas 

musikens centralitet i trosutövandet i sikhismen. Musiken presenteras alltså att i sig bära en 

gudomlighet i att den motiverar dygd och underlättar strävan att uppnå gudomlig visdom 

genom att det är musiken som förmedlar guruns ord i Guru Granth Sahib. 

På andra tavlor på väggarna i museitältet gavs information om centrala delar i 

sikhismen och uppvisande utav centrala principer i sikhismen. Delar som sikherna vill 

framhäva i sitt möte med det norska samhället. Detta är principer de framhäver att de delar 

med det norska samhället, och själva bidrar med att främja i samhället. På informationstavlan 

om Guru Granth Sahib förklaras det att boken var unik i sin tid då den uppmanade till 

jämställdhet, demokrati och religionsfrihet. En av museiguiderna speglade 

presentationsformens uttryck av sikhernas försvar av både det goda och jämställdheten på ett 

tydligt sätt när han visade mig runt i tältet. När vi kom till en bild på Mata Bhag Kaur sa han: 

Du förstår, sikher har aldrig gått i angreppskrig, endast i försvar för sig och för dem som 

utsatts för orättvisa. Det var muslimerna som gick i krig emot oss, vi har bara försvarat oss. 

Också kvinnorna deltog och kämpade emot. 

5.2 Informationsföredrag för folkvalda politiker  

Den 12:e maj 2017 arrangerade Unge Sikher ett öppet informationsföredrag för folkvalda 

politiker i Oslo och Akerhus. Också representanter ifrån andra intresseorganisationer som 

Samarbeidsrådet for tro og livssyn (STL) var inbjuda till gurdwaran på Alnabru. 

Sikher har en lång tradition att delta i det politiska livet också utanför Indien. Kanada 

kan sägas vara det land sikher varit mest framgångsrika i sitt politiska deltagande. Vid senaste 

regeringsutnämningen år 2015 hade fyra ministrar sikhbakgrund. Det kanadiska partiet New 

Democratic Party utnämnde dessutom år 2016 Jagmeet Singh till partiledare. Också 

sikhmiljön kopplat till gurdwaran har politisk aktiva medlemmar. Det finns aktiva sikher 

längs hela det politiska spektrat. Ett par av dem sitter som representanter eller ersättare både i 

bystyren och bydelsstyren i Oslo och i Akershus området. I valtider är det inte ovanligt att det 

bedrivs valkamp i gurdwaran på Alnabru. Inför kommunvalet 2015 uppmanade gurdwaran 

sina medlemmar på Facebook att använda rösträtten genom att presentera olika partiers 

representanter som har sikhbakgrund (Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, 2015).  
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Informationsföredraget riktat till politiker var ett initiativ taget av Unge Sikher själva. 

Informant D berättade att det var första gången Unge Sikher arrangerade ett öppet möte 

specifik riktat till politiker. Bakgrunden till inbjudan låg i att de hade fått information om att 

det på Stortinget fanns röster som ville förbjuda religiösa huvudbonader som täcker ansiktet i 

undervisningssammanhang. Det skulle också ha twittrats om att förbudet också skulle 

innefatta plagg som täcker öronen, vilket turbanen gör. Denna sak kopplade Unge Sikher ihop 

med passfotofrågan, där de också bedriver lobbyverksamhet för att det skall bli nya regler. De 

nuvarande reglerna kring norska passfoton kräver per dags dato att hela ansiktet, också öronen 

syns. Den sikhriktning Unge Sikher tillhör brukar som oftast knyta turbanen över öronen. 

Resultatet blir att de kan tvingas ta av sig turbanen under fotografering och passkontroll, 

vilket leder till att man bryter föreskriften i Sikh Reht Maryada om att praktiserande män 

alltid skall bära turban offentligt. Unge Sikher vill istället att man skall införa ett pass baserat 

på biometrisk teknik vilket skulle göra att turbanen kan stå orörd. Därför bjöd Unge Sikher in 

de folkvalda politikerna för att de skulle få veta mer om sikher, vilka dem är och informera 

om att vad eventuella politikerbeslut kan få för konsekvenser för sikhminoriteten. Tanken är 

att ett möte riktat specifikt till politiker skall bli en årlig aktivitet så att en dialogarena 

upprätthålls mellan sikhmiljön och folkvalda politiker. 

Informationsmötet blev lett utav Informant E och mötet var uppdelat i fyra delar. 

Först hölls ett föredrag om sikhismen följd av en kortare frågestund. Efter det serverades 

förfriskningar i kvinnolangaren på övervåningen. Efter fikat hölls föredrag som specifikt 

riktade in sig på att berätta om sikher i Norge. Dagen avslutades med matservering i 

kvinnolangaren samtidigt som informant G demonstrerade hur en turban blev knuten. Det 

var 30 personer anmälda, men endast cirka 15 stycken av dem dök upp. Av de folkvalda 

politikerna som kom var det ett spann från Sosialistiskt Venstreparti (SV) till representanter 

från Høyre (H).  

De besökande politikerna anlände inte samlat, utan anlände en efter en. Varje 

representant som trädde in i gurdwarans kapprum blev välkomnad av en representant ifrån 

Unge Sikher. Hon informerade om förhållningsreglerna som gör det möjligt att beträda 

gurdwaran. 

Gurdwarans kapprum har en funktion av att fungera som någonting mer än enbart en plats 

man hänger av sig ytterkläder. Rummet har också en förberedande karaktär. Gurdwaran på 

Alnabru är som tidigare nämnt enligt sina stadgar knuten till att följa föreskrifterna i Sikh Reht 

Maryada. I sektion tre, artikel fem, paragraf j till och med o i Sikh Reht Maryada, står de 

föreskrifter som uttrycker förbehållen för att en person skall kunna inträda i gurdwaran. Ingen 
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person oavsett ursprung eller religion kan stängas ute från att besöka gurdwaran. Det 

förväntas dock att besökaren, sikh som icke-sikh följer föreskrifterna. Man får inte lov att ta 

med sig alkohol, tobak eller andra rusmedel, då dessa ses som tabun. Man måste ta av sig 

skorna och tvätta händerna. Slutligen är det pålagt att ta på sig något på huvudet före man går 

in (SGPC, 1994, s.5-6). Har man ingen egen huvudbonad kan man låna en sjalsduk av 

gurdwaran. Förberedelserna i kapprummet gör att gurdwaran, guruns hus, beskyddas ifrån 

faktisk och symbolisk orenhet. 

Väl inne i gurdwaran blir besökarna registrerade och visas in till diwanen, salen sikher 

vanligtvis utför sina gudtjänster i. Då paragraf N i tidigare nämnda artikel (SGPC, 1994, s.6) 

uttrycker ett förbud mot att sitta på någonting annat än golvet, anvisas besökarna att sätta sig 

ned samt att inte rikta fötterna direkt emot boken. Att sitta på golvet förklaras av en 

representant ifrån Unge Sikher som ett uttryck för jämlikhet mellan de närvarande. Att inte 

rikta fötterna framåt mot boken blir förklarat som en fråga om tradition och att äldre sikher 

kan ta illa vid sig. Det kan nämligen upplevas som om att personen ifråga inte visar respekt 

till Guru Granth Sahib. När alla har kommit på plats startar föredraget. Föredraget föregår på 

vänster sida av diwanen och under tiden kommer enstaka sikher in och bugar inför Guru 

Granth Sahib, för att sedan lämna salen eller sätta sig för att meditera. 

5.2.1 Presentation av sikhismen 

Informant E startar Unge Sikhers föredrag som utgår ifrån gruppens egna inifrån perspektiv 

med att välkomna alla besökande till gurdwaran, och inte till templet. Tempel förtydligas vara 

en plats där man tillber statyer och utför övertro, något som inte föregår i en gurdwara. Temat 

för dagen är som nämnt sikhismen och sikher i Norge. Gruppen presenteras som de ”mest 

synligt osynliga”. Han berättar att de upplever att folk inte vet vilka dem är och det gör att de 

på grund av sitt utseende ofta sammanblandas med andra grupper och blir bemötta med 

okunskap ifrån majoritetssamhället. Sikhismen presenteras som en världsreligion med 

panteistiska drag. De tror på en gud som varken är en hon eller han. Samtidigt är också det att 

praktisera sikhsimen och vara en sikh en livsstil, inte bara en tro. Att vara en sikh innebär 

också att leva på ett visst sätt och ha ett specifikt livsperspektiv att utgå ifrån. Den centrala 

principen seva presenteras och förklaras som osjälviskt arbete. Det blir jämfört med den 

norska dugnadstraditionen, men det understryks att seva är ett koncept som är betydligt äldre.  

Att bli och leva som en sikh presenteras som ett val vem som helst kan ta. E betonar 

att det är en personlig process och ett val individen tar själv, utan yttre press. Vidare berättar 
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E att tron på att gud är i allting förklarar varför missionering samtidigt är ointressant i 

sikhismen. Sikhismen ses bara som en väg att välja bland flera möjliga och alla religioner 

skall därför respekteras. Det gör dessutom att sikher inte utför pilgrimsresor, då de inte tror att 

det finns en plats som är mer helig än någon annan. Himmel och helvete ses som 

sinnestillstånd och inte faktiska platser. Det viktiga i sikhismen blir därför enligt E att verka 

där man bor. En god sikh gör det genom att jobba med sig själv för att bli en god person och 

bidra till ett gott samhälle. Målet är att bli ett med kraften vilket möjliggörs genom det 

osjälviska arbetet. 

Genom att presentera fem av de tio guruer kan E gå vidare i sin förklaring av 

sikhismen och sikhers identitetskaraktäristiker. Grundläggaren guru Nanak presenteras som 

en stor reformator i sin betoning på jämställdhet och förkastande av kastsystemet. De tre 

grundprinciperna introduceras och förklaras; jobba hårt och ärligt, dela med andra och minnas 

gud. Här blir det refererat och satt likhetstecken med de uttryckt goda norska värderingarna 

om att handla gott och respektera andra. Minnas gud-principen blir förklarat som ett uttryck 

för att handla gott, då gud finns i allt och alla, det gör det viktigt att bemöta alla gott och med 

respekt. Nanak presenteras också som upplyst och en motpart mot andra religiösa predikanter 

vid samma tid som utförde ”konstiga ritualer” och drog sig undan samhället. Nanak 

presenteras som en person som istället motsatte sig övertro och var en antiritualist. Han 

förkastade seder som bland annat änkebränningen. Istället betonar E de universella 

värderingarna och budskapet om tolerans och respekt, vilket sikherna delar med det norska 

samhället. 

Guru Arjan presenteras som den som byggde Harmandir Sahib, Det gyllene templet 

samt påbörjade textkanoniseringen av den samling som skulle komma att bli textsamlingen 

Adi granth. Berättelsen om guru Arjans martyrdöd efter att ha vägrat konvertera till islam, 

presenteras som ett exempel på sikhtraditionens starka hållning och stöd för religionsfrihet. 

Genom att berätta om guru Hargobind presenteras konceptet miri-piri som uttrycker balansen 

mellan det andliga och värdsliga i sikhismen. Den militariseringen utav sikher som föregick 

under hans ledarskap blir förklarat utifrån sikhernas behov av att försvara sig. Militariseringen 

utfördes dock med en andlig motbalans vilket gjorde att sikherna klarade att bevara de goda 

värderingarna religionen byggde på. Hargobind presenteras utifrån idealet av ett krigarhelgon. 

Han var en guru i fullständig harmoni i kampen mot den orättvisa som sikherna utsattes för. E 

uttrycker att den värdsliga auktoriteten som etablerades under denne guru kan förstås utifrån 

den sikhiska doktrinen om att hjälpa svaga och utsatta. En sikh skall agera harmonisk, men 
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reagera på och bemöta orättvisan. Svärdet eller den idag symboliska kniven blir idag ett 

uttryck för denna plikt. Som att exempelvis stå upp mot mobbning i skolan, förklarar E. 

Nästa guru som presenteras är Har Rai. Dennes gurus arbete för att värna om djur och 

natur förklaras som ett uttryck för att tjäna gud. Att ta hand om också naturen uttrycker 

sikhismens gudssyn om att gud finns i allt och den harmoni som behövs för att världen skall 

fungera och mänskligheten leva vidare. E menar att detta är ett exempel på att sikhismen och 

dess lära var före sin tid när det kom till förståelsen av hur viktigt det är att ta vara på miljön 

och de problem som kan uppstå om man inte gör det. Det blir också ett exempel på tron om 

att sikhismens budskap är evigt, som inte har varit i behov av att förändra sig när ny kunskap 

kommit på bordet. Läran följer som en del av samhället inte emot samhället, något som E 

menar denne gurus arbete för djur och natur kan ses som ett exempel av. 

Den sista gurun som presenteras är guru Gobind Singh som ses som den sista 

mänskligt levande gurun. Det var denna guru som sammanställde och kanoniserade Guru 

Granth Sahib, som efter guru Gobind Singhs död fick auktoriteten som den evigt levande 

gurun. Guru Gobind Singh presenteras som en guru med bakgrund från en familj fylld och 

präglad av martyrskap. Sikhtraditionens religionsfrihet återkommer här i berättelsen om hans 

far Tegh Bahadur som skall ha offrat sitt liv när han försvarade hinduiska brahminer för att 

förhindra att de skulle utsättas för tvångskonvertering till islam. Informant E framhåller 

också att guru Gobind Singh också ses som ett föredöme, då gurun enligt traditionen ansågs 

upprätthålla goda värderingar också i krig och aldrig behandlade civilbefolkningen dåligt. 

Respekt och värdighet under prövningar ses också som en av de dygder en sikh skall 

eftersträva.  

Med guru Gobind Singh presenteras också turbanen, som skall ha blivit introducerad 

som ett påbud under denna gurus tid. Att introducera turbanen skall ha varit ett sätt för att 

omkullkasta kastsystemet, då det vid denna tid endast var de i de högsta kasten som fick gå 

med turban. Turbanen blir då för sikher förstått som ett uttryck för de goda värderingarna en 

sikh skall upprätthålla, förklarar E. Turbanen presenteras med att den för sikher symboliserar 

de så kallade kungliga värderingarna: Jämställdhet, rättvisa och solidaritet. Det är dessa 

kungliga värderingar som i sin tur motiverar sikher att arbeta med att förbättra det samhälle de 

lever i, motarbeta orättvisan och olikheten. Sedan visas en kort film av hur en turban blir 

knuten. 

Föreläsaren går sedan över till att berätta om khalsa. Khalsa presenteras som uppbärare 

och vidareförare utav sikhidentiteten och traditionens goda värderingar. Valet av att gå med i 

khalsa är personligt. Det ligger inga restriktioner runt beslutet, utan det tas när personen själv i 



60 

 

fråga ser sig som redo för det. Invigningen görs inför fem andra khalsainvigda som agerar 

som vittnen under ceremonin. När man valt att inviga sig i khalsa förpliktas man att bära de 

fem k:erna. Var av dessa fem har sin egen symbolik och betydelse. Kammen, förklarar E 

symboliserar renhet. Det oklippta håret symboliserar accepten för skapelsen. Armbandet skall 

fungera som en påminnelse om värderingarna man skall upprätthålla och uttrycka. 

Underbyxorna är en symbol på trohet till sin respektive. Kniven symboliserar att stå upp mot 

orättvisa som exempelvis mobbing. Den invigde tar så namnet Singh om personen är en man, 

Kaur om personen är en kvinna. Genom att initiera sig in i khalsa lovar personen att inte bryta 

de fyra tabuerna: Att inte äta rituellt slaktat kött, då de inte tror på offer; att inte klippa håret; 

inte vara otrogen; och inte förtära rusmedel. 

Efter redogörelsen av khalsa går föreläsaren vidare med att berätta om sikhernas heliga 

bok och som de ser som den evigt levande guru, Guru Granth Sahib. E förklarar för 

besökarna att boken ses som efterträdaren för de tio mänskliga guruer. Den ses därmed som 

evig. Den är den högsta auktoriteten i sikhismen och får en kunglig behandling. Bland annat 

fläktas det över den när den är öppen och den ”sover” i en säng på natten. Boken framhålls 

som kompatibel med vetenskap. Det framhålls av E att det skall finnas budskap i den som 

idag kan bevisas vetenskapligt. Texten är skriven med det heliga gurmukhi alfabetet. Den är 

helig då den förmedlar gurbani, det vill säga guruns budskap. Texten är dessutom 

komponerade som dikter och hymner. Ragimusiker spelar och sjunger dem i gurdwaran vid 

gudstjänst. Budskapet i Guru Granth Sahib är filosofisk och diskussionsmässig, och innehar 

därför inga tydliga förmaningar om vad som är rätt eller fel.  

Genom sin presentation av boken vill E få fram lärans universalitet och budskapet om 

jämställdhet. Budskapets bredd och sikhismens religionspluralistiska hållning exemplifieras 

med att boken utöver komponeringar av guruer, också innehåller bidrag ifrån både muslimer 

och hinduer. Boken ger också uttryck för att kvinnor och män är jämställda, då det är kvinnor 

som föder kungar, deras roll är alltså lika viktig. Men det E tydligast vill betona är skriftens 

budskap om tolerans och solidaritet mot varandra, och att det budskapet för sikherna är vägen 

till gud. 

Avslutningsvis i Unge Sikhers berättelse om sikhismen presenteras byggnaden, det vill 

säga gurdwaran. Gurdwara kan översättas som ”dörren till gurun”, det är alltså guruns hus vi 

är inne i just nu, berättar E. Det blir en gurdwara då boken uppehålls i byggnaden. E berättar 

att alla som vill, oavsett bakgrund är välkomna in så länge man följer föreskriftsreglerna som 

besökarna blev informerade om i kapprummet och visar respekt. Återigen betonas det att 

gurdwaran inte är ett tempel, då tempel associeras med dyrkan av statyer och liknande, vilket 
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inte föregår i gurdwaran. Det är i gurdwaran sikherna samlas för gudstjänst som för 

enkelhetens skull i Oslo genomförs på söndagar, då det är då de flesta har ledigt. Dock är det 

aktivitet hela veckan runt, då det inte är någon dag som egentligen är viktigare att komma på 

än någon annan. Nishan Sahib är namnet på flaggan som hänger på gurdwaran och bär khanda 

symbolen som är en viktig symbol i sikhismen. Den visar till både den andliga och värdsliga 

tillvaron. Langaren är matsalen i gurdwaran som ger gratis måltider till den som önskar. Den 

presenteras som en central del i verksamheten och symbol i sikhismen. E förklarar att 

langaren var en tidig form av välfärdsinsats för samhället sikher levde i. Samhällets utsatta 

kunde få äta sig mätta genom att besöka langaren. Dessutom fungerar langaren som ett 

praktiskt uttryck av likhetsprincipen, då alla oavsett status skall sitta på golvet och äta sida vid 

sida.  

I slutet av det första föredraget öppnade E upp för en frågestund. De frågorna som 

politikerna ställde, kan visa på politikernas egna erfarenheter och tankar om religiösa 

minoriteter, och föredragshållarens svar som en fortsättning av Unge Sikhers presentation av 

idealbilden utav sin religiösa tradition. 

En politiker frågade om det var möjligt att sikher och icke sikher kunde gifta sig. E 

svarade att inget i sikhismen hindrade ett äktenskap men utmaningen låg kanske mer i frågor 

som religionens roll i barnuppfostrans osv. Nästa fråga rörde sig om det förekom konvertering 

till sikhismen i Norge. E framhöll att det var sällan det skedde, men exemplifierade med en 

deltagare ifrån VGs serie Oljebarna
23

. Här kunde också föredragshållaren poängtera 

sikhismens öppenhet då denne personen är homosexuell, men trots det blivit mottagen med 

öppna armar. En tredje politiker frågade om sikhers relation med andra religiösa grupper som 

hinduer och muslimer. E framhöll att den var god och att problem snarare förekommer mellan 

de andra grupperna, inte med sikher. Nästa politiker frågade om vad som skulle ske om E 

skulle sluta praktisera. Svaret som kom var att han inte hade blivit exkluderad eller nekad 

inträde till gurdwaran; sikhismen betonas som en personlig vandring som styrs av en själv och 

som kan gå fram och tillbaka. Den sista frågan rörde sig om ett sikhbröllop en politiker 

bevittnat där brudparet hade beklätts med sedlar. Vad symboliserade sedlarna? Sedlarna 

förklarade E, var en indisk kulturell tradition som uttryckte en välsignelse. E uttryckte vidare 

att det ofta sker en fusion mellan kultur, etnicitet och religion, men att välsignelsen hade 

ingenting med sikhismen att göra. Efter att frågorna besvarats bjuds alla upp till 

kvinnolangaren för förfriskningar innan det andra föredraget för dagen skall hållas. 

                                                 
23

 Tv-serie som sändes på https://www.vgtv.no/kategori/262/oljebarna under 2015. 
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5.2.2 Presentationen av sikhminoriteten i Norge 

Det andra föredraget för dagen hade temat sikher i Norge. Också denna presentation utgick 

ifrån Unge Sikhers inifrånperspektiv. E börjar presentationen med att motivera behovet av 

denna del i föredraget. Unge Sikher upplever att sikherna ofta utsätts för diskriminering och 

orättvisa i Norge då de ofta associeras med andra grupper och individer. Därför vill Unge 

Sikher ge politikerna kunskap om de sikher som bor här i Norge. 

E startar ett videoklipp som kallas ”Operation Turbankollen”. Filmen blev publicerad 

första gången 2013 som en reklamfilm inför Turbandagen. Filmen startar med att gå mellan 

scener i gurdwaran med sikher som knyter turban och har möte till ljudet av ett allvarsamt 

trumkomp, och scener från Holmenkollen där norrmän sitter och ser på backhoppning med 

sportkommentatorer som kommenterar tävlingen i bakgrunden. Sikherna stiger sedan på en 

buss vid gurdwaran för att sedan äntra Holmenkollen. Andra besökare ger dem undrande 

blickar. När sedan en norsk skidhoppare hoppar får man rätt före landningen se att alla sikher 

som närvarar för dagen bär vit, blå eller röd turban och sitter i en formation på läktartribunen. 

De sitter i formationen av en norsk flagga. Trummorna övergår från allvarsam takt till 

festmusik och sikherna deltar i folkfesten på Holmenkollen. De har norska flaggor målade på 

kinderna, viftar både norska flaggor och vevar med kobjällror. 

Efter filmen berättar E om sikhernas etablering i Norge. Sikherna tog de yrken som 

norrmännen inte ville ta, oftast i industrin och transportbranschen. Denna första generation 

med sikher presenteras som hårt jobbande och väldigt anpassningsduktiga. Ofta hade de flera 

jobb och utförde dem med hög arbetsmoral. Med sitt hårda arbete bidrog de till den norska 

rikedomen. Utan hjälp ifrån den norska staten, men genom sitt egna hårda och ärliga arbete 

fick de etablerat sig i det norska samhället. Denna arbetsmoral uttrycks som ett kännetecken 

för den sikhiska religionen. 

Minoritetsgruppen sikher presenteras som en idag väldigt ambitiös minoritet med hög 

sysselsättning, hög intäktsnivå och god levnadsstandard. 74% äger enligt statistik som 

framvisas under föredragen till exempel sin egen bostad. I gruppen pågår det en 

generationsmässig klassresa, då den andra generationen med sikher har högstatusutbildningar 

i juridik, ingenjörsskap och medicin. Detta förklaras utifrån både sikhernas arbetsmoral 

grundat på religiösa övertygelse, men också den indiska kulturens starka konkurrenskultur. E 

uttrycker stoltheten i att kunna jobba hårt och prestera, när ens föräldrar har slitit för att göra 

det möjligt. 
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Sedan presenteras tre diagram med statistisk från 2005. Det är statistik som berör olika 

minoriteters deltagelse i utbildning och sysselsättning. Eftersom statistik inte förs efter 

religion, men etnicitet, så har man plockat tre exempel där indier är högpresterande. Det läggs 

bland annat fram statistik som visar på att fler personer med indiskt ursprung är högskole- 

eller universitetsutbildade än den norska befolkningsmajoriteten. Det andra diagrammet 

presenterar sysselsättningsnivå. Både kvinnor och män ligger över genomsnittet för icke-

västliga invandrare. Lång vistelse i Norge och högre utbildningsnivå ges som förklaring på 

det. Det tredje diagrammet visar på att indier är den minoritetsgrupp där pars gemensamma 

intäkt är högst, och det speglar deras deltagande på arbetsmarknaden. Genom de tre 

diagrammen presenteras sikherna avskilt ifrån andra minoritetsgrupper och visar hur sikherna 

inte är en del av de ”invandringsproblem”, som ofta är centrum av diskussionen om 

invandring och integration. E förtydligar att fördomarna mot invandrare från icke-västliga 

länder varken stämmer eller är applicerbart på sikherna. 

Sedan går presentationen över till de utmaningar som sikher möter i det norska 

samhället. Sikherna upplever att de gör det bra i Norge, men upplever att det norska samhället 

samtidigt delvis håller dem tillbaka. De upplever diskriminering i arbetslivet och kan få svårt 

att få jobb på grund av deras utländskklingande namn. Också den norska lagstiftningen är ett 

reellt hinder för sikher som vill praktisera sin religion. Här exemplifierar E att sikher blir 

exkluderade ifrån yrken som polis och domare, då det norska perspektivet på och definitionen 

av neutralitet hindrar yrkesutövaren att bära religiösa symboler. Sikherna vill därför utmana 

och utvidga neutralitetsbegreppet. E uttrycker att det är ”sjukt” att turbanen skall vara 

förbjuden. Det att sikherna anpassat sig så väl och jobbar så hårt för samhället borde enligt E 

ge dem rätten att få vara de individer de är och bevara sin identitet. Här återkopplar 

föredragshållaren till frågan om passfotot och problemet att behöva lyfta turbanen för att visa 

öronen. Det går inte, turbanen måste ju då knytas om på nytt. Som alternativ till rådande 

regelverk presenterar föredragshållaren ett förslag till politikerna om att Norge skall gå över 

till en biometrisk lösning som anses som mer säker. Den tekniken gör också att turbanen inte 

behöver tas av. 

Unge sikhers föreläsare återkommer till att de betalar skatt, utbildar sig och arbetar för 

samhället. De borde därför få tillåtelse att vara sikher. En stor del av problemet enligt E, 

grundar sig på okunskapen om sikher. Här återges ett exempel av att när turbanen 

diskuterades i Utlendingsdirektoratet var endast tre av de elva turbanerna som figurerade som 

underlag faktiska sikhturbaner. E själv upplevde utsatthet när han skulle ta identitetsfoto på 

banken, när han skulle förnya sitt bankkort. Vidare framhåller föredragshållaren de stora 
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konsekvenser som okunskapen om sikher har orsakat. Som exempel nämns terrorstämpeln 

efter 9/11 på grund av turbanen och att storsamhället inte visste skillnaden mellan sikher och 

de som benämns som ”sjuka kriminella” och ”fundamentalister”. 

Denna okunskap var en del av bakgrunden till att sikherna själva valde att organisera 

Unge Sikher. Unge Sikher blir presenterat som det brobyggande som samhället och sikher har 

för att kunna mötas till dialog och ger sikhminoriteten möjligheten att lära ut om sikhismen 

till resten av samhället. Dessutom blir det en arena där sikhbarn och sikhungdomar kan bli 

stolta över sin sikhidentitet i det norska samhället. Unge Sikher uppger att de tar emot runt 50 

besök om året och får utöver det ett 30-tal andra förfrågningar.  

I presentationen om Unge Sikhers informationsspridning till samhället blev jag själv 

en del av presentationen. E uttryckte att det var ett problem att sikhismen är den femte största 

religionen i världen, men att universitetet i Oslo saknar en professor som har kunskap om 

sikhismen, och att det därför lagts på sikherna själva att bistå samhället med den 

informationen. Under detta argument refereras det till att Unge Sikher måste hjälpa till och 

lära ut sikhismen till studenter på masternivå och till mig personligen. Tillslut ombeds jag att 

räcka upp handen inför gruppen av besökande politiker. Jag fick här funktionen att fungera 

som ett bevisexempel på det informationsarbetsansvar Unge Sikher upplever att de har att 

utföra för samhällets räkning. Vidare informeras det om att sikherna driver sin verksamhet 

utan några statliga medel, utöver de medel som tilldelas genom den rådande 

finansieringsordningen för trossamfund. Vill exempelvis sikherna bygga en ny gurdwara, så 

använder de sina egna insamlade medel och söker inte om några bidrag. 

Avslutningsvis i föredraget presenterar informant E Unge Sikhers arrangemang 

Turbandagen. Arrangemanget presenteras som de norska sikhernas bidrag till samhället. De 

vill försöka göra Norge till världens bästa land att vara annorlunda i. Turbanen vill de lansera 

som en symbol för solidaritet, lika värde och kärlek genom att själva ta definitionsmakten om 

turbanen. Genom detta vill de dessutom slippa att behöva ta ansvar för handlingar utförda i 

andra religioners namn. Detta gör de genom att bjuda på turbanupplevelse och mat. De vill 

möta det norska samhället på samhällets egna premisser. 

Arbetet presenteras som lyckat genom bland annat att turbaneventet med Flytoget på 

Oslo Sentralstasjon vann ett integreringspris och den positiva respons Turbandagen har fått i 

media genom åren. Det centrala som framhålls i presentationen av Turbandagen, är att Unge 

Sikher vill förändra samhället för att öka toleransen och respekten för alla, så alla, oavsett 

vem, kan få vara den de vill vara. Detta arbete utför Unge Sikher utan statliga eller 

kommunala medel, då de vill att detta skall vara sikhernas dugnad till det norska samhället. E 
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framhåller att sikherna är en del av befolkningen och att Osloturbanen är ett uttryck för den 

befolkningsförändringen som pågår i Oslo. Osloturbanen blir referat av föredragshållaren 

utifrån bunadskonceptet och det att uttrycka sin geografiska identitet visuellt. 

Till slut visas en reklamfilm för Turbandagen. När den är slut klappar politikerna 

händerna, men E är snabb med att stoppa dem, då det att applåder inte är något som riktigt 

passar i en gurdwara. Efter föredraget hänvisas alla upp till kvinnolangaren för att få smaka på 

punjabisk mat och observera Informant G visa hur en turban blir knuten i praktiken. Detta 

var den sista delen av Unge Sikhers idealpresentation av sikhismen och sikher i Norge. I 

efterföljande kapitel diskuteras det hur Unge Sikher presenterar sin religiösa tradition och hur 

de använder den som en resurs i det norska integrationsfältet. 
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6 Diskussion av Unge Sikhers utåtriktade arbete 

Jag har nu presenterat minoritetsreligionens dynamiska och tidvis spänningsskapande roll i 

det norska integrationsfältet. Jag har Redogjort för den norska invandrings- och 

integrationspolitiska utvecklingen och debatten sedan 60-talets arbetsmigration. Jag har gett 

en översiktsbild över grundandet av den sikhiska reformrörelsen Singh Sabha som kommit till 

att bli den till antalet samt normativt dominerande riktningen i dagens sikhism, både bland 

sikherna i Oslo såväl som globalt. 

Målet med masteruppsatsen är att få belysa hur en religiös minoritetsorganisation 

använder sin egna religiösa tradition som en resurs i mötet med majoritetssamhället. Detta har 

jag exemplifierat med ungdomsorganisationen Unge Sikhers utåtriktade arbete med den årliga 

Turbandagen 2017, samt deras presentation av sikhismen och norska sikher under ett 

informationsföredrag utfört i gurdwaran inför folkvalda politiker från Oslo och Akershus. Jag 

skall nu presentera en djupare analys av materialet presenterat i uppsatsen för att kunna 

besvara min forskningsfråga: Hur använder ungdomsorganisationen Unge Sikher sin religiösa 

tradition som en resurs för att uppnå egna uppsatta mål? 

6.1 Vad motiverar Unge Sikher? 

För att förstå hur den religiösa traditionen blir en resurs som organisationen Unge Sikher 

använder i mötet med samhället utåt, är det en poäng att få klarhet i motivet till det utåtriktade 

arbetet. Unge Sikhers uttalade motiv är att möjliggöra och underlätta för sikher att praktisera 

sin religion genom att sprida information och kunskap om sikher och sikhismen, med målet 

att ofarliggöra och normalisera religionen och identiteten. I den norska Turbandagen har de 

sedan 2015 också uttryckt målet att i förläggningen också skapa acceptans för mångfald och 

det som framstår som annorlunda generellt för alla i samhället. Den religiösa traditionen de 

bär på och som Unge Sikher använder sig av under genomförandet av detta arbete ramas in av 

traditionens uppförandekod Sikh Reht Maryada. Denna uppförandekod / ”code of conduct” 

konkretiserar vad denna sikhiska riktning uttrycker att en sikh skall tro, handla, uttrycka sig, 

utföra ceremonier med mera. Som nämnt i kapitel 3.2 så skall allt arbete som utförs och som 

utgår ifrån gurdwaran i Oslo ske i enlighet med Sikh Reht Maryada. Den ramar därav också in 

Unge Sikhers uttryck och presentation av sikher och sikhismen i deras utåtriktade arbete.  

I sektion sex, kapitel 13, artikel 24 av Sikh Reht Maryada (SGPC, 1994, s.18) presenteras 

amrit sanchar, initiationsriten till khalsa. I paragraf d i artikel 24 uttrycks de fem k:er en 
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amritdhari skall bära. En av dessa k:er är dessa är kesh, oklippt hår. I sektion 4 kapitel 10 

paragraf t (SGPC, 1994, s.12) står det att för sikher finns inga restriktioner eller krav för 

klädsel förutom kachehra
24

 och turban. Det understryks dock att det för kvinnor står fritt om 

de vill använda turban eller inte. Turbanens utbredda plats i presentationen i gurdwaran och 

utförandet av Turbandagen vill jag argumentera för är en del av Unge Sikhers kontinuerliga 

arbete för att bevara och möjliggöra en sikhortodox livsform utifrån kriterierna och 

föreskrifterna i Sikh Reht Maryada. Dessa två ovannämnda paragrafer kan ses som hela 

grundmotivet till att arrangera Turbandagen och att man under informationsföredrag för de 

folkvalda politikerna viger så mycket tid till just turbanen. Kravet om turban och det oklippta 

håret förstås religiöst för sikher som påbud pålagt av den tionde gurun, guru Gobind Singh i 

dennes etablerande av khalsa 1699. Kachehra anses också den vara ett påbud framsatt av av 

nämnde guru, genom att den ses som ett av de fem k:na. Att turbanen blir det centrala att 

presentera och arbeta för och inte kachehra, tror jag ligger i att turbanen är en visuell symbol. 

Det är en symbol som dels i västliga samhället associeras med muslimsk terrorism, men som 

också begränsas av rådande lagstiftning. Turbanens centrala ställning i Unge Sikhers 

utåtriktade arbete beror alltså på de sociala och juridiska hinder plagget omringas av. Det är 

hinder som inverkar på möjligheten att kunna praktisera sikhismen så som religionen blir 

definierad i Sikh Reht Maryada. 

Unge Sikhers utåtriktade arbete menar jag också håller vid liv och bevarar den röda 

tråden i deras religiösa traditions bakgrund. Ett narrativ om religionens utsatthet och behovet 

att tydliggöra sikhidentiteten till utomstående aktörer, kan sen Singh Sabhas etablering på 

1870-talet ses som en röd tråd i denna tradition. 

Singh Sabha-rörelsen och deras arvtagares arbete för att konkretisera och definiera 

utgick ifrån en vilja att vitalisera och bevara sin förståelse av sikhismen. Ett sådant arbete 

utförs ofrånkomligen också genom dialogen utåt. Etableringen av SGPC möjliggjorde att 

denna strömning tillägnade sig den normativa definitionsmakten av vad som var sikhism och 

vad som inte var sikhism, vem som var sikh och vem som inte var sikh. Ett narrativ om 

utsatthet är med och bidrar till detta. Khalsas existens förstås av denna sikhströmning som en 

reaktion på gruppens utsatthet och den skulle utgöra både ett försvar fysiskt, samt att 

spirituellt bära och bevara religionen. Singh Sabhas medlemmar upplevde i sin samtid att 

sikhismen var hotad och utsatt då sikhismen inte var tydligt definierat. Uppfattningen var att 

sikher avvek till andra religioner, institutionerna korrumperats och förorenats av yttre 

                                                 
24

 En typ av underbyxa. 
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påverkan och feltolkningar. Att utomstående trodde sikher tillhörde andra religioner gav 

behov av ett gränsdragningsarbete och en förtydligande kategorisering. 

Det utåtriktade informationsarbetet Unge Sikher utför återspeglar delar av detta arv. 

Arbetet ger inte bara kunskap för icke-sikher om sikhismen och sikhidentiteten. Att berätta 

vilka de är bidrar samtidigt till att visa på vilka de inte är. Arbetet bidrar alltså till att tydligt 

definiera vad sikhismen och sikher är, förstått utifrån gruppens egen självuppfattning, vilket 

också kan ses som en vidareutveckling utav det reformarbete Singh Sabha utförde i sin tid. 

Unge Sikher drivs också av en oro för att sikher i Norge varken skall vilja eller våga leva ut 

sin religion. Det liberala samhällets valfrihet och sekulariseringen bland norska sikher, samt 

de sociala och juridiska hindren gör att det utåtriktade arbetet blir en handling för att så många 

sikher som möjligt, under så lätta omständigheter som möjligt, skall kunna leva ut sikhismen 

som den förordas i Sikh Reht Maryada. Också det faktum att de associeras med andra 

religiösa minoriteter upplevs som ett problem. Förtydligandet av identiteten utåt blir för sikher 

en viktig religiös gränsdragning. Både genom att själv få definiera sin grupp som att tydligt få 

distansera sig ifrån andra. Såhär förklarade Informant B orsaken till varför Unge Sikhers 

utåtriktade arbete var så viktigt: 

Informant B: Bara tanken på att någon tror att jag är en muslim, eller inte vet att jag är en 

sikh. Det känner jag att vi alla sikher har ett ansvar att göra någonting med. Att jag 

associeras med andra religioner är inte en dålig sak, men det är ju inte det jag är. Jag är en 

sikh och det måste folk få veta. 

Att associeras med andra upplevs som problematiskt då den religiösa traditionens definition 

och identitetskategorisering överskuggas. Som jag visar till i kapitlet om Singh Sabha var 

denna form av gränsdragningsarbete viktigt redan då. Då var det främst risken att 

sammanblandas med hinduer som upplevdes som det stora hotet. Gränsdragningen ifrån 

hinduismen uttrycks i bland annat i sektion fyra, kapitel 10, artikel 16, paragraf d av Sikh Reht 

Maryada. Paragrafen uttrycker förkastandet av kastsystemet och hinduritualer (SGPC, 1994, 

s.11). Distinktionen ifrån hinduismen kunde bland annat observeras under informationsmötet 

för de folkvalda politikerna. Föredraget startade för exempel med att föredragshållaren 

förtydligade att gurdwaran inte var ett tempel, då ett tempel ”Var en plats där statyer tillbeds 

och övertro utförs”. Distanseringen till islam uttrycks också den i tidigare nämnda paragraf d. 

Ett av de fyra tabubelagda påbuden som en amritdhari påläggs som nämns i Sikh Reht 

Maryadas sektion sex, kapitel 13, artikel 14, paragraf p är dessutom förbudet att äta kött 

slaktat på muslimskt vis (SGPC, 1994, s.20). Samma paragraf nämner också förbudet att 
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konsumera tobak. Tobakförbudet menar Mcleod (1989, s.32) kan vara ett möjligt uttryck för 

de antimuslimska delarna i sikhernas rahitlitteratur, då tobakskonsumtion under 1600-talet i 

Punjabområdet var en muslimsk statussymbol. 

 Distanseringen ifrån islam idag har också relevans för sikherna. Sammanblandningen 

av sikher och muslimska fundamentalister efter 9/11 har lett till missriktade repressioner som 

drabbat sikherna, vilket också är en av grundorsakerna till att Turbandagen ursprungligen 

etablerades i USA tidigt 2000-tal. Behovet av informationsarbete riktat till 

majoritetssamhället som påvisar distans och differens från den muslimska minoriteten kan 

också exemplifieras med det problem som sikher i Norge upplevt med den norska 

köttindustrin. Flera köttproducenter har igenom åren sålt halalslaktat kött utan halalmärkning 

på förpackningen. Producenterna har inte vetat om att deras tillrättaläggning till den 

muslimska minoriteten har drabbat sikhminoriteten (Haakaas, 2005). Att distansera sig ifrån 

andra blir därför ett sätt för Unge Sikhers att förtydliga och bekräfta sin egna religiösa 

tradition och identitet. 

6.2 Centrala resurser för Unge Sikher 

Det utåtriktade arbetet Unge Sikher bedriver motiveras alltså utifrån viljan att bevara, 

definiera och föra vidare sin religiösa tradition i det norska samhället, genom att försöka 

uppnå en normalisering och acceptans av sikhreligionen och dess associerade identitet. Till 

sin hjälp har de bland annat sin egna religiösa tradition. Jag skall här presentera tre exempel 

på resurser som är tillgängliga i den religiösa tradition som Unge Sikher tillhör som de valt att 

använda i sitt utåtriktade arbete: Interaktionsarenor för utåtriktat arbete; narrativen i 

presentationen av sikher och sikhismen; symbolik presenterat för att etablera likhet med den 

norska majoritetsbefolkningen. Avslutningsvis vill jag visa på ramar och begränsningar, det 

vill säga hur gruppen förhandlar internt i användandet av den religiösa traditionen i mötet med 

det norska samhället. 

6.2.1 Två interaktionsarenor; Turbandagen och gurdwaran 

De två interaktionsarenorna där Unge Sikhers utåtriktade arbete föregår är etablerade i 

traditionen sedan tidigare, alltså före Unge Sikher fick ansvar för informationsföredragen och 

2010 års norska Turbandag. Beroende på respektives arenas form inverkar den religiösa 

traditionen på interaktionen mellan Unge Sikher och icke-sikher på olika vis. 
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Informationsmötesformen i minoritetens egen arena (gurdwaran) är en väletablerad 

interaktionsform. Att bjuda in utomstående besökare för att presentera gruppen, är inte 

någonting som är ovanligt för etablerade minoritetsförsamlingar i Oslo området. Gurdwaran 

är en institution med rötter i sikhismen sedan guru Nanaks dagar. Sedan etablerandet av 

SGPC och kommitténs kontroll av de historiska gurdwarorna i Indien har gurdwaran blivit ett 

center som bär och för vidare den religiösa traditionen genom att vara den viktigaste religiösa 

interaktionsarenan för praktiserande sikher som tillhör denna riktning. 

Föreskrifterna för det ceremoniella livet uttryckt i Sikh Reht Maryada lägger en 

handlingsram runt besöket i gurdwaran. Också informationsmöten för besökande icke-sikher 

blir utformat utifrån dessa regler. Alla, oavsett religion eller bakgrund är välkomna, men alla 

förväntas också följa förhållningsreglerna, som att ta av sig skorna, inte bära rusmedel, sitta 

på golvet och betäcka huvudet under besöket. Att besökarna också måste förhålla sig till dessa 

regler och traditioner blir också ett sätt att ge besökaren en praktisk erfarenhet av det religiösa 

livet för de praktiserande sikherna. Hela premissen för att mötet mellan minoriteten och 

majoriteten skall möjliggöras i denna arena är att den besökande majoriteten tar till sig och 

följer påbuden. Det ger minoriteten en position att kunna acceptera eller avvisa den besökande 

under dessa omständigheter. Det är en accept/avisning åberopad utifrån kriterierna satta av 

sikhernas egna religiösa tradition. 

Turbandagen är en form av interaktionsarena som uppstått i nyare tid, men som också 

den tydligt ramas in av den religiösa traditionen. Den är inte som gurdwaran en etablerad 

institution som dessutom möjliggör utåtriktat arbete. Det är en interaktionsarena som är 

etablerad med ändamålet att uppnå utåtriktat arbete. Även denna ramas in av den religiösa 

tradition Unge Sikher är en del av, då arrangemanget är etablerad för att informera om 

sikhreligionen, khalsaidentiteten och verka för ett normaliserande av turbanen. Den ska alltså 

bidra till möjligheten att leva ett liv utifrån Sikh Reht maryadas ramar. Grundkonceptet i 

Turbandagen har varit att låta icke-sikher pröva på erfarenheten att bära turban, och att 

sikherna kan få tillfälle att berätta vilka dem är och om varför turbanen är så viktig för 

sikherna. I Oslo har formatet utvecklat sig och växt sig större än på många andra platser. 

Dock är det turbanutdelningen och informationen kring turbanen som är det centrala 

konceptet i arrangemanget. De andra delarna som muséet, matutdelningen, turbanskolan med 

mera är etablerade som tillägg. Tillägg motiverade för att öka attraktionen och förstärka det 

grundläggande budskapet i arrangemanget och dess religiösa ramar. 
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6.2.2 De tre centrala narrativen 

Unge Sikher presenterar i sitt utåtriktade arbete huvudsakligen tre narrativ. Det första är ett 

generellt narrativ om sikhreligionen som sådan. Det är en berättelse om sikhismen som bär på 

goda värderingar och vars guruer och anhängare utsatts för repression och press utifrån. Med 

stöd av och på grund av sikhismens budskap och värderingar har sikherna och deras religion 

kunnat överleva. Genom att berätta om tidsperioden för de tio guruer, presenteras och 

förklaras religionens centrala värderingar som de i mötet med det norska samhället vill 

presentera sig som bärare utav. Utsattheten är ett kontinuerligt undertema i narrativen.  

Utsattheten bidrar till att samband historiskt, imaginärt och geografiskt kan kopplas på 

tvärs över både tid och rum. Under guruernas tid är det utsattheten av mogulhärskarna i 

Indiens repressioner som motiverar martyrskap och uppoffring för andra. Utsattheten blir 

också framlagd i modern kontext med exempel på utsatthet i andra länder, som i USA efter 

9/11, liksom medlemmars egna upplevda erfarenheter i Norge. Utsattheten utrycks också i 

den upplevda okunskapen bland majoritetsbefolkningen. Okunskapen förklaras som 

bidragande orsak till att sikher kan känna sig tvingade att sluta praktisera sin religion, då 

pressen utifrån blir för stark. De juridiska hindren gör att sikher inte fritt kan välja vilket yrke 

de vill och samtidigt bevara sin tradition att gå med turban. Turbanen associeras och förstås 

av Unge Sikher som en nedärvd symbol given till sikherna ifrån den tionde gurun, som 

symbolen på tillhörighet och upprätthållande av de goda värderingarna etablerade i sikhismen 

under guruernas tid. Det är värderingar som presenteras och förstås som eviga i sikhismen och 

att de nu också idag är goda värderingar i det norska samhället. Turbanen blir alltså ett 

historiskt samband till det ursprung och ideal Unge Sikher knyter sin organisation till, 

nämligen khalsa. Att Turbandagen i Oslo utförs på vaisakhi, minnesdagen för etablerandet av 

khalsa, stärker det sambandet ännu mer. De goda sikhvärderingarna blir presenterade under 

flera moment och slogans under Turbandagen. Museitältets presentation av Guru Granth 

Sahibs budskap, roll och legitimering för dessa värderingar och sikhernas försvar genom 

historien för de goda värderingarna blir målande exempel för den besökande. I gurdwaran blir 

föredragsdelen om olika guruer exempel på hur guruerna verkat som instrument för gud och i 

historien förmedlat de värderingar som Unge Sikher nu vill presentera för det norska 

samhället. De goda värderingarna idag ses alltså som eviga värderingar i sikhismen. 

Unge Sikher använder sig också av ett mer specifikt narrativ. Det är narrativet om 

sikhernas etablering i Norge. Sikhernas etablering och livssituation i Norge förklaras till stor 

del utifrån religionen. Det är den religiöst motiverade arbetsmoralen som förklarar varför 
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sikherna klarat sig bra. Den bidrar både till gruppens sociala mobilitet, som till landets 

rikedom. Att enbart betona arbetsmigrantkategorin och sedan andre/tredje 

generationskategorin ger en bild av att sikhminoriteten lätt funnit sig tillrätta i samhället utan 

större utmaningar. Sikhernas intresse och deltagande i samhället förklaras utifrån guruns 

uppmaning om att vara utåtriktad och handla gott genom seva. Turbandagen presenterades 

exempelvis under 2017 som sikhers seva för att göra Norge till ett bättre land.  

Det tredje narrativet som kommer till uttryck är knutet till Turbandagen. Den norska 

Turbandagen blir presenterat som ett lokalt initiativ begrundat av lokala erfarenheter. 

Berättelsen som representanter för Unge Sikher skildrar om Turbandagens ursprung tar 

avstamp i erfarenheten av att som sikh växa upp och leva i Norge. Det är upplevelsen av att 

inte nå ut till majoritetsbefolkningen och istället mötas av okunskap. Att vara en minoritet och 

den konsekvens de upplever av att majoritetsbefolkningen besitter denna okunskap, 

konstituerar ramen för Unge Sikhers berättelse om det lokala initiativet att etablera 

Turbandagen i Oslo. Det ger ett motiv till att aktivt själva bemöta utsattheten. 

Sikhvärderingarna som turbanen uttrycks representera likställs med norska värderingar. 

Narrativet om det lokala initiativet går igen i Turbandagen internationellt. Som nämnt i 2.4 

figurerar arrangemanget under varierande namn, men ett flertal av arrangemangen presenterar 

en egen bakgrundshistoria som uttrycker den lokala anknytningen till initiativet. Vare sig om 

det är verksamheten på ett amerikanskt college eller upplevelser av att gå igenom 

säkerhetskontroller på flygplatser i Europa, så framhävs initiativets lokala förankring. Också 

värderingarna som turbanen sägs representera uttrycks i lokal form. I exempelvis USA är 

sikhvärderingar ekvivalent med amerikanska värderingar, i Kanada med kanadensiska 

värderingar. Att knyta an till lokalpolitiker utan sikhanknytning är också en del av det lokala 

narrativet som går igen hos andra arrangörer för Turbandagen internationellt. Det kan ses som 

ett uttryck för att påvisa den lokala sikhminoritetens förankring och relation med 

utomstående. 

6.2.3 Symbolik för att etablera likhet 

Den mest centrala symbolen i Unge Sikhers presentation är som tidigare nämnt Turbanen. 

Turbanen är attributet Unge Sikher vill normalisera och tillåtas att bära i samhället utan 

upplevelse av repression eller hinder. Det gör att turbanen kan förstås som ett symbolattribut 

med en överbyggande potential då det är just turbanen som grundlägger mötet mellan 

sikherna och majoritetsbefolkningen. Att presentera turbanen som ett symboliskt uttryck för 
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värderingarna jämställdhet, religionsfrihet och solidaritet – värderingar som värderas högt av 

många i majoritetsbefolkningen och som ses som goda norska värderingar, är en del av Unge 

Sikhers arbete att försöka få turbanen till att bli förstådd som en positiv symbol i det norska 

samhället. Att arrangera en hel dag där majoritetsbefolkningen ges möjlighet att pröva 

turbanen gör att det byggs en praktisk erfarenhet bland majoritetsbefolkningen knutet till 

turbanen. Intentionen är att det skall bli lättare för sikher att praktisera sin religion. Genom att 

knyta an till det historiska narrativet om guruernas budskap blir religionen en legitimerande 

bakgrund för att turbanen som fysiskt attribut också symboliserar värderingar som också 

värderas högt i Norge. Även andra delar i sikhtraditionen tas i bruk av Unge Sikher för att 

etablera en bro till majoritetsbefolkningen. Detta i ett försök att genom påvisade likheter 

skapa en ömsesidig förståelse. 

Seva, det är genom denna handlingsprincip som Unge Sikhers utåtriktade arbete 

utförs. Seva associeras tätt ihop med den norska dugnaden. Det centrala målet i sevaprincipen 

som uttrycks är att få samhället sikher verkar i, till det bättre, genom att utföra ideellt och 

uppoffrande arbete för andra. Dugnadens plats i den norska kulturen gör att den religiösa 

handlingsformen seva lätt blir förstådd och att den grundläggande intentionen till handlingen 

blir sedd som positiv.  

Frivillighet och individuellt val är centralt i presentationen av sikhismen. Unge Sikher 

är tydliga med att presentera praktiserande av sikhismen som frivillig och att ingen utövar 

religionen på grund av tvång eller press. Turbandagen presenteras som ett arrangemang som 

skall bidra till att de sikher som vill gå med turban skall kunna göra det. Frivilligheten 

uttrycks i Unge Sikhers presentation av sin frälsningslära. Att praktisera sikhismen uttrycktes 

under föredraget i gurdwaran till politikerna som ett val taget av individen och ett uttryck för 

en personlig process som drivs inifrån individen. Unge Sikher uttrycker heller ingen intention 

av att försöka få norrmän till att konvertera till sikhismen. Den teologiska övertygelsen om 

”många vägar till gud” presenteras som ett uttryck för ointresset av yttre missionering, respekt 

för andras livssyn och livsval. 

Langaren, den religiöst betingade matserveringen presenteras som ett tidigt uttryck av och en 

form för välfärdsordning guruerna etablerade i Indien i de samhällen de verkade i. Att knyta 

an till formatet välfärdsstaten, kan ses som ett sätt att knyta an till den norska samhällsformen. 

Att langaren dessutom är egalitär och universell i sin form blir en extra betoning på de 

likheter Unge Sikher vill uttrycka att sikhismen delar med det norska samhället. 

Det är viktigt att förtydliga att Unge Sikhers presentation och utåtriktade arbete 

förmedlar att sikher bär på likheter med det norska, inte att sikher är det samma som det 
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norska. Den explicita självständiga religiösa traditionen och identiteten står tydligt definierad 

och Unge Sikher har ett intresse av att den skall bevaras och vidareföras i det norska 

samhället så som de själva förstår den. Målet är inte att den religiösa traditionen skall 

inkorporeras in i och bli ett med det norska. Presentationen Unge Sikher formulerar om sin 

religion och sikhminoriteten samt det positiva viktläggandet på generell annorlundahet, kan 

ses som ett uttryck och strategi för att bemöta och att hantera premisserna i det Gullestad 

(2008, s.82) uttryckte som den norska formen av egalitär individualism. Alltså för att kunna 

vara en del av den nationella gemenskapen måste individerna upplevas som lika. Likheten blir 

grunden för att kunna vara ett och samma (läs här norsk). Uppnås inte det, blir personen ifråga 

sett som den andra. De uttrycker en etablering och definieringen av en sikhidentitet i det 

norska samhället, men inte att norskheten också inbegriper en sikhidentitet. Unge Sikher 

bekräftar allt det goda i det norska och norskheten genom att visa på att det är lika i 

sikhismen, inte att det norska och sikhismen är det samma. Distinktionen mellan norskheten 

och det norska samhället kommer till uttryck i Turbandagens slogan ”Att göra Norge till 

världens bästa land att vara annorlunda i”. Distinktionen mellan norska samhället och 

norskheten uttrycktes också under informationsföredraget när föredragshållaren uttryckte ett 

behov av att ändra det norska neutralitetsbegreppet. Det neutralitetsbegrepp Unge Sikher 

framhåller hade kunnat öppna upp för att flera identiteter i det norska samhället hade kunna 

verka samtidigt. Identiteter som till delar är lika men inte det samma. Då hade exempelvis 

praktiserande sikher kunnat tjänstgöra som både domare och poliser.  

6.2.4 Intern debatt om Unge Sikhers utåtriktade arbete 

Unge Sikhers mål att bevara och vidareföra sin religiösa tradition och identitet, gör att det 

internt föregår gränsdragande diskussioner och förhandlingar, för att uppnå bästa möjliga 

resultat. Den interna diskussionen i sikhmiljön knuten till gurdwaran i Oslo kan exemplifieras 

med tre diskussioner kopplade till utförandet av Turbandagen och ramarna kring 

arrangemanget.  

Diskussionen om och senare, valet att senarelägga Turbandagen en timme visar på 

resultatet av en förhandling utifrån de religiösa premisserna. Turbandagen utförs på vaisakhi, 

minnesdagen av den tionde guruns etablerande av khalsa. Att Turbandagen fick korta ned 

tiden med en timme visar på att Unge Sikhers huvudfokus ligger i att praktisera och bevara 

sin religion. Turbandagen är i sin tur tänkt att verka som ett underlättande komplement för att 

göra det möjligt. Det visar också på spänningarna mellan den idealreligion en organisation vill 
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upprätthålla och hur religion levs av de troende. Som jag visar till i 5.1.1 har det upplevda 

problemet som motiverat att korta ner Turbandagens tidsrymd varit att sikher lämnar nagar 

kirtan i förtid för att delta i Turbandagen. Alltså riskerade Turbandagen att bli ett hinder för 

ortodoxpraktik, någonting arrangemanget egentligen försöker tillrättalägga för. 

Nästa förhandling kommer till diskussionen av vad som kan presenteras under 

Turbandagen. Kirtan blir här ett viktigt exempel. Kirtan blev under Turbandagen 2017 som 

nämnt utfört av musiker som tillhör riktningen Namdhari. Denna gruppering är känd för att de 

bevarat en form av kirtan som anses ligga närmast den form som spelats under guruernas tid. 

Den kirtan som spelas i gurdwaran är ofta en mer förenklad form och Unge Sikher ville under 

Turbandagen presentera den mer klassiska formen. Urvalet på kompetenta musiker som 

hanterar den klassiska formen är liten och de som var tillgängliga var namdharis. År 2017 

blev det beslutat att de inte skall få komma tillbaka och spela igen på Turbandagen. Styrelsen 

för gurdwaran hade uttryckt att de accepterade det den här gången, men ville inte att det 

upprepades fler gånger
25

. Så här uttryckte sig en informant om beslutet att inte låta dem 

komma tillbaka: 

Informant D: De följer inte allt i sikhismen, så som vi gör. Egentligen som man skall göra. Vi 

har en ”code of conduct”, Rahit maryada. Och den följer de inte. Och här håller jag faktiskt 

helt med. Om skall man ha representanter som spelar musiken så borde de representera det 

som det skall vara. 

I gurdwarans stadgar står det att de som utför kirtan skall vara amritdharis (Gurduara Sri Guru 

Nanak Dev Ji., 2014, s.22). Här har sikhmiljön stått inför ett avvägningsbeslut om vad som är 

viktigast. Skall den kirtan som presenteras vara mest lik den ursprungliga formen eller skall 

de som deltar i arbetet med Turbandagen upprätthålla den korrekta ortodoxa religionsformen? 

Unge Sikher har prioriterat ursprungliga formen av kirtan, gurdwara-styrelsen den korrekta 

religionsformen. Här blir återigen den religiösa ramen tongivande. Namdhari erkänns inte av 

Sikh Reht Maryada som sikher, och de representerar följaktligen inte den sikhismen som 

sikhmiljön i Oslo vill presentera. Unge Sikher är en egen organisation, men de agerar på 

uppdrag för gurdwaran. Dialogen mellan dem är viktig och beslut kräver en förankring, då 

gurdwaran finansierar större delen av arrangemanget. Hur detta kommer utvecklas i framtiden 

återstår att se. 

                                                 
25

 Dock återkom de ändå 2018. 



76 

 

En tredje intern förhandling och diskussion som ofta går igen när det kommer till 

Turbandagen, är om det faktiskt är rätt och riktigt att dela ut turbanen till icke-sikher eller om 

det är att nedvärdera symbolen från den tionde gurun. Detta är en intern diskussion och 

problematisering som också Vramo (2017, s.98) noterade under sitt arbete om 2013 års 

Turbandag. När jag har pratat med informanter om den interna diskussionen knuten till frågan 

om att dela ut turbaner till icke-sikher bekräftas det att de finns en viss skepsis internt. Unge 

Sikher har därför etablerat förhållningsregler om att vara noga med att informera besökare 

som får pröva turban att använda den med respekt och att det också går att lämna tillbaka 

turbanen efteråt om man inte vill ha den på sig resten av dagen, så att turbanen inte kastas. 

Samtidigt ser Unge Sikher att det inte går att konfrontera någon som bryter med ”turban-

reglerna” heller. Meningen är ju att ge de besökande både kunskap och en positiv upplevelse, 

inte en uppläxning. Som D uttryckte det: 

Informant D: Jag har sett en miljon indier, sikher som har på sig turban och dricker sig 

skitfulla på bröllop, så varför är det så fel att vi delar ut turbaner? Jag har sett indier dricka 

sig fulla i turban så varför är det så viktigt att sätta krav på norrmän som besöker oss? 

Här blir erfarenheter av levd religion ett argument som möjliggör utdelandet av turbanen. 

Genom att kunna visa på att sikher själva inte följer förhållningsreglerna kring turbanen blir 

det möjliggörande att också låta icke-sikher pröva. Att turbanen är en central symbol för 

khalsa gör inte turbanen exklusivt knuten till khalsa. Attributets mångfaldsfulla användande 

och varierande betydelse är ett faktum som bidrar till möjligheten att kunna dela ut turbanen 

utan att Unge Sikher ser sig som avvikande ifrån sikhtraditionens religiösa normer eller 

regler. 

Några informanter jag pratat med berättar att under möten om Turbandagen som 

hållits i gurdwaran uttrycks det av vissa att Turbandagen inte är någonting som borde 

prioriteras. Delar av centralstyrelsen och andra aktiva personer i gurdwaran har uttryckt 

åsikten att arrangemanget tar fokus ifrån den egna miljöns utbildning och upplärning i 

sikhismen, samt att dagen överskuggar vaisakhi. Här uppstår en debatt som inte nödvändigtvis 

skiljer sidorna ifrån varandra teologiskt. Målet de söker att uppnå är det samma: Att uppnå en 

välmående och levande sikhmiljö i Oslo och Norge som vidareför den korrekta sikhismen 

definierat i Sikh Reht Maryada. Båda sidor är i dialog med varandra och som tidsförändringen 

visar tar Unge Sikher den andra sidans åsikter i beaktning, men Turbandagen som 

arrangemang kvarstår ändå. Det kan också ses som ett utryck för den dynamiken i 
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minoritetsmiljöer som föregår internt, men som inte alltid uttrycks utåt i presentationen av 

miljön. 

6.3 Hur presenterar Unge Sikher sikherna i Oslo? 

Jag har nu klargjort vad som motiverar Unge Sikhers utåtriktade arbete och hur deras religiösa 

tradition tillhandahåller resurser för mötet med majoriteten. Unge Sikher vill presentera sig 

som en tillgång för det norska samhället, genom att ta initiativ och genom information bygga 

broar till det norska samhället. Hur blir då den religiösa traditionen och sikher som grupp 

presenterad i denna norska kontext och vilken roll ger Unge Sikher sig själva i 

presentationen? 

Turbandagen blir presenterad utifrån det specifika och lokala narrativen om sikher som 

etablerad grupp i Norge. Initiativet förklaras utifrån upplevelsen av att det omgivande 

samhället inte vet vilka sikherna är och känslan av att de trots genomförandet av nagar kirtan 

inte når ut med information om sig själva till det norska samhället. Turbandagen blir ett 

sikhinitiativ och en lösning på problemet av majoritetssamhällets okunskap, en okunskap som 

gör att sikherna upplevs som skrämmande och farliga. Genom att presentera religionen vill de 

bevisa motsatsen och visa på sikhernas plats i det norska samhället. Hur arbetet utförs blir 

presenterat som ett praktiskt exempel som visar på likheter sikherna har med det norska. Seva 

blir jämförd med den norska dugnaden. Turbandagen utförs genom frivilligt arbete utan att 

belasta samhället. Genom att konsekvent tacka nej till finansiellt stöd utifrån för 

genomförandet av dagen, kan Unge Sikher visa hur de tillför samhället någonting, utan att 

belasta samhällets resurser. Sikher presenteras som en minoritet som har en tydlig identitet 

och insikt av att de har ett eget ansvar för att bli accepterade i samhället. Det är deras eget 

ansvar att visa på att de inte är farliga eller skrämmande, trots att de ser ut som de gör. Detta 

uttrycks i de olika delarna av Turbandagen 2017. Unge Sikher blir en aktör som tar del i 

arbetet för vad som de anser är ett bättre samhälle, och de gör det genom att använda sin 

religion och religiösa identitet. Museitältet presenterar sikhernas religion som grundlag för de 

goda värderingarna, biograftältet visar sikhers upplevelser i Norge och turbanutprovningen 

erbjuder besökaren möjligheten att kroppsligt förstå. 

Att inte ligga till last, ta eget initiativ och ansvar kan också ses som ett uttryck för 

dialogdeltagande i det norska integrationsfältet och dess pågående debatt om invandring och 

integration. Unge Sikhers utåtriktade arbete blir på ett vis ett svar knutet till den debattens 

teman. De är en minoritet, fördomar och antaganden de vill motbevisa svarar på frågor som 
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ofta ställs av majoriteten i mötet med minoriteten. Är minoriteten en kostnad för samhället? 

Hindrar minoritetsreligionen individens frihet och samhällsdeltagande? De ger också ett svar i 

debatten och formulerar en lösning på en del av problemet med invandring och integration; att 

öka acceptansen och toleransen för mångfald och det som är annorlunda, samt att båda sidor 

har ett ansvar. Accepterar samhället den lösningen, blir Norge ett bättre land. 

Den uttryckta intentionen av att öka toleransen för det som är annorlunda på generell 

bas kan tolkas som ett uttryck för Unge Sikhers försök att diskursivt förflytta och bredda 

Turbandagen. Från att i starten av Turbandagen år 2010 haft som mål att presentera turbanen 

som en symbol för goda värderingar och ge kunskap till det norska samhället om sikher, har 

arrangemangets uttryckta intention blivit till att sen år 2015 bidra till att göra Norge till 

världens bästa land att vara annorlunda i. Mångfald och toleransen har förskjutits från att 

betona bara normalisering av egen grupp, till att omfamna alla i samhället oavsett bakgrund, 

sexuell läggning, religion osv. Turbanen som symbol har konkretiserats till att symbolisera 

det Unge Sikher kallar ”kungliga värderingar”. Vad det innehåller är flytande, men 

återkommande är värderingar som ses som goda också i det norska samhället - jämställdhet, 

solidaritet, rättvisa, likhet, kärlek, religionsfrihet och demokrati. 

Genom att kontextualisera sin plats i det norska samhället använder Unge Sikher sitt 

religiösa narrativ om utsatthet för att motivera Turbandagen som utåtriktad aktivitet. Unge 

Sikher besvarar problematiska teman knutet till norsk invandring och integrationsdebatt 

genom att presentera sin religion som bärare av samma kärnvärderingar som de norska. Dessa 

värderingar symboliseras i sin tur både i det religiösa attributet turbanen och uttrycks genom 

sevans uppoffrande arbete för ett bättre samhälle genom att bidra med Turbandagen. 

Turbandagen blir deras bidrag för att öka samhällets tolerans för alla som är annorlunda och 

avviker ifrån mallen i samhället. Värderingarna och handlingskraften som framhålls skapas 

genom tron på gurbani och sikhmiljön presenteras som en tillgång som bidrar gott till det 

norska samhället. De försöker därigenom bryta med integrationsfältets antagande om att 

religiösa minoriteter per definition är ett samhällsmässigt orosmoment, som förhindrar 

deltagande i samhället och som inte tillför något till samhället, men tar av samhällets resurser. 

Informationsföredraget i gurdwaran uttrycks som ett sätt att verka brobyggande och 

kunskapsgivande till samhället. Föredragsformatet gör att presentationen av sikhismen och 

sikher i Norge blir mer fördjupad och konkretiserad än vad den blir under Turbandagen. Som 

jag visar på i kapitel tre, är etableringen och historien om sikher i Norge mångfacetterad, 

komplex och i hög grad dynamisk. Sikherna som grupp inkluderar alla de stora 

invandringskategorierna i Norge som arbetsmigranten, familjeinvandraren, flyktingen och 
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andra (och tredje) generationens efterkommande. Varje introduktion av kategori har påverkat 

sikhmiljön socialt, kontakten utåt och religionslivet. Likt alla grupper är sikherna formade av 

debatt, förhandling, samverkan och konflikter, såväl internt som externt. Unge Sikher väljer i 

sin presentation att endast inkludera arbetsmigrantskategorin och andra/tredje 

generationskategorin. Unge Sikhers medvetenhet om de problemteman i invandring- och 

integrationsdebatten som kopplar sig till religiösa minoriteter i det norska integrationsfältet 

kan förklara valet att utestänga exempelvis flyktingkategorin i presentationen. Just föredragets 

belysta teman och statistikpresentation visar medvetenheten om de rådande normerna och 

problematiseringarna i integrationsfältet. Frågor om värderingar, samhällsdeltagande och 

arbetsmarknads anknytning blir alla belysta och besvarade. Genom att exempelvis berätta om 

sin religions historia får Unge Sikher presentera sin religion utifrån de likheter som synen på 

goda värderingar, rationalitet och vetenskap de menar sig dela och ha gemensamt med det 

norska samhället. 

I Unge Sikhers presentation av sikher i Norge etableras ett narrativ av bidragande 

uppoffring, hårt arbete, deltagande och mobilitet. Sikhernas ankomst och deras arbetsmoral 

presenteras som bidragsfaktor till Norges uppbyggnad. Andra generationens sociala mobilitet 

blir ett bevis på den goda integrationen. Om presentationen av sikhismen besvarar 

värderingsproblematiken blir statistiken som presenteras ett sätt att visa på samhälls- och 

arbetsintegration. I förklaringen till det står den religiösa traditionen centralt. Principerna om 

att jobba hårt och ärligt, dela med andra och minnas gud genom att bemöta alla gott och med 

respekt skapar en ram för en sikhminoritet som säger sig inte vara en del av den generella 

problematiken som religiösa minoriteter ofta knyts till i integrationsdebatten. Sikherna 

presenteras som en grupp som genom sin religiösa övertygelse varit bidragande till norskt 

välstånd. Etableringen har skett genom eget hårt arbete och utan stöd ifrån det norska 

samhället. Sikhismens budskap och påbud blir alltså faktorn som gjort att sikherna inte har 

varit en del av integrationsproblematiken knuten till lågt deltagande i arbetslivet. 

Också erfarenheten av att leva som minoritet blir uttryckt i upplevelsen om 

majoritetssamhällets okunskap och juridiska hinder som försvårar möjligheten att bevara en 

bestämd identitet och religion. Genom att presentera Unge Sikher och sikhreligionen som en 

tillgång vill de bidra till en lösning som gör samhället bättre och som möjliggör att sikher kan 

bevara sin identitet. Att exempelvis under presentationen för de folkvalda politikerna 

argumentera för att Oslos universitet saknar professorer med kompetens om sikher, gör att 

Unge Sikher inför politikerna tydligt kan tilldela sig själva ansvaret att täcka upp för 

kunskapsluckan och vara en kunskapsresurs för samhället.  
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Unge Sikhers presentation av sikhismen och sikher i Norge kan också förstås utifrån deras roll 

som intressegruppsaktör inom det norska integrationsfältet. I presentationen formulerar de 

som handlande aktör ett heterodoxa med intention att utmana integrationsfältets etablerade 

doxa kopplat till religiösa minoriteter. Deras argumentation formuleras och blir legitimerat 

genom att det uttrycks utifrån och följer de rådande normer, handlingsregler och standard som 

redan upprätthålls i det norska integrationsfältet. Men det är samtidigt ett utmanande av 

rådande tillstånd, då målet är att uppnå en förändring kopplat till möjligheten att praktisera sin 

religion utan externa hinder. Genom sin distansering ifrån problematiska tematiker i 

integrationsfältet kopplat till religiösa minoriteter, sker emellertid en simultan bekräftelse av 

de samma problematikerna. Exempelvis sikherna tar inte emot bidrag - de bidrar, den 

religiösa huvudbonaden uttrycker frivillighet och jämställdhet, inte tvång och förtryck. 

Distanseringen ifrån problematiska tematiker får alltså en form som samtidigt stärker upp och 

befäster det rådande doxa.  

Med Turbandagen uttrycker Unge Sikher en vilja att bidra till accept för det som är 

annorlunda i samhället. Turbanen blir presenterat som en symbol på både samhällets goda 

värderingar och för den positiva mångfalden. I öppningstalet på Turbandagen 2017 anspelade 

Informant A på retoriken om att det norska samhället bar på bilden av att sikher var farliga 

och otäcka. Behovet av ofarliggörande av det annorlunda och motbevisa den negativa bilden 

motiverade att Turbandagen skulle genomföras. Användandet av statistik, berättelsen om 

arbetsmigranten och incentivet av att vara en tillgång till samhället bidrar med det samma. 

Den integrationsproblematiska tematiken blir på detta sätt bekräftad, men sikherna distanserar 

sig samtidigt tydligt ifrån dem. Genom detta blir sikhminoriteten istället positionerat som 

undantaget, det goda exemplet. I presentationen av sikhminoritetens roll och plats i det norska 

samhället följer argumentationen en form av quid pro quo. Just för att Unge Sikher visar på 

att sikher som grupp inte är associerade med integrationsproblemen, men som grupp istället 

uppnått deltagande i samhället och bidrar till samhället, borde det ge möjligheten att bevara 

sikhidentiteten och religion, så som den definieras och förstås av sikherna själva.  

6.4 Hur påverkar det utåtriktade arbetet sikherna i Oslo 

Jag har nu diskuterat hur Unge Sikher använder delar av sin religiösa tradition för att nå ut till 

majoritetssamhället och genom sin presentation formulerar ett heterodoxa för att bemöta 

rådande doxa som sätter ramarna i det norska integrationsfältet. Har då det utåtriktade arbetet 
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lett till någon upplevd eller egentlig förändring för sikherna internt i gruppen och externt i 

samhället? 

6.4.1 Internt 

Turbandagen presenteras som ett initiativ för att ofarliggöra turbanen och under 

informationsmötet centreras mycket information kring turbanen. Hur upplever då aktiva i 

Unge Sikher effekten av deras arbete? När jag frågat medlemmar i gruppen upplever de flesta 

att speciellt sikhbarn och sikhungdomar som redan sparar håret fortsätter att spara håret och 

går med pathka eller turban. Som Informant D upplevde Turbandagens inverkan: 

Informant D: De tycker det är lättare att stå emot pressen att klippa sig. Jag har ett intryck 

av att folk menar det är lättare att vara sikh öppet. Inte nödvändigtvis bara det fysiska, men 

också med det man tror på. 

Medlemmar i Unge Sikher verkar alltså uppleva att deras arbete gör skillnad i att det att de 

klarar att påverka handlingsvalen bland barn och ungdomar kopplad till turban och oklippt 

hår. Arbetet påverkar inte bara det konkreta handlingsvalet. Den utåtriktade aktiviteten gör att 

Unge Sikher också bidrar till den interna diskursen genom att formulera religiösa gränser, 

definitioner och kategorier. Turbandagen och informationsmöten i gurdwaran formar alltså 

inte bara icke-sikhers förståelse av sikhismen och kunskap om sikher i Norge. Aktiviteten 

bidrar också till att forma praktiserande sikhers förståelse och utövande av sikhismen.  

Jag vill argumentera för att Unge sikhers utåtriktade arbete under Turbandagen och 

informationsmöten bidrar till en form för rekonstruktion och definition av överlappande, men 

ej ekvivalent lika identitetskategorier, genom att Unge Sikher gör en delning mellan religiöst 

praktiserande sikher som följer sikhismen och sikher som en etniskkulturell gemenskap. 

Christine Jacobsen (2005, s.156-160) observerade under sina fältarbeten med de muslimska 

ungdomsorganisationerna Norsk muslimsk ungdom och Muslimskt studentsamfunn att 

medlemmar deltog i en typ av objektiviseringsprocess genom att de deltog i en religiös 

diskurs som formulerade islam som en livsstil där identiteten formuleras som individuellt val 

och uttryck för personlig autencitet. Deras approach innebar också en kritik av en mer 

kulturalistisk religiositet. Föräldragenerationens form blev kritiserad utifrån de ungas mer 

”rena” form av islam. Genom den kritiken blev exempelvis negativa handlingar hanterade 

genom att de tolkades som en kulturell påverkan av religionen. Exempelvis uttalanden som 

”tvång finns inte i islam, det är en kulturell feltolkning av islam”. Denna process gör 
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dessutom att identiteten muslim knoppas av från nationalitet och etnicitet och blir en del av en 

evigvarande ahistorisk identitet knuten till islam. Just identitetens transcendens gör att den 

kan sammanföras med vilken som helst etnisk/nationell identitet som exempelvis norsk 

muslim. Det blir också ett sätt att hantera ifrågasättande ifrån majoritetssamhället. Genom att 

visa till att identiteten ”muslim” och identiteten ”norsk” knyter sig till olika entiteter (eviga 

religionen islam och den tidsbundna nationen Norge) är kategorierna förenliga och inte 

dikotomier av varandra (Jacobsen, 2005, s.161&164). En liknande process observerade också 

Ida Therese Johannessen under arbetet med sitt masterarbete om pilgrimsfärder i den norska 

sikhmiljön (2014,s.84). 

Samma process vill jag mena kommer med vissa förbehåll till uttryck i både Unge 

Sikhers utåtriktade arbete och i samtal medlemmar har om deras arbete i Unge Sikher och 

egen religiositet. Låt oss se på två exemplen på denna objektiviseringsprocess: Den religiösa 

identiteten uttryckt som individuellt val och strävan för att uppnå personlig autencitet; och 

distinktionen mellan religion och kultur. 

6.4.1.1  Det individuella valet och autencitet 

Turbandagen uttrycker att den som själv vill skall kunna gå med turban. I grunden ligger 

alltså det personliga valet. Valet att genomgå amrit sanchar blir ofta förklarat som en 

personlig process som tas när personen själv känner sig redo. De som inte har invigt sig 

förstås ofta utifrån antagandet om att vara ”på väg”. Under informationsmötet presenteras 

sikhismen som ett eget val och livsstil. På en politikers fråga om vad som sker om en sikh 

slutar praktisera, blir sikhismen förklarad som en personlig process där vägen är individuell. 

Det är en process som kan gå fram och tillbaka.  

Detta religiösa identitetsförhållande kan också observeras i turbanen som attribut och 

meningsbärande symbol. Att turbanen blev en sikhsymbol blir förstått som ett uttryck att alla 

sikher stod lika i ett samhälle styrt av kastsystemet. Turbanen har under informationsmötet 

och Turbandagen kommit till att bli en symbol med en innebörd som uttrycker universella 

värderingar som inte är kontextuellt bundna. Att vara positiv till jämställdhet, solidaritet, 

rättvisa, likhet, religionsfrihet och demokrati är inte värderingar som behöver knytas till 

kastsamhällen. Genom turbanen presenteras sikhismen som en evigvarande entitet som 

upprätthållit dessa värderingar till varje tid. 

Det individuella förhållandet för att uppnå och upprätthålla autenticitet kunde jag 

bland annat observera utifrån hur kvinnliga medlemmar i Unge Sikher förhöll sig till 
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turbanen. Sikh Reht Maryada konkretiserar som nämnt att det är ett påbud att bära turban 

bland amritdhari män, men frivilligt för kvinnor. Informant B berättade att hon valde att 

börja gå med turbanen för att hon ville visa de värderingarna turbanen symboliserade och 

betonade jämställdhet som den främsta värderingen. Detta ville hon visa att hon stod för. 

Dessutom ville hon visa sin unika individualitet, vilket hon upplever att hon får göra genom 

att använda turbanen. Informant D uttryckte att hon hade funderat på att börja gå med turban 

när hon var yngre, men inte tagit steget. Hon tänkte att hon kanske inte önskade det tillräckligt 

mycket för att vilja ta steget som orsaken till att hon tillslut avstod. D problematiserar också 

valet att gå med turban bland kvinnor då hon hört att det är ett nytt fenomen som uppstått i 

modern tid och inte något som föregick under guruernas tid. 

Trots olika slutresultat uttrycker båda informanterna personligt val och vilja att uppnå 

autenticitet. Det intressanta i autenticitetsförhandlingen blir tidsepokerna som sätts i en dialog 

med varandra; guruernas evighet, guruernas tid och den praktiserande sikhens nutid. Båda 

informanterna ser sin egen situation och hur turbanen får en möjlig plats och betydelse i deras 

egna liv idag, här och nu. Detta förhandlas med och legitimeras genom tolkningen av gurbani 

eller antaganden om handlingspraktik under guruernas tid. Den individuella tolkningen 

resulterade då i att informant B knyter sitt val att gå med turban till budskapet i och 

betydelsen av turbanen, en symbol etablerad av guru Gobind Singh. Informant D å sin sida 

väljer att avstå ifrån att gå med turban då hon inte är säker på om det kan beläggas att kvinnor 

under guruns tid tog del av symbolen. 

6.4.1.2 Distinktionen mellan religion och kultur 

En informant uttryckte en gång angående min närvaro: ”Vi gillar dig, vi tycker du gör ett bra 

jobb med att du skiljer mellan kultur och religion.” Jag hade tidigare förklarat att jag var 

intresserad i hur Unge Sikher använder sin religiösa tradition i sitt utåtriktade arbete. Han 

verkade anta att jag analyserade utifrån en tydlig definierad distinktion mellan dessa två 

kategorier. 

Unge Sikher presenterar sikhreligionen som en egen entitet fri ifrån kulturella uttryck. 

Genom presentation av guruerna under informationsmötet etableras resonemangslinjer och 

budskap som är i linje med dagens västliga samhälle. samsynen på demokrati, vetenskap, 

miljöpolitik, religionsfrihet, jämställdhet etableras alla genom presentationen av guruer. 

Budskapet är evigt och transcendent, lika verksamt i 1600-talets Punjab som 2000-talets 

Norge. På exempelvis frågan om bröllopstraditioner under informationsmötet problematiserar 
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föredragshållaren diffusionen mellan kultur och religion och gör en tydlig differens mellan de 

två. Alla sikhsymboler får en universell förklaring där ursprunget endast får formen av 

etableringskontext. 

Under Turbandagen blir delningen mellan kultur och religion kanske tydligast utfört i 

museitältet där de olika delarna av religionen presenteras och får en universell förklaring. 

Religion kan sägas bli etablerat som en kategori per se i att Guru Granth Sahib likställs med 

andra religioners religiösa texter och khandan med andra religioners symboler. Men också 

under den personliga vittnesbörden i biograftältet presenteras det religiösa som en egen 

kategori som kan kopplas samman med kulturer. Turbanen presenterades där som religiöst 

attribut som tilldelas en roll och relation till bäraren både genom dennes religiösa 

överbevisning som erfarenheter av att leva i Norge. Osloturbanen ger uttryck för just detta, då 

den symboliserar en varig etablering av sikhismen i en norsk kontext. Turbanen kan då förstås 

som en evigvarande och meningsbärande religiös symbol som trots förflyttning i tid och rum 

behåller dess innehåll och signifikans för sikher. 

Jacobsens exempel (2005, s.160) på hur denna process ofta sätter upp dikotoma 

kategorier som modern/traditionell i förhållandet mellan objektivautentisk och kulturell 

religion, där föräldragenerationen ofta får agera motparten, kommer också till uttryck i Unge 

Sikhers presentationer av sikhismen. Unge Sikher presenterar sin religion som rationell, 

universell, vetenskaplig och argumentativ. Ofta problematiseras föräldragenerationen som 

traditionsbunden. De anses handla av vana och är bundna till indisk kultur. Informant G 

uttryckte det som att det går att dela upp föräldragenerationen i två kategorier. Det är några få 

som tänker som de yngre och de andra som vill att gurdwaran och allt runt den skall skötas så 

som det görs i Indien, utan att det kan visas till någonting i sikhismen som säger att det skall 

vara på just det viset. Informant H fyllde i med ett exempel: 

Informant H: Unge Sikher, vi tänker mer logiskt om sikhismen, de andra är 

påverkade av kulturen. Exempelvis homosexualitet. De är skeptiska för i Indien så är 

det inte aktuellt, det finns inte. Men ingenting i sikhismen säger någonting om det. 

Sikhismen säger att man skall vara en god människa oavsett. Vi utgår mer i att tänka 

rationellt och ställa frågor vid saker. 

Också vaisakhifirandets utförande präglades av en förhandling som blir förstådd och förklarad 

utifrån de två dikotomierna. De senaste åren har det pågått en kontinuerlig debatt om panj 

piare, alltså de fem som går främst under nagar kirtan, skall gå med dragna svärd eller gå 

med svärdet kvar i skidan. En informant problematiserade det att gå med draget svärd utifrån 
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faktumet att det endast får en ceremoniell betydelse i dagens Oslo, då ingen av de fem som 

bär svärd faktiskt kan hantera det. Hen hade hellre sett att de gick med svärdet i skidan för att 

inte uttrycka någon typ av distans till det norska samhället som skulle kunna knytas till våld 

och terrorism. Informanten berättade att när hen och ett par andra hade uttryckt denna önskan 

under möten hade det bemöts ganska kraftigt. Andra hade nämligen yttrat åsikten att om inte 

svärdet var draget hade det kunnat ses som ett tecken på svaghet, där sikherna böjde sig för 

det västliga och inte höll på sitt. 

Hållningen till den kulturella bakgrunden i sikhmiljön och dess koppling till det 

indiska visar på en ambivalens. Många informanter uttryckte ett upplevt problem att 

religionen tas för given och kanske inte får så hög status i Indien idag. En informant uttryckte 

bland annat, åsikten att det kändes som om att många sikher i Indien har blivit ”nyvästliga” 

och att sikhismen blir sett som töntigt. Situationen i Indien blir också möjliggörande argument 

för det religiösa arbetet för Unge Sikher. Som tidigare nämnda exempel på den interna 

diskussionen om det är rätt eller fel att låta norrmän gå med turban, bemöts de som står 

negativa till utdelandet med bland annat argumentet av just den indiska situationen kopplat till 

turbanen och alkoholkonsumtionen gör att turbanen också kan delas ut till norrmän. 

Samtidigt så har den indiska bakgrunden en stark plats i presentationen av sikher. Det 

uttrycks stolthet och lojalitet till familj, sikhkollektivet och historien. Föräldragenerationen 

presenteras med stolthet som klarade av att etablera sig i Norge. Turbandagens utsmyckning 

av punjabisk handelsgata, matservering, klädsel och tältet ”min indiske familie” uttrycker att 

också denna del vill Unge Sikher presentera som någonting positivt. Föräldragenerationen får 

också en roll som inte bara religionskulturell motpart, men också som rådgivare och 

resursfulla när det kommer till religiös kunskap de unga själva inte besitter. Den religiösa 

geografin i sikhismen visar att Punjab är centrum för både viktiga platser i sikhismen, och 

skådespelsplatsen för historiska och mytiska händelser. Det är där guruernas liv i huvudsak 

har utspelat sig. Där ligger Amritsar, staden som grundlagts utav guru Ram Das, där både 

sikhernas religiösa och politiska makt i huvudsak varit förlagd. Unge Sikher uttrycker att 

pilgrimsfärder inte är en del av religionen, men att Amritsar är en speciell plats för sikher. En 

informant jag pratade med, refererade till den speciella känslan och vördnaden under besöken 

och såg det som ett viktigt resmål för sin egna inre religiösa resa. Ritualliturgin i gurdwaran 

sker på punjabi, och gurmukhi är utbrett skriftspråk i Punjabi också utöver den religiösa 

sfären. Punjab är också ett familjärt band. Bortses konvertiter, har nästintill alla sikher en 

familjelinjeskoppling till Punjabregionen. Som Ferraris (2012,s.88) pekar på, är det att koppla 

och referera till Punjab, ett sätt i diaspora att forma sikhidentiteten i relation till Punjab som 
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både ett reellt eller ett imaginärt hemland. Att resa till Punjab för sikher i diaspora sker inte 

utav endast ett motiv, det är en möjlighet att exempelvis kombinera släktträff, 

äktenskapsarrangemang och religiös resa. Det bidrar till en etnisk och religiös identitet en tät 

sammanvävning i sikhers självförståelse. Khalistanfrågan gör också att den etniska och 

religiösa identiteten ytterligare sammanbinds och inte alltid går att särskilja. 

Just den etnokulturella delen i sikhidentiteten gör att Unge Sikher till skillnad av de 

tidigare nämnda muslimska ungdomsorganisationerna, inte frigör sig helt ifrån den kulturella 

identiteten. Istället bär, för vidare och presenterar Unge Sikher både den religiösa identiteten 

som den etnokulturella identiteten, men de skiljer dem åt. Just det att kulturen de knyter sig 

till, ses som värdslig och föränderlig ger en förhandlingsmöjlighet och rum till att 

problematisera perspektiv och definitioner. Det ger också en möjlighet att problematisera 

delar av sikhers handlingar genom att peka på det kontextuella, och inte på den religiösa tron 

eller praktiken. Under ett Basic Sikhi
26

 möte som jag närvarade under 2017 problematiserades 

upplevelsen av att medlemmar i gurdwaran verkade vara mer intresserade av att besöka 

gurdwaran av sociala orsaker än religiösa. I den kontexten blev också institutionen langaren 

problematiserad. En mötesdeltagare uttryckte följande: 

I: Langaren på söndagar här i Oslo är ju onödig. Alla som besöker gurdwaran då äter ju 

frukost hemma. Alla har mat på bordet, men alla förväntar sig att få varm mat, te och så 

vidare. 

Just det intrycket av att langaren fick ett mer värdsligt än religiöst användande under rådande 

situation i Oslo gjorde att den religiösa innebörden bland mötesdeltagarna upplevdes som 

urholkat. Unge Sikhers arbete kan alltså också ses som en del av denna objektiverande 

process av religionen som också observerats bland andra religiösa minoriteter i Norge. Den 

etniska betoningen på sikhmiljön gör dock att kulturavskrivningen inte föregår på samma vis 

eller i samma grad som den gör i de muslimska ungdomsorganisationernas presentation av 

islam. Unge Sikher vidareför både religion och kultur, men endast den senare kan 

problematiseras av de aktiva.  

 

 

                                                 
26

 Månatligt arrangemang i gurdwaran arrangerat av Unge Sikher riktat till medlemmar. 
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6.4.2 Externt 

Har Unge Sikhers utåtriktade arbete påverkat sikhernas situation i samhället? 

Narrativet om utsatthet där samhället bär på okunskap och hindrar sikherna från att praktisera 

sin religion fullt ut genom sociala och juridiska hinder kvarstår. Samtidigt indikerar 

möjligheten att, och det faktiska utförandet av arrangemang som Turbandagen med dess 

mediala genomslag och höga besökarantal i sig att sikher som grupp uppnått en god 

integrering in i det norska samhället. Men hur har sikhernas utåtriktade arbete bidragit? 

Bilden är komplex och för att se eventuellt resultat av det utåtriktade arbetet skall jag först 

diskutera uttryck för möjlig social förändring och sedan den juridiska situationen. 

6.4.2.1 Socialt 

Av Unge Sikhers utåtriktade aktiviteter är kanske Turbandagen den som får mest genomslag 

och uppmärksamhet. När jag frågade Informant D om hur hon upplever inverkan 

Turbandagen har på det att leva som en sikh uttryckte hon följande. 

D: Jag upplever att man inte längre behöver börja från scratch när någon frågar om man är 

sikh, typ. Inte att det gör något att man måste börja från scratch med att förklara vad 

sikhismen är och varför jag är sikh. Men jag känner att nu är det inte så. Jag behöver inte 

börja på noll. Det känns som att folk redan vet cirka 10-20% då, så kan man börja därifrån 

då. Och det känns rätt skönt. 

Turbandagen har bidragit till en i huvudsak stor positiv hållning till sikherna i Oslo bland den 

norska majoritetsbefolkningen. 2017 hade turbandagen 20.000 besökare vilket indikerar en 

stor popularitet. Unge Sikher har dessutom klarat att knyta till sig både politiker, media- och 

kulturprofiler i sitt arbete med Turbandagen som gått ut i social media och uttryckt sitt stöd 

för initiativet. Det att de fått hjälp av PR-företaget Geelmuyden Kiese, samarbetar med Paleet, 

Flytoget och Holzweiler visar både på att Unge Sikher har etablerat en plats i samhället och 

att de får stöd och bidrag till att formulera sitt initiativ och stärka sin position ytterligare i det 

norska samhället. 

 Døving (2009, s.109) belyser som tidigare nämnt utifrån Casanovas resonemang att 

minoritetsreligion i offentligheten blir grundlag för konflikt, då minoritetsreligionen utmanar 

religionens plats i samhället och den religiösa identiteten utmanar den förutsagda förståelsen 

av sekuläritet och modernitet. Också det att minoritetsreligionen uppstår som en 

identitetskategori som antas predisponera beteende och tankemönster, gör att konfliktteman 
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uppstår knutet till minoritets religion. Unge Sikher har genom Turbandagen klarat av att 

etablera en interaktionsarena som till en viss del utmanar religionens roll i offentligen. En 

bidragande orsak till att en minoritetsreligion har kunnat vändas till någonting positivt kan 

vara Unge Sikhers arbete med att diskursivt förflytta temat. Från att Turbandagen 

ursprungligen hade fokus specifikt på sikher i Norges situation som en religiös minoritet, har 

Turbandagen kommit till att tematiskt ändras till ett arrangemang som uttrycker positivitet för 

mångfald och det som är annorlunda per definition. Turbandagen placerar sig då i en diskurs 

som också huserar andra kamper som exempelvis kampen mot mobbing, kampen för lika 

rättigheter för homosexuella och funktionshindrade. Religionen blir alltså presenterat som en 

av flera annorlundaheter som redan finns representerat i befolkningen. Turbandagen får då en 

roll som symbol för den goda mångfalden. Det bidrar ytterligare till att vissa i eliten vill 

associeras med dagen.  

 Foley & Hoge (2007, s.32) menar det kan förväntas att minoritetsförsamlingar med 

hög eller varierad inkomststandard och yrkespridning har stor möjlighet att etablera faktiskt 

eller potentiella resurser för dess medlemmar, och genera överbyggande socialt kapital. Just 

att Unge Sikher klarar av att organisera och genomföra en aktivitet som Turbandagen kan då i 

sin tur visa på att gruppen innehåller medlemmar som besitter ett starkt socialt kapital och 

nätverk. Medlemmar tillgodoser ett socialt nätverk som skapar goda möjligheter för Unge 

Sikher att nå ut och legitimeras genom delar av eliten i majoritetsbefolkningens uttalade stöd. 

Exempelvis Informant A som har och länge har haft en central roll i Unge Sikhers arbete, 

verkar också ha ett starkt socialt nätverk som möjliggjort Turbandagens utveckling. I 

intervjuer med andra informanter där jag frågat hur kontakter med utomstående aktörer 

etablerats refereras det konsekvent till Informant A som den som etablerat och underhåller 

kontakten. På Unge Sikhers facebookgrupp Turbandagen återfinns bilder på kända profiler 

som Geir Lippestad, Susanne Holzweiler, Odd Magnus Williamsson och Chiraq från Karpe 

Diem. De är alla iförda Osloturbanen och ett uttalat stöd för Unge Sikhers mångfaldsarbete 

(Turbandagen, 2017A,2017B,2017C). Också den norska ambassadören i Indien har valt att 

iförd Osloturbanen posera på bild (Norwegian Embassy in New Delhi, 2017).   

 Något som kan antas bidra till den positiva hållningen till sikher kan utrönas i den 

värderingssymbolik Unge Sikher tillskriver turbanen, som under presentationen av sikher i 

Norge under informationsmötet för folkvalda politiker. Presentationen och 

symboltillskrivningen kan ses som inte enbart en presentation av gruppen, utan också som ett 

svar. Inte ett svar på frågor ställda till sikher specifikt som grupp, men på frågor ställda till 

religiösa minoriteter kopplade till problematiska teman som figurerar i norsk invandring- och 
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integrationsdebatt generellt. Turbanens symbolism och presentationen för de folkvalda 

politikerna kan sägas ske i en indirekt dialog om de andra minoriteterna som är en del av 

integrationsfältet. Presentationen kan sägas besvara majoritetssamhället konstanta frågor till 

minoriteterna: Lojalitet till det norska, deltagandenivå i samhället, ansvarskänsla och 

anpassning. Filmen Turbankollen visar på det positiva mötet mellan den norska folksjälens 

kärlek till vintersport och turbanen. Berättelsen om de arbetsamma migranterna som inte legat 

till last och statistikens uppbackning av att gruppen uppnått en social rörlighet uppåt i 

samhället, blir bevis för att de integrerat sig. Sikhminoriteten uttrycker ett ansvarstagande i att 

nå ut och få kontakt med majoritetssamhället. Både det Unge Sikhers presentation informerar 

om och de frågorna politikerna ställde under mötet utvidgar dialogen till att inkludera också 

de andra minoriteterna. Frågor om blandäktenskap, om att sluta praktisera religionen, 

relationen till andra grupper osv. visar på majoritetens tankar om och tematiska associationer 

knutet till religiösa minoriteter generellt. Dialogen mellan Unge Sikher och representanterna 

ifrån majoritetsbefolkningen där de andra minoriteterna inkluderas kan därav sägas också ha 

bekräftande funktion av det rådande doxa knutet till integrationsfältet.  

 Unge Sikher har genom sitt utåtriktade arbete socialt sett, genom att de själva håller i 

definitionsmakten och själva konstruerar berättelsen om sikher och sikhismen i det norska 

samhället, kunnat etablera sig som ett av de positiva undantagen bland de religiösa 

minoriteterna i Norge. Inte bara för att de är ganska få till antalet, de har dessutom i motsats 

till exempelvis den muslimska minoriteten undsluppit mediala och politiska diskurser 

kopplade till sig med teman som kvinnoförtryck, hederskultur, fundamentalism och terrorism. 

Där det för den muslimska minoriteten har blivit ett problem av att den religiösa identiteten 

generaliseras och ses som en gemensam identitetskategori som antar ett predisponerat 

handlingsmönster, blir den typen av generalisering för sikherna istället uppfattad som positiv. 

Sikher knyts till goda värderingar, god integration och lojalitet. Där hijaben får associationer 

av tvång, hedersförtryck och fundamentalism, hoppas sikherna att turbanen bemötts som en 

frivillig solidaritetssymbol för mångfald som också uttrycker samhällets kärnvärderingar. 

 Ett tydligt exempel på hur majoritetssamhället behandlar olika religiösa minoriteter 

kan vara en paneldebatt med temat ”I hvilken religion er det best å være annerledes?” under 

2017 års Olavs festdagene som livesändes av NRK. I panelen deltog Sumeet Singh Patpatia i 

egenskap av att vara sikh, Vårt Lands dåvarande chefsredaktör Åshild Mathisen med 

bakgrund i laestadianmiljön och Nora Mehsen i egenskap av att vara muslim. Paneldebatten 

kan ses som ett exempel på den positionering av olika minoriteter som etablerats i den norska 

debatten om religiösa minoriteter. Sumeet Singh Patpatia är en praktiserande sikh som bär de 
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explicita attributen pålagda i Sikh Reht Maryada. I paneldebatten fick Sumeet en fråga 

angående förbudet att klippa håret i sikhismen, och vad som händer om en sikh klipper sig. 

Detta kunde Sumeet bemöta med en vits och sedan nyanserat kontextualisera sin religiösa 

tradition utan kritiska motfrågor ifrån panelledaren. Den muslimska paneldebattören Nora 

Mehsen är uttalad feminist, öppet homosexuell och ledare för Skeiv Verden
27

. Ett par minuter 

efter Sumeet besvarat sin fråga vände sig panelledaren till henne för att citera ett uttalande om 

att islam hade ett reformbehov och frågade om hon höll med om det. Hon bekräftade behovet 

och ville också hon nyansera sin religiösa tradition. Trots att hon har karaktäristik som tydligt 

bryter med debattens stereotypier av ”muslimen” blev hon bemött av kritiska följdfrågor och 

var tvungen att explicit ta avstånd ifrån IS, kvinnlig könsstympning och hijabtvång. 

6.4.2.2 Juridiskt 

Unge Sikhers arbete med att normalisera och möjliggöra för att praktisera sikhismen så som 

den defineras i Sikh Reht Maryada begränsas inte bara av den nivå av acceptans de uppnår i 

befolkningen och media. Den juridiska ramen kring religiösa attribut är det som kanske 

tydligast lägger hinder för sikhers möjligheter att praktisera sin religion. 

Informationsmötet för folkvalda politiker motiverades som nämnt både av 

stortingsrepresentanters vilja att hindra religiösa symboler som täcker ansiktet och öron samt 

sikhers upplevda problem med passfotografering. Till detta kommer även yrken som inte 

tillåter att yrkesutövaren bär synliga religiösa symboler, som polis och domare. Detta blir av 

Unge Sikher också problematiserat och sett på som ett uttryck för statlig diskriminering. 

Retoriken Unge Sikher presenterar går i formen av att visa till vad sikher som grupp uppnått 

och bidragit till i Norge och det norska samhället. Genom att belysa en etableringshistoria och 

visa på statistik där sikher som grupp visas positivt, kan Unge Sikher etablera ett retoriskt 

resonemang baserat på tidigare nämnda ”quid pro quo” argumentation. Det underbyggs 

genom att Unge Sikher presenterar sin religion som bärare av samma grundvärderingar som 

det norska samhället, att sikhminoriteten inte ligger samhället till last, men istället uppfyller 

en tillfredsställande integrationsnivå i utbildning, uppåtriktad social rörlighet och delaktighet i 

arbetslivet. Också det att de genom sitt arbete för tolerans och kunskapsberikande tillför 

samhället någonting gott, borde berättiga sikhminoriteten i Norge rätten att få praktisera sin 

religion så som de själva definierar den utan yttre juridiska hinder. Resonemanget kan 

påminna lite om Will Kymlickas (1995) filosofi om multikulturella rättigheter, där samhället 
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upprätthåller både individens rättigheter och kollektivets rättigheter. Norsk lagstiftning utgår 

däremot ifrån likhetsprincipen som utgår ifrån individen. Alla skall vara lika inför lagen och 

behandlas lika oavsett religion, kön, sexuell läggning med mera. Det innebär att turbanen, 

hijaben och andra religiösa klädessymboler faller under samma lagparagrafer. 

 Genom STL har sikherna samarbetat med andra tro- och livssynsminoriteter för att 

främja och belysa egna frågor och gemensamma utmaningar som religiös minoritet. I ett 

samtal med en representant ifrån i STL fick jag berättat att det i STL luftats om möjligheten 

att arrangera ett gemensamt arrangemang kopplat till religiösa minoriteters huvudplagg. Detta 

har dock sikherna inte varit intresserade av. De har istället varit konsekvent distanserade ifrån 

tanken om att inkludera andra religiösa minoriteter och deras situation kopplat till religiösa 

symboler i offentligheten i sitt eget utåtriktade arbete.  

 Lagstiftningen skapar ett spänningsförhållande. Dess utformning gör att en juridisk 

ändring endast för sikhminoriteten är en omöjlighet. Att koppla frågan om religiösa symboler 

och huvudplagg som en gemensam kamp på tvärs av religiös tradition hade inneburit att också 

frågor om hijaben och dess diskursiva association som kvinnokontrollerande maktmedel, 

terrorism, illojalitet till Norge och smygislamisering med mera hade följt med debatten. Som 

tidigare nämnts så har distanseringen ifrån muslimen och islam varit en del av sikhismens 

självdefinition och utförts som en religiös handling för att tydliggöra religionens gränser och 

praktisera sikhismen upp genom historien. Sikher har dessutom utsatts för flertal repressioner 

i västvärlden sen 9/11, då de associeras som muslimska terrorister. Upplevelsen och rädslan 

för att misstas som muslim post-9/11 är ju också ett av grundincentiven till initiativtagandet 

av Turbandagen. Distanseringen uttrycks också som ett retoriskt verktyg i Unge Sikhers 

framställning av sikhminoriteten som ett av de positiva undantagen inom integrationsfältet. 

Det behöver dock inte nödvändigtvis vara ett ideologiskt motiverat och medvetet val, men ett 

resultat av att en stor grad av de integrationsproblematiska temana i samhället har formulerats 

i majoritetens dialog med och i relation till den muslimska minoriteten, och de associerade 

diskurserna knutna till dem. Unge Sikher är en del av integrationsfältet och måste förhålla sig 

till fältets normer, diskurser och det doxa som där konstruerats. Distanseringen ifrån islam kan 

därför ses som oundviklig om aktören ifråga är intresserad av att förbättra sin position och 

situation inom integrationsfältet, samt kunna distansera sig ifrån problematiseringar och 

undgå att få ett kritiskt ljus riktat på sig ifrån majoritetsbefolkningen. Hur Unge Sikhers 

distansering i sin tur formuleras och blir utryckt, påverkas av den religiösa traditionen 

gruppen härrör till.  
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Unge Sikhers utåtriktade arbete för att möjliggöra för sikher att praktisera sikhismen utifrån 

Sikh Reht Maryada i det norska samhället uppvisar ett exempel på hur en religiös minoritet 

kan använda delar av sin religiösa tradition som en resurs i mötet och samverkan med det 

norska majoritetssamhället. Det visar också på de kontextuella förutsättningarna och 

begränsningarna. De är aktiva i Oslo, Norges största stad till befolkningsmängd och kulturell 

mångfald. Centrala drivande personer som informant As och hans kontaktbyggande med 

utomstående aktörer har stärkt Unge Sikhers resurstillgång och kontakter utåt. Att kunna 

distansera sig ifrån andra minoriteter och ha ägarskap över sin egen minoritets narrativ och 

definition har bidragit till att de kunna skapa en positiv bild av den norska sikhminoriteten 

bland majoritetsbefolkningen. Samtidigt är lagstiftningen utformad för att omfamna alla i 

befolkningen som individer, vilket gör att de sociala genombrotten och distansering ifrån 

andra minoriteter för att förstärka den positiva bilden av sikhkollektivet blir overksamt i mötet 

med offentlig förvaltning och lagstiftning. Här kan den sociala fördelen att vara en liten 

minoritet stället bli en nackdel. Hade sikherna varit en minoritet av den storlek som den 

muslimska hade rösten för förändring i större grad kunnat göra sig hörd, då ett samhälleligt 

tillrättaläggningsbehov hade blivit efterfrågat av fler individer i befolkningen. 

6.5 Religiösa traditionen, en användbar resurs för aktörer 

utifrån? 

När det kommer till Unge Sikhers deltagande som aktör i samhället och samverkan med andra 

utomstående aktörer uppstår det en intressant fråga. Det att utomstående aktörer som Flytoget 

& Vippa har ett intresse av att använda sig av symboler från sikhismen för att markera en 

ståndpunkt, visar på den legitimitet och position Unge Sikher har uppnått i samhället. Det 

verkar ha uppstått en situation där Unge Sikhers religiösa tradition, under förbehåll blivit en 

resurs tillgänglig och användbar också för aktörer som står utanför sikhismen. 

Det jag definierar som användbar här är att aktören ifråga har ett mål den önskar att 

uppnå. Genom att använda en specifik resurs så uppnår de målet, alternativt uppnår ett resultat 

som de upplever som positivt. Att Unge Sikher förflyttat betoningen från att specifikt handla 

om sikhminoriteten, till att betona ett stöd för mångfald och annorlundahet generellt gör att 

exempelvis tidigare nämnda kändisar tar del för att markera en ståndpunkt och 

ställningstagande. Genom att använda sig av turbanen legitimeras Unge Sikhers arbete 

ytterligare samtidigt som den utomstående aktören ifråga kan uttrycka sin ståndpunkt i frågan 
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om mångfald. Flytoget använde hela Turbandagskonceptet som en del i att presentera sitt 

arbete för integration och mångfald. Turbandagen blev ett sätt att profilera sig som en aktör 

förknippad till positiv mångfald. Detta sker dock under förbehåll. De kända personerna som 

väljer att profilera sin position i mångfaldsdebatten iförd turban blir publicerade i Unge 

Sikhers egna kanaler. Flytogets användande av Turbandagen utfördes i samarbete med PR-

byrån Geelmuyden Kiese och Unge Sikher. Genom Unge Sikhers deltagande behåller de 

definitionsmakten och påverkar uttrycket, också när utomstående aktörer använder resursen. 

Det finns också exempel på att aktörer som inte är sikher använt sig av moment från 

Turbandagen, där resultatet inte varit positivt. Exempelvis en youtubebloggare hade besökt 

Turbandagen 2017 och där filmat kirtanmusikerna. Han hade i sitt youtubeklipp valt att skriva 

subtitles till sången som inte stämde överens med vad de faktiskt sjöng, utan för att istället 

uppnå en, enligt egen åsikt, komisk effekt. Efter att han lagt upp sin videoblogg på Youtube 

blev han ganska snart kontaktad utav sikher som tagit väldigt illa vid sig utav hans påhitt. Han 

blev då inbjuden till gurdwaran för att få lära sig om sikhismen, få pröva en turban och prata 

ut. Detta blev temat i hans nästa videoblogg där han bad om ursäkt och visade upp sitt besök i 

gurdwaran (Strandvik, 2017). 

Resurser ifrån Unge Sikhers religiösa tradition är alltså inte endast bundna till 

sikhmiljön utan kan under förbehåll och inom ramar som sätts av Unge Sikher och 

organisationens religiösa tradition, också bli användbara av utomstående aktörer i diskursen 

om mångfald. Detta kan också i sig bekräfta Unge Sikhers framgång i att tematiskt förflytta 

Turbandagens betydelse diskursivt, från att specifik fokusera på sikherna som religiös 

minoritet till att uttrycka positivitet till mångkultur och vara annorlunda per definition. 

Exemplet med youtubebloggaren visar att inte vem som helst kan använda delar av 

sikhtraditionen fritt och uppnå ett positivt resultat. I alla fall inte utan solida kunskaper. Det 

visar istället på de ramar och begränsningar som finns i användandet av Unge Sikhers 

religiösa tradition som en resurs. Det visar också på att ramarna styrs av vad som används och 

hur det görs. Under Turbandagen får den som är villig att stå i kö pröva turban också om 

personen ifråga dricker öl och röker efteråt. Det problematiseras internt, men turbanen 

kvarstår som den centrala interaktionsresursen under Turbandagen. De utomstående aktörerna 

använder turbanen för att profilera sin position i mångfaldsdiskursen. Att som utomstående 

också besitta en position med hög status kan mycket väl bidra till användningsbarheten, då 

Unge Sikhers legitimitet ökar när de associeras med aktörer med hög position inom norskt 

politik och kulturliv.  
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När jag pratade med Informant C om skillnaden mellan kirtan och turbananvändande 

påpekade jag det att både turbanen och kirtan presenteras under Turbandagen. Arrangemanget 

upprätthåller en offentlig tillgänglighet för dem båda. Han förklarade skillnaden med att 

turbanen är ett plagg som den tionde gurun gav till sikherna, men den är skapad i världen. Det 

finns andra religiösa och etniska grupper som också använder turban, och det används också 

av vissa som ett modeplagg. Det andra är att kirtan förmedlar gurbani, guruernas budskap, 

guds ord. Det lägger helt andra begränsningar och ramar. Han uttryckte begränsningarna 

såhär: 

Informant C: För oss så är det Guds ord. Du kan gärna översätta det med vad det faktiskt 

betyder. Så kan du gott skriva ned andra saker vid andra episoder du sett där då. För oss är 

det väldigt strikt att det som är skrivet och blir sagt ifrån den heliga boken det måste uttryckas 

för vad det är … Om vi skriver någonting annat än vad det betyder, så är det för det första 

missvisande och det kan ju göra att missförståelse eller felinformation sprids till andra. De 

kan ju tro att de faktiskt sjunger det som blir översatt felaktigt. Man vet ju inte vad som är 

satir, ironi och vad som är sanning. Någon kan tro att det faktiskt är det de sjunger. För det 

andra när det kommer till turbanen så är det inga restriktioner på hur turbanen skall vara. 

Det är ett exempel som återigen understryker Turbandagen som ett arrangemang och ritual 

som verkar för att bekräfta, bevara, och underlätta möjligheterna att praktisera en ortodox 

sikhpraktik. Den religiösa ramen sätts genom Sikh Reht Maryada som verkar både 

möjliggörande och begränsande i Turbandagens uttrycksform. Den sätter förutsättningarna för 

vad i sikhtraditionen som kan verka som interaktionsresurs och hur den konkret kan användas. 

Unge Sikher verkar i en norsk samhällelig och medial kontext och handlingarna formas 

därefter. Men som exemplen med de utomstående aktörernas användande visar, så är det 

Unge Sikhers religiösa tradition som konstituerar ramen och förbehållen på hur handlingarna 

kan föregå. Ramen är inte förhandlingsbar, målet är att den bevaras. 

6.6 Slutdiskussion 

Jag har i detta kapitel argumenterat för och visat hur ungdomsorganisationen Unge Sikher har 

lyckats att etablera sikherna i Oslo som en positivt laddad religiös minoritet. De har uppnått 

detta genom att använda sig utav resurser och verktyg ifrån sin religiösa tradition i sitt 

utåtriktade arbete för att möta majoritetssamhället, med ett i huvudsak positivt resultat. Kan 
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Turbandagen vara ett uttryck för att minoritetreligionens roll och plats i offentligheten är 

under ändring? 

Ett faktum som tydligt kommit fram under min skrivningsprocess av denna masteruppsats är 

att forskningen om religiösa minoriteter, inkluderingsmöjligheter, problemformuleringar med 

mera till största delen baserar sig på forskning gjord på den muslimska minoriteten. Islam är 

idag den största icke-kristna minoritetsreligionen i Norge. Runt 153.000 muslimer är 

organiserade i en muslimsk församling som tagit emot offentligt stödfinansiering. För 

sikherna i Norge är siffran runt 3.600 stycken (Statistisk Sentralbyrå, 2017). Var minoritet har 

sin inverkande historia, religiösa tradition, kontext och diskurs som ger olika utmaningar. Där 

den muslimska minoriteten ofta problematiserar att de blir associerade som en homogen 

grupp och inte som individer, är sikherna tydliga med att presentera sin grupp som ett 

kollektiv med specifika karaktäristika. Unge Sikhers arbete faciliterar i sig inte en reform i 

minoritetreligionens plats i det offentliga generellt, men det sätter ett ljus på behovet av 

nyanseringar i både debatt- och forskningsperspektiv. 

En sak som kan konstateras är att Unge Sikhers utåtriktade arbete i sig fungerar som 

ett bevis för att sikhminoriteten generellt uppnått en god integration. De sociala nätverk och 

resurser som skall till för att kunna arrangera ett arrangemang som Turbandagen och den 

legitimitet de uppnått medialt genom att delar av den norska eliten sluter upp kring 

arrangemanget, blir i sig en bekräftelse på vällyckad integration. 

En bidragande faktor för Unge Sikhers framgång har varit den tematiska förflyttningen 

av Turbandagen, då de gått från en retorik med fokus specifikt på sikherna som en religiös 

minoritet, till att uttrycka stöd för mångfald och det som är annorlunda generellt över hela 

befolkningen. Att sikherna är få till antalet och inte knyts till andra minoriteters 

problemdiskurser kan också inverka till att majoritetsbefolkningen blir positivt inställd. Dock 

är det som nämnts det att sikherna är få till antalet, någonting som samtidigt skapar ett hinder 

för att de skall kunna uppnå en möjlig påverkan på offentlig förvaltning och lagstiftning. Att 

observera Unge Sikhers utåtriktade arbete ger emellertid en nyansering utav hur religion kan 

utövas, upplevas och verka i offentligheten samt under vilka förutsättningar det kan föregå, 

inte minst hur det kan variera i olika delar av offentligheten och samhällssektorer. 

Turbandagens marknadsförande av en minoritets ortodoxreligiösa praktik indikerar att 

begrepp som ortodoxi är i behov av nyansering. I vardagligt meningsutbyte blir religiös 

ortodoxi ofta antaget som bakåtsträvande och oförenligt med modernitet och fullt deltagande i 

samhället. Under Unge Sikhers utåtriktade arbete under både Turbandagen och deras 

informationsföredrag i gurdwaran, blir det ortodoxa och symboler för det ortodoxa en nyckel 
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till det positiva mötet. Ökad möjlighet för att leva ut ortodoxin blir istället för att 

problematiseras, presenterad som en bidragande lösning på upplevda samhällsproblem som 

utanförskap och mobbing. Här går det att invända med att Unge Sikhers framgång baserar sig 

på att de klarat av att sekularisera språkbruket och premisserna som gör deras verkan i 

offentligheten möjlig. Kanske delvis, men som jag visar tidigare i uppsatsen är de religiösa 

gränserna och premisserna den fasta ramen i deras utåtriktade arbete. Unge Sikher är 

gurdwaran i Oslos kanal utåt, och gurdwarans stadgar fastslår att allt arbete måste vara i linje 

med ortodoxin i Sikh Reht Maryada. Besökare till informationsföredragen i gurdwaran 

påläggs att följa påbuden för att kunna inträda, youtubebloggare får inte lägga på humoristiska 

subtitles på kirtanmusiken och turbanutdelningen problematiseras internt utifrån diskussionen 

om bevarande av det religiösa värdet och traditionens gränser. Att förmedla turbanen är 

högsta prioritet för Unge Sikher, för det är samhällets begränsningar kring den som hindrar 

möjligheten att helt fritt praktisera sikhismen som deras sikhtradition uttrycker att den skall 

praktiseras. Grundkärnan i Unge Sikhers budskap står intakt och blir inte i det utåtriktade 

arbetet förändrad i innehåll, endast i dess paketering och presentationsform. Till hjälp har de 

Turbandagen, ett i sin tradition etablerat koncept framtaget för att möjliggöra ett positivt möte 

med majoriteten, där målet är att öka möjligheten för en ortodox livsform bland sikherna. 

Den mesta av forskningen på religiösa minoriteters interaktion utåt fokuserar på deras 

dialog och relation med majoritetssamhället och samhällsinstitutioner. Något som kommer 

fram i Unge Sikhers utåtriktade arbete är sikhminoritetens egen positionering i relation till de 

andra minoriteterna. Som jag visat tidigare i diskussionen besvarar presentationen av norska 

sikher teman och problematik som ofta associeras till invandrings- och integrationsdiskursen. 

Det är teman och problem som ofta är formulerade och konstituerade i relation till den 

muslimska minoriteten i Norge. Distanseringen ifrån islam är en del av sikhernas religiösa 

tradition sedan tidigare, men det blir förstärkt i en norsk kontext på grund av islam och 

muslimers roll i integrationsfältet. Islam och muslimen blir nästintill ofrånkomligen en 

indirekt och stum tredjepart i sikhernas dialog med den norska majoritetsbefolkningen. 

Distanseringen ifrån den muslimska minoriteten stärker Unge Sikhers definitionsmakt 

och de kan tydligare presentera vad exempelvis turbanen symboliserar. Genom att presentera 

sikherna som en tillgång för samhället och turbanen som en symbol för samma 

kärnvärderingar som Unge Sikher uttrycker att det norska samhället besitter, blir turbanen på 

ett vis hijabens antites. Hijaben får ofta i offentligheten agera symbolen på det upplevt 

problematiska med islam, som patriarkala maktstrukturer, tvång, fundamentalism och 
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utanförskap. Turbanens presenteras i sin tur som en symbol för frihet, demokrati, 

jämställdhet, stå upp mot orättvisa med mera. 

Unge Sikher lyckas genom sin positionering och presentation konstruera ett narrativ 

som inte bemöts med samma typ av kritiska blick som andra religiösa minoriteter. Unge 

Sikhers utåtriktade arbete kan därför till viss del tänkas bidra till att simultant bekräfta 

rådande doxa i det norska integrationsfältet, då de genom att konstruera sig själva som det 

positiva undantaget samtidigt bekräftar den underliggande problematiken knutet till de andra 

minoriteterna. När Turbandagen presenteras som ett svar på majoritetsbefolkningens rädsla 

och okunskap för det som är annorlunda, sker en bekräftelse av rådande tillstånd. Denna 

rådande problematik kopplad till minoriteter och speciellt religiösa minoriteter förs vidare 

genom att det utåtriktade arbetet motiveras just av antagandet att problematiken existerar. 

Problemen och utmaningarna kopplat till religiösa minoriteter får alltså funktionen av att vara 

en förutsättande och kontinuerlig premiss för Unge Sikhers utåtriktade arbete. 

Ungdomsorganisationen Unge Sikher har etablerat ett framgångsrikt arbete med att nå 

ut till majoritetsbefolkningen och i huvudsak blivit positivt bemötta i deras arbete att definiera 

sikhismen i Norge, och försök att skapa möjligheter för sikher att praktisera sin religion mer 

ortodoxt. Att observera hur religiösa organisationer använder sin egen religiösa tradition som 

en resurs i mötet med övriga samhället kan bidra med en ny inblick och perspektiv på 

interaktionen på detta område. Genom resursperspektivet blir minoritetsorganisationers egen 

agens mer tydlig, både när det kommer till minoritetorganisationens egen självförståelse, dess 

relationsbyggande med majoriteten samt i dess positionering i relation till andra minoriteter. 

Vidare forskning på andra religiösa minoriteter bör kunna belysa och nyansera situationen 

ytterligare. 
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