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 Förord 
 

Ett stort tack till alla kvinnor jag kommit i kontakt med under fältarbetet och tack till alla 

kvinnor inom den studerade ordensverksamheten som ställt upp på att låta mig delta i er 

verksamhet samt på att låta sig intervjuas. Utan er hade den här uppsatsen aldrig kunnat 

vara möjlig. Jag känner särskilt stor tacksamhet gentemot dig M. som i tid och otid stått ut 

med otaliga frågor från mig rörande ordens kvinnoverksamhet.  
 

Jag vill här också passa på att tacka alla som har läst och kommenterat uppsatsutkast. Utan 

er skulle uppsatsen idag inte ännu ha varit klar på långa vägar, tack kära mor, Björn Skogar, 

Göran Ståhle, Ann af Burén, Lina Eveby och sist men inte minst Sarah Larsson. Extra 

stort tack till Susanne Olsson för att du alltid finns där med goda råd i stunder när jag 

verkar allmänt förvirrad. Den här uppsatsen vill jag tillägna min far som är min förebild när 

det gäller att visa att man aldrig ska ge upp hoppet och kämpa in i det längsta även i 

stunder av motstånd. 
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DEL 1 
 

KAPITEL 1 – Inledning 
 
Sufism är som historiskt fenomen relativt väldokumenterat i många muslimska länder. 

Forskning kring sufism utan speciellt fokus på kvinnor har bedrivits i flera länder även 

inom Europa såsom England och Tyskland.1 Ett viktigt område i studiet av islam i Sverige 

är utvecklingen av islam i lokala miljöer där sufism kan fungera som ett avgränsningssätt 

när det gäller forskning. Sufism som fenomen ser olika ut i olika länder, och även i olika 

miljöer inom varje land och det kan därmed inte antas att sufism i Sverige ser likadan ut 

som i till exempel Tyskland. Forskning som har behandlat sufism har som regel inriktats 

mot andra perspektiv än det kvinnliga.2 Däremot har studiet av islam i Sverige de senaste 

tio åren ökat och flera studier om ”mainstream-muslimer” i Sverige har genomförts med 

fokus på muslimska kvinnor, där dock inte sufiska kvinnor varit i fokus.3

Minoriteter i svensk kontext har alltid intresserat mig men även hur religiösa traditioner 

tolkas och praktiseras i lokala kontexter. Mot denna bakgrund intresserar jag mig för frågan 

om vad som sker idag i en sekulär svensk kontext beträffande konstruktioner av kvinnlig 

muslimsk tillhörighet. Den här uppsatsen fokuserar på kvinnor som deltar i den sufiska 

Nakşibendiorden i Sverige, vilket jag anser är ett angeläget forskningsområde. 

Förhoppningen är att den här uppsatsen kan bidra med en ökad kunskap kring hur man 

som kvinna i Sverige kan bli sufi och hur det kan vara att leva som kvinnlig sufi i Sverige.
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Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att studera hur kvinnliga sufier i Sverige som verkar inom en lokal 

Nakşibendiorden tolkar och konstruerar sin sufi-tillhörighet. Delsyftet är att undersöka och 

analysera hur de skapar mening i tillvaron. Syftet uppnås genom en närstudie, baserad på 

en etnografisk och kvalitativ metod, som diskuteras mer utförligt längre in i uppsatsen.  
 
Frågeställningarna bottnar i hur religion konstrueras i lokala miljöer. Uppsatsen har några 

delfrågeställningar: Hur beskriver informanterna sin väg mot sufism och hur beskriver de 

                                                 
1 Malik, Hamal & John Hinnells (red.), Sufism in the West, 2006; Simon Stjernholm, The Struggle for Purity 
Naqshbandi-haqqani Sufism in London, 2006; Simon Stjernholm, Lovers of Muhammad: a study of Naqshbandi-
Haqqani Sufis in the twenty-first century. Diss. Lund: Lunds universitet, 2011. 
2 Raudvere, Stigma status och strategier: Genusperspektiv i Catharina Raudvere (red.), Stigma status och 
strategier: genusperspektiv i religionsvetenskap 2002, s.9. 
3 Catharina, Raudvere & Leif Stenberg, Sufism som vardagsislam: Ett pågående projekt om gemenskap, 
nätverk och identitet. Tidskrift for islamforskning. Nr 2, 2007. 
4 Raudvere & Stenberg, Sufism som vardagsislam: Ett pågående projekt om gemenskap, nätverk och 
identitet. Tidskrift for islamforskning. Nr 2, 2007. 
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sin tillvaro som kvinnlig sufi i en Nakşibendiorden i Sverige idag? Andra frågeställningar 

rör hur de intervjuade kvinnorna förhåller sig till andra kvinnor och män och kvinnornas 

syn på kön och könsroller generellt. Vidare studerar jag hur kvinnorna förhåller sig till 

omgivande meningssystem och diskurser. Jag diskuterar också vilket handlingsutrymme 

informanterna har som sufikvinnor i Sverige och om de har möjlighet att skapa egna 

”rum”? 

Disposition 
Uppsatsen är indelad i två delar. I den första delen ingår kapitel ett till och med tre, 

Inledning, Forskningsläge och de teoretiska utgångspunkterna. I dessa kapitel presenteras studiens 

syfte, frågeställningar samt studiens metod, tidigare forskning och uppsatsens teorikapitel. 

Kapitel två avslutas med en kort översiktlig beskrivning av islam i Europa och Sverige 

liksom en kort beskrivning av den sufiorden kvinnorna tillhör, för att ge en nödvändig, om 

än introducerande, kontextualisering av mina informanter. I det tredje kapitlet, som även 

avslutar uppsatsens första del, introduceras forskning om islam i europeisk och svensk 

kontext samt en beskrivning av forskning om sufism i Europa. 
 
Uppsatsens andra del utgörs av uppsatsens etnografiska material och består av fem kapitel 

samt en avslutande diskussion och en sammanfattning. Här redovisas och analyseras 

materialet från fältstudierna och intervjumaterialet. Uppsatsens andra del tar sin början i att 

beskriva kvinnornas kontakt med sufismen och Nakşibendiorden för att sedan avslutas 

med vilka mål och framtidutsikter de säger sig ha.  
 
I det fjärde kapitlet, Den undersökta Nakşibendiordens organisation och verksamhet, presenteras de 

kvinnliga informanterna och där behandlas också deras verksamhet och möte med sufism. 

I avsnittet Organisation och kvinnoverksamhet beskrivs den undersökta ordens 

organisationsuppbyggnad och verksamhet med extra fokus på kvinnornas aktiviteter. Vägen 

dit utgör kapitel fem och beskriver kvinnornas förändringsprocesser, deras erfarenheter och 

tankar inför att bli sufi. Kapitel sex, Kvinnlig sufi i Sverige, tar upp teman som Vikten av stödet 

hemifrån och Fördomar och bemötande. Kapitlet behandlar även klädsel, rörelsefrihet, 

tillhörighet och hur kvinnorna hanterar kontakten med utomstående män. Det sjunde 

kapitlet, Gemenskapen mellan systrarna, behandlar relationen mellan kvinnorna, deras 

aktörskap och deras syn på framtiden. Uppsatsens andra och undersökande del avslutas 

med ett diskussionskapitel där undersökningens slutsatser lyfts fram och kapitlet avslutas 

med en sammanfattning.  I slutet av uppsatsen finns även ordlista och en uttalsguide. 
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Metod och material 

Metod och kontakten med gruppen  
Uppsatsen är utformad som en kvalitativ och etnografisk studie. Genom en kvalitativ 

metod med observation och intervjuer kan religiös praktik studeras och informanternas 

utsagor analyseras. Min förhoppning är att nå en större förståelse för informanternas 

sammanhang och självbild.5

 

  

Jag kom i kontakt med den undersökta sufiorden genom en bekant. Denne bekant är själv 

aktiv i orden och skulle på förfrågan ta kontakt och fråga hur de ställde sig till att en 

kvinnlig forskare skulle komma dit, intervjua och göra deltagande observationer. Det 

visade sig att det inte uppfattades som problematiskt och jag upplevde det som att de var 

positiva till att någon skulle skriva om deras orden i Sverige så jag kände mig välkommen 

till mitt fält från första början. 

Intervjuerna och fältstudierna 
Intervjuer med enskilda informanter har i studien kombinerats med deltagande 

observationer vilket innebär att helhetsbilden av kvinnorna och deras religiösa liv 

kompletteras av fler perspektiv än ett intervjuperspektiv. Genom att studera kvinnornas 

levnadshistorier och deras praktik har jag undersökt hur de ger sina liv mening, betydelse 

och sammanhang. Förhoppningen är att kvinnornas sociala handlande och deras sufi-

tillhörighet då kan förstås på ett mer grundläggande sätt. I uppsatsen sätts kvinnornas egna 

tolkningar i fokus.6

 

 Men det är viktigt att poängtera att analysen av deras utsagor är mina 

tolkningar. Jag eftersträvar inte att endast återge det som kvinnorna själva säger, och ta det 

som ”sanning”.  Jag är också medveten om att mina frågor har styrt samtalen och kan göra 

att kvinnorna börjat reflektera kring och tala kring frågeställningar som kanske aldrig varit i 

deras fokus tidigare.  

Den gren av Nakşibendiorden som studerats är en grupp som härstammar från Turkiet. 

Därmed har mina kunskaper i turkiska varit till en stor fördel. Många av de vardagliga 

samtalen som förts mellan de studerade kvinnorna har förts på en blandning mellan 

turkiska och svenska. I många fall har jag talat svenska och informanterna turkiska, då jag 

förstår turkiska bra men inte pratar flytande. Dessutom talade samtliga informanter både 

bra svenska och bra turkiska. En majoritet av denna sufiordens föreläsningar har under 

                                                 
5 Richard Johan, Natvig, Religionsvitenskapleg feltarbeid, Metode i religonsvitenskap, i Siv Ellen Kraft & Richard 
J. Natvig (red.), 2006 s.223. 
6 Johansson, Narrativ teori och metod, 2005 s.23. 
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tiden för mina fältstudier varit på turkiska men har på grund av min närvaro ibland 

översatts till svenska. Från Nakşibendiorden har sju kvinnor intervjuats. En av kvinnorna 

valde att avbryta deltagandet i studien med en hänvisning till att det blev för personligt 

utlämnande för hennes del. I enlighet med de etiska riktlinjer jag följer och som jag kommit 

överens med informanterna inledningsvis, har jag därför inte tagit med något av våra 

samtal och jag kommer i resten av uppsatsen endast referera till de övriga sex intervjuerna. 
 
De enskilda djupintervjuernas längd har varat mellan 50 minuter och 90 minuter. Utöver 

intervjuerna har även deltagande observationer under en period av sju veckor genomförts. 

De sex sufikvinnornas livsberättelser har sedan analyserats för att förstå deras uppfattning 

och konstruktion av den egna religiösa verksamheten och hur de talar om sin tillhörighet 

till en övergripande svensk kontext. Platserna för intervjuer har överlåtits till informanterna 

att besluta om och det har resulterat i att samtliga intervjuer har utförts hemma hos 

respektive informant, vilket kan ha lett till en fördelaktigare intervjumiljö där informanten 

känner sig trygg och säker. Intervjuerna har genomförts antingen i informanternas kök eller 

vardagsrum och alltid över en kopp te eller kaffe.  Alla informanter som intervjuats har 

godtagit att intervjuerna spelats in med hjälp av en minidisc-spelare.  
 
För att minska makthierarkin mellan mig och de studerade kvinnorna har mitt 

utgångsperspektiv under intervjuerna varit att, som ett medvetet metodiskt val, se 

intervjuerna som ett samtal mellan två kvinnor och inte ett samtal mellan informant och 

forskare.7 Det jag då har gjort är att undvika att använda ett avancerat akademiskt språk i 

mina samtal med dem och betonat att fokus legat på deras levnadshistorier. Jag har även 

påpekat att min studie varit inriktad på att studera deras erfarenheter och upplevelser som 

sufikvinnor och att det inte var intressant för mig att intervjua officiella talesmän för 

sufiorden eller församlingen.8  Jag har på så vis försökt få dem att inte uppleva det som att 

de skall presentera ”teologiska sanningar” och vara rädda för att säga ”fel”. Trots detta är 

jag medveten om att makthierarkier underförstått ändå kvarstår. Min avsikt i den här 

studien har varit att inte studera kvinnorna ur ett ”offerperspektiv” utan som kvinnliga 

aktörer, som har agens9 och som en del av den muslimska minoriteten i Sverige.10

                                                 
7 Detta diskuteras i följande bok där jag funnit inspiration i, Richard J., Natvig, Religionsvitenskapleg 
feltarbeid, Metode i religonsvitenskap, i Siv Ellen Kraft & Richard J. Natvig (red.), 2006 s.232-233.  

 

8 Detta perspektiv betonas av Meredith McGuire i Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life, 2008, s.12-
43. McGuire menar att forskningen får ett helt annat perspektiv om fokus ligger på människors upplevda 
religiositet istället för det officiella och institutionella perspektivet. McGuire, Lived religion: Faith and Practice in 
Everyday Life, 2008, s.12-43.  
9 Med termen ”agens” menas den som besitter, kontrollerar och utför handlingen, för en fördjupning kring 
det som på engelska heter ”Agency” se Cooke, Multiple Critique i Laura E. Donaldson & Pui-lan Kwok I 
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Offerperspektivet riskerar att träda in då man studerar kvinnor som uppfattas som 

marginaliserade, vilket ofta varit fallet i studier med muslimska kvinnor. Eftersom sådana 

utgångspunkter styr forskningen mot att uppfatta informanterna som passiva har jag valt 

att istället fokusera på att kvinnorna är självständiga aktörer och hur de genom sina 

handlingar skapar utrymme för sig själva. Om analysen skulle visa att det finns tendenser 

att de ser sig själva ur ett offerperspektiv är det inte ointressant, men det är alltså på deras 

agens jag fokuserar. Ur ett postkolonialt perspektiv ses ofta de ”subalterna”, de som är 

marginaliserade” och därmed inte automatiskt utan makt. Det är snarare en fråga om hur 

de går/kan gå tillväga för att få mer utrymme inom vissa områden. I mitt fall handlar det 

främst om hur kvinnorna i min studie går tillväga, agerar, för att få mer utrymme i det 

”religiösa” rummet.11

 

  

Under de intervjutillfällen där kvinnorna inte varit ensamma hemma har intervjun 

genomförts i ett avskilt rum med stängd dörr. Intervjuspråket har till största delen varit 

svenska men en hel del turkiska ord, religiösa uttryck och termer har förekommit. Några av 

kvinnorna upplevdes som lite nervösa inledningsvis under intervjuerna men efter en stund 

in i intervjun tyckte jag att nervositeten verkade släppa. Flera kvinnor nämnde att deras 

män varit skeptiska inför det faktum att de skulle intervjuas. De berättade att männen var 

oroliga att de skulle avslöja information och detaljer om orden som endast initierade 

medlemmar får ha kunskap om. Kvinnorna hade då förklarat för sina män att det inte var 

sådana intervjuer som de gått med på utan att intervjuerna handlade om deras 

levnadshistorier och då accepterade männen utan att ifrågasätta mer i samtliga fall, enligt 

informanterna. 
 
Jag deltog i samtliga möten som kvinnorna hade under fältarbetsperioden. Olika 

föreläsningar både hemma hos kvinnor inom församlingen och i församlingslokaler har jag 

deltagit i. Jag har också varit med under koranundervisning. Det har även varit andra typer 

av aktiviteter än de som nog uppfattades av kvinnorna som religiösa, t.ex. vid tillagning av 

mat som sedan skulle säljas på en loppmarknad. Avsikten med att delta i olika möten och 

sammanhang var att jag skulle få en helhetsbild av den kvinnliga verksamheten. Jag har 

däremot inte deltagit eller observerat någon zikirritual, vilket innebär att man genom 

gudserinran upprepar vissa formler för att minnas Gud, eftersom orden endast tillåter 

                                                                                                                                               
Postcolonialism, Feminism & Religious Discourse, 2002. Saba Mahmood, Politics of Piety: the Islamic Revival and the 
Feminist Subject, 2005. 
10 Se Saba, Mahmood, Politics of piety: the Islamic revival and the feminist subject, 2005, s.155-174. 
11 Se Cooke, Multiple Critique i Laura E. Donaldson & Pui-lan Kwok I Postcolonialism, Feminism & Religious 
Discourse, 2002. Mahmood, Politics of piety: the Islamic revival and the feminist subject, 2005. 
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initierade medlemmar att delta. Det hade varit väldigt intressant att få delta då ritualen av 

mina informanter upplevs vara ett sätt att komma närmare gud.12

 

 

Under de deltagande observationerna har bandspelare inte använts utan istället har en 

fältdagbok förts där anteckningar och reflektioner har antecknats efter varje observation. 

Eftersom jag redan vid första tillfället informerade alla om syftet med min närvaro och 

svarade på deras frågor, var det därför aldrig någon problematik kring att öppet anteckna 

och ingen i församlingen verkade störas av det.13

Avgränsning och urval 

 Jag har under fältstudierna försökt att 

vara tydlig som person, det vill säga jag har inte försökt tona ned min närvaro eller 

personlighet för att kunna smälta in. Det är inte enbart under intervjuerna som jag har ställt 

frågor till informanterna, utan jag har hela tiden ställt frågor när något har sagts som jag 

inte förstått eller om något hänt under fältstudierna som jag ville veta mer om. Vid de 

första tillfällena när jag träffade informanterna fick de ställa frågor till mig kring mig, min 

uppsatsstudie och min bakgrund och jag fick även svara på frågor under intervjuerna som 

följde och under fältarbetets gång och jag har hela tiden försökt svara så att de ska känna 

sig nöjda med mina svar och förstå vad min forskning gått ut på.  

En avgränsning i uppsatsen var att endast intervjua kvinnor som var födda och uppvuxna i 

Sverige. Det var ett sätt att fokusera på det som andra forskare tidigare pekat på, nämligen 

att det är med den ”nya generationen muslimer” som nya perspektiv på islam i Sverige till 

stor del växer fram.14

Urvalet av vilka informanter som skulle komma att intervjuas kom även att styras av vilka 

kvinnor som kom till mötena i sufiordens centrala lokal. Sju kvinnor som jag träffat 

regelbundet på mötena tillfrågades om de ville låta sig intervjuas och, som tidigare nämnts i 

uppsatsen, svarade samtliga ja, men endast sex intervjuer har använts som empiriskt 

material i den här uppsatsen. 

 Samtidigt vill jag inte med det påstå att de som flyttar till Sverige inte 

förändrar sin syn på religion och gör omtolkningar, men i uppsatsen har jag alltså valt de 

som är födda som muslimer i Sverige. 

                                                 
12 Jfr med Meredith McGuires artikel som poängterar vikten av studier av förkroppsligande praktik(min 
översättning) Embodied Practices: Negotiation and Resistance i Everyday Religion: Observing Modern Religious 
Lives ed. Nancy, Ammerman. S.187-200.  
13 Denna litteratur har inspirerat mig till ett mer reflexivt förhållningssätt i mitt fältarbete, Charlotte, Aull, 
Reflexive Ethnography, 2002 s.1-25. Barbro, Klein & Billy, Ehn, Från erfarenhet till text: om kulturvetenskaplig 
reflexivitet, 1994, s.30-35. Richard J. Natvig, Religionsvitenskapleg feltarbeid, Metode i religonsvitenskap, i Siv, 
Ellen Kraft & Richard J. Natvig (red.), 2006, s.230-232. Helene, Thomsson, Reflexiva intervjuer, 2002, s.passim. 
14 Se Svanberg & Westerlund, Från invandrarreligion till blågul islam? I Svanberg & Westerlund (red.) Blågul 
islam?: Muslimer i Sverige 2001, s.9-29; Göran Larsson, Finns det en blågul islam? Religionshistorisk årsskrift 
2001. Volym 10. 2001, s.171-181. 
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Frågeformulär, intervjuetik, transkribering och informantinflytande på studien 
Intervjufrågornas utformning har styrts av studiens syfte och frågeställningar. Vid alla 

intervjuer har utgångspunkten varit ett och samma frågeformulär. Frågeformuläret är 

inspirerat av Steinar Kvales metodologiska överväganden, nämligen att det är den 

intervjuades erfarenheter som styr intervjun. Därmed har följdfrågorna som ställts till de 

intervjuade kommit att variera. Frågeformuläret har fungerat mer som ”ett kom ihåg” än 

som något statiskt frågeschema.15 Innan varje intervju har informanterna informerats om 

det som Kvale kallar ”intervjuetik”. Intervjuetik innebär att de intervjuade blir informerade 

om att intervjuerna är konfidentiella och att de måste ge sitt samtycke till dem.16 Har de 

intervjuade inte uppfattat frågan har jag omformulerat den och frågat på nytt genom 

följdfrågor. Materialet från fältstudierna och intervjuerna har delats in under olika teman 

och efter varje tema följer en analysdel.17

 

 Utformandet av den etnografiska delen av 

uppsatsen är indelade utifrån de studerade kvinnornas utsagor. 

Efter varje intervju och deltagandeobservationer har jag antecknat mina reflektioner.18 Jag 

har informerat de som intervjuats och observerats att de när som helst kan avbryta 

intervjun eller studien om de känner för det. Detta är i enlighet med de etiska principer 

inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen som presenteras av 

Vetenskapsrådet som jag har följt i mitt forskningsarbete.19

 

 Den kvinnliga informanten 

som valde att avbryta, gjorde det av personliga skäl då hon upplevde att det hon sagt under 

intervjun skulle vara för personligt utelämnande och upplevde det som obehagligt att andra 

skulle läsa sådant som hon inte berättat för någon annan tidigare.  

Alla intervjuer har transkriberats. Informanterna har fått ta del av sina egna transkriberade 

intervjuer om de så önskat, vilket fyra av kvinnor valde att göra. Där hade de möjlighet att 

ta bort text där de ansåg att något blivit fel eller förtydliga delar där de ansåg att det 

behövdes. Alla informanter i studien har anonymiserats och getts vanligt förekommande 

namn i Sverige. Namn på platser och detaljer som uppgetts har också getts andra namn för 

                                                 
15 Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s.19. 
16 Se Bilaga 1. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s.142. 
17 De frågor som har ställts till informanterna och som jag sedan ansett passade under respektive tema har 
sorterats in under dessa. De olika temadelarna har valts ut för att kronlogiskt visa hur kvinnorna blev sufier 
till att visa hur det är att leva som sufi kvinna i Sverige för att avslutas med att belysa den kvinnliga 
gemenskapen som finns inom den kvinnliga verksamheten. De tematiska delarna har analyserats efter ett 
perspektiv grundat i en diskursanalys som längre fram i uppsatsen definieras. Temadelarna lyfter fram olika 
kategorier ur materialet som till exempel de processer som kvinnorna menar att de genomgått, hur de 
beskriver att det är att leva som sufikvinna i Sverige och hur gemenskapen mellan kvinnorna. Johansson, 
Narrativ teori och metod, 2005, s.289. 
18 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s.120. 
19 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.  2002,s.passim. 
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att kvinnorna ska förbli anonyma i studien. En av kvinnorna ville stryka ett avsnitt i 

intervjun som hon tyckte blev för personligt utelämnande, vilket jag då tog bort och därför 

är en del av den kvinnans intervju inte med. Utöver detta var kvinnorna mest intresserade 

av att läsa igenom materialet utan att redigera något i texten. I de flesta fall ville de inte 

förändra annat än korrigeringar av stavningar av religiösa termer på turkiska.  
 
Tanken bakom att låta informanterna vara med och godkänna materialet var att de skulle 

kunna känna delaktighet i materialet och att jag inte gjorde något ”över huvudet på dem” 

eller om jag hade missförstått något. Jag hade beslutat mig för att låta informanterna få en 

chans att justera uttalanden i intervjuer som i efterhand kunde upplevas låta konstigt i 

skriftlig form eller något som de uttalade spontant och som de i efterhand ångrade, som i 

de fall de ansåg att de blivit för privata. Informanter kan förvisso på det sättet göra 

efterkonstruktioner och ge mer genomtänkta svar, men så har inte varit fallet. 

Informanterna har inte haft inflytande över min analys utan de har endast läst sina egna 

transkriberade intervjuer. Både informanterna och deras perspektiv bör lyftas fram anser 

jag, men det bör inte göras på bekostnad av en begränsning av analysen. Informanternas 

utsagor bör inte heller ses som historiska fakta eller som sanna. Snarare ser jag det som så 

att informanternas utsagor är tolkningar, eller rekonstruktioner, och det är dessa som tolkas 

och analyseras i uppsatsen.20 Som forskare är det viktigt att skilja mellan informanternas 

tolkningar och forskarens. Det är också viktigt att som forskare kunna upprätthålla en linje 

mellan informanternas objektsspråk och forskarens analysspråk, vilket jag har försökt göra 

i uppsatsen.
 

  

Här bör även understrykas att slutsatserna av studien endast kan representera mina 

kvinnliga informanter och de inte är generaliserbara när det gäller andra muslimska 

kvinnor.  

Förförståelse 
Mina förkunskaper i turkiska kommer ifrån att jag är gift med en man med turkiska rötter 

och rör mig i miljöer där det endast talas turkiska. Jag har studerat turkiska i Turkiet och 

vid Stockholms universitet och jag har gjort flera resor till Turkiet. Jag har en tät relation till 

många människor med turkisk bakgrund som lever i Sverige vilket gör att jag har en viss 

inblick i turkiska miljöer sedan tidigare. Mina tidigare erfarenheter kan ha underlättat min 

förståelse för den turkiska kultur som jag har mött i mina fältstudier. Jag tror även att min 

                                                 
20 Jfr Anna, Månsson, Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam. 2002. Madeleine, Sultán Sjöqvist 
”Vi blev muslimer” Svenska kvinnor berättar: En religionssociologisk studie av konversionsberättelser. 2006. 
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bakgrund med en kinesisk far kan ha gjort att jag kan relatera till vissa av mina 

informanters upplevelser av att leva som minoritet i en majoritetskultur. 
 

Det turkiska språket 
I uppsatsen förekommer turkiska termer som är vanliga inom den islamiska kontexten. I 

studien används den turkiska bokstaveringen eftersom det är turkiska termer som 

informanterna använder. Den turkiska terminologin har en annan stavning än till exempel 

den arabiska stavningen.21

 

 De turkiska termerna förekommer i citat och i beskrivningen av 

verksamhetens olika delar som en del av en islamisk kontext. Första gången de turkiska 

orden nämns följer även en förklaring. Längre bak i uppsatsen finns en ordlista och en 

lathund för hur turkiska bokstäver uttalas.  

 

                                                 
21  T.ex. tariqa på arabiska, tarikat på turkiska. 
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KAPITEL 2 - Forskningsläge 
 
I detta kapitel presenteras forskning kring islam i Europa och Sverige, sufism och 

muslimska kvinnor i Sverige, som tjänar till en bakgrund och kontextualisering av studiens 

informanter.22

Islam i Europa och Sverige 

 

Frågan om tolkningsauktoritet är allt oftare central inom forskningen idag och allt fler talar 

om konflikten om “helig auktoritet”.23 Det s.k. etablissemangets islam kallas ibland för 

”ortodoxi” som representerar tolkningsprincipen taqlid, vilket innebär acceptans att islams 

lag är kodifierad, och att nytolkning (ijtihad) inte tillåts. Idag är detta ifrågasatt av många 

muslimer, som själva deltar i uttolkningen av islam, vilket utmanar det s.k. etablissemangets 

auktoritet. Eickelman och Piscatori talar om hur muslimer och andra, i och med 

globaliseringsprocesser och ny media, ser på islam på ett annat sätt och har tillgång till t.ex. 

religiösa texter på ett nytt sätt. Detta kallar de islams ”objektifiering”,24

 

 vilket också 

påverkar uppfattningen av tolkningsauktoritet. Detta gör att möjligheterna att tolka islam 

för den enskilde individen ökar. Som en utveckling av denna diskussion kan det i 

uppsatsens generella europeiska kontext innebära att ett helt annat ansvar vilar på individen 

när infrastrukturer som moskéer, koranskolor och andra föreningar och verksamheter inte 

har en lång tradition av etablering i samhället och det kanske inte är lika självklart vad man 

”ska” tillhöra. Mycket ansvar vilar därmed på individen att ta ställning till, eller från, en 

religiös tillhörighet. Aktuella ställningstaganden rör frågor som kan sammankopplas med 

nya och flera valmöjligheter, som till exempel vilken moské och vilken islamtolkning, som 

individen ska tillhöra.  

När det gäller islam i Europa har det diskuteras huruvida ”islam” är för eller emot 

integration. Det finns exempel på islamtolkningar i Europa som förespråkar en tydligare 

segregerad hållning, men den här uppsatsen fokuserar på en tolkning som vill bevara en 

muslimsk identitet, men också integration i Sverige. Om och hur muslimer som befinner 

sig i en icke-muslimsk kontext blir ”positivt” färgade av det omgivande samhällets 

värderingar och kulturella arv har av flera forskare belysts genom begrepp som euroislam 

och blågul islam. Begrepp som euroislam, blågul islam och eurosufism används för att påvisa 

                                                 
22 För en utförligare genomgång av tidigare forskning om muslimer i Sverige se till exempel forskningslägen i 
avhandlingar som Karlsson Minganti, 2007, Sultán Sjöqvist, 2006. 
23 Dale F. Eickelman & James, Piscatori. Muslim politics, 1996. 
24 Min översättning av ”objectification” eller “Objectification of Muslim Consciousness.” Eickelman & 
Piscatori. Muslim Politics, 1996, s.37-45. Se även Karlsson Minganti, 2007, s.71-74. 
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nyare former av islam i en europeisk kontext men begreppen är mer komplexa än så.25 

Genom termerna har forskare visat hur och vad som i flera fall har skett när islam möter 

Europa och Sverige och av etablerandet av islam som en religiös tradition i Europa.26 

Eurosufism är något som enligt doktoranden i islamologi Simon Stjernholm främst syftar på 

sufism utanför en organiserad ordensverksamhet. Professor David Westerlund menar 

däremot att shejkerna som verkar i Europa påverkar eurosufismens utveckling och tillväxt. 

Enligt både Westerlund och Stjernholm skulle eurosufism ha mycket gemensamt med New 

age där det är upp till individen att likt vid ett smörgåsbord plocka ut och blanda det som 

upplevs som tilltalande utan anknytning till någon institution.27 Islamforskaren Göran 

Larsson menar att för att man som forskare ska kunna använda begrepp som blågul islam, 

euroislam och ghettoislam, behövs kriterier för att fastställa hur t.ex. blågul islam ska förstås 

som begrepp.28 Det finns en liknande utveckling i Europa där man istället för en blågul islam 

talar om en euroislam.29 Euroislam beskrivs ibland som en form av islam påverkad av 

europeiska värderingar.30 Den som ofta nämns i sådana sammanhang är Tariq Ramadan, 

som av många ses som en företrädare för Euroislam. I hans tolkning skall muslimer som 

bor i europeiska länder anpassa sig till de lagar och förordningar som finns i landet och 

endast praktisera islams lagar i en sådan utsträckning som de inte strider mot landets lagar i 

övrigt. Enligt honom är islam en universell religion som kan anpassas till alla lokala 

kontexter.31 Samtidigt är begreppen ”lokal-” och ”universell-islam” en terminologi som 

inte är helt självklar och här är det viktigt att skilja på objektspråk och analysspråk. Man 

kan, som jag gör, hävda att euroislam är en lokal tolkning av islam, även om de som 

förespråkar det hävdar att islam är universellt.32

 

 

                                                 
25 Se David, Westerlund, Eurosufi-universalism och konvertiter. I Westerlund, David (red.) Levande sufism 
2001, s.85-106. Göran, Larsson, Finns det en blågul islam? i Religionshistorisk årsskrift 2001. Volym 10. 2001, 
s.171-181. Geels, Muslimsk mystik: Ur psykologisk synvinkel, 1999, s.18. Jfr Roy Globalized Islam: the Search for a 
New Ummah, 2004, s.218-222. 
26 Westerlund, Eurosufi-universalism och konvertiter. I Westerlund, David (red.) Levande sufism, 2001, s.85-
106. 
27 Simon, Stjernholm The struggle for purity Naqshbandi-haqqani Sufism in London. 2006, s.28; Se också Stjernholm, 
Lovers of Muhammad: a study of Naqshbandi-Haqqani Sufis in the twenty-first century, 2011, s. passim. 
28 Larsson, Finns det en blågul islam? i Religionshistorisk årsskrift 2001 Volym 10. 2001 s.171-181. 
29 Se Pernilla, Ouis, Islam i Sverige i Pernilla Ouis & Anne Sofie Roald.(red.) Muslim i Sverige 2003, s. 127-130.  
30 Se Christer, Hedin, Islam i vardagen och världen: islam i Sverige, 1994, s. 153-157. 
31 Se Tariq, Ramadan, Att vara europeisk muslim, islamiska källor i ett europeiskt sammanhang, 2004, s.passim. 
32 Se Susanne, Olsson 2009. Religion in the Public Space: ‘Blue-and-Yellow Islam’ in Sweden. Religion, State 
and Society, No.3, 2009.  
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Det är därför i den här uppsatsen med den här bakgrunden, intressant att studera huruvida 

en svensk kontext influerat mina informanter. Det är därför ett medvetet val att lyfta fram 

begreppen eurosufism, euroislam och blågul islam i den här studien.  

Muslimska kvinnor i Sverige 
Tre svenska avhandlingar som har fokuserat på muslimska kvinnor i Sverige presenteras 

här, som också har influerat mina metodiska val. Etnologen Anna Månssons avhandling 

Becoming muslim: Meanings of Conversion to Islam undersöker konvertiters identitetsskapande 

och presenterar amerikanska och svenska kvinnors konversionsprocesser.33 Månsson 

analyserar kvinnornas meningsskapande för att försöka förstå deras konversion. I studien 

medverkar sex kvinnor från Sverige och tre från USA. Månssons övergripande syfte är att 

analysera “self-making”, alltså transformationerna och självets fortlöpande sammanhang i 

en strävan efter att uppnå och förstå hur ett religiöst system integreras i det personliga 

livet.34 Deras konversion är, enligt Månsson, både en inre och en yttre process. Deras 

identitet utformas i samspel med omgivningen och kvinnornas livsberättelser uppfattas inte 

av Månsson som något statiskt utan som föränderligt tillsammans med identitetsskapandet. 

Månssons konversionsstudie har kritiserats av religionssociologen Madeleine Sultán 

Sjöqvist för att hon, enligt Sultán Sjöqvist, ser sina informanters beskrivningar som 

historiska förlopp och historiska fakta.35 Sultán Sjöqvist grundar sig på det hon menar att 

det ligger en fara i att som forskare överta informantens perspektiv. Även om jag inte helt 

delar Sultán Sjöqvists kritik mot Månsson så delar jag den metodiska övertygelsen om att 

forskare inte bör överta informanters berättelser som fakta, men jag menar att det är 

relevant att försöka se saker ur informantens perspektiv och låta dem komma till tals. Det 

är viktigt att försöka förstå informanternas komplexitet i utövningen och i talet om 

religion.36

 

 Utifrån informantens tolkning bör den vetenskapliga analysen ta sin 

utgångspunkt. Det innebär inte att informanters berättelse bör betraktas som ett historiskt 

förlopp utan snarare som utgångspunkt och ett sätt för informanten att beskriva sin 

verklighet, vilket i sig är en tolkning.  

Den andra avhandlingen med fokus på konvertiter i Sverige är Madeleine Sultán Sjöqvists 

avhandling ”Vi blev muslimer” Svenska kvinnor berättar: En religionssociologisk studie av 

                                                 
33 Anna, Månsson, Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam. 2002. 
34 Månsson, Becoming muslim: Meanings of Conversion to Islam. 2002, s.16. 
35Madeleine, Sultán Sjöqvist ”Vi blev muslimer” Svenska kvinnor berättar: En religionssociologisk studie av 
konversionsberättelser. 2006, s.54. 
36 McGuire, Lived religion: Faith and Practice in Everyday Life, 2008, s.4-6  
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konversionsberättelser.37 Sultán Sjöqvists religionssociologiska studie behandlar muslimska 

konvertiters berättelser om vägen till att bli konvertit och hur det är att leva som konvertit i 

Sverige. En slutsats är att kvinnorna har valt islam som en trygghet i tillvaron, som består 

av möjligheter och tvång att själv välja en livsväg. Hon har intervjuat ett femtiotal kvinnor. 

Ett nyckelord i studien är meningsskapande då hon analyserar hur informanterna skapar 

mening i sina konversionsberättelser om sin muslimska tillhörighet och i det muslimska 

familjelivet.38 Avhandlingen analyserar konversionsberättelser om hur religiös tillhörighet 

markeras och hur vardagen ser ut. För hennes informanter är förkroppsligandet av 

religionen en viktig del i religiositeten. Sultán Sjöqvist ser konversionsberättelserna som 

meningsskapande.39 En av hennes slutsatser är att informanterna upplever att islam innebär 

en automatisk kvinnlig frigörelse samtidigt som de får problem med att påverka och blir 

begränsade.40

 

  

Den tredje avhandlingen är etnologen Pia Karlsson Mingantis studie Muslima; islamisk 

väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige som undersöker 

muslimska tjejer och deras förhandlingar om genus i dagens Sverige.41 Avhandlingens syfte 

är ”att i ljuset av islamisk väckelse försöka förstå nio unga kvinnors möjligheter att agera 

som individer, kvinnor respektive medlemmar i religiösa/etniska minoritetsgrupper”.42 

Hon kommer fram till att kvinnornas aktörskap är något som det hela tiden förhandlades 

med den manliga omgivningen om. Hon menar att även deras frihet att röra sig och handla 

präglas av en ständig balansgång mellan de ”offentliga” kraven och det ”privata”, dvs. 

familjen. Erkännandet av dessa kvinnor som religiösa subjekt inom deras islamiska 

gemenskap ledde till att de fick tillträde till moskéer, utbildning och en offentlig aktivism.43 

”Tjejernas” kamp och aktörskap var något som var en del av en större kollektiv 

identitetspolitik menar Karlsson Minganti.44 I kampen för att bli praktiserande muslimer 

fick de bland annat kämpa emot familjemedlemmars traditioner.45

 

  

                                                 
37 Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer” Svenska kvinnor berättar: En religionssociologisk studie av konversionsberättelser. 
2006. 
38 Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer” Svenska kvinnor berättar: En religionssociologisk studie av konversionsberättelser. 
2006. s.55-56.  
39 Ibid. s.264-267. 
40 Ibid s.260-261. 
41 Pia, Karlsson Minganti. Muslima; islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida 
Sverige s. passim. Det Karlsson Minganti som i avhandlingen benämner sina informanter som ”tjejer”. 
42 Ibid s.14. 
43 Ibid. s.267-283. 
44 Karlsson Minganti, Muslima 2007, s.passim. 
45 Ibid s.268. 
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Dessa tre avhandlingar har alla bidragit till islamforskningen kring muslimska kvinnor i 

Sverige. Men fler perspektiv med kvinnor som är födda som muslimer och uppvuxna med 

en annan etnisk bakgrund än svensk, likt Karlsson Mingantis avhandling behövs, för att ge 

fler kvinnoperspektiv till islamforskningen menar jag.  
 
Mina informanters berättelser om vilka processer och strategier som de genomgått 

påminner om både Månssons och Sultán Sjöqvists konvertitberättelser. Mina informanter 

kan, då de var muslimer innan de blev sufier, likt Månssons och Sultán Sjöqvists 

informanter, ha gått igenom liknande processer för att transformeras till sufikvinnor. De 

har likt andra konvertiter i sin relation till ett icke-muslimskt samhälle blivit mer 

praktiserande som muslimer, enligt vad de själva säger. Anledningen till att muslimska 

kvinnors religiositet i studiet av religion ofta förbises beror nog på att deras religiösa 

handlingar ofta sker i hemmet och inte i det offentliga. Dessa studier om muslimska 

kvinnor i svensk kontext har gett mig en inblick och en insikt i vilka problem och 

resonemang som kan föras i muslimska kvinnors miljöer. Därför är det intressant att 

undersöka om man mellan de ovan nämnda studierna och den här studien kan dra några 

paralleller mellan informanternas utsagor, livsberättelser, processer och om de uttrycks på 

liknande sätt.  

Könskomplementaritet 
I uppsatsen använder jag mig av begreppet ”könskomplementaritet” inspirerad av Karlsson 

Migantis ”respektfull könskomplementaritet”.46 Karlsson Minganti lyfter i sin avhandling 

fram begreppet ”särartsfeminism” genom det hon kallar ”respektfull könskomplementaritet”. Hon 

menar att de studerade tjejerna verkar för en sådan ”respektfull könskomplementaritet” och att 

begreppet bör förstås som en ”särartsfeminism” som är baserad på ”Idén om två absoluta, 

biologiskt (gudomligt) determinerade kön, med skilda egenskaper och roller, som kompletterar varandra på 

ett positivt sätt (t ex mannen som ”utrikesminister” och kvinnan som ”inrikesminister”)”47 och ”Där 

kvinnor och män är tilldelade skilda egenskaper, roller och plikter enligt en gudomlig 

plan.”48

                                                 
46 I uppsatsen kommer fortsättningsvis begreppet benämnas endast ”könskomplementaritet” och utan 
betoning på det som Karlsson Mingantis informanter menar innebär ett respektfullt förhållande. Ibid s.269. 

 Karlsson Minganti menar i studien att de studerade kvinnorna strävade efter en 

”respektfull könskomplementaritet” där en traditionell könsroll som ”inrikesminister” 

ingår men att den rollen inte räckte till för de kvinnor hon studerat. Hon anser att 

”respektfull könskomplementaritet” var något som tjejerna eftersträvade och som för dem 

innebar en ömsesidig respekt och erkännande av kvinnor som fullvärdiga subjekt och som 

47 Ibid s.269 
48 Karlsson Minganti, Muslima, 2007 s.102. 
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muslimer, medborgare och människor.49 För dem räckte inte bilden av att som kvinna stå 

vid spisen eller betraktas som ”manliga begärsobjekt” och så vidare.50

Sufism i Europa 

 Hennes studie har 

inspirerat min syn på informanterna som aktörer och som förmögna att själva kunna agera 

och skapa utrymme där de vill ha det, och på olika vis förhandla kring detta med andra 

aktörer som t.ex. inom familjen och i sufiorden generellt. 

Bland den tidigare forskningen med fokus på sufism i Sverige, Europa och Nordamerika 

finns några större arbeten. David Westerlund är redaktör för Levande sufism.51 Här ges en 

bred bild av sufism som är något som omfattar både det som kallas folklig sufism och boklig 

sufism. En antologi inriktad på Europa och Nordamerika är Sufism in Europe and North 

America, där David Westerlund även varit redaktör, och där resonemanget från Levande 

sufism är detsamma.52 Däri finns även det Nordamerikanska perspektivet vilket ger ett 

bredare perspektiv på hur sufism i en icke-muslimsk kontext kan se ut.53 Antologin Sufism 

in the West med forskaren Hamal Malik och Professor John Hinnells som redaktörer 

fokuserar på sufism och dess senare utvecklingar i Europa och Nordamerika och hur 

sufism organiseras, liksom hur människors religiösa praktik ser ut.54

 

 Här har jag inspirerats 

av forskare som talar om religion i ”ny” kontext, hur islam och sufism tolkas och omtolkas 

i t.ex. Europa. 

Professor Catharina Raudveres forskning i boken The Book and the Roses: Sufi Women, 

Visibility and Zikir in Contemporary Istanbul beskriver en Nakşibendiorden i Istanbul med 

speciellt fokus på kvinnor.55

                                                 
49 Ibid. s.269. 

 Raudveres studie, likt min, är inriktad på sufikvinnor med 

turkiska rötter i en urban miljö, men där tar likheterna i slut. Hennes fokus ligger på 

kvinnorna som ett kollektiv och hon analyserar kvinnorna utifrån en mer övergripande 

maktteori och mer fokus på en central ritual. Studien visar att kvinnorna i denna sufiorden 

i Istanbul inte är passiva utan aktiva och förhåller sig till den omgivande turkiska diskursen 

som det som styr inom vilka ramar de kan röra sig inom. Hon menar att den moderna tid 

som kvinnorna befinner sig i påverkar deras valmöjligheter och att det ger dem fler val än 

tidigare. Den tradition som kvinnorna inom orden valt att följa ser Raudvere både som en 

50 Ibid. s.269. 
51 David, Westerlund.(red.) Levande sufism. 2002, s.passim. 
52 David, Westerlund (red.) Sufism in Europe and North America, 2004, s.passim. 
53 Ibid. s.passim. 
54 Malik, Hamal & John, Hinnells(red.) Sufism in the West, 2006, s.passim. 
55 Catharina, Raudvere, The Book and the Roses: Sufi Women, Visibility and Zikir in Contemporary Istanbul, 2002, 
s.passim. 
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möjlighet och som en begränsning. En strategi är, enligt henne, att använda sig av en 

stiftelse där betoning ligger på orden undervisning och välgörenhet som uppfattas som politiskt 

ofarliga av omgivningen. Genom kvinnornas strategier undviker verksamheten att 

uppmärksammas av både det manliga muslimska etablissemanget och de turkiska 

myndigheterna enligt Raudvere. Studien är jämförelsevis inriktad mot zikirritualen vilket 

den här uppsatsen inte är då den studerade sufiorden inte tillåter oinitierade personer att 

närvara. Raudveres undersökning är kollektivtinriktad medan min uppsats är 

individinriktad. Därmed kan nya ingångsvinklar på individnivå framkomma genom den här 

studiens slutsatser. Dessutom är det viktigt att undersöka hur en orden med turkiska rötter 

förhåller sig till svensk kontext och vad som händer i mötet med det svenska samhället. 

Samtidigt har Raudveres diskussioner och exemplifiering av hur hennes informanter lyckats 

gå till väga för att få mer utrymme och möjligheter inom ”det religiösa rummet” inspirerat 

mig i min egen forskning. Hennes maktperspektiv är också intressant för mig, då hon visar 

att makt inte är förbehållet ”de starka”, utan att makt är något som kan finnas även hos 

marginaliserade grupper. Hon är också tydlig med att inte se informanterna som passiva 

och som offer, utan som jag, fokuserar på att de har agens, och vad de gör. 

 
 
Simon Stjernholm har i forskningsrapporten The Struggle for Purity Naqshbandi-Haqqani: 

Sufism in London samt avhandlingen Lovers of Muhammad: a study of Naqshbandi-Haqqani Sufis 

in the twenty-first century undersökt en sufiorden i en engelsk storstadskontext. Stjernholm vill 

genom sin studie visa hur ett muslimskt samhälle i nutida västra Europa fungerar internt 

och hur det förhåller sig till omgivningen. Han använder sig av sociologiska teorier för att 

förstå medlemmarnas aktivteter inom orden. Stjernholm menar att medlemmarna bör ses 

som aktörer men även som aktivister i den meningen att de försöker påverka samhällets 

individer genom kollektiva handlingar. Dessa handlingar är inriktade på individnivå men 

målet är att påverka samhället i stort genom individerna vilket blir en slags mission.56 Alla 

Stjernholms informanter har varit manliga då han hade svårt att få kontakt med kvinnliga 

informanter då den studerade orden inte anser att män och kvinnor bör integreras. 

Stjernholm ser den undersökta sufiorden som en social rörelse och som han i sin rapport 

analyserat utifrån Alberto Meluccis teorier om vad som utgör en social rörelse.57

                                                 
56 Stjernholm, The struggle for purity Naqshbandi-Haqqani, 2006, s. passim; Se också Stjernholm, Lovers of 
Muhammad: a study of Naqshbandi-Haqqani Sufis in the twenty-first century, 2011, s. passim. 

 Meluccis 

57 Ibid.s.61,23-26. 
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definierar en social rörelse som baserad på solidaritet, att ett konfliktämne existerar samt 

att det föreligger ett uppbrott från det omgivande referenssystemet.58

  

   

                                                 
58 Ibid s.61,23-26. För en närmare beskrivning av Meluccis perspektiv se Stjernholms studier.  



22 
 

Liksom Stjernholms intressanta studie är jag intresserad av lokala frågor och hur en 

muslimsk verksamhet etablerar sig och utvecklas. Stjernholm har likt Raudvere i sin studie 

främst fokuserat på den kollektiva processen och sekundärt på vad som sker på individnivå 

och där skiljer sig våra perspektiv åt. Som jag tidigare nämnt begränsades Stjernholms 

undersökning även av att han som manlig forskare inte kunde undersöka ett 

kvinnoperspektiv inom den undersökta Naqshbandiorden. Därför är min studie relevant då 

den kan komplettera den redan befintliga forskningen med ett nytt kvinnligt perspektiv i 

svensk kontext. 
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Bakgrund 

Sverige och Europa 
1949 bildades den första svenska muslimska föreningen. Sedan dess har mycket hunnit 

förändras i det svenska samhället både när det gäller antalet muslimer och då det gäller 

muslimernas etniska bakgrund och migrationsorsaker. Den senaste möjliga mätningen av 

muslimer i Sverige skedde 1930 och då uppgav 15 personer att de var muslimer. Antalet 

personer med muslimsk bakgrund uppskattades år 2005 vara minst 300 000. Det har varit 

tre migrationsvågor med muslimer som anlänt till Sverige, den första vågen var 

arbetskraftsinvandring, medan de två sista migrationsvågorna utgjordes av flyktingar eller 

anhöriga till dem som anlänt tidigare.59 Muslimer i Sverige idag är inte på något sätt en 

enhetlig grupp när det gäller etnicitet eller sociala miljöer och kan mycket väl tillhöra olika 

islamtolkningar.60

 

 

Sufism beskrivs ofta som den mystiska delen av islam. Det finns flera olika inriktningar 

inom sufism. Etnologen Ingvar Svanberg beskriver sufism i Europa och ger en kort 

beskrivningen av dess historia i antologin Blågul islam?: Muslimer i Sverige. De sufigrupper 

som idag kan kopplas samman med Turkiet och geografiska delar som Balkanhalvön, är till 

exempel Bektaşi-, Mevlevi- och Nakşibendiorden.61 På grund av det tidigare politiska 

klimatet i Turkiet har sufiordnarna där präglats av att de under många år tvingats gå under 

jorden.62 I och med flykting- och arbetskraftsinvandringen till Sverige och andra delar av 

Europa har sufiordnar även kommit att etablera sig i europeiska städer. I Europa fungerar 

ofta moskéerna som en mötesplats där man kan ta del av det forna hemlandets språk, 

kultur och religiositet. Moskéerna bidrar till att öka gemenskapen inom gruppen när man 

lever i ett icke-muslimskt land.  Det är viktigt att påpeka att den muslimska minoriteten 

inte på något sätt är en homogen grupp.63

 

  

                                                 
59 Göran, Larsson. Muslimer i Sverige. i Sander, Åke & Andersson, Daniel. (red.) Det mångreligiösa Sverige: ett 
landskap i förändring, 2005 s.456-462. 
60 Se Jonas, Otterbeck Islam, muslimer och den svenska skolan. 2000. Larsson, Muslimer i Sverige. i Sander, Åke & 
Andersson, Daniel. (red.) Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring, 2005, s.456-462. 
61 Naqshbandiyya alt. Naqshibandi är en vanlig förekommande beteckning på svenska på den aktuella orden. 
Eftersom mina informanter använder den turkiska terminologin Nakşibendi, använder även jag den 
genomgående för hela uppsatsen förutom när jag hänvisar till Simon Stjernholms studier. 
62 Svanberg, Ingvar. Alevismen och invandrade sufiordnar. i Svanberg & Westerlund Blågul islam?: Muslimer i 
Sverige, 2001, s.70-83. 
63 Larsson. Muslimer i Sverige. i Sander, Åke & Andersson, Daniel. (red.) Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i 
förändring, 2005, s.456-462. 
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Kort om Nakşibendiorden 
Det är främst genom immigration som orden har etablerats i Europa. Idag verkar 

Nakşibendi helt öppet i Turkiet men har tidigare varit tvungna att ha fört en underjordisk 

tillvaro på grund av att de förbjöds där officiellt år 1925.64 Inom orden finns det flera olika 

inriktningar beroende på vilka shejker som leder respektive. Ingvar Svanberg beskriver 

medlemmarna i sufigrupperna i Europa som att alla delar en intellektuell bakgrund som en 

gemensam nämnare. Svanberg beskriver även Nakşibendiorden i Sverige som en rörelse 

som liksom i resten av Europa främst attraherat intellektuella turkar.65

 

  

Sufisk terminologi 
För att få en förståelse av sufism och den undersökta orden presenteras här viktiga 

begrepp som används inom sufism.66 Begreppen används oavsett språk och kontext som 

orden är verksam i. Det finns över ett hundratal olika ordnar runt om i världen idag. 

Ordnarna styrs ofta av en fast organisation och har en şeykh.67 Det som är utmärkande för 

sufigrupperna är bland annat tidebönen och ritualen zikir.68 Under ritualen erinras Guds 

närvaro. Hur detta tar sig uttryck är olika men gemensamt är att man påkallar gudserinran 

genom formuleringar som repeteras till exempel la ilaha illa`llah eller Allah Hu.69 Şeykherna 

behöver inte nödvändigtvis befinna sig på samma geografiska plats som ordnarna utan 

şeykherna reser runt och besöker de olika ordnarna i Europa.70 De sufiordnar som har en 

levande şeykh benämns tarikat varav ett tiotal av dessa är bland de större.71

  

  

                                                 
64 För en mer detaljerad beskrivning se Catharina, Raudvere, The Book and the Roses: Sufi Women, Visibility and 
Zikir in Contemporary Istanbul. 2002. 
65 Svanberg, Alevismen och invandrade sufiordnar. i Svanberg & Westerlund Blågul islam?: Muslimer i Sverige. 
2001, s.70-83. 
66 Jfr Regula, Burckhardt Qureshi. (1996) Transcending Space: Recitation and Community among South 
Asian Muslims in Canada i Barbara Daly Metcalf(ed.) Making Muslim Space in North America and Europe.s46-64. 
Julia, Day Howell, & Martin, van Bruinessen (red.) (2007) Sufism and the “Modern” in Islam i Sufism and the 
“Modern” in Islam s.3-18. Brian, Silverstein (2007) Sufism and Modernity in Turkey: From the Authencity of 
Experience To the Practice of Discipline i Martin, van Bruinessen & Julia, Day Howell(ed.) Sufism and the 
“Modern” in Islam s.42-60. 
67 Şeykh är den turkiska benämningen på det som på svenska stavas shejk. Eftersom mina informanter och 
använder den turkiska terminologin använder jag den genomgående för hela uppsatsen. Istället för Şeykh kan 
ord som andlig vägledare eller pir användas. 
68 zikir- turk alt. Dhikr-arab. Olika stavning beroende på sufigruppens hemmahörande språk. Eftersom mina 
informanter och använder den turkiska terminologin använder jag den genomgående för hela uppsatsen. 
69 ilaha illa`llah -Det finns ingen Gud utom Gud. Allah Hu -Gud är Gud. 
70 Svanberg. Alevismen och invandrade sufiordnar. i Svanberg & Westerlund Blågul islam?: Muslimer i Sverige. 
2001, s.70-83. 
71 Tarikat –orden, väg, andlig väg. 
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Nakşibendiorden är en av dessa tio större sufiordnarna och är omtalad för sin tysta zikir.72 

Det finns dessutom andra utmärkande drag såsom strikt trohet till den muslimska lagen, 

shariah och profetens tradition, sunna. Det finns en hög missionsmedvetenhet inom orden.73 

Den andliga sufişeykhens auktoritet brukar fastslås i en arvskedja silsile74 som innebär att 

mästarens auktoritet legitimeras och kan spåras.75

 

  

Den bakgrund som nu har presenterats är av en karaktär där kvinnors perspektiv inte 

betonas. Det har inte varit min avsikt utan det bör ses som ett resultat av att ett 

kvinnoperspektiv i den tidigare forskningen inte nog har understrukits. Min intention är att 

bidra till ny kunskap kring kvinnors situation inom Nakşibendiorden i en svensk kontext. 

Med denna bakgrund om islam Europa, sufism och muslimska kvinnor och en bakgrund i 

Nakşibendis lära skall jag nu presentera mina teoretiska utgångspunkter. 

                                                 
72 Antoon Geels. Muslimsk mystik. 1999, s.166-180. Svanberg, Alevismen och invandrade sufiordnar. i 
Svanberg & Westerlund 2001, s.70-83. 
73 Geels, Muslimsk mystik, 1999, s.166-180. 
74 Ur ett sufiperspektiv en gudomlig arvskedja som förs vidare genom söner till shejken. 
75 Geels, Muslimsk mystik, 1999, s.166-180. 
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KAPITEL 3 - Teoretiska utgångspunkter 
Det här är en uppsats i religionsvetenskap och mitt vetenskapliga perspektiv är 

socialkonstruktivistiskt. Jag ser alltså ”religion” som något som måste kontextualiseras i en 

social kontext, och som även uppstår och tolkas i en social kontext. Socialkonstruktivism 

och diskursanalys ligger nära varandra, då det ofta är frågor om makt som fokuseras. Vilka 

diskurser, tankemönster, ideologier, är det som påverkar en viss kontext och de ideologier 

som växer fram där? Jag ska i denna uppsats fokusera på kvinnornas meningsskapande när 

de talar om sin syn på sig själva, sin verksamhet och sina levnadshistorier. 

Meningsskapande är i denna uppsats ett teoretiskt ramverk. Diskursanalys och 

meningsskapande ses i uppsatsen genomgående ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Inledningsvis presenterar jag socialkonstruktivism, därefter följer en beskrivning kring hur 

jag ser på meningsskapande. Slutligen diskuterar jag diskursanalys som ett sätt att i 

uppsatsen precisera meningsskapandet. Teorikapitlet utmynnar i ett avsnitt där jag 

presenterar hur analysen har genomförts. Diskurs och meningssystem används i uppsatsen 

som liktydiga begrepp.76

Socialkonstruktivism 

 Begreppen kommer i det följande att definieras för att i uppsatsen 

användas som verktyg för analysen.  

Det finns många olika inriktningar inom det som brukar kallas socialkonstruktivism och 

det är främst socialpsykologen Vivien Burrs perspektiv som inspirerat mig. Det är en 

inriktning som kan beskrivas som sociologiskt inriktad och som vill förklara sociala 

företeelser. Från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är det enda som vi med säkerhet kan 

säga om verkligheten är att den är socialt konstruerad.77 Här finns det inte någon sann 

verklighet utan olika sätt att se på och konstruera verkligheten.78 Synsättet präglas av en 

förståelse av att det finns en skapad social ordning som upprätthålls och omskapas hela 

tiden.79

 

 

Sociala interaktioner kan ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betraktas som 

förhandlingar.80

                                                 
76 Vivien, Burr, Social Constructionism. 2003. Vivien, Burr, an Introduction to Social Constructionism. 1995. 

 Hur och ur vilket perspektiv världen kan förstås med, påverkas av vilken 

historisk, kulturell, social och ekonomisk erfarenhet och förförståelse som finns att relatera 

till. Till exempel föds vi in i en värld där det existerar redan färdiga ramverk och kategorier. 

Språket både upprätthålls och reproduceras genom interaktionen mellan dem som delar 

77 Burr, Social Constructionism, 2003 s.80.  
78 Burr, an Introduction to Social Constructionism, 1995, s.6. 
79 Barlebo Sören, Wenneberg, Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv, 2001, s.68. 
80 Burr, Social Constructionism 2003, s.5. Burr, an Introduction to Social Constructionism 1995, s.5-7. 
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språk och kultur. Därmed bör språket betraktas som en social handling och är således mer 

än ett uttryckssätt. Genom samtal med andra människor konstrueras världen.81 Ur detta 

socialkonstruktivistiska perspektiv ses fenomen och handlingar som produkter av sociala 

processer och sociala konstruktioner. Det är språket som försörjer de meningsskapande 

systemen.  Språk är mer än bara sättet vi talar och beskriver oss själva och världen – det är 

det viktigaste tillvägagångssättet i konstruktionsprocessen.82 Det är genom sociala samspel 

som både mening och den sociala verkligheten konstrueras.83 Socialkonstruktivism 

fungerar som ett kritiskt perspektiv vars funktion är att syna självklara fenomen och ge en 

möjlighet att se igenom dem.84 Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv riktar kritik mot allt 

som hävdar att besitta sanningen.85 Tolkningar ses ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

som kulturellt och historiskt relativa.86

 

 Av denna anledning kan man inte frikoppla något 

utan att se till kontexten, vilket gör att jag i uppsatsen försöker att placera informanterna 

och deras verksamhet i en större kontext, dels den lokala och svenska, men också en 

turkisk och sufisk kontext. Det här resonemanget återkommer längre in i kapitlet, vid 

beskrivningen av hur diskursanalys förstås och hur det används i uppsatsen.  

Meningsskapande och meningssystem 
Begreppen meningsskapande och meningssystem fungerar i uppsatsen som ett teoretiskt 

ramverk och fungerar som ett sätt för mig att förstå religion utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. För att förstå kvinnornas tolkningar som ett 

meningssystem och förstå hur mening skapas inom gruppen och på individnivå skall här 

”meningsskapande” definieras. Följande avsnitt om meningsskapande och meningssystem 

bygger på religionssociologen Meredith B. McGuires arbeten som i sin tur utgår ifrån 

sociologerna Peter Bergers och Thomas Luckmanns teorier om hur verklighet konstrueras 

socialt.  

  

                                                 
81 Burr, an Introduction to Social Constructionism,1995 s.4, 6. Burr, Social Constructionism 2003, s.8. 
82 Burr, Social Constructionism 2003 s.104. 
83 Torjer A. Olsen, Diskursanalyse i religionsvitenskapen, Metode i religonsvitenskap, i Siv Ellen Kraft & Richard 
J. Natvig(red.), 2006. s.56. 
84 Wenneberg, Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv, 2001, s.10 
85 Burr, Social Constructionism 2003, s.153. 
86 Burr, Social Constructionism. 2003, s.1-4. Torjer A. Olsen, Diskursanalyse i religionsvitenskapen, Metode i 
religonsvitenskap, i Siv Ellen Kraft & Richard J. Natvig (red.), 2006, s.57. 
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Genom att skapa mening i tillvaron kan vi förstå vår omgivande verklighet. Enligt 

McGuire tolkar människor förlopp och omständigheter utifrån ett eller flera 

referenssystem.87

Vidare är identitet enligt McGuire inget statiskt utan är en fortlöpande process som 

omförhandlas och återskapas hela tiden utifrån omgivande meningssystems ramar och 

normer, som alltså påverkas av den eller de kontexter en individ befinner sig i, och de 

diskurser som där förekommer. Med hjälp av olika meningssystem formas människors 

upplevda verklighet och deras uppfattning av den och sig själva. Nedan följer en 

presentation av hur jag förstår meningsskapande och religion som meningssystem. 

 I en mer nutida socialkonstruktivistisk terminologi kan man säga att våra 

uppfattningar styrs av diskurser, som är medvetna och omedvetna för oss. 

 

Religion som meningsskapande system 
Det är genom meningssystem som ordning skapas och förstås. Individens kunskaper, 

handlingar och erfarenheter får mening genom att de tillskrivs en betydelse och kan 

kopplas till ett större sammanhang. Därmed kan handlingar förstås som viktiga och 

förståeliga. Religion som meningssystem kan ses som en länk mellan individen och den 

större sociala gruppen. Utifrån ett religiöst meningssystem kan mening tillskrivas gruppers 

existens och individens religionstillhörighet.88 Att tillhöra en distinkt grupp, såsom en 

etnisk grupp, nation eller stam, bidrar naturligtvis också till identitetskonstruktioner.89 

Genom religion som meningssystem konstrueras och delas gemensamma uttryck för 

mening. Meningsskapande som teoretisk utgångspunkt innebär här att försöka förstå hur 

människor väljer att tolka olika situationer som uppstår och ge dem en betydelse och 

innebörd. Hur tolkningen av situationen ser ut beror på vilket meningssystem tolkningen 

utgår ifrån.90 Meningssystem fungerar som individens eller gruppens ”tolkande ramverk”. I 

dagens moderna pluralistiska samhällen konkurrerar allt flera religiösa meningssystem med 

varandra på ett annat sätt än tidigare, då det var vanligt med endast ett regerande 

meningssystem. I pluralistiska samhällen tillhandahålls fler meningssystem och därigenom 

också fler sätt att studera och tolka världen.91

                                                 
87  Meredith B. McGuire, Religion: the Social Context. 1981, s.21-42. 

 Som nämnts ovan ”tvingas” många individer 

idag att ta en tydligare ställning till sina val av religionstillhörighet, eftersom ett stort utbud 

88 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.40-41. 
89 Ibid s. 46. 
90 Ibid s.21. 
91 Ibid s.22, 40-41. 
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finns tillhands och det gör att forskare nog kan vänta sig en generellt högre självreflektion 

kring de val människor gör än vad var fallet tidigare.  

 

Meningssystem kan för en grupp förklara moral och normer exempelvis som påbjudna av 

Gud. Meningssystem kan vara både förklarande och normerande. De förklarar varför saker 

och ting är som de är och föreskriver hur det bör vara. Meningssystem kan även legitimera 

gruppers sociala ordning.92 Gruppen hjälper till att socialt upprätthålla 

meningssystemet/den egna tron och dess religiösa praktik.93 McGuire menar att det ingår 

flera åtaganden att vara med i en grupp, för att gruppen ska upprätthållas och bestå.94 

Genom gemensamma meningssystem, som till exempel religion, kan nya möten uppstå och 

gemensamma perspektiv på det vardagliga och det transcendenta förstärka 

grupptillhörigheten. Meningssystemet, liksom identitet, bör ur detta perspektiv ses som 

något dynamiskt och som hela tiden omskapas genom förhandlingar. För mina 

informanter utgår jag från att de befinner sig inom ett specifikt religiöst meningssystem 

som de själva valt och som påverkar deras identitetskonstruktioner och uppfattning av 

verkligheten. För de kvinnor jag har studerat är gruppen något som ger en tydligare 

konformitet kring vad meningssystemet ”är”, och som skapar tydligare normer kring vad 

som är rätt och fel. Meredith McGuire menar att kön inom ett religiöst meningsskapande 

är socialt definierade och föränderliga och att det hela tiden pågår förhandlingar bland 

individer och olika grupper. Individens och/eller gruppens förhandlingar påverkas av dess 

etniska-, religiösa- och könsidentitet.95 Olika religiösa grupper är ett socialt sammanhang 

där människor kan hitta en publik som bekräftar olika könsroller som tilltalar dem eller 

erbjuder en speciell religiös träning för att kunna anta en sådan roll bäst.96

 

  

  

                                                 
92 Ibid s.23. 
93 Ibid s.30. 
94 Ibid s.67-68. 
95 McGuire, Lived religion: Faith and Practice in Everyday Life, 2008, s.159-184, 166. 
96 Ibid s.165 
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Individens religiösa tillhörighet 
Individens meningsskapande är något som kan sägas konstrueras som en del av en 

socialisationsprocess. Även om varje individs meningsskapande självfallet är något 

personligt, influeras det ständigt av omgivningen där olika meningssystem förekommer. 

Individen kan både avfärda och modifiera det egna meningsskapande, i en ständigt 

pågående process. När flera meningssystem ges som alternativ kan individen välja vilket 

meningsskapande denne vill acceptera.97 Människors liv och händelser ses därmed i termer 

av ett större ramverk. Religion som meningssystem kan legitimera den individuella och 

kollektiva ordningen.98 T.ex. kan religiös praktik upplevas fungera som ett 

meningsskapande system, i det som beskrivs som ”upplevd religion” ingår den praktik som 

människor använder sig av för att komma ihåg, dela, agera, anpassa sig och skapa 

berättelser kring hur de lever.99 ”Upplevd religion” kan vara ett sätt att göra upplevelser 

med anknytning till det religiösa till en del av det vardagliga livet. Ett hjälpmedel för att 

uppnå denna meningsskapande praktik är att använda kroppen som verktyg.100

 

  

  Meningsskapande ses som något som individen förhandlar om inom meningssystemet. På 

det sättet kan individen konstruera en religionstillhörighet. Meningsskapande kan alltså ses 

som en identitetskonstruktion och ett sätt för individer, och grupper, att motivera åsikter 

och handlingar och legitimera dessa, i förhållande till andra förekommande meningssystem. 

Förgående avsnitt har sökt visa hur religion bör betraktas som meningssystem inom ett 

socialkonstruktivistiskt orienteringssätt. Det innebär att meningssystem fungerar som 

diskurser, de är bundna till kontext, och påverkar människor och grupper, medvetet och 

omedvetet. När det gäller t.ex. ett aktivt val av en religiös tradition som meningssystem, är 

det medvetet, men det kan också färgas av andra diskurser som individen är mer eller 

mindre medveten om. Meningssystem och meningsskapande utgör två nivåer där 

meningssystem rör det som brukar kallas strukturnivån och meningsskapande snarare 

handlar om aktörsnivån, vilket är främsta fokus för uppsatsen.  

  

                                                 
97 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.24. 
98  Ibid s.24-26. 
99 Min översättning och tolkning av Meredith McGuires begrepp ”lived religion”, jag anser att översättningen 
”levd religion” blir missvisande då det enligt min mening handlar om något som människor snarare upplever 
i sina liv väljer jag att använda mig av översättningen”upplevd religion”.  Jfr McGuire, Lived religion: Faith and 
Practice in Everyday Life, 2008, s.118 
100 McGuire, Lived religion: Faith and Practice in Everyday Life, 2008, s.118 
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En kritik som har riktats mot meningssystem är att det finns risk att de betraktas som 

homogena system och därför vill jag tydliggöra min syn lite mer explicit här. Min förståelse 

är att flera meningssystem och diskurser kan vara verksamma parallellt. Meningssystem är 

ett vidare begrepp än religion då de kan innefatta sekulära, religiösa, politiska, 

psykoanalytiska samt naturvetenskapliga referensramar. Individens meningssystem stöds 

vidare socialt genom socialisation och interaktion med andra.101 I uppsatsen förstås religion 

som meningssystem och meningsskapande ses som en ständigt pågående process och inte 

som något statiskt och homogent. Om flera människor ”tillhör” ett visst meningssystem 

betyder inte det att deras meningsskapande är identiska. I enlighet med mitt 

socialkonstruktivistiska grundperspektiv avvisar jag essentialistiska perspektiv på religion 

vilket innebär att min syn på religion skiljer sig från mina informanters.102

 

  

Jag är medveten om att uppsatsens socialkonstruktivistiska perspektiv med fokus på 

meningssystem och meningsskapande kommit att påverka inriktningen för uppsatsen och 

dess slutsatser. Hade jag valt att använda mig av andra teoretiska utgångspunkterna och en 

annan analytisk metod än den diskursanalytiska, hade slutsatserna för uppsatsen antagligen 

varit annorlunda. Utifrån mitt religionsvetenskapliga förhållningssätt vill jag här tydliggöra 

att det inte finns en islam utan det beskrivs enligt mig enklast som flera ”islamer” beroende 

av studien och vems perspektiv som där skildras. Islam är inte en homogen enhet. Islam 

tolkas olika av olika personer, muslimer såväl som icke-muslimer, vilket redan har 

diskuterats i uppsatsen. Däremot skriver jag inte begreppet islamer i uppsatsen utan 

använder mig att begreppet islam, som jag då också ser som ett diskursivt begrepp som 

tolkas olika av olika personer. Den här studien gör endast en ansats till att beskriva islam i 

Sverige ur ett kvinnligt sufiperspektiv, utifrån informanter som tillhör en specifik och lokal 

grupp. Jag har således inga anspråk på att mina slutsatser skall kunna generaliseras.  
 
  

                                                 
101 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.72. 
102 Även denna studie är således en konstruktion. De redan befintliga och omgivande diskurserna, 
interaktionen mellan mig och kvinnorna som skett inom ramarna för de deltagande observationerna och 
intervjuerna är exempel på sociala konstruktioner. Kvinnornas tal om hur det är att vara sufi och deras syn på 
systerskap är även det sociala konstruktioner. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan kvinnornas 
verksamhet granskas genom att fokusera på hur kvinnorna kategoriserar sig själva, men även hur dessa 
kategorier skapas och upprätthålls. För att kunna förstå kvinnornas situation bör man ha kunskap om 
kontexten, för att vad som kan förstås som enligt kvinnorna är en sufisk handling och vad som enligt 
kvinnorna klassas som ett ”sufiskt” beteende. Se Mikael Lindfelt, Meningsskapande idrott: livsåskådningsrelevanta 
perspektiv och empiriska kontraster, 2006, s.46. Burr, an Introduction to Social Constructionism, 1995, s.57. 
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För att kunna förstå de studerade kvinnornas meningssystem och meningsskapande har 

diskursanalys använts som analysverktyg. Hur och vad uppsatsens analys fokuserat på 

kommer nu att presenteras genom att lyfta fram hur diskursanalys förstås och vilka 

analysnivåer som är aktuella för uppsatsen. Genom en diskursanalys kan kvinnornas 

förhållningssätt till religion som meningssystem belysas liksom hur de genom egna och 

kollektiva meningsskapanden förhåller sig till religion som meningssystem och till andra 

omgivande diskurser.  

 

Diskursanalys och diskurs 
För att analysmetoden ska bli förståelig kommer här begreppen ”diskurs” och 

”diskursanalys” att förklaras. Därefter görs en ansats till att reda ut vad diskursanalys 

innebär. Ur det socialkonstruktivistiska perspektivet som här anläggs kan man genom att 

fokusera på diskurser studera människors världsbilder och deras meningsskapande. Ingen 

världsbild anses vara mer sann än någon annan. Utsagan i en diskurs är den enda verklighet 

som vi har tillgång till. Vi kan inte heller hävda att något existerar utanför diskurser, i 

betydelsen att vi inte kan förstå något utan att det har en kontext, ett sammanhang.103 En 

diskurs kan likt meningssystem förstås som ett relativt bestämt ramverk som styr hur vi 

människor talar och kan tala om och förstå världen.104

 

  

Diskursanalys är en metod där människors tal om verkligheten undersöks och man kan 

försöka att avslöja olika diskursers föreställningar och följder. I diskursanalyser 

koncentrerar ofta forskare sig på att undersöka människors tal och språk, eftersom det är 

genom dessa konstruktioner som sammanhang skapas och verkligheten framställs. Det är 

viktigt att fokusera på processerna kring hur berättelser, tal, föremål och symboler kopplas 

till olika sammanhang.105 Enligt Torbjörn Forkby som forskar inom socialt arbete erbjuder 

och syftar en diskursanalys ”[…] till att finna hur olika aktörer interagerar med stöd i språkliga 

diskurser för att konstruera, upprätthålla och ibland utmana etablerade sanningar.”106

  

  

                                                 
103 Burr, Social Constructionism, 2003, s.5. Burr, an Introduction to Social Constructionism, 1995, s.5-7. 
104 Börjesson & Palmblad, Introduktion i Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, 
s.13. 
105 Börjesson & Palmblad, Introduktion i Mats, Börjesson & Eva, Palmblad Diskursanalys i praktiken. 2007, 
s.9-12. 
106 Torbjörn, Forkby I normaliseringens närhet: Etnografi och samtalsanalys i en specialskola i Mats 
Börjesson & Eva Palmblad Diskursanalys i praktiken. 2007, s.95. 
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Diskurser är enligt Burr något som formar vår identitet och som visar vad vi kan och inte 

kan göra. Diskurserna är också intimt knutna till strukturer och praktik, som levs ut i 

samhället, t.ex. synen på kön.107 Enligt etnologen Pia Karlsson Minganti bör diskurs förstås 

som ”[…] ett regelsystem som markerar gränser och möjligheter för vad som uppfattas som tänkbart, 

sägbart och görbart, och samtidigt uppfattas som begripligt och normalt […].” Hon menar i likhet med 

uppsatsens likställande av meningssystem och diskurs att ”även religion kan förstås i linje med 

detta perspektiv på förhandling, representation och diskurs.”108 Diskurser fungerar därmed som ett 

gränsdragande system som markerar vad som är tillåtet eller inte, sant eller falskt, rätt eller 

fel.109 Det är inte bara vad som sägs utan vad som är möjligt att uttrycka i det 

sammanhanget.110

 

  

Diskursbegreppet är komplext och har många betydelser.111 Begreppet bör förstås som en 

språklig och kulturell kontext som präglas av maktrelationer.112 Diskurser kan fungera som 

ett sätt för människor att orientera sitt handlande. Diskurser är då något som kan begränsa 

människors handlingsutrymme men som även kan inspirera och öppna upp.113 Det är inte 

endast något som begränsar utan även något som kan fungera inspirerande och 

meningsgivande, och som kan användas, utnyttjas och påverkas. Genom diskursen 

tillhandahålls en referensram – ett sätt att tolka världen och ge det mening.114

  

  

                                                 
107 Burr, an Introduction to Social Constructionism, 1995, s.54-55. 
108 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.19. 
109 Börjesson & Palmblad, Introduktion i Mats, Börjesson & Eva, Palmblad, Diskursanalys i praktiken. 2007, 
s.8. 
110 Ibid s.12. 
111 Uppsatsen kommer inte att lyfta fram diskursbegreppets språkliga uppbyggnad, utan diskurs är något som 
bör förstås som en språklig och kontextuell kontext präglad av makt. För en utförlig beskrivning av diskursen 
språkuppbyggnad Se Iver, B. Neumann, Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys. 2003, s.15-
18. 
112 Torjer A. Olsen, Diskursanalyse i religionsvitenskapen, Metode i religonsvitenskap, i Siv Ellen Kraft & Richard 
J. Natvig(red.), 2006, s.53, 62. Michel Foucault är den person som är främst förknippad med diskursanalys, 
Han kommer inte nämnas mer ingående här, för närmare läsning av Foucault: se Michel Foucault, Vetandets 
arkeologi 2002: Foucault, Diskursens ordning, 1993. 
113 Börjesson & Palmblad, Introduktion i Mats, Börjesson & Eva, Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, 
s.12. 
114 Burr, Social Constructionism, s.105. 



34 
 

 

Vidare vill jag här tydliggöra att jag inte menar att det i en kontext endast finns en diskurs, 

utan många, liksom att diskurser kan vara medvetna och omedvetna. Vissa socialt 

konstruerade diskurser kan ha vuxit fram under en lång tid och ses som så naturliga att de 

inte reflekteras över innan någon börjar ifrågasätta eller utmana diskursen. Genusteoretiska 

diskussioner om kön som sociala konstruktioner kan t.ex. vara ett exempel, som utmanade 

tidigare biologiska synsätt som dominerat diskursen kring kön. Även Edward Saids bok 

Orientalism utgör ett illustrativt exempel på hur en diskurs påverkat hur ”vi”, dvs. 

västerlänningar, sett på ”andra”, dvs. muslimer, ”orientaler”, och i analyser jämfört dem 

med vad som inom diskursen ansågs vara det bästa och mest utvecklade, vilket naturligtvis 

gav subjektiva forskningsresultat.115

 

  

Hur jag förstår diskursanalys 
I tidigare forskning har diskursanalyser många gånger fokuserat på språk och är 

förknippade med ett maktperspektiv. De utgår ideligen från ett ”vi” eller ett ”de” och kring 

hur människor konstruerar mening genom sociala samband.116 Diskursanalyser är ofta 

maktinriktade, vilket innebär att den vill visa diskursens maktvillkor och se hur makt 

upprätthålls.117 I en diskursanalys bidrar kunskap om kontexten till en ökad förståelse av 

det som studeras.118

                                                 
115 Said, Edward. Orientalism, 1978. 

 Vid genomförandet av diskursanalys är detta nödvändigt för att kunna 

förstå och sätta in olika begrepp i olika sammanhang. Genom diskursanalys som 

analysraster kan diskurser undersökas. Diskurser fungerar som begränsningar och 

uteslutningar men kan också ha en funktion i form av ett ramverk för människor att 

bestämma vad som är sant eller inte. I mina kvinnors liv ser jag diskurser och 

meningssystem som något som påverkar dem, som utövar makt över dem och deras 

meningsskapande, men där finns också möjligheter för dem att agera, och påverka 

meningssystem och diskurser, och på så vis också inneha makt. Makt förstås alltså av mig 

på olika sätt i den här uppsatsen. 

116 Bergström & Boréus. Diskursanalys. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. i Bergström & Boréus(red.) 2005, s.306, 326-328. Torjer A.Olsen. Diskursanalyse i 
religionsvitenskapen, Metode i religonsvitenskap, i Siv Ellen Kraft & Richard J. Natvig(red.), 2006, s.55. 
117 Bergström & Boréus, Diskursanalys. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. i Bergström & Boréus(red.) 2005, s.328. 
118 Iver B. Neumann, Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys, 2003, s.47. 
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Fokus för uppsatsens diskursanalys 
Ingången för diskursanalysen har varit att genom intervjuer och deltagande observationer, 

jämföra den sociala verksamhetens villkor med olika individers reflektioner och 

handlingar.119 Huvudfokus har riktats mot intervjumaterialet för att sedan fokusera på det 

som brukas beskrivas som ”den talade diskursen”, hur kontext visas och skapas i 

kommunikation mellan och av aktörerna. Därmed har det i diskursanalysen varit viktigt 

med kontextualisering, alltså att inte bara fokusera på texten utan att se till omgivande 

kontext som observerats under genomförda fältstudier. Därmed handlar analysen inte 

endast om att fokusera på språket som är vanligt förekommande när det gäller 

diskursanalyser. Det handlar istället om att försöka se en koppling mellan språkets kontext 

och det sociala sammanhanget.120

 

  

Etnografisk strategi 
Genom att studera mina informanters tal och handlingar söker jag synliggöra diskurser. I 

analysen ingår informanternas sociala sammanhang. Det är därför viktigt att ha en god 

kännedom om informanternas kontext för att kunna förstå och sätta in olika begrepp i 

olika sammanhang. Pedagogerna Stefan Lund och Daniel Sundberg påpekar vikten av att 

använda sig av en diskursanalys med etnografisk inriktning och som är nära kopplad till 

studieobjektens kontext. ”Den etnografiskt kontextualiserade diskursanalysen är ett metodologiskt 

användbart verktyg för dessa typer av närstudier av hur makt- och kontrollmönster upprätthålls i 

diskursiva praktiker. Genom empiriska analyser av det som framstår som common sense kan en vidare 

förståelse erhållas av hur samhälleliga sociala och kulturella mönster reproduceras och transformeras.”121

 

 

Detta innebär att det i uppsatsen inte räcker med att fokusera på kvinnornas tal i 

intervjuerna utan analysen baseras även på deltagande observationer av den sociala 

verksamheten som är viktigt för att kunna rekonstruera en helhetsbild.  

 
De deltagande observationerna har utförts under de studerade Nakşibendikvinnornas 

möten och aktiviteter. Där har formella och informella samtal observerats och sedan 

                                                 
119 Bergström & Boréus. Diskursanalys. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. i Bergström & Boréus(red.) 2005, s.336. 
120 Bergström & Boréus. Diskursanalys. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. i Bergström & Boréus(red.) 2005, s.326-327. Olsen, Diskursanalyse i religionsvitenskapen, Metode 
i religonsvitenskap, i Kraft & Natvig(red.), 2006, s.53. 
121 Stefan, Lund & Daniel, Sundberg. Pedagogik och diskursanalys: Metodologiska orienteringsförsök på ett framväxande 
forskningsfält. 2004, s.42. 
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skrivits ned.122 Fokus för intervjuerna och uppsatsens diskursanalys har legat på vad 

informanterna berättat och inte hur.123 Genom att studera informanternas utsagor syftar jag 

till att förstå hur de ser på sig själva och sina levnadshistorier. Speciellt viktigt är hur de 

beskriver vissa avgörande händelser i sina liv. Det är berättelserna om dessa händelser som 

jag försökt fånga genom att utforma frågeformuläret inför intervjuerna. För att undvika att 

fokus under intervjuerna endast hamnar på enskilda händelser har informanternas 

levnadshistorier som helhet betonats av mig i min kontakt med informanterna och jag har 

utifrån dessa försökt skapa mig en helhetsbild. Informanternas skildrande av sina 

levnadshistorier kan ha styrts av mitt urval av intervjufrågor.124 Tillvägagångssättet vid 

insamlandet av intervjumaterialet är en så kallad tolkande registeranalys som har inneburit 

att jag i informanternas utsagor undersökt deras tal om samma ämnen. Utsagorna kring 

ämnena har sedan analyserats.125

 

 

 
Diskursanalysen som har använts i uppsatsen fokuserar på att försöka urskilja olika 

gränsdragningar kring vad som är tillåtet eller inte gällande tal och handling etc. Det bygger 

på informanternas uttalanden och hur de formulerar världen i interaktion med varandra. 

Då analysen är processinriktad betonas alltså hur diskursernas byggs upp och upprätthålls 

bland informanterna.126 Det finns inom diskursanalys liksom socialkonstruktivism flera 

olika perspektiv att förhålla sig till när det gäller hur diskursanalys kan bedrivas. Den här 

uppsatsen är inriktad mot det som brukar kallas ”mindre diskurser” alltså hur människor 

lokalt och i uppsatsens fall, hur informanternas själva genom interaktion formulerar sin 

världssyn. Analysen i uppsatsen har inriktats på hur processerna går till och hur 

informanterna konstruerar diskurser och förhåller sig till omgivande diskurser.127 Iver B. 

Neumann anser att ”Huvudpoängen med diskursanalys är att med hjälp av en och samma metod 

undersöka mening och de sociala institutionerna som bär upp mening.”128

                                                 
122 Anna, Johansson. Narrativ teori och metod, 2005, s.20-22. 

 Utifrån citatet vill jag 

understryka att det i kvinnornas tal och verksamhet är viktigt att lyfta fram deras 

meningsskapande. Genom att inrikta diskursanalysen mot meningsskapande har 

undersökningsområdet avgränsats.  

123 Flera forskare som fokuserat på livsberättelser fokuserar i sina informanters utsagor på hur de berättar. I 
min studie har istället fokus legat på vad informanterna berättat, detta har problematiserats och analyserats 
och inte i vilken ordning de berättar, på vilket sätt eller vad de betonar.  
124 Jfr Buitelaar, European Journal of Women´s studies. nr. 13. 2006, s.262.  Johansson. Narrativ teori och metod 2005, 
s.289. 
125 Min översättning på engelska ”Interpretative repertoires”. Vivien, Burr. Social Constructionism, 2003 s.166. 
126 Börjesson & Palmblad. Introduktion i Mats Börjesson & Eva Palmblad Diskursanalys i praktiken. 2007, 
s.13-15. 
127 Ibid s.12-14. 
128  Neumann, Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys, 2003, s.75. 
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Uppsatsens analysnivåer  
Teorikapitlet utmynnar i tre analysnivåer som nu kommer redovisas samt hur teorin 

tillämpas i uppsatsen. Uppsatsen analyserar genomgående kvinnornas tal om sin situation 

och hur de tolkar sin verklighet. Hur teorin används i uppsatsen är exempelvis genom 

frågor som rör hur kvinnorna i sina berättelser beskriver sin väg till sufism och gemenskap. 

Analysen innehåller tre analysnivåer. Den första nivån rör kvinnornas tal om sig själva och 

sin situation, även deras förhållande till andra kvinnor och män och hur de definierar kön. 

Något annat som analyseras i det som benämns som den andra nivån är hur kvinnorna 

beskriver sina strukturella möjligheter. Det vill säga hur diskurserna av de själva som 

aktörer upprätthålls och reproduceras. Vilka handlingar är möjliga för kvinnorna? Hur 

religion som meningssystem och hur rum skapas för mina kvinnliga informanter utgör den 

tredje analysnivån.129

                                                 
129 Olsen, Diskursanalyse i religionsvitenskapen, Metode i religonsvitenskap, i Kraft & Natvig(red.), 2006, s.55. 
Neumann, Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys, 2003, s. 63, 110-11. Lund & Sundberg. 
Pedagogik och diskursanalys: Metodologiska orienteringsförsök på ett framväxande forskningsfält. 2004, s.49-51. 
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DEL 2 

KAPITEL 4 –  

Den undersökta Nakşibendiordens organisation och 

verksamhet  

I det här kapitlet beskrivs organisationen och verksamheten. Här presenteras de intervjuade 

kvinnorna och hur de beskriver att de kom i kontakt med sufismen i form av Nakşibendi. I 

de följande avsnitten i uppsatsens andra del kommer frågor som varför dessa kvinnor har 

valt att följa den här vägen inom sufism och just den här islamtolkningen behandlas. Vad 

som förenar och skiljer kvinnorna åt vad gäller vägen dit och deras syn på sig själva som 

sufikvinnor i Sverige kommer att undersökas genomgående i uppsatsens andra del. Det 

material som presenteras här är baserat på intervjumaterial och fältstudier.  

Kvinnornas verksamhet, systrarna och mötet med sufismen 

Organisation och verksamhet 
Den undersökta Nakşibendiorden som studerats har betydande kopplingar till två andra 

länder. Det ena är Turkiet och det andra är ett europeiskt land.130

 

 I Europa har orden 

verksamhet i länder som Österrike, Schweiz, Frankrike, Belgien, Holland, Danmark, 

Norge, Finland och Sverige. Från Turkiet kommer information och riktlinjer till det 

europiska landet och detta vidarebefordras sedan till Sverige. Konferenser anordnas i det 

europeiska landet som styrelseledamöter från Sverige deltar i för att få information och 

meddela hur det har gått sedan det senaste mötet vad gäller mål och riktlinjer. Det har hänt 

att konferenser anordnats i Turkiet men det sker endast i undantagsfall och om någon av 

shejkens representanter inte kan ta sig till Europa.  

Konferenserna är avsedda för män och det finns inga konferenser avsedda enbart för 

kvinnor. Genom de manliga styrelseledamöterna får kvinnorna ta del av informationen 

från konferenserna. Förslag på anordnande av kvinnokonferenser är något som tagits upp 

på dagordningen men har inte kommit längre. Det finns en manlig och en kvinnlig styrelse 

som är uppbyggda med lika antal ledamöter. Styrelserna består av sex ledamöter. Var tredje 

månad är det konferens för respektive styrelseledamots ansvarsområde. Ordföranden är 

bland annat ansvarig för att på konferensen lämna rapport om den lokala 

avdelningsverksamheten och sedan få nya direktiv och mål för verksamheten. En av 

                                                 
130 Det europiska landet namnges inte här i uppsatsen med anledning av att informanterna och deras 
verksamhet ska kunna vara anonyma. 
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ledamöterna är ansvarig för bokhandel, litteratur och tidningar. En annan är ansvarig för 

medlemmarnas religiösa utveckling.131

 

 Ansvaret för sociala aktiviteter inom verksamheten 

vilar även det på en av styrelseledamöterna. Utöver de nämnda ledamöterna består 

styrelsen även av sekreterare, kassör och en vekilordförande avsedd för de medlemmar som 

fått speciella uppdrag att kunna utföra speciella ritualer. Den kvinnliga styrelsen träffas en 

gång i månaden eller vid särskilda behov. 

Orden i Sverige får inga statsbidrag utan verksamheten är beroende av intäkter från 

medlemsdonationer, ordens bokhandel, ordens affär och olika aktiviteter som anordnas. 

Verksamheten har ingen medlemsavgift och syftet är inte att gå med vinst utan att det ska 

gå runt.132

Kvinnoverksamheten  

 För att få in intäkter är de manliga medlemmarna ur orden med och säljer kebab 

på olika festivaler. Kvinnorna har vid ett tillfälle anordnat en ”kvinnoloppis”. Förutom 

dessa aktiviteter anordnas även resor till şeykhens hemstad i Turkiet. Under sommaren 

förekommer fler aktiviteter för männen som till exempel grillfester, fotboll och volleyboll. 

Under sommarperioden kommer även en manlig blivande hoca, det vill säga en blivande 

imam, som utbildas i en imamskola i Europa. Han undervisar pojkarna i en koranskola. 

Flickorna har istället haft koranskola under helgerna under hela året. Just nu ligger 

flickornas verksamhet nere då personen som tidigare höll i det slutat. Under fastemånaden 

Ramazan är det istället männen som undervisas av en manlig hoca från imamskolan i 

Europa. 

Församlingen eller cemaat som studerats har flera församlingslokaler som benämns dergah. I 

dergah träffas man för att göra zikir och be men även för att umgås och till exempel dricka 

te. När personer inom Nakşibendi samlas för att göra zikir tillsammans kallas det för 

Hatme.133

                                                 
131 T.ex. att förbättra sina färdigheter i arabiska, lära sig läsa koranen etc. 

 Hatme behöver inte alltid göras i församlingens dergah utan kan lika gärna utföras i 

hemmet. Det är vanligt att någon i församlingen vid dessa träffar håller i vad som kan 

kallas sohbet. Det är styrelsen som utser vem som ska hålla i sohbet. Sohbet brukar vanligen 

översättas till undervisande samtal och kan liknas vid en föreläsning. Utöver sohbet är det 

vanligt förekommande att en föreläsning behandlar fiqh, de mer juridiska spörsmålen. Inom 

cemaat är man mån om att ses regelbundet och få en kontinuitet inom gruppen och 

132 Jfr Mahmoods studie s.72, församlingarna hon undersökte eftersträvade inte heller att vara vinstdrivande 
utan vill erbjuda välfärd och välgörenhetsservice. 
133 Hatme kommer av ordet hatim det är benämningen på en person som läst hela koranen. Hatme är 
benämningen på ritualen där zikir ingår som en av tre delar. I de andra delarna reciteras koranen och salavat 
då Muhammed välsignas. 
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verksamheten. Kvinnorna träffas två gånger i veckan. En av träffarna sker under helgen. 

Det är ett centralt möte dit alla kommer. Förutom den stora träffen träffas kvinnorna 

under en veckodag, lokalt beroende på var de bor.  

Hemma-hatme 
De lokala mötena kallas av kvinnorna för Hemma-hatme. De olika lokala mötena är förlagda 

på olika dagar för att dessa möten inte ska krocka. Anledningen till att möten är fördelade 

på olika dagar i veckan är att det ska finnas en möjlighet för den som vill gå på flera möten 

i veckan eller vid förhinder att gå på sitt lokala möte finns det möjlighet att gå på ett annat 

lokalt möte en annan dag. De kvinnor som inte bor i närheten av dergah134

Dergah 

 träffas i regel 

hemma hos någon för hemma-hatme därav namnet. Under mötena turas kvinnorna om att 

vara hemma hos varandra. Under hemma-hatme är det inte lika formellt som under mötet i 

dergahn. Mötet inleds ofta med en fika innan man gör zikir tillsammans. Hatme-mötet är om 

det sker på kvällen inte lika långt som mötet i dergah.   

Det centrala möte som sker under helgen, sker i ”huvud-dergah”. Den dergahn består av fler 

olika rum och det finns två ingångar, en för män och en för kvinnor. De olika rummen 

består av en liten affär ”mini-market”, vars förtjänst går till församlingen. I affären säljs mat 

och kläder både för barn och vuxna. Det finns även ett stort bönerum och ett gästrum. I 

ett av de mindre rummen ryms en bokhandel. Här säljs förutom litteratur, dvd-filmer, 

barnböcker, böcker om barnuppfostran, kokböcker och skönlitteratur. All litteratur är på 

turkiska och har en religiös prägel. Det finns två kök och två tvagningsrum. Det finns även 

ett stort allrum som är möblerat med dynor enligt traditionell turkisk stil och där männen 

brukar sitta när de samlas.  I ett lite mindre rum på kvinnornas sida utför kvinnorna zikir 

och sobhet. Varje vecka förbereds två olika föreläsningar varav den ena handlar om fiqh. Då 

läser man ur en bok skriven av ulama alltså de muslimske lärde och kopplar det till sin 

vardag och ger exempel därifrån. Den andra är det som traditionellt kallas sobhet och 

motsvarar en föreläsning. Förutom att det lyssnas på föreläsningar under mötet i derghan, 

dricks det te och kvinnorna umgås. En ny regel som införts under min närvaro är att barn i 

åldern ett och ett halvt till fem år helst inte bör medtagas till derghan. Det finns en gräns för 

när flickorna anses mogna att ingå tarikat och delta i zikir, det är när föräldrarna bedömer 

barnet vara medveten om sina handlingar. Alla flickor deltar därför inte under den ritualen 

                                                 
134 Församlingslokal. 
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men alla flickor undervisas sedan i vad som kan liknas vid en koranskola när de vuxna 

lyssnar på sobhet. 
 

I nästa avsnitt presenteras informanterna som är aktiva inom den miljö som beskrivits i 

föregående parti. 

Systrarnas möte med sufism 
Inom gruppen kallar kvinnorna varandra för systrar, därmed fortsätter jag att använda den 

benämningen även i uppsatsen.135

 

 De studerade kvinnorna förenas i vad de menar är 

religiösa och andliga mål. Detsamma gäller användningen av begreppet andlighet, vilket är 

något som informanterna själva menar att sufismen handlar om och att det är en andlig 

utveckling de strävar efter. Den andliga utvecklingen kan förstås som att de strävar efter att 

fokusera mindre på det världsliga och materiella i världen. De vill genom olika handlingar 

komma närmare Gud och i möjligaste mån leva enligt islam. Genom att gå med i orden 

menar de att med hjälp av olika verktyg kan närma sig Gud. 

De intervjuade kvinnorna är födda i Sverige och har erfarenhet av studier på gymnasiet. 

Vissa har tagit studenten, andra inte. En av dem har studerat vidare på högskola. De har 

minst ett barn, är gifta med män som är uppvuxna i Turkiet och som idag tillhör 

Nakşibendiorden. De befinner i sig i en ålder mellan 25-40 år. Ingen av informanterna är 

födda inom Nakşibendiorden utan de har gått med som vuxna och de var alla muslimer 

innan de gick med. Ingen har växt upp i vad de själva skulle kalla praktiserande familjer. 

Kvinnorna hävdar att de har gjort egna aktiva val och gått med. Med varje informant har 

en intervju genomförts.  
 
De intervjuade kvinnornas möte med Nakşibendiordens verksamhet föranleddes av att de 

alla sex kände någon som redan var medlem och som ville att de skulle gå med. Ett 

mönster som de intervjuades utsagor visar är att det oftast är de äkta männen som blir 

medlemmar först och att det sedan är genom dem som kvinnorna får kontakt med orden. 

Kvinnornas beskrivningar av hur de upplever mötet med Nakşibendiorden är olika men 

gemensamt för alla kvinnorna är att de blivit sufier i vuxen ålder. När jag ställer frågan om 

varför det just blev Nakşibendiorden väljer flera kvinnor att svara på det med en slags 

islamisk förklaring. Däri får islam vara det som ger stöd av valet som då ses som en del av 

deras förutbestämda öde. Av alla intervjuade kvinnor är det endast Pernilla som är den som 

                                                 
135 De gånger kvinnorna syftar på sina teologiska systrar är begreppet systrar kursiverat. De gånger de syftar på 
sina biologiska systrar är det inte det. 
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tydligt hävdar att det var hennes eget val att gå med i orden trots hennes mans 

påtryckningar. Detta kommer att diskuteras närmare i nästa kapitel i avsnittet som jag valt 

att kalla Drömmar och en känsla av närvaro. Tre av kvinnorna uppger även att det var genom 

sina systrar som de gick med. Kvinnorna beskriver att de kom i kontakt med orden genom 

personer som var nya medlemmar och att de då inte visste vad de fick berätta eller inte för 

en oinitierad person. Flera av kvinnorna beskriver att de i och med mötet med orden 

upplever en trygghetskänsla och att ”det kändes rätt”. 
 
I Karlsson Mingantis studie Muslima, beskrivs hur en av hennes informanters beskrivningar 

markerar vad hon kallar en ”religiös transformation” där det finns ett före och efter.136 

Karlsson Minganti anser att det påminner om en tendens till frälsning.137 Det går att 

sammankoppla med McGuires beskrivning av konversionsprocesser där meningsskapande 

och grupptillhörighet är speciellt framträdande. Genom konversion omvandlas jaget, 

individens meningssystem och sättet individen förstår resten av samhället och dennes plats 

i det och den egna världsbilden. McGuire skiljer på konversion och vad hon kallar 

”konsolidering” det vill säga när man inom en och samma religion byter inriktning. Hon 

ger som exempel att gå från reformert jude till ortodox.138

 

 På det sättet menar McGuire att 

delar av individens tidigare religiösa tillhörighet kan bibehållas. På samma sätt som 

Karlsson Minganti menar att hennes informanter beskriver en ”religiös transformering” 

och att det påminner om en tendens till frälsning upplever jag flera av mina informanter 

tala om en process likt det McGuire kallar ”konsolidering”. Jag menar att jag i mina 

informanters utsagor kan se att många av delarna av konversionsprocessen har mycket 

gemensamt med konsolideringsprocessen.  

Många nyrekryterade medlemmar dras till olika grupper genom vänner eller släktingar 

enligt McGuire. McGuire menar även att interaktionen mellan medlemmar i gruppen 

bidrar till att socialisera individen in i gruppen successivt. Relationen till de vänner som 

också tillhör samma meningssystem blir viktigare då många tidigare vänner inte ger sitt 

tillräckliga stöd för nya meningssystem. Genom den här socialiseringsprocessen menar 

McGuire att de konsoliderade, eller konvertiterna lär sig omdefiniera sin sociala värld.139

                                                 
136 Jfr Månsson, Becoming Muslim, 2007, s.78-79. 

 

Hennes argument kring individer och dess socialisering går direkt att applicera på mina 

informanter. Hur det har sett ut för mina informanter enligt deras egna berättelser kommer 

avsnitt längre in i uppsatsen att visa. 

137 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.56. 
138 Min översättning, McGuire använder ”Consolidation”.  McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.58-59. 
139 Ibid s. 64-66. 
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Nedan följer först en presentation av kvinnorna och sedan en kort beskrivning av hur 

kvinnorna kom i kontakt med Nakşibendiorden. 

Carina 
Carina är en av verksamhetens eldsjälar och hon är under mina möten med henne 

arbetssökande efter att ha varit föräldraledig. Min intervju med Carina genomförs i hennes 

vardagsrum. Hennes man var hemma när jag anlände men var då precis på väg till arbetet. 

Carina berättar efter min intervju med henne att hon blivit intervjuad en gång förut, då 

gällande en studie kring sjukvårdens bemötande av muslimer. Intervjun avbryts flera 

gånger då både hemtelefonen och mobilen ringer.  
 
Carina beskriver i intervjun att hon i tidig tjugoårsålder hade en identitetskris och att hon 

funderade mycket över vad som var meningen med livet. Hennes frågor och funderingar 

väckte sedan religionen till liv hos hennes man som då inte heller var praktiserande muslim. 

Enligt Carina har hennes familj inte reagerat på att hon började praktisera, men hon 

berättar att hennes mamma tyckte det var jobbigt att hon tog på sig sjal.140

 

 

Pernilla 
När jag intervjuar Pernilla är hon sjukskriven från sitt arbete. Pernilla berättar att hon ser 

positivt på att hon som muslim med sjal möter icke-muslimska barn i sitt yrke och att flera 

föräldrar varit positiva till detta. Hon menar själv att det är något som hon upplever som 

positivt.  
 
Min intervju med Pernilla sker i hennes kök och under intervjun är det bara vi som 

befinner oss i hemmet. Pernilla beskriver att hon länge hade haft en längtan efter att bli 

praktiserande muslim. Hon menar att det aldrig blev tillfälle för henne att börja tidigare, 

skolan och livet som nygift gjorde att tillfället aldrig gavs. Enligt henne var det först som 

mammaledig som hon aktivt började praktisera islam. Hon beskriver det som att hon 

kände en frihet och en längtan att praktisera allt mer. Hon bestämde sig då för att byta 

klädstil och ta på sig sjal. 

                                                 
140 Med sjal menas en huvudduk som endast täcker håret. 
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Ingrid 
Ingrid arbetar inte just nu och hon beskriver sig själv som hemmafru. Tidigare arbetade 

hon i en modebutik. Hennes uppväxt har präglats av islam men hon beskriver inte sin 

familj som särskilt praktiserande. I intervjun berättar hon om uppväxten och sin familj där 

man försökt leva efter islams regler och att hon som liten gick i koranskola.  
 
Hennes man är vid intervjutillfället hemma men befinner sig i en annan del av lägenheten 

och efter halva intervjun har genomförts går han hemifrån för att åka till sitt arbete. Under 

min intervju med Ingrid sker två kortare avbrott. Det första är när Ingrids mobiltelefon 

ringer och det andra när hennes man ropar på henne mitt under intervjun.  

 

Frida 
Frida är för tillfället föräldraledig. Hon arbetar annars i en klass där alla elever är icke-

muslimska. Det var genom sin syster som hon fick kontakt med sufiorden. Enligt Frida 

själv har hon varit praktiserande muslim sedan gymnasiet. Hon läste Koranen ibland och 

besökte ibland moskén. Hon menar att hon alltid haft ett intresse för islam som född 

muslim men att intresset ökade med åldern. Hon började först som vuxen att bära sjal. 

Hon beskriver sig själv som ”inte särskilt praktiserande” innan hon gick med i 

Nakşibendiorden. Frida berättar att hon innan hon började praktisera kallade sig muslim, 

men hon menar att det enda hon egentligen undvek var att dricka alkohol och äta griskött.  
 
 Det var efter att hon gick med i orden som hon började be mer och tänka på vad Gud vill 

och hur man ska vara mot sina medmänniskor. Frida började då aktivt söka egen kunskap 

om islam. Hon tog islamisk litteratur till sin hjälp för att där få svar på sina frågor. Ju mer 

kunskap hon fick desto mer kände hon en vilja att bära sjal. Hon menar att hennes första 

steg mot en alltmer seriös praktisering av islam skedde i och med att hon tog på sig sjal. 

Hon anser sig även ha blivit starkare i sin religion i och med det. Under min intervju med 

Frida är hennes dotter hemma. Jag intervjuar Frida i vardagsrummet i hennes lägenhet. 

Under intervjun med Frida får vi flera gånger pausa intervjun då hennes dotters fria lek går 

överstyr när det gäller påverkan av lägenhetsinredningen. 
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Jeanette  
Jag intervjuar Jeanette i hennes vardagsrum. Det är bara hon och jag hemma. Jeanette ger 

ett nervöst intryck under intervjuns första fem minuter men det släpper sedan. Hennes 

hemtelefon ringer en gång under intervjun och vi är tvungna att pausa. Hon arbetar i en 

grundskola och är som hon säger den tredje generationens invandrare. Det var Jeanettes 

man som först blev sufi och det var genom honom som hon kom i kontakt med sufiorden.  
 
Jeanette mötte som ung ett motstånd från den egna familjen gentemot att få praktisera 

islam. Hon växte upp i en vad hon menar var en icke-praktiserande familj när det gäller 

islam. Hon beskriver det som en familj som endast firade högtiderna. Det var först i 

högstadiet i religionsundervisningen när Jeanette läste om alla religioner som hon började 

reflektera över den egna religionstillhörigheten och vad det innebär att vara muslim. Hon 

kallade sig för muslim för hon menar att det var det som hennes familj sa att hon var. Men 

Jeanette anser att hon egentligen inte visste vad det innebar. Hon började därför läsa om 

alla religioner för att hitta en som hon tyckte var något för henne. Jeanette läste mycket om 

islam och lärde sig på egen hand att be och började bära sjal. Hon menar att bära sjal var 

mer accepterat i skolan än hemma, inom den egna familjen. Hennes föräldrars argument 

för detta var att de ansåg att hon var för ung för att bära sjal. Jeanette tog efter en tid av sig 

sjalen för att senare ta på sig den igen efter studenten. Hon ville från början studera vidare 

på högskola men istället startade hon eget och gifte sig. Hon beskriver det som att hennes 

föräldrar inte ansåg att hon skulle studera vidare.  

 

Louise 
Louise studerar och är en av de mest aktiva kvinnorna inom sufiordens kvinnoverksamhet. 

Under tiden som jag intervjuade Louise i hennes kök var hennes man hemma, han befinner 

sig dock aldrig i samma rum som oss under tiden för intervjun. I början av intervjun 

upplevs Louise osäker vilket jag tolkar som att hon var rädd för att svara fel. Efter en stund 

under intervjun börjar hon slappna av. Under intervjun sker två avbrott. Det ena är på 

grund av att telefonen ringer och det andra för att tidebönen infaller.  
 
Louises morfar var först i hennes familj att invandra till Sverige. Louise växte upp med två 

icke-praktiserande föräldrar och med en farmor som hon beskriver som väldigt 

praktiserande och inspirerande. Det var farmodern som svarade på alla Louises frågor om 
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islam men hon kunde bara svara på vad man skulle göra och inte varför enligt Louise. 

Louise menar att det var först i yngre tonåren som hon mötte islam ”på riktigt”. Då 

började hon bära sjal, be och läsa många böcker om islam. Det var av sin systers man som 

var praktiserande muslim och som hade mycket litteratur om islam som Louise lånade och 

läste.  
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Mötet med sufism 
I mina samtal med kvinnorna förstår jag att det i församlingen inte är ovanligt att både man 

och hustru är medlemmar och att det oftast är mannen som först blir medlem. Detta 

bekräftades även av intervjuerna. Av de sex kvinnorna är det bara Fridas man som inte 

blev sufi före henne. Jeanettes, Pernillas, Carinas och Ingrids möte med orden var genom 

deras makar. Enligt flera av de intervjuade kvinnorna avslöjar deras män medvetet lite om 

ordensverksamheten för dem som oinitierade. Kvinnorna drar slutsatsen att det beror på 

att männen är osäkra på vad de får berätta för en icke-initierad.  
 
Pernilla berättar för mig att hennes man som ny sufi var rädd för att avslöja för mycket och 

valde då att inte tala om ordensverksamheten. Istället gav han henne böcker att läsa. 

Litteraturen som hon fick beskrivs av Pernilla som för tung och att hennes man inte gav 

upp trots detta: 
PERNILLA: […] Men sen kom han och då började han tjata på mig på något sätt. Alltså inte 
tvång, utan en överreklamation hela tiden. Varje sekund, varje tillfälle han fick. Det öste bara 
övertygelse. 
JOHANNA: Om att du skulle bli sufi eller? 
PERNILLA: Ja. 
JOHANNA: Mmm, vad kände du då? Kände du att det blev för mycket då? 
PERNILLA: Det blev för mycket. Det blev det ju, allt det här och sedan var jag ju på honom 
liksom. Vad vill du egentligen? Tjänar ni på att folk ska komma med er till dergah? Eller är det er 
uppgift att göra reklam? Nej, sa han jag vill bara ditt bästa Jag vill ditt bästa. 
JOHANNA: Mmm 
PERNILLA: Och sedan hade han ju hört hela tiden att det blir ju en annorlunda känsla när 
man och hustru är sufi tillsammans. Alltså går samma väg. Det var ju det han längtade efter. 
Men som sagt, jag accepterade ju det och jag respekterade ju själva şeykhen. Men [i]min trots, 
det var ju lite envishet [i det] också. 
 

Pernilla beskriver sitt motstånd mot att bli sufi grundat på en stark envishet mot att göra 

något bara för att hennes man tyckte att hon skulle det. Hon berättar under intervjun att 

det var först när hennes man åkte på pilgrimsfärd, Hajj som hon blev sufi. Hon menar att 

hon först då kunde ta ett eget beslut utan hans närvaro.  
 

Jeanette berättar att hon var nyfiken på vad hennes man egentligen hade för sig när han 

gjorde zikir.  När han under en resa befann sig i Turkiet läste hon i smyg hans böcker för 

att ta reda på vad han sysslade med. Hon beskriver det som om att hon tidigare själv hade 

många fördomar mot sufism. Hon hävdar att det berodde på att hon hade sett ett program 

på turkisk tv om sufism. Både Jeanette och Pernilla var skeptiska till vad deras män höll på 

med och deras berättelser visar att de i sina skildringar av händelseförloppet vill peka på att 

det var hos dem som beslutet om att bli sufi låg.  
 
Det var genom sin syster som Frida kom att gå med Nakşibendiorden, det var när hon 

följde med systern till dergah berättar hon. Hon beskriver tiden innan hon gick med i orden 



48 
 

präglad av att hon då hade känt sig dålig som människa och muslim och detta ville hon 

åtgärda. Enligt henne trivdes hon med hur de olika sohbet framfördes och att sohbet var 

något som hon kunde relatera i sitt dagliga liv. 
JOHANNA: Hur kändes det då? Vad var det som gjorde att du valde att gå kvar? 
FRIDA: Det kändes tryggt att lyssna på sohbet att vara med dem, och att de gjorde något för 
Guds skull och inte för att hon eller han vill det. [Utan] det är för Guds skull och det kändes 
rätt här inne [pekar på hjärtat] […]. 

 
Ingrid berättar för mig att det var henne man som började gå på Nakşibendimöten. Han 

berättade sedan för henne hur fint han tyckte att det var. Ingrid berättar att han då ville att 

hon skulle pröva att gå dit vilket hon gjorde. Väl i dergah bestämde sig Ingrid för att hon 

skulle fortsätta gå dit. Hon berättar under intervjun att hennes man blev glad av att få det 

beskedet.  
 
Carina skildrar under intervjun hur hon bodde i Turkiet och befann sig i början av en 

process som ny praktiserande muslim, då hennes make bestämde sig för att besöka şeykhen i 

dennes stad. Enligt henne resulterade detta i att hon blev sufi ungefär ett halvår efter sin 

make, då hade de dessutom hunnit flytta till Sverige. Hon menar att hon var nyfiken och 

att hon ville följa sin mans väg. Carina beskriver att det tog en tid innan hon förstod hur 

allt inom Nakşibendi kunde kopplas samman. Hon berättar för mig hur hon tycker att hon 

som Nakşibendi får sina behov tillgodosedda bland annat genom att hon har en levande 

şeykh som hon kan resa till och besöka. Hon uppger att om hon inte hade tyckt att hennes 

behov blev tillfredställda hade hon inte heller valt att stanna kvar inom orden. Hon hävdar 

dessutom under intervjun att kvinnorna oftast väljer att följa sina mäns val.  
JOHANNA: Okej, men den viktigaste händelsen som gjorde att du valde just Nakşibendi var 
att din man valde det? Han följde med till [namnet på şekhens hemstad]? 
CARINA: Ja, för oftast blir det så att kvinnan väljer samma väg som mannen väljer. Men jag 
menar, det finns kvinnor vars män, som inte ens gör namaz eller vars män tillhör en annan 
cemaat. Men som ändå vill komma till oss och så länge det finns en harmoni hemma […]. 

 
Carina säger att det är viktigt att det existerar en harmoni i hemmet och att huvudsaken är 

att det inom hemmets väggar är accepterat att hustrun eller mannen inte gör samma vägval 

i livet. Carina verkar enligt mig tolka det som att det är något naturligt att kvinnan ska välja 

samma väg som mannen.  
 
Utifrån en diskursanalys och analysnivån som utgår ifrån att analysera kvinnornas 

berättelser och beskrivningar och de strukturella villkoren, tyder kvinnornas beskrivningar 

av sina tolkningar och sitt möte med sufism på en omgivande struktur där mannens 

handlingar är normerande. Att som sufikvinna följa mannens val är också något som 

uppmuntras. Det är främst hos Pernilla som det uttrycks tydligt och som genom sin utsaga 
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vill visa att hon tar avstånd från mannen som normerande när det gäller valet att bli sufi, 

detta genom att påpeka att det var hennes val och inte hans. 
 
I nästa avsnitt av uppsatsen undersöks informanternas beskrivningar av deras tankar inför 

att gå med i Nakşibendiorden och även hur förändringsprocessen kom att se ut när de väl 

tog steget. Hur informanterna förklarar och tolkar olika fenomen genom sin islamiska 

världsbild vid avgörande beslut är också centralt. 
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KAPITEL 5- Vägen dit 
Sufi-kvinnans process och olika förhållningssätt 

Avgörande tankgångar inför valet att bli sufi 
Kvinnorna genomgår en långsam förändringsprocess där den tydligaste och synliga 

förändringen är den yttre. En osynlig process sker inombords hos kvinnorna. Deras egna 

förklaringar, kring varför valet kom att bli Nakşibendi och inte någon annan orden, 

argumenteras utifrån en religiös världsbild grundad i islam, där allt är förutbestämt och 

begrips utifrån religionen. Exempel på dessa beskrivningar kommer i avsnittet som 

behandlar kvinnornas berättelser om drömmar som vägledande i svåra val i livet. 

Erfarenhet av andra cemaat 
Två av de intervjuade kvinnorna uppger att de har besökt andra församlingar.141

LOUISE: När jag kom hit, visst var det jättesvårt att komma från en sån där fin cemaat, som 
hade jättefina föreläsningar och de var utbildade personer. Sedan kom jag in i en cemaat där alla 
var som mig. 

 Av dessa 

två är det endast Louise som varit aktiv medlem i en annan församling. Ingrid berättar att 

hon tyckte att det kändes bra att det inom Nakşibendiförsamlingen fanns kvinnor i hennes 

egen ålder. Hon hade tidigare varit på besök i en annan orden men där var det mest äldre 

människor i samma ålder som hennes mor. Louise talar i intervjun om att hon tidigare har 

tillhört en annan församling men slutade där då hon inte trivdes och i samband med att 

hon kom i kontakt med Nakşibendi. Hon hade till en början svårt att bestämma sig vilken 

orden hon skulle tillhöra. Louise beskriver under intervjusamtalet hur hon var medlem där 

i några år. Hon beskriver under samtalet att det som lockade henne till Nakşibendi var att 

hon där tyckte att kvinnorna i församlingen var sig själva och att även hon kunde vara sig 

själv där. 

JOHANNA: Mmm. 
LOUISE: Födda i Sverige, inga utbildningar. Visst har många utbildningar men inte så många 
som de [den andra församlingen] har. [De är] advokater och läkare, lärare, sådana har ju inte vi. 
Men varför skulle man vara speciell bara för att man har en sån utbildning? […] Man var aldrig 
bra vän med varandra, man var bara medlem i cemaat, man träffades och man skulle vara fin 
och finklädd. Sånt där finns inte i islam egentligen. Man ska inte, de har en idé om att man ska 
visa sig som en fin muslim. I koranen står det att kvinnorna inte ska dra så mycket 
uppmärksamhet till sig. 

 
Louise är den enda av de intervjuade kvinnorna som varit medlem i en annan orden 

tidigare. Det är enligt henne en annan anledning till att hon valde Nakşibendi, här tyckte 

hon att fokus inte låg på yttre egenskaper som fint tal och klädsel. Hennes beskrivning av 

sin övergång till Nakşibendi från en annan cemaat kan tolkas som att Louise menade att hon 
                                                 
141 Vid användandet av ordet församling syftar jag på olika moskéförsamlingar och olika ordensförsamlingar. 
Kvinnorna särskiljer själva på församling/cemaat och tarikat. Då de menar att en tarikat måste ha en levande 
şeykh och en cemaat inte behöver ha det. 
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där befann sig i en underlägsen position då andra medlemmar inom cemaaten hade höga 

utbildningar. Hennes beslut att byta församling styrks av henne själv genom att hon 

hänvisar till att den andra församlingen inte följde den typ av islamtolkning och diskurs 

som hon ämnar följa, där en könsseparation ingår. Genom att tolka Louises hänvisning 

och argument för islam som meningssystem menar jag att hennes val att byta församling 

ges legitimitet och mening och hennes handling får en betydelse av att det tillhör ett 

sammanhang. Louise utsaga kan även förstås utifrån det som Meredith McGuire menar 

pågår inom olika religiösa grupper, nämligen det att man som religiös individ kan behöva 

ett socialt sammanhang som bekräftar den egna individens syn på kön142

 

 Då den första 

församlingen inte motsvarade Louise förväntningar och syn på kön, kan det utifrån 

McGuires perspektiv tolkas som att den första församlingen inte bekräftade Louises syn på 

kön och inte heller var förenligt med hennes egna meningssystem.  

Enligt Ingrids beskrivning av vad hon inte trivdes med grundas istället på en 

generationsfråga och att medlemmarna bör tillhöra samma ålder. Hur både Ingrid och 

Louise beskriver sina tankar inför val av cemaat kan tolkas som att det är lättare att 

identifiera sig med en grupp som tillhör samma åldersgrupp eller samma 

utbildningsbakgrund. Det kan likaså tolkas utifrån att beskrivningarna präglas av en tro om 

att chanserna för gruppens och individens meningsskapande genom interaktion ökar om 

åldersgruppen är lika. 

Förändringen och dess processer 
Enligt de intervjuade informanterna kallade de sig muslimer innan de valde att gå med i 

Nakşibendiorden. Med utgångspunkt i McGuires perspektiv kring konversion och 

konsolidering bör informanterna då betraktas som konsoliderande och inte konvertiter då 

de inte bytt från en religion till en annan.143

                                                 
142 McGuire, Lived religion: Faith and Practice in Everyday Life, 2008, s.165 

 Jag tolkar det som att de i och med att de valde 

att gå med i en tarikat och vara aktiva inom verksamheten valt ett liv som inneburit en ökad 

reflekterad medvetenhet som muslim. Flera av kvinnornas intervjuberättelser, menar jag, 

skildrar en ökad medvetenhet och noggrannhet vid övergången till Nakşibendiorden och 

förhållningssättet till regler och islamiska lagar. Ofta har förändringen föranletts av något 

som kvinnorna beskriver som en vilja att bli mer praktiserande muslimer. Utifrån 

kvinnornas berättelser i intervjuerna har det skett både en yttre och inre 

förändringsprocess, medan kvinnorna talar om ett ”innan” och ett ”efter”.  

143 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.58-59. 
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Kvinnornas beskrivningar av sina levnadshistorier visar hur deras väg mot sufism är en 

process som inte sker plötsligt utan som tar tid. Precis som Månssons studie av konvertiter 

visar ger de kvinnor jag studerat en bild av att mötet och upplevelsen är en del av en lång 

process. Att bli sufi beskrivs av kvinnorna som något som tar tid. Månsson menar att olika 

stadier i konversionen är att läsa, interagera med andra muslimer eller att medvetet 

avskärma sig från omvärlden för att sakta tranformeras och uppnå de önskvärda 

förändringarna. Månsson anser att transformationen av en identitet kräver ett aktivt, 

självreflekterande jag, som ger mening till kategorier och representationer och sätter dem i 

handling. Det är en process av meningsskapande som kräver en inre förändring liksom en 

kontinuitet. Vägen fram till ett muslimskt engagemang oavsett om det är en 

konversionsberättelse eller en konsolideringsberättelse får stöd hos både Sultán Sjöqvist 

och Månsson då de menar att de i deras studier, liksom jag i min, i sina informanters 

berättelser kan se ett processtänkande. 
 
Även Månsson menar att bli muslim är något som färgas av informanternas erfarenheter 

innan konversionen. Månssons perspektiv på hur hennes informanters tidigare handlingar, 

tolkningar och erfarenheter har påverkat deras liv tolkar jag som något som kan leda till en 

medveten självreflektion. En självreflektion som enligt mitt perspektiv inte behöver vara 

lika självklar om du skulle födas in i en religiös tradition och ett icke-pluralistiskt samhälle 

där endast ett religiöst meningssystem existerar. ”Objektifiering” är ett annat sätt att 

förklara denna process som muslimer delar, om vad det innebär att ha en muslimsk 

identitet, leva som muslim och vad islam innebär.144 Antropologen Saba Mahmood som i 

sin studie fokuserat på muslimska kvinnor i en egyptisk kontext menar också att det sker 

en ”objektifiering” av religion idag. Enligt Mahmood är religion mer tillgänglig idag pga. 

globaliseringen som idag sker via internet och litteratur.145

 

 

  

  

                                                 
144Eickelman & Piscatori, Muslim politics, 1996, s.37-45. Se även Minganti Karlsson, Muslima, 2007, s.71-74. 
145Mahmood, Politics of piety: the Islamic revival and the feminist subject, 2005 s.53. 
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Det är möjligt att det som beskrivs som ”objektifiering” bli mer påtaglig om man lever som 

muslim i en svensk kontext. Man kan behöva ta ställning till vilken församling man ska 

tillhöra och hur man som muslim ska vara, till exempel vilken grad man som muslim bör 

praktisera eller inte. Det till skillnad från om man hade levt i en muslimsk kontext där den 

muslimska tillhörigheten kan vara självklar och där inte lika stort ansvar vilar på individen. 

”Objektifiering” är en del av den process där individen är den som bör ta egna initiativ och 

göra egna val.   



54 
 

En inre process 
De intervjuade kvinnornas beskrivningar av vad som sker i och med inträdet och hur de 

tolkar sina upplevelser av att gå med i Nakşibendiorden är av positiv karaktär. Frida 

beskriver i intervjun att hon efter att ha gått med i orden känner en lättnad. I hennes 

framställning säger hon sig tidigare ha känt ångest och efter att ha tagit sin första tövbe 

beskriver hon hur hon känner sig oerhört ren.  
 
Ingrid menar även i intervjun hon har förändrats inombords;  

INGRID: Mmm jag tror man mår mycket bättre? Alltså allt, man blir mjukare. 
JOHANNA: Hur menar du då? 
INGRID: T.ex. när man har gjort tövben, då tycker man, att nu är jag, nu är allting [synderna] 
borta. Nu är jag hel och ren igen. Nu ska jag vara mjuk och fin. 
 

I intervjuerna med Frida och Ingrid beskriver de tövbe-ritualen på ett sätt som liknar vad jag 

kallar en nystart. Utifrån en diskursanalytisk tolkning kan det ses som att livet innan tövben 

är något negativt och smutsigt. Utifrån islam som meningssystem tolkar både Ingrid och 

Frida ritualen som något som återställer ordningen till något positivt och att de nu är 

”rena” och ”mjuka” i motsats till smutsig och hård. Det som förknippas som negativt till 

exempel att synda, strävar de nu efter att undvika. Enligt min tolkning kan ritualerna för 

Ingrid och Frida som enskilda individer symbolisera och förkroppsliga det egna 

meningsskapandet. Eftersom jag baserat min analys på kvinnornas utsagor blir tolkningen 

att det centrala i ritualerna handlar om att komma närmare Gud. Något som jag menar att 

den enskilda kvinnan åstadkommer genom interaktion tillsammans med de andra systrarna. 

Utifrån mitt analytiska perspektiv kan Ingrid och Frida påstås finna mening inom den 

kvinnliga gemenskapen, förenade i sin strävan i religionens namn. 
 
Frida berättar i intervjun att hon tidigare alltid brytt sig om vad folk skulle tycka och tro 

om henne. Jag tolkar det som att hon menar att den turkiska kulturen ofta präglas av en 

social kontroll och att den präglas av en rädsla för ryktesspridning och vad andra 

människor ska tycka. Frida påstår under intervjun att hon numera tänker annorlunda sedan 

hon blev Nakşibendi. Hon talar om för mig att genom att nu tänka på şeykhen tänker hon 

på Gud och inte längre på vad omgivningen kommer att säga. 
FRIDA: Det har blivit så att automatiskt så kopplar jag till Gud. Vad håller jag på med? Förut 
var det mer nu kommer de [omgivningen] tjalla till mamma och pappa […]. Nu är det mer vad 
håller jag på med? Det här är fel. På en gång blir det så nu automatiskt. Så där ser jag verkligen 
att Nakşibendi har en roll att jag börjar inse mer. 
 

Jag tolkar det som att den största förändringen som skett hos Frida utifrån hennes 

uttalanden, är att hon som sufi tycker sig vara medveten om sina handlingar på ett annat 

sätt än tidigare. Hon berättar under intervjun att hon tidigare ofta bråkade med sin 
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mamma, men sedan hon blev sufi har hon försökt anstränga sig. Fridas utsaga tolkas av 

mig som att i och med ställningsstagandet att gå med i orden och leva efter det som enligt 

henne är islam får hon ett mer reflekterande förhållningssätt till sig själv, sina handlingar, 

sin etik och hur man ska uppträda som en god människa. Hennes intervjuberättelse kring 

sitt ”nya” synsätt tydliggör enligt mig vad hon menar med hur hon som sufi tolkar 

situationer på ett annat sätt än tidigare. Hennes utsaga skildrar en mer reflekterande attityd 

med ett utgångsperspektiv i islam som meningssystem. Jag tolkar det som att hon menar 

att religionen har påverkat hennes val att handla i vissa situationer, till exempel hur hon 

konstruerar argument för varför hon bör undvika konflikter med sin mor, argument som 

är grundade i det som för henne utgör islam. Fridas beskrivningar av sina tankar i 

intervjun, hur hon resonerar när hon utformar argument gör att jag utifrån mitt 

diskursanalytiska förhållningssätt menar att islam bör tolkas som hennes meningssystem 

och som hon hela tiden förhåller sig till när det gäller hennes egna handlingar. 
 
Frida beskriver inträdet i orden som något positivt för henne. Utifrån det sätt Frida 

beskriver hur hon nu tänker på Gud istället för vad omgivningen ska tycka tolkar jag som 

att islam som meningssystem för henne dessutom har en ordningsskapande funktion. Min 

tidigare argumentation, i det förra stycket, kring hur Frida menar att oron för den sociala 

kontrollen av henne har förts över till Gud, bör även sammankopplas med möjligheten att 

det för Frida kan fungera som ett sätt för henne att relatera den egna existensen till ett 

större sammanhang inom en religiös tradition som i hennes fall tillhör islam. 
 
Carinas ifrågasättande av meningen med livet i näst kommande citat från intervjun, kan 

tyda på att hon genom att sträva efter att leva ett liv som sufi, därmed legitimerar sitt liv 

och samtidigt skapar en ordning utifrån ett ”sufi-ideal” kring hur livet egentligen bör levas. 

Jag tolkar det även som att Carina under mitt intervjusamtal med henne, riktar en kritik 

mot ett ”västerländskt levnadssätt”, och hon är den enda av informanterna som gör det. 

Hos Sultán Sjöqvists informanter är det ett vanligt förekommande förhållningssätt. 

Konversionen ges därmed en annan innebörd i och med ett avståndstagande från en kultur 

med brister och negativa effekter bland Sultáns informanter.146 Även Karlsson Minganti 

menar att generaliseringar ”á la occidentialism” där västerlandet framställs som en motsats 

till en muslimsk värld kan vara ett sätt att konstruera ett ”vi” och ”dom andra”, det kan 

studeras som ett led i meningsskapandet inom gruppen.147

 

 

                                                 
146 Sultán Sjöqvist, “Vi blev muslimer”, 2006, s.78. 
147 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.175. 
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Både Jeanette och Carina beskriver det som att de kände sig tomma innan de blev sufier;  
CARINA: […] När vi [hon och hennes man] kom in på och pratade mer islam och fördjupade 
oss mer. Då blev jag liksom såhär, det här är helt otroligt. Allt som kändes tomt i mig, blev 
fullt. Det var som allting som jag hade frågat alla om [tidigare], pratat och mina kompisar hade 
sagt, du är knäpp. Vad är det du tänker på liksom? Jag bara, men vad är det för mening? Du 
jobbar ihjäl dig, du går ut fredag och lördag. […] Nej, det ska inte vara såhär, det är fel. Det 
stämmer inte, de bara, ah ska du bli religiös nu? Liksom jag började prata om alla möjliga olika 
religioner och allt som jag bara, det stämmer inte, alltså hallå, vakna! 
 
JEANETTE: Jag kände mig fylld, jag var inte tom längre på något sätt, [utan] fylld yani.148

 

 
Förut kändes ju de här fyra väggarna, [ljud som illustrerar avsmak] tomt allting [var] tomt. Det 
spelade ingen roll, vad man än gjorde. För stunden var det okej men sedan kändes det ju tomt. 

Både Carina och Jeanette beskriver hur deras möte med sufism fyllde ett tomrum inom 

dem. Deras berättelser om ”innan” de blev sufier kan ses ur ett diskursanalytiskt perspektiv 

och då som ett sätt för dem att konstruera mening. Eftersom de själva tolkar det som att 

de som sufier har funnit en mening med livet, tolkar jag det som att det skett främst genom 

islam som meningssystem. Inom den diskursen ingår även Nakşibendiorden med en roll 

som en påverkande, normerande och som något som sker inom diskursen. Min tolkning är 

att kvinnornas övergång till sufismen legitimeras med att de nu funnit en mening med livet. 

Sultán Sjöqvist menar i sin avhandling att religiositet kan ses som en reaktion mot en 

postmodern uppfattning av verkligheten och en socialt konstruerad identitet. Genom att 

tillhöra en religiös tradition menar Sultán Sjöqvist att livet kan få ett sammanhang och en 

känsla av tillhörighet till en lång tradition.149

 

 

Diskurs kan likt meningssystem förstås utifrån att det skapar förståelse hos individen och 

bidrar till att se den egna rollen i ett större sammanhang, både socialt och historiskt. Jag 

tolkar kvinnornas användning av ord som ”lugn”, ”glädje” och ”styrka” som sätt att 

beskriva sina upplevelser utifrån hur de som sufier förstår och motiverar sina liv utifrån 

någonting positivt. Det går även att förstås utifrån ett diskursanalytiskt håll där kvinnorna 

genom att använda de orden menar att de innan de blev sufier levde liv präglade av 

motsatspar till orden ”lugn”, ”glädje” och ”styrka” som till exempel oro, ilska och svaghet. 

I och med att de valt att bli sufier kan de även sammankoppla meningen med sina liv till ett 

större sammanhang, enligt mig. Vilket i sin tur kan bidra till att de nu funnit ett ”lugn”, en 

”harmoni” och ”glädje” i sina liv och att de nu menar att de funnit meningen med livet. 

Kvinnorna säger sig i intervjuerna agera på ett annat sätt genom att de har nått en annan 

förståelse. Jag förstår kvinnornas agerande som att de genom att utgå ifrån islam och 

Nakşibendiorden som diskurs upptäcker olika förklaringssätt. Ett exempel på det är Fridas 

argumentation för hur man ska behandla sina släktingar. Jag tolkar Fridas utsaga som att 
                                                 
148 Yani- slang för typ. 
149 Sultán Sjöqvist, “Vi blev muslimer”, 2006, s.261. 
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hon i sin vilja att sluta trotsa sin mamma hittar argument grundade i en islamisk diskurs. De 

enligt kvinnorna islamiska förhållningssätten, menar jag, fungerar som ett sätt för henne att 

kunna förändra sitt beteende. För att förstärka sitt handlande utgår hon från det som enligt 

henne utgör islam som religion. Beteendet ges därmed en innebörd genom Fridas 

förståelse av islam. Detta visar enligt mig hur förhandlingar inom diskursen hela tiden 

pågår och omförhandlas. Exemplet med Frida visar hur det blir möjligt för individen att 

hitta stöd för olika val inom den omgivande diskursen. Den åskådliggör även hur det för 

henne blir ett sätt att styra det egna handlandet. 

En yttre process 
Den inre processen handlade främst om beteende och etik, istället handlar informanternas 

yttre process om mer synliga attribut och praktiska frågor. Louise, Pernilla och Carina 

berättar att den största skillnaden jämfört med innan de blev sufier är att de numera är mer 

noggranna när det gäller till exempel mat och klädesregler. Flera av informanterna uppger 

att de inte tycker att de lever som de lär men att de hela tiden strävar efter att bli 

noggrannare. Ingrid anser sig inte vara vad hon kallar en ”jättebra sufi”. På frågan vad det 

är hon borde göra som hon inte gör, menar hon att hon slarvar med bönen och inte ber 

regelbundet. Det är flera av kvinnorna som menar att de inte är ”riktiga” sufikvinnor, då de 

slarvar med att praktisera vad som enligt dem utgör islam och vid jämförelse med andra 

kvinnor i gruppen anser de sig inte vara lika aktiva. Moralen och normerna som gruppen 

söker efterleva skapar en social ordning som kvinnorna strävar efter att efterleva. Det är en 

ordning som kvinnorna menar kommer från islam och som inte går att ifrågasätta då de är 

instiftade av Gud. Genom att flera beskriver sig inte helt följa normerna upprätthåller de 

normerna kring vad en ”riktig sufi” är inom den egna gruppen. 
 
Carina menar att hon nu som sufi, är hårdare mot sig själv om hon begår misstag. Att 

missa till exempel en namaz är en stor sak för henne. Den största skillnaden i Fridas, 

Ingrids och Louises liv jämfört med innan de gick med i orden beskrivs av dem själva vara 

att de nu både försöker be regelbundet och göra hatme. Både Frida och Ingrid skildrar 

under intervjuerna att det har skett en ökad noggrannhet kring sättet att klä sig. Frida säger 

att hon tidigare besuttit kunskapen men att det blev viktigare för henne som sufi.150

JOHANNA: Du blev mer noggrann?  

 

INGRID: Man tänker mer [på] hur man ska vara som muslim, [...] Hur noga man ska vara. Jag 
ska inte säga att jag är perfekt. Jag kan gå ut med starka [färger i en] sjal ibland. Det händer.  
[och] klackade skor, som man inte ska göra. 
JOHANNA: Får man inte ha högklackat? 
INGRID: Det ska inte låta. 

                                                 
150 Jfr Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.257. 
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JOHANNA; Jaha? 
INGRID: Klacken låter. 

 
Utifrån McGuires perspektiv menar jag att en religiös praktik upprätthålls av kvinnorna 

genom klädnormer och ritualer. Klädnormerna och de regelbundna ritualerna där kroppen 

ingår som väsentligt verktyg, bidrar till att bibehålla och reproducera meningsskapandet 

inom gruppen, genom både gemensamma symboler och ett gemensamt genomförande av 

ritualer.151 Jag anser att det även bidrar till att förstärka kvinnornas tillhörighet inom 

gruppen och normer för konstruktionen av deras tillhörigheter som sufikvinnor. Genom 

attribut som kläder, sjalar och religiös praktik konstrueras kvinnornas sufi-tillhörighet. 

McGuire menar att kvinnornas religiösa praktik och meningsskapande konstrueras genom 

att berättelser delas och görs till en vardaglig handling. Det är också kroppen som står i 

centrum för det inre religiösa och spirituella meningsskapandet, där kontemplation 

involverar de deltagandes kroppar och känslor, men även sinnen och själar. McGuires 

slutsats är att religioner blir upplevda genom att kroppen involveras.152

 

 Slutsatsen kan 

appliceras på de kvinnor jag studerat, jag tror deras upplevelser och känslan av tillhörighet 

förstärks av att de är känslomässigt engagerade i verksamheten, ritualerna och att det i 

zikirritualen ingår en stark gemenskap med den egna kroppen som verktyg. 

 Kvinnornas yttre och inre förändringar tillhör samma förändringsprocess, enligt mig. 

Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv kan kvinnornas tydliga religiösa anvisningar förstås 

som kopplade till den religiösa diskursen. Att förhålla sig till diskursen kan vara 

ordningsskapande och något som av kvinnorna kan tolkas som ett anspråkslösare sätt att 

leva än ett liv utan hänvisningar och meningssystem. Det vilar ett tyngre ansvar på 

individen att ansvara för egna beslut om man inte förhåller sig till ett religiöst 

meningssystem. Sultán Sjöqvist menar att det fanns en strävan bland hennes informanter, 

att skapa helhet i samhället, när ”man hittat sin plats, man vet vem man ”är”, vad meningen med 

livet är och hur man ska leva sitt liv”.153 Sultán Sjöqvists menar att genom att ingå i ett system 

där kropp, kön, familj och religiös samhällsordning får vara det statiska och homogena i en 

värld som ständigt förändras.154

                                                 
151 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.30. Meredith McGuire Embodied Practices: Negotiation and 
Resistance i red. Nancy, Tammerman Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives, 2007, s.187-200. 

 Utifrån Sultán Sjöqvists resonemang kan kvinnornas 

beskrivningar av en ökad noggrannhet styrkas. Kvinnornas beskrivningar av att de nu 

152 Meredith, McGuire Embodied Practices: Negotiation and Resistance i red. Nancy, Tammerman Everyday 
Religion: Observing Modern Religious Lives, 2007, s.197.  McGuire, Lived religion: Faith and Practice in Everyday Life, 
2008, s.118. 
153 Sultán Sjöqvist, “Vi blev muslimer”, 2006, s.266. 
154 Ibid. s.170-171, 260-269. 
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känner sig ”starkare”, ”hela” och ”fyllda” innebära att ordning har skapats och att de nu 

tycker sig ha funnit en mening med livet.  
 
De gemensamma processer som är särskilt utmärkande vid jämförelse av Månssons 

studerade kvinnor och deras konstruerande av en muslimsk tillhörighet som konvertiter är 

att även i konstruerandet av en sufi-tillhörighet ingår ett praktiskt handlande. Exempel på 

detta är beskrivningar av litteraturläsning och förändrandet av klädstil till en islamisk 

klädsel. Hon menar att det är en tid av att läsa och interagera med andra muslimer eller att 

medvetet avskärma sig från omvärlden för att sakta tranformeras för att kunna uppnå de 

önskvärda förändringarna.155

 

 

I Karlsson Mingantis studie om muslimsk väckelse bland unga muslimska kvinnor menar 

hon att hennes informanter, som alla var födda muslimer, genomgick en kris och att de 

genom den islamiska gemenskapen transformeras att ingå i det hon kallar för ”islamisk 

väckelse”.156

”1) födda muslimer, uppväxta i en miljö präglad av en självklar, men oreflekterad, tro på islam, 2) 

genomled de en kris i mötet med andra sätt att tänka och leva, vilket riskerade leda dem bort 

från islam, men 3) ledsagade av Gud och rättroende muslimer blev de medvetna och 

ansvarsfulla praktiserande muslimer,”

 Karlsson Minganti lyfter fram vad hon kallar ett nyckelscenario för vad hon 

menar föranledde tranformationen; 

157

Mina informanters berättelser visar likheter när det gäller beskrivningarna av de tre 

scenarierna. De delar definitivt del 1) och 3) av scenariot. Beträffande krisscenariot skiljer 

det sig då flera av mina informanter, dock inte alla, snarare beskriver det som en 

identitetskris kring vilka de är och vilken tro de tillhör och inte att de leddes bort ifrån 

islam. Jag tolkar att en del av krisen var att vissa av dem uppfattade en tomhetskänsla innan 

de valde att bli sufier. Tomheten som kvinnorna beskriver kan tolkas som att de inte såg 

någon mening med det liv de levde men även som en reaktion mot det västerländska 

levnadssättet med att gå ut, träffa det motsatta könet och därmed leva icke-islamiskt.  

  

 
Bland kvinnorna används ofta ordet ”påminnelse” och de uppmuntras att påminna 

varandra om vilka normer som är rådande. Det kan vara ett sätt att förstärka gruppens och 

individens meningsskapande, genom att de hela tiden påminner varandra om vad det är de 

strävar efter och vilken världsbild de tillhör. Det kan också vara en strategi för att förhindra 

det som Karlsson Minganti menar är en del av scenariots tredje del att riskera att ledas bort 

                                                 
155 Månsson, Becoming Muslim, 2007, s.49-55,79-80,83-111,158. 
156 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.63. 
157 Ibid. s.64. 
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från islam. ”Påminnelsen” kan även ha en funktion av att reproducera och upprätthålla den 

omgivande strukturen som utgörs av den egna Nakşibendiordens islamtolkning som 

fungerar meningsskapande och där individens existens ges en betydelse och sammanhang.  
 
Det här avsnittet har försökt visa hur de intervjuade kvinnornas tal och beskrivningar om 

deras väg mot sufism kan tolkas. De kategoriserar in sina liv i ett ”före” och ett ”efter” 

mötet med sufism och Nakşibendiorden. Min tolkning är att det är en långsam process där 

förändringarna sker successivt och förstärks av interaktion med de andra kvinnorna. 

Resonemanget kommer att belysas tydligare i Kapitel 7 Gemenskapen mellan systrarna, som 

behandlar kvinnornas aktivism och gemenskap. Analysen av hur kvinnornas beskriver sin 

världsbild och sina drömmar fortsätter nu i nästa avsnitt.  

Världsbild, drömmar och en känsla av närvaro 

En annan världsbild 
I mötet med de studerade kvinnorna förstår jag utifrån mitt diskursanalytiska perspektiv att 

de har tillgång till och talar ett annat ”språk” jämfört med mig. De har tillgång till en helt 

annan vardaglig diskurs och begreppsvärld där de talar om änglar, sadatlar, och om şeytan 

alltså djävulen. En stark tro på ett liv efter detta och en starkt utpräglad ödestro om att allt 

är förutbestämt, var under mina fältstudier starkt rådande inom gruppen. Flera av de 

studerade kvinnorna talar i intervjun om att de har drömt drömmar om şeykhen. En av 

kvinnorna beskriver sig ha upplevt att şeykhen var närvarande i samma rum som henne fast 

han då befann sig i Turkiet.158

 

  

Det som här av mig beskrivs som tal om det övernaturliga utgör en del av kvinnornas 

vardag och världsbild. Flera av kvinnornas förklaringar även av vardagliga händelser 

beskrivs av dem som påverkade av şeytan eller nasip alltså ödet. Ett exempel är när Carina 

besvarar frågan om hon inför att bli sufi trodde att det skulle bli svårt.  
CARINA: Nej nej, nej, absolut inte och jag vet att det är många som tänker så. Men det säger 

vi, det kommer bara från şeytan. Så när man vill göra bra saker […] det som är rätt, så kommer 

den här känslan och det är şeytan som kommer pickar på oss såhär [illustrerar med ljud]. 
 
Carina förklarar alla sådana känslor, utifrån en enligt henne en världsbild grundad i islam, 

som något som hon menar kommer från şeytan. Även Ingrid hänvisar i intervjun till şeytan 

som en förklaring varför hon ibland slarvar med sina plikter: 

                                                 
158 Kvinnorna är medvetna om att deras syn på världen inte delas av en majoritet av det omgivande samhället 
och väljer därför vilka de talar med sådant om. Även kvinnornas syn på islam och dess begreppsvärld kan 
tolkas som något som inte går att ifrågasättas, enskilda muslimers handlingar och tolkningar kan däremot 
ifrågasättas. Jfr Karlsson Minganti, Muslima, 2007 s.19. 
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JOHANNA: Men det var bara att du var lat eller är det att det händer mycket runtomkring 
som gör att? 
INGRID: Ja att man [är] bara lat, att man bara, äh jag hinner inte. Eller jag gör det här, t.ex. det 
är bara djävulen säger något, gör inte eller något sånt där. Eller så kommer barnen emellan. 
Egentligen så är det inte svårt, […] man är bara lat eller vill inte göra [det] eller hittar på saker 
som inte, ska göras [istället]. 

 
Jag förstår det som att alla kvinnornas beskrivningar av deras tankegångar präglas av en tro 

på nasip. När jag frågar Pernilla hur det kommer sig att det blev just Nakşibendiorden hon 

valde berättar hon att det var nasip. Enligt henne var det förutbestämt att det skulle bli som 

det blev. Hon säger att det inte alltid finns någon förklaring eller logik i allt. Carina berättar 

precis som Pernilla att det även var förutbestämt att hon skulle gå med i Nakşibendiorden. 
 
McGuire menar att meningssystem inte behöver vara fria från motsägelser för att fungera. 

Meningssystemets huvudsakliga funktion är att skapa ordning och att ge människor 

förklaringar i vardagen. I situationer som inte kan förklaras löses detta enligt McGuire 

genom ett åberopande av en högre mening hos den transcendenta verkligheten.159 Detta 

kan tolkas av den enskilde människan som att allt inte går att förstås utan att det finns en 

högre makt som har förutbestämt dennes öde. Tolkningar av meningsskapande är 

beroende av vilket meningssystem som man förhåller sig till. McGuire menar att religiösa 

meningssystem skiljer sig från andra meningssystem i och med att det oftast återger 

övernaturliga dimensioner och förklaringar. Förklaringar som tillhandahåller mening för 

meningshotande händelser innebär att individen/gruppen förstår att händelsen inte är 

meningslös utan tillhör ett större ordningssystem. Betydelsen av meningsskapande hos 

individer i det sociala livet illustreras genom situationer då meningsskapandet är hotat. 

Religiösa förklaringar som ger mening för meningshotande händelser som lidande och död.  

Ett exempel är enligt McGuire, när en motsägelsefull och svårtolkad situation uppstår kan 

det tolkas som något som individen inte behöver förstå då det var förutbestämt eller att 

Gud hade en anledning till varför det skedde.160

 

 

Kvinnornas tolkningar av situationer där djävulen etc. ingår kan förstås utifrån McGuires 

teori om ”meningshotande situationer”. Svåra situationer ges mening genom att de tolkas 

utifrån islam som meningssystem. Förklaringar baserade på islam tillhandhåller en mening i 

vardagliga situationer och i situationer som annars kan tolkas som ologiska. Genom att 

betrakta det som att det inte är kvinnorna som är svaga och har lågt självförtroende tolkas 

şeytan som det vilseledande. På så sätt kan kvinnorna stärkas och motiveras till att stå emot 

svåra och jobbiga situationer.  Det perspektivet kan appliceras på kvinnornas resonemang 

                                                 
159 Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer”, 2006, s.18-19. 
160 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.26, 40-41. 
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när det slarvas med de religiösa plikterna. Då skapas mening och en betydelse i en situation 

som annars kanske skulle skuldbelägga individen. Sultán Sjöqvists studie visar hur hennes 

informanter likaså hänvisar till det de menar är ”slumpen”, det som mina informanter 

kallar för ”nasip”. Sultán Sjöqvist menar att genom att ha levt ett liv som icke-muslimer 

skapar hennes informanter mening med att visa att det funnits en mening innan de var 

muslimer och att de som icke-muslimer kom i kontakt med islam genom dessa 

händelser.161

Drömmar 

 På samma sätt menar jag att kvinnorna jag intervjuat skapar mening, det vill 

säga ger handlingar sammanhang och en betydelse utifrån referenser från sina tidigare liv 

som icke-praktiserande muslimer. Deras hänvisningar till ödet bidrar att upprätthålla 

tolkningen av att det var någon mening med allt som skedde i deras tidigare liv som icke-

muslimer. Informanterna uppger olika händelser som de menar är tecken på att deras liv 

var förutbestämda och att de skulle komma att bli Nakşibendisufier så småningom. 

Under intervjuerna frågade jag aldrig någon utav mina informanter om deras drömmar 

utan det var något som flera av dem själva valde att ta upp. Både Pernilla och Louise 

berättar att deras drömmar haft betydelse och dessutom påverkat kommande beslut. 
PERNILLA: Om şeykhen brukade jag drömma[om]. 
JOHANNA: Jaha och att du skulle bli sufi då, eller? 
PERNILLA: Ja, ett par gånger drömde jag.  

 
LOUISE: […] den natten drömde jag faktiskt, innan jag gjorde bönen så hade jag faktiskt 
avsikt att gå till Nakşibendi. 
JOHANNA: Mmm. 
LOUISE: Då hade jag lovat min syster att komma till deras sohbet och den natten så gjorde jag 
mina böner och jag sov. Jag drömde om att det var, det var liksom helt vitt och det fanns gröna 
träd och det var jättefint. Det kändes som om jag var i en jättefin trädgård, och det fanns fina 
blommor och det var grönt mycket grönt, växter, träd. När jag vaknade så tittade jag på, jag har 
en bok som handlar om drömmar och grönt betydde att jag var på rätt väg. Då sa jag, nej, det 
här måste vara det rätta för mig och jag förlorar ingenting på att prova, tänkte jag. […] Jag 
visste då, jag hade lärt mig då att Nakşibendi gör ingenting tvärtemot islam. Utan allt det som 
de gör är islam. 
- - -  
LOUISE: […] Men det kändes bra med den här drömmen egentligen. […] Man ska inte gå 
efter drömmar för det kan vara vad som helst. Man ska inte leva efter drömmar, [men] det 
kändes bara skönt och jag tänkte jag provar och så kände jag att jag kände ett avstånd. Jag tog 
avstånd från [namnet på den andra orden]. För jag har ingenting där att göra. Jag tänkte, jag är 
inte en av dem och de är inte en av mig. Alltså vi är olika. Den här olikheten accepterar de inte, 
utan de vill att man ska vara som dem. Här [hos Nakşibendi] var jag mig själv och jag är mig 
själv. Det känns skönt. 

 

Frida berättar om hur hon drömde om şeykhen och hur människor ifrån şeykhens stad 

ropade på henne. Hennes dröm blev sedan enligt henne avgörande för beslutet att åka till 

staden. Frida, Louise och Pernilla beskriver, alla tre under mina intervjuer med dem, hur de 

har använt sig av tolkandet av sina drömmar som vägledande signaler om var de ska vända 
                                                 
161 Sultán Sjöqvist,”Vi blev muslimer”, 2006, s.74 
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sig och vilka beslut de ska fatta. Jeanette berättar hur hon känt şeykhens närvaro innan hon 

blev sufi och hur hon menar att det är först i efterhand som hon förstått vad det var hon 

var med om. Jag förstår dessa beskrivningar och berättelser om drömmar att kvinnorna 

tolkar det som att med drömmarnas vägledande signaler kan rätt beslut fattas. Trots att 

Louise under mitt intervjusamtal beskriver sig som skeptisk till att helt förlita sig drömmar, 

berättar hon att hon ändå gjorde det till slut. Hon tolkade drömmens budskap som att hon 

skulle välja att gå med i Nakşibendiorden.  
 
Islam verkar för kvinnorna fylla ett behov och en funktion i viktiga situationer. Dessa 

fenomen kan tolkas som att det finns en rådande tankegång inom gruppen att budskap 

förekommer i drömmar eller att man kan få insikter som är kopplade till islam och råd i 

sina drömmar. De kvinnor som har berättat om sina drömmar har sett drömmarna som 

hjälpmedel då de stått inför stora förändringar där viktiga beslut ska fattas. Tolkningarna 

och upplevelserna av drömmarna har kommit att spela avgörande roller för vilka beslut 

som till slut fattas. Även om Louise är den enda som i sin berättelse poängterar att 

drömmar inte är att lita på, betyder inte det att hon är den enda som reflekterat över detta. 

Jag drar slutsatsen att kvinnornas drömmar kan fungera som redskap för dem att förändra 

sin livssituation men kan också verka som ett sätt att tolka verkligheten i en riktning som 

ger stöd åt att förändringen och handlingen är ”den rätta”. 

En uppfattning av närvaro 
Jeanette berättar att hon innan hon blev sufi ofta hade känt sig iakttagen och hon beskriver 

det som att hon då upplevde att någon befann sig i samma rum som henne, fast hon var 

ensam. Hon beskriver att hon själv trodde att hon höll på att förlora förståndet först men 

att hon inte upplevde känslan som skrämmande. Hon meddelar även att hon också tidigare 

ibland hade upplevt en närvaro som hon beskriver som utstrålande värme i rummet. 
JEANETTE: Ja värmen också, närheten, man kunde sitta och så kände jag. Du vet? Värmen 
[Jag kände mig] iakttagen. Det var så konstiga saker. På natten när man ligger i sängen, mitt i 
sömnen och man vaknar av att någon tittar på en. 
JOHANNA: Ja. 
JEANETTE: Under sömnen man känner ju? Att någon tittar på en, så vaknar man upp. Men 
det är ingen där […]. 

 
Även Carina talar under intervjun om att det sker saker i hennes omgivning som inte alltid 

syns, hon förklarar att hon aldrig är ensam. Carina menar att hon även tänker på vad hon 

har på sig när hon är ensam hemma på grund av hennes tro att şeykhen och hans 

föregångare, sadatlar alltså tidigare şeykher, hela tiden är med och iakttar henne. 
CARINA: Om man jämför med en vanlig muslimsk kvinna som inte är sufi, man är nog 
kanske mer? Man tänker mera på att man har vår sadat, bakom ryggen. [Han finns] alltid eller 
vid vår sida, alltid. Man försöker vara mer i alla fall, jag kan ju bara prata för mig själv eller hur 
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jag är. Men man är mer medveten och vi är så medvetna om att Allah ser allting och du har 
änglar runt omkring dig hela tiden. Du har, din şeykh och sadatlar innan honom, deras själar 
kommer. Att man är mer, man tänker på sitt beteende. Att man är mer alltså, jag går inte 
omkring i vilka kläder som helst hemma. Bara för min man, alltså, är min man hemma, så kan 
jag göra det för hans skull. Om jag tänker att det här är för hans skull så vet jag att då blundar 
ögonen [sadatlars]. Men alltså är jag ensam, så är ju de här.  
JOHANNA: Jaha, du tänker på att de är med? 
CARINA: Ja, de är med. De finns ju här och är med oss hela tiden liksom. Att man är mer, 
tänker hela tiden på att ha anständig klädsel. Även om du är ensam, [ska du] inte sitta hur som 
helst […]. 

 
Flera av kvinnorna berättar för mig att detta är beskrivningar och företeelser som personer 

som är icke-troende har svårt att förstå och att de därför inte talar om det med vem som 

helst. Flera av kvinnorna uppger att de innan de blev sufier, själva blev rädda och undrade 

om de höll på att förlora förståndet. De menar att deras okunskap innan de blev sufier 

bidrog till rädslan. Nu förstår de det som de då var med om på ett helt annat sätt och nu 

efteråt förstår de vad de varit med om.  
 
Kvinnornas tolkning av dessa händelser stämmer väl in i den världsbild som de delar inom 

orden. Därmed får kvinnornas upplevelser mening och status på samma gång. Jag förstår 

kvinnornas första tolkningar av sina erfarenheter som skrämmande då de menar att de 

ännu inte förstod vad de var med om. De hade ännu inte tillgång till de religiösa diskurser 

där upplevelserna kunde ses som meningsfulla och därmed kunde ges en förklaring. 

Därmed utgick kvinnorna från de då omgivande diskurserna som kunde ge en annan 

förklaring till vad de hade varit med om. Till exempel kan Jeanettes tolkning av şeykhens 

närvaro i rummet uppfattas som motsägelsefull då şeykhen vid tillfället befann sig i Turkiet, 

det är något som Jeanette också är medveten om. Utifrån McGuires perspektiv på 

situationer som inte går att förklara kan ett sätt vara att åberopa en högre mening i den 

transcendenta verkligheten och utifrån kvinnornas perspektiv kan det tolkas som att många 

handlingar sker som vi människor inte kan eller kommer att förstå. Precis samma 

åberopande som förekommer när kvinnorna tolkar sina öden som förutbestämda. 

Kvinnornas berättelser av drömmar och Jeanettes utsaga om sin närvaroupplevelse visar att 

kvinnorna menar sig kunna få direkta religiösa erfarenheter och de religiösa upplevelserna 

inte är något som endast är förbehållet män. Jeanettes beskrivning om sin uppfattning av 

närvaro kan vara ett sätt för henne att få en direkt kontakt med şeykhen som därmed endast 

hon har tillgång till. 
 

En annan slutsats från Sultán Sjöqvists avhandling är hur hon menar att hennes 

informanter mystifierar händelser genom förhållningssättet att allt som sker är 

förutbestämt. Hon menar att det är speciellt tydligt i berättelser om till exempel änglar, 
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demoner och djinner. Sultán Sjöqvists menar att dessa då ges en ”transcendent 

legitimering”. Berättelserna mystifieras och tolkas som något a-historiskt och mystifierat.162 

Sultán Sjöqvists informanter menar att de genom islam som meningssystem kan se olika 

bakomliggande orsaker och samband till händelser, som att det för varje människa finns 

förutbestämda syften som till exempel ödet får symbolisera.163

 

 Jag tolkar det som att mina 

informanter har samma perspektiv som Sultán Sjöqvists informanter utifrån deras sätt att 

tolka sina drömmar och erfarenheter. Mina informanters tolkningar av sina handlingar 

utgår från en förståelse om att handlingarna utgör en del av en förutbestämd plan. Utifrån 

Sultán Sjöqvists slutsats kan mina informanters tolkningar av sina erfarenheter ses som 

meningsskapande då de kan sammankopplas med något a-historiskt. Deras upplevelser ges 

en innebörd då de ses som en del av en längre tradition. 

McGuire menar att ett effektivt sätt att kontrollera kvinnor har varit att begränsa och 

motverka självgående kvinnliga grupper inom religiösa rörelser.164

 

 Drömmarna blir ett sätt 

för informanterna att skapa religiösa erfarenheter som endast de har tillgång till. Dessa är 

personliga upplevelser, något som kan tolkas som meningsskapande då kvinnorna verkar 

associera de erfarenheterna som tecken på något som bekräftar deras val i livet. 

Individuella och högst personliga erfarenheter kan bidra till att kvinnorna kan undvika 

kontrollen av kvinnor som McGuire menar ofta har förekommit och förekommer bland 

kvinnor inom religiösa grupper.  

Månsson visar i sin studie att när ett religiöst meddelande är integrerat i en persons egna 

upplevelser förvärvas ”personlig mening”.165

                                                 
162 Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer”, 2006, s.268. 

Konsekvensen blir enligt Månsson att 

personen uppnår ett helhetsintryck. Tillförseln av subjektivitet menar hon sker när det 

religiösa systemet blir meningsfullt och kräver kognitivt och emotionellt framträdande. 

Hon använder det här teoretiska perspektivet för att analysera konversionen till islam. 

Applicerat på mina informanters beskrivningar om sina upplevelser av drömmar och 

närvaro kan då dessa tolkas som att genom kvinnornas egna upplevelser skapas personlig 

mening. Genom sina tal om drömmar och erfarenheter av närvaro kan det för kvinnorna 

vara ett sätt att kontrollera sina upplevelser och tillskriva dem en mening genom att ge dem 

en betydelse och koppla dem till ett sammanhang. De kan därmed vara svårt att ifrågasätta 

då de har en stark förankring i religionstraditionen och utgör en central del av det religiösa 

meningsskapandet som verkar finnas inom gruppen.  

163 Ibid. s.158. 
164 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.100. 
165 Min översättning enligt Månsson “personal meaning”. Månsson, Becoming Muslim, 2002, s.83-84. 
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Flera kvinnor delar liknande erfarenheter och stärker på så vis sin gemenskap. Deras 

religiösa tillhörighet som sufikvinnor och meningsskapandet kring kvinnornas existens och 

tillhörighet stärks genom dessa erfarenheter. Det kan tolkas som att deras liv som 

sufikvinnor är något förutbestämt. Kvinnornas tal om drömmar och Jeanettes beskrivning 

av närvaro visar att deras syn på religion är att den fyller en funktion och ett behov av att 

visa vägen vid vägskäl i kvinnornas liv. Informanternas berättelser av sina drömmar och 

Jeanettes beskrivning av şeykhens närvaro kan tolkas som en längtan efter något heligt i en 

alltmer sekulariserad kontext där allt som är heligt sammankopplas med religion.166

 

 

Kvinnornas tal om religion beskrivs i det här avsnittet av mig som att ha en funktion av 

vägvisare när beslut ska fattas. I följande kapitel kommer jag att undersöka och belysa hur 

kvinnorna förhåller sig till svensk kontext och hur de beskriver att de bemöts av familj och 

vänner, när de väl valde att ta steget till ett liv som sufier och hur deras rörelsefrihet ser ut 

och hur de hanterar kontakten med utomstående och med män. 

                                                 
166 Ingvild Saelid, Gilhus & Lisbeth, Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, 2003, s.34. 
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KAPITEL 6 - Kvinnlig sufi i Sverige 
Stöd, bemötande, kontakt, klädsel och rörelsefrihet 
 
Under min närvaro bland kvinnorna och i deras verksamhet förstår jag hur viktigt det är att 

deras män har en förståelse för kvinnornas vilja till engagemang och deltagande. Detta för 

att det ska vara möjligt för kvinnorna att ta sig till och från dergah och vara med på hemma-

hatme regelbundet. Det framkommer under flera av intervjuerna och mina samtal med 

kvinnorna att det underlättar för deras deltagande i ordens kvinnoaktiviteter om både den 

äkta mannen och hustrun är Nakşibendi.167

Vikten av stöd hemifrån 

 

Flera av kvinnorna berättar under intervjuerna med mig att de utför sin zikir hemma med 

sina män om de inte kan ta sig till dergah. I intervjuerna uppger dessutom flera kvinnor att 

zikir oftast inte blir av alls om det inte sker tillsammans med de andra systrarna. Hur mycket 

mina informanter ses beror på hur nära varandra de bor enligt flera informanter. Närheten 

till varandra ger ökad rörelsefrihet då kvinnorna inte behöver resa långt för att träffas.  
 
Kvinnornas verksamhet styrs därutöver av barnens rutiner och vardag. Flera av kvinnorna 

nämner även vikten av att ha sin mans stöd. Ingrid uppger att i och med att hennes man 

också är Nakşibendi innebär det en ökad förståelse från hans sida. När det är hennes tur att 

till exempel ha hemma-hatme hos sig är det inget problem för honom att motiveras till att gå 

hemifrån enligt henne. Carina berättar för mig att om båda makarna är sufi blir det en 

självklarhet att både kvinnor och män har möten de behöver gå på och att de förstår vikten 

av att träffas. Jag tolkar det som att om männen är involverade i verksamheten förstår de 

vad som krävs och vad verksamheten går ut på, samtidigt som de då verkar ge mer stöd till 

sina fruar att kunna vara aktiva. Det blir även lättare för kvinnan att ta sig till möten om 

mannen vill att hon ska kunna ta sig dit. Exempel på strategier från männen som 

underlättar är att låta kvinnan ta bilen dit, eller att mannen skjutsar henne eller att han 

samtycker i att hon åker dit själv med kommunala färdmedel. Detta enligt mina 

observationer från fältstudierna. Det är tydligt att kvinnorna förhåller sig till en patriarkal 

diskurs som berör kvinnornas icke-tillträde och tillträde till den kvinnliga gemenskapen. 

Tillträdet påverkas av mannens inställning till Nakşibendiverksamheten. Det handlar inte 

bara om vad som sker i själva verksamheten utan också hur man tar sig till och från 

verksamheten. Det är inte alla män som tillåter sina fruar att åka kollektivt. Att röra sig 

                                                 
167 Fältstudier från hemma-hatme 27/10-2007. 
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med en godkänd manlig eskort som anses vara halal behövs inte alltid och verkar vara 

beroende av situation och sammanhang.  
 

Karlsson Mingantis avhandling visar hur hennes studerade tjejer ofta misslyckades med att 

ta sig till offentliga rum såsom moskéer och föreningsverksamhet till skillnad från manliga 

medlemmar. Vikten av att som kvinna hela tiden vara beroende av islamiskt godkända 

eskorter för att möjliggöra kvinnornas rörelser och aktiviteter var viktigt. 168

 

 Även i de 

offentliga rummen var deras aktörskap reglerat på grund av syn på rituell orenhet i form av 

graviditet och menstruation. Hon menar att de könsseparerade rollerna och rummen 

minskade tjejernas chanser att få genomslag i förhandlingar. Könsseparationen innebär en 

legitimerad manlig dominans enligt henne. Karlsson Minganti menar att tjejernas 

rörelsefrihet och handlingsfrihet var en ständig förhandlingsfråga och väldigt beroende av 

enskilda mäns vilja eller ovilja.  

Karlsson Mingantis studie visar att hennes informanters rörelsefrihet var något 

förhandlingsbar.169 På samma sätt som Karlsson Mingantis informanter visar mina 

informanters berättelser hur de individuellt förhandlar om sin rörelsefrihet och att de 

genom att ingå i den islamiska gemenskapen försäkrade sina positioner och rykten som 

kvinnor. Därmed accepterades också deras rörelsemönster på ett sätt som inte skulle vara 

möjligt annars. Att som sufikvinna röra sig till och från dergah, hämta barn från skola/dagis 

och handla mat kan ingå i kvinnornas meningsskapande i offentliga rum och därmed anses 

vara accepterat att göra med eller utan godkänd manlig eskort.170

 

 Ett sätt att ta sig runt 

omgivande patriarkala strukturer är att skapa verktyg och strategier för att komma runt 

strukturen. Ett exempel på verktyg kan vara att ta körkort. I och med det skapas en frihet 

att röra sig fritt och där risken för att komma i kontakt med utomstående män minimeras. 

Ett annat sätt kan vara att använda sig av argument som är förankrade i en islamisk 

världsbild, därmed byggs en tyngd och status in i argumenten.  

 Jag kan se flera likheter mellan min studie och Karlsson Mingantis avhandling. Hennes 

studie visar att de studerade kvinnorna ofta misslyckades med att ta sig till olika offentliga 

rum som till exempel moskéer och andra möten, till skillnad från de manliga 

medlemmarna.171

                                                 
168 Karlsson Minganti, Muslim, 2007,s.269-274. 

 Hon menar att kvinnorna hela tiden är beroende av en islamiskt godkänd 

169 Jfr Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.195-228. 
170 Jfr Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer”, 2006, s.125. 
171 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.195-228. 
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eskort som är avgörande för hennes informanters rörelsefrihet.172

Fördomar och bemötande 

 Jag har även sett sådana 

tendenser när det gäller eskort bland de kvinnor jag studerat. Men jag kan inte dra några 

generella slutsatser mer än att det är individuellt och upp till männen att ta beslut kring 

detta. Om till exempel mannen tolkar att det är rimligt att hans fru åker kollektivt eller inte, 

ser olika ut för olika kvinnor. Kvinnorna accepterar detta då det faller inom ramen för den 

diskurs för hur man som sufikvinna kan röra sig eller inte och utgör för kvinnorna vad de 

menar är en tolkning baserad på det som enligt dem utgör islam. Jag tycker det verkar som 

mannens åsikt och tolkning kan påverkas av hur aktiv han själv är som medlem inom 

orden och hur viktigt han tycker att det är för sin fru att vara med på mötena. Enligt 

kvinnornas utsagor verkar svensk kontext påverka männens synsätt och kvinnorna har då 

möjlighet att röra sig friare och på ett annat sätt.  

Alla kvinnor som jag har intervjuat var muslimer innan de blev sufier. Trots att de kommer 

från muslimska familjer är det inte alla som verkar kunna hantera att deras barn väljer att 

ha ett annat sätt att praktisera islam eller att inta en muslimsk tillhörighet som syns mer än 

föräldrarnas. Några av de intervjuade kvinnorna och flera kvinnor i församlingen berättar 

att många av dem också har förlorat kontakten med sina tidigare vänner. Många av 

kvinnorna uppger även att det inte är ovanligt att en tarikat är något som många muslimer 

med turkiska rötter ser på med viss skepticism och som beskrivs som en ”sekt” och som 

de menar är något underligt och negativt att tillhöra.  

Omgivningens bemötande 
Varken Frida, Carina eller Ingrid uppger under intervjuerna att de har upplevt några 

negativa reaktioner från sina familjer då de valde att bli sufi. Ingrid berättar för mig under 

intervjusamtalet att henne äldre syster även valt att gå med.  
 
Fridas familj och omgivning beskrivs av henne ha reagerat positivt på att hon blivit sufi. 

Frida berättar att det inte är något som det talas öppet om från hennes sida att hon är sufi. 

Hon menar att föräldrarna blev lugnare av att veta att hon nu befann sig i närområdet 

tillsammans med sin syster och att hon inte längre är ute med vänner och fikar. Frida 

beskriver det som att hon tror att de reagerade positivt på att hon nu började be, något 

som hennes mamma enligt henne alltid velat att hennes barn skulle göra. 
 

                                                 
172 Ibid s.186-187. 
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Ett syskon till Pernilla som beskrivs av henne som ”icke-praktiserande” person menar att 

de inom hennes orden överdrivit när det gäller tolkningen av hur de praktiserar islam. 

Pernilla anser själv att många äldre i hennes familj anser att det räcker om man som muslim 

utför sina böner. Enligt henne är sufism för många människor främmande och 

skrämmande, men hon menar att det är något som bottnar i okunskap. Jeanettes föräldrar 

fick veta på omvägar att hon blivit sufi och det först flera år efter att hon gått med. Hon 

berättar att hon med avsikt valde att inte berätta för dem eftersom de tidigare varit 

motståndare till att hon skulle praktisera islam. Jeanette beskriver i intervjun en ensamhet 

trots att hon bor nära många av sina släktingar och sin familj.  
 
Louise vägrade sluta vara sufi trots att hon mötte ett motstånd. Hon skiljer på ett 

kategoriskt sätt på det svenska samhället och sin familj i sina tolkningar. Till exempel 

generaliserar hon när hon menar att svenskar inte vet vad sufism är och att turkar som hon 

däremot menar har mer kunskap även är skeptiska mot sufism. 
LOUISE: Jag berättade [ofta för folk] i början, när jag var ny sufi och så jag sa jag känner mig 
jättebra och det var några till som hade en depression och jag sa, jag har blivit botad.  Det var 
som ett mirakel för mig, jag mår jättefint, följ med och sådär. 
JOHANNA: Ja. 
LOUISE: Då var de lite rädda liksom, för de hade hört en massa konstiga nyheter på turkisk tv. 
Om folk i Turkiet som kallade sig för şeykh och brände upp sin kropp och det hände ingenting. 
Det var bara konstiga saker och de hade kedjor och slog sig själva. Men jag [sa] bara, men 
snälla. 

 
 Såhär beskriver Carina hur hon ifrågasatte sin familj som ny sufi: 

CARINA: Ja, men det är samma sak liksom och när jag […] började praktisera. Jag ifrågasatte 
min familj väldigt mycket, väldigt mycket. Man satt för det första gemensamt med alla kusiner 
och jag bara nej, nej det här går inte. Vad är det här för något? Är det tillåtet att gifta sig med 
sin kusin, då ska de vara där borta, och vi här borta. Nej, det här går inte. Just för att undvika 
såna här dumma förälskelser. Varför utmana ödet liksom? Det är så himla dumt. Det är som 
jag säger, vi [män och kvinnor] pratar olika språk, och det har märkts på hela familjen, 
alhamdullillah.173

 

 För nu är ju alla i min mans familj nakşisufi och liksom vi går i samma väg och 
vi gör ju samma saker, men från början var det ju inte så. 

Till skillnad från de andra kvinnorna beskriver Carina i intervjun att hon som sufi började 

ifrågasätta den egna familjens regler och normer. Ingen av de andra kvinnorna nämner 

något liknande. Jag tolkar det som att hon genom religiösa argument sökte förändra den 

egna familjens förhållningssätt. Pernillas tolkning av de egna reflektionerna kring familjens 

reaktioner om att hon blev sufi bottnar i okunskap. Min tolkning är att hon anser att om de 

visste mer skulle det leda till en ökad förståelse för hennes val. Carinas reaktion att 

ifrågasätta den egna familjens normer är enligt henne själv en reaktion mot familjens 

okunskap.174

                                                 
173 Prisad vare Gud. 

 Sättet som de levde på var icke-islamiskt enligt Carina. Skepticismen som flera 

174 Jfr Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.71, 141. 
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i omgivningen riktat mot sufism är något som inte kritiseras av kvinnorna utan snarare 

konstateras. Det förklaras istället av dem som en utbredd okunskap hos den närmaste 

omgivningen, med kontinuerlig hänvisning till den felaktiga bild turkisk media har gett av 

sufism enligt kvinnornas. Det stöder min tolkning av Carinas beskrivning av hennes och 

hennes familjs diskurs och deras tolkning av islam. Jag förstår det som att familjens 

tolkning låg nära Carinas egen tolkning därmed uppstod inte heller någon konflikt som det 

däremot gjort enligt Louise, Jeanette, Pernilla och mellan deras familjer. 
 
Utifrån McGuires perspektiv kan Pernilla, Jeanette och Louises utsagor om negativa 

erfarenheter ses som en del av en process då individen tolkar omgivningens respons som 

brist på stöd i mötet med ett nytt meningssystem. I det här fallet blir relationen med dem 

som tillhör samma menings- och trossystem viktigare. McGuire menar att en del av 

processen innebär att omdefiniera sin sociala värld.175

Försvunna vänner 

 Omdefinitionerna för kvinnornas del 

kan vara att de väljer att tolka omgivningens avfärdande av deras meningsskapande i form 

av sufism som något som handlar om okunskap och fördomar, istället för ett 

avståndstagande riktat mot dem personligen. Carina, Ingrid och Frida menar att deras 

omgivning inte reagerat negativt. Detta kan tolkas som att omgivningens meningssystem, 

syn på religion och meningsskapande som praktik inte skiljde sig från deras och då blir inte 

heller konflikten lika påtaglig.  

Gemenskapen mellan kvinnorna möjliggör en annan förståelse för varandra än med någon 

utomstående menar Pernilla. Med utgångspunkt i kvinnornas tal om Nakşibendiorden och 

utifrån mitt diskursanalytiska perspektiv tolkar jag det som att orden fungerar som en 

knytpunkt där kvinnorna kan känna tillhörighet. Min tolkning utifrån kvinnornas utsagor 

är att kvinnorna knyts samman genom sin sufi-tillhörighet. Louise berättar att hon har 

tappat kontakten med några av sina närmaste vänner för att de ansåg att hon bara talade 

om sufiler, alltså de andra sufikvinnorna, hela tiden och vännerna upplevde det som tråkigt. 
LOUISE: Det sa de till mig. De sa men sluta prata om dem, lägg av, vi tål inte [det]. Du är 
alltid med dem och du pratar alltid med dem hela tiden, så tyckte de. De kanske kände att jag 
inte var den gamla kompisen [längre]? Ja, de kanske tyckte att jag inte ville vara med dem 
längre? De är inte alls praktiserande, de är inte det. 
JOHANNA: Men kände du likadant? Att ni hade glidit ifrån varandra för att du blivit sufi? 
LOUISE: Ja vi hade det, det tänkte jag på senare faktiskt. För [på] den tiden så tyckte jag att de 
såg konstiga ut, det kändes som om de var elaka. De log aldrig mot mitt ansikte. Då blev jag 
liksom lite tillbakadragen, när jag kom dit [hem till dem]. 

 

                                                 
175 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.58-59. 
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Pernilla berättar att det inte är många bland sufikvinnorna som idag har kontakt med sina 

gamla vänner. Även Pernilla har upplevt det med sina vänner. Nu träffas de mest under 

högtider eller vid speciella tillfällen, som till exempel när någon fått barn. Hon menar att 

systrarna finner tröst hos varandra när omgivningen inte kan relatera till kvinnornas sufiideal 

och världsbild. 
JOHANNA: […] Är det därför det känns extra tryggt med de andra sufiler som du träffar i 
dergahn?  
PERNILLA: Precis, precis. 
JOHANNA: Att du känner att…? 
PERNILLA: En del har ju problem [kring att ingå i en tarikat] med sina familjer, om man säger 
så och en del har inga problem alls. Så man, man har ju den här, en gemensam mer förståelse 
för varandra. 
JOHANNA: Är det så du skulle beskriva erat förhållande? 
PERNILLA: Mmm, så kan man ge varandra tröst också. Någon kanske inte kunde eller hann 
vakna till morgonbönen som på somrarna är klockan tre, fyra. Då kan inte liksom. Då är det 
inte alltid så lätt att vakna.  

 
McGuire menar att omgivningens oförstående eller oförmåga att stödja individens inträde i 

ett nytt religiöst meningssystem leder till att individen istället vänder sig till gruppen av 

troende för att få det stöd som saknas.176

Klädsel 

 Detta stärker istället gemenskapen och gruppen 

socialt, för inom gruppen bekräftas kvinnorna. Där finner de trygghet och förståelse.  

Kvinnorum som till exempel de olika derghorna och kvinnornas hem under hemma-hatme är 

under vissa tidpunkter endast avsedda för kvinnor. De fungerar som och genom 

påminnelse och upprätthållande av normerna för verksamheten. Upprätthållandet av dessa 

verkar fungera bäst när det finns en kontinuitet i kvinnomötena. Det är lättare att falla ifrån 

verksamheten när man inte blivit påmind eller mött en syster på länge. Under en sohbet i 

dergah uppmanas systrarna att både uppmuntra och påminna varandra om vilka regler som 

gäller inom orden. Exempel på regler är att inte ha för åtsittande kläder, att inte parfymera 

eller sminka sig utanför hemmet och att inte ha för starka färger på kläderna.177

 

 Det är dock 

bara en kvinna som en gång tillrättavisats om klädseln av en annan syster under mina 

deltagande observationer. En av de ”nya” systrarna bar jeans under en tunika och blev 

”påmind” av en annan syster att jeans inte borde vara det hon har på sig.  

Alla utom en kvinna av de jag haft kontakt med under fältstudierna bär sjal även utanför 

dergah. De klär sig i kjolar, kappor, långa tunikor och långärmat. Sufitillhörigheten är för 

kvinnorna, som individer och som grupp, sammankopplad med klädseln. Gemenskapen 

mellan kvinnorna stärks genom gemensamma ideal när det gäller klädsel. Hur kvinnorna 

                                                 
176 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.58-59. 
177 Fältanteckningar 3/11-2008.  
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klär sig representerar deras värderingar och ställningstaganden. Det är även förenat med 

kvinnornas beskrivningar av att kalla sig muslim och sufi, för att upprätthålla detta innebär 

det för kvinnorna att ”påminna varandra”. Kvinnornas meningsskapande och 

konstruerandet av diskurser inrättas bland annat med en utgångspunkt i val av klädsel. 

Genom att hela tiden betona ”påminnelse” tyder detta på att kvinnorna delar en 

uppfattning om att det råder en glömska i samhället kring hur man bör uppföra sig och 

vara, något som de vill förhindra. ”Påminnelsen” kan även fungera som en strategi för att 

få medlemmar att stanna kvar inom verksamheten. 
 
Det är ingenting i de studerade kvinnornas klädsel eller attribut som gör att de 

utseendemässigt går att skilja från andra muslimska kvinnor som klär sig i islamisk klädsel. 

Varken Louise, Ingrid eller Pernilla menar att vara sufi är något som syns utanpå. Både 

Pernilla och Louise säger att de utanpå ser ut som vilken muslimsk kvinna som helst. Med 

det här menar kvinnorna att det inte finns några synliga sufi-element utan att vara sufi kan 

tolkas som något som främst sker inombords.  
 
Pernilla berättar att hon ofta möts av blickar från omgivningen när hon befinner sig 

utanför sina hemtrakter. Enligt henne beror det på hennes islamiska klädsel och inte för att 

hon är sufi. Frida menar att hon är den enda som bär sjal på sin arbetsplats och att hon 

aldrig har upplevt sig diskriminerad. Hon känner sig starkare då människor runt omkring 

henne på arbetsplatsen tycker att det är positivt att hon finns där och att hon då motverkar 

fördomar. Frida berättar även att hon ofta får frågor om islam som muslim, något som 

hon kan känna sig stärkt av när hon kan besvara dem. De hon inte kan besvara söker hon 

hitta svaret på, enligt henne.178

 

 Jag tolkar Fridas meningsskapande kring att bära sjal som 

något som hon ser positivt på då det enligt henne motverkar fördomar. 

Kvinnorna kopplar inte fördomarna från personer med svensk bakgrund som riktade mot 

dem som sufier utan mot dem som muslimer. Både Jeanette och Louise menar att det 

saknas kunskap om sufism bland ”svenskar”. Det är bland den egna minoriteten med 

turkisk bakgrund som kvinnorna menar att de istället tvingas möta fördomar riktade mot 

dem som sufier. Detta kan bero på att de inte offentligt berättar att de är sufier utan endast 

presenterar sig som muslimer. Som jag tidigare nämnde i avsnittet om drömmar och 

närvaro, tycker kvinnorna att det är svårt för utomstående att förstå att de är sufi om de 

inte själva berättar det. Louise skulle aldrig presentera sig som sufi, berättar hon. Hon 

                                                 
178 Jfr Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.203. 
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menar att det finns för lite kunskap om islam och att det finns fler nyanser av islam än att 

bara vara sunni- eller shiamuslim. 
JEANETTE: Man går ju inte direkt och annonserar ut att, det räcker ju med att man är muslim 
bara det tar ju tid att smälta och sedan ska man gå och säga. Det här med tarikat när man 
översätter det. Det blir ju sekt, vad ska man säga? Jag är med i en sekt? Då skulle de bli mer, 
hoho [illustrerar med ljud att omgivningen skulle anse henne vara galen], eller hur? 

 
Carina berättar under intervjun att hon för några år sedan när hon sökte arbete blev 

diskriminerad på grund av sin muslimska klädsel. Det var under en anställningsintervju, 

men hon tror att det är något som har förändrats. Istället tror hon att diskrimineringen 

idag inte sker öppet. Månssons studie visar att det för hennes informanter var sjalen som 

utgjorde en problematik och det som gjorde dem sårbara mot fördomarna från 

omgivningen. Månsson problematiserar den muslimska synliga identiteten och klädseln 

som är det som väcker reaktioner hos omgivningen. Hon menar att hennes informanter 

ständigt sågs som ”offensiva objekt”.179

 

 De var hela tiden beredda på att bli trakasserade av 

omgivningen genom ord och blickar Månsson beskriver det som ”sammandrabbningar”. 

Min studie har dock inte gett några sådana slutsatser.   

Även om de intervjuade kvinnorna inte beskriver sig uppleva trakasserier är min tolkning 

att det hela tiden handlar om en balansgång. Det är inte alltid enkelt för kvinnorna att röra 

sig i offentliga rum på grund av deras klädsel och som muslim. Bland den turkiska 

minoriteten möter de istället fördomar riktad mot dem som sufier. Flera av kvinnorna 

uppger i sina intervjuutsagor att de inte öppet kallar sig sufier. Varför det är så är det ingen 

som förklarar, men enligt kvinnornas berättelser är det många människor som saknar 

kunskap kring sufism och Nakşibendiorden. Detta verkar bidra till att kvinnorna inte talar 

öppet kring sin sufi-tillhörighet. Det kan även finnas en förklaring i att de vill undvika att 

hamna i en diskussion om det. Karlsson Mingantis studie visar att de ständiga 

trakasserierna mot hennes informanter ledde till negativa funderingar och uppfattningar av 

händelser.180

 

 Jag har bland mina intervjuade kvinnors beskrivningar inte sett några 

tendenser till att de som muslimer skulle tolka händelser negativt som en konsekvens av 

trakasserier eller andra negativa upplevelser.  

Månsson menar att de konvertiter som hon intervjuat i sin avhandling skapar strategier. 

Den vanligaste strategin bland Månssons informanter var att ignorera trakasserierna och i 

vissa fall gå in i en diskussion för att hantera sammandrabbningarna med omgivningen.181

                                                 
179 Min översättning. Månsson talar om “offensive object”.  Månsson, Becoming Muslim, 2002, s.163-165,184, 
201, 213-220. 

  

180 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.59. 
181 Månsson, Becoming Muslim, 2002, s.164. 
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De strategier som kvinnorna i min studie utvecklar är snarare att inte offentligt gå ut med 

att de tillhör en sufiorden eller bara berättar för den närmaste omgivningen och familjen. 

Människors fördomar tolkas av kvinnorna som grundade i okunskap. Det är bara Pernilla 

som menar att blickar från omgivningen kan vara påfrestande när hon rör sig utanför sina 

hemtrakter. Sultán Sjöqvists anser i sin studie att kläderna för hennes informanter har en 

preventiv funktion.182

Balansgång i det svenska samhället 

 Sultán Sjöqvist tolkar det som att kvinnorna har en ansvarighet för 

sociala relationer i vardagen och hur man som muslimsk kvinna bör klä sig. Jag 

återkommer till detta i det avsnitt som handlar om kontakt med män.  

Att som sufi välja att arbeta eller studera är inte alltid problemfritt, enligt Pernilla. Ingrid 

menar att det omgivande samhället inte influerar dig som sufi. Det är hur du är som person 

och dina böner som är avgörande, enligt Ingrid. Frida berättar att hon försöker följa alla 

regler och lagar som är grundade i vad hon anser vara islam. Det tolkar jag som en strävan 

efter ett medvetet förhållningssätt. Dessutom försöker hon samtidigt förhålla sig till det 

svenska samhällets normer. Kvinnornas utsagor kan tolkas som att de upplever att de kan 

praktisera islam utan problem i Sverige. Frida tolkar hur hon förhåller sig till flera diskurser 

och islam som meningssystem samtidigt. Kvinnorna tycks hela tiden gå en balansgång 

mellan olika diskurser. Det som för dem utgör islam är det som jag menar är deras 

meningssystem. Men det är inte alltid som islam är tongivande av de ovannämnda, utan det 

beror på situationen och var kvinnorna befinner sig just då. Kvinnornas strategier och hur 

de tolkar det egna meningsskapandet är olika från individ till individ. Dessa strategier går 

även att koppla till debatten om blågul islam och euroislam, om hur islam påverkas av den 

omgivande kontexten.183

Kontakt med män 

 Kvinnornas tal om deras tolkningar och handlingar som en 

balansgång visar hur svensk kontext formar kvinnornas reproduktion av islamiska 

strukturer.  

Karlsson Minganti lyfter i sin avhandling fram begreppet ”särartsfeminism” genom det hon 

kallar ”respektfull könskomplementaritet”. Hon menar att hennes studerade muslimska 

tjejer verkar för en ”respektfull könskomplementaritet” att begreppet bör förstås som en 

särartsfeminism som är baserade på ”Idén om två absoluta, biologiskt (gudomligt) determinerade 

                                                 
182 Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer”, 2006 s.124. 
183 Westerlund, Eurosufi-universalism och konvertiter. I Westerlund, (red.) Levande sufism 2001, s.85-106. 
Larsson, Finns det en blågul islam? i Religionshistorisk årsskrift 2001, Volym 10. 2001, s.171-181. 
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kön, med skilda egenskaper och roller, som kompletterar varandra på ett positivt sätt (t ex mannen som 

”utrikesminister” och kvinnan som ”inrikesminister”).”184 ”Där kvinnor och män är tilldelade skilda 

egenskaper, roller och plikter enligt en gudomlig plan”.185 De kvinnor som jag har studerat speglar i 

sina berättelser en utpräglad ”respektfull könskomplementaritet” som påverkar hur 

kvinnornas strategier utformas, men även normerna för den omgivande kontexten. Frida 

berättar under intervjun att hon är uppvuxen i Sverige och därför har svårt att undvika att 

ta i hand på arbetsplatsen. Jag tolkar hennes resonemang som att hon inte vill verka oartig. 

Utifrån Fridas utsaga kan det tolkas som att kvinnorna förhållningssätt till svensk kontext 

påverkar deras tolkningar av det de anser vara islam, då fenomen som i svensk kontext 

utgör normen luckrar upp kvinnornas tolkningar och norm. Det går i linje med till exempel 

professor Antoon Geels som menar att sufism färgas av den kultur där den befinner sig. 

Geels förklarar att till exempel en javanesisk mystiker inte uttrycker sig på samma sätt som 

en mystiker från Turkiet, Centralasien eller från någon annan plats i världen. Han anser att 

den moderna forskningen pekat på en rad inflytanden från den omgivande sociokulturella 

världen.186

 

 Hur kvinnornas rörelsefrihet påverkas av omgivande kontext är något som jag 

belyser i nästa avsnitt av kapitlet under rubriken Skillnad på kvinnornas rörelsefrihet i Turkiet och 

Sverige. 

Pernilla menar att kvinnornas strävan inom orden att hålla avstånd till män och som ibland 

kan vara svårt i det svenska samhället.187

PERNILLA: […] när man ska söka läkarvård. Då behöver man veta om det är kvinnlig eller 
manlig läkare? 

 

JOHANNA: Hur brukar du lösa såna situationer? 
PERNILLA: Jag brukar vara lite fräck faktiskt och fråga på telefon när jag ska boka. Jag frågar, 
vad heter hon. Jag frågar inte om det är en kvinnlig eller manlig doktor, utan vad heter hon? 
Och om det är en hon, så säger de det namnet eller om och om det är en han så säger de men 
han heter såhär. Ett par gånger har jag [då] avbokat. 

 
Att som kvinna var ensam med en man i ett rum undviker Pernilla i den mån det går. Det 

som är jobbigast enligt Pernilla är ändå handskakningen.188

JOHANNA: Skakar du hand? 

 

PERNILLA: Nej.  
JOHANNA: Hur blir de då? 
PERNILLA: En del blir sura och en del håller kvar hand och tittar, medan jag säger det och så 
gör jag såhär [visar med kroppen]. Det har hänt ett par gånger på jobbet också […]. 
JOHANNA: Förklarar du då? Att du inte tar hand eller säger du, hej, hej? 
PERNILLA: Jag säger hej, hej och jag kan inte, säger jag. 

                                                 
184 Karlsson Minganti, Muslima, 2007 s.269. 
185 Ibid. s.102. 
186 Antoon Geels, Muslimsk mystik: Ur psykologisk synvinkel, 1999, s.18. Jfr Roy Globalized Islam: the Search for a 
New Ummah, 2004 s.218-222. se även Westerlund, Eurosufi-universalism och konvertiter. I Westerlund, 
David (red.) Levande sufism, 2001.  
187 Jfr Karlsson Minganti Muslima, 2007 s.144. 
188 Jfr Karlsson Minganti Muslima, 2077 s.205. 
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JOHANNA: Mmm 
PERNILLA: Om de tittar frågande då, så säger jag, jag är muslim, jag kan inte. 

 
Carina och Louise berättar att de inte heller skakar hand med män. Louise uppger även att 

hon undviker att titta män i ögonen. Carina tror att generationen efter henne kommer att 

ha det lättare som muslim i Sverige. Hon menar att det redan idag finns en helt annan 

medvetenhet bland omgivningen kring att till exempel muslimska kvinnor inte skakar hand 

med män. Hon berättar också att det kan vara känsligt när det gäller ögonkontakt med det 

motsatta könet och att detta är något som hon undviker. Frida anser sig inte själv vara noga 

jämfört med de andra sufikvinnorna i orden. Hon berättar att hon känner att hon har 

friheten att kunna göra som hon vill göra som sufi i Sverige. Problematiken sker främst när 

det gäller att försöka undvika kontakt med män.  
FRIDA: [skrattar] […] T.ex. en riktig muslimsk kvinna ska ju inte prata med andra män och 
eller gå och hälsa män. Jag gör det pga. mitt jobb. De föräldrar som jag träffar skakar jag hand 
med och pratar med dem dagligen på det viset. Jag vet inte, om jag ska koppla det till sufi eller 
nåt, för det är ändå muslimskt. Kvinnor bör inte göra det, vissa saker kan jag inte göra. Kan 
inte och kan inte, men jag kanske inte har kommit [dit] ännu. Jag kanske är uppväxt här [i 
Sverige] och levt det här livet. Jag kan inte bara [ge upp det] det går inte för mig, [inte] ännu. 

 
Jag tolkar Fridas tolkning som att hon ännu inte är redo. Det kan på samma gång vara ett 

sätt för henne att skapa mening i sådana situationer. Fridas ordval av en ”riktig” sufi 

skildrar omgivningens krav och en rådande diskurs kring vad som är idealet för henne som 

sufikvinna. Frida till exempel menar att hon på sin arbetsplats inte har tagit det steget 

ännu.189 Hon uppger under intervjun att hon inte ser sig som praktiserande i samma 

omfattning om hon jämför sig med de andra kvinnorna i gruppen. Fridas egen tolkning 

kan kopplas till Göran Larssons perspektiv som menar att den nya generationen muslimer 

har en annan förförståelse till sin fördel genom att de är uppvuxna i en svensk kontext. De 

behärskar språk och kultur på ett helt annat sätt. Viktiga frågor för unga muslimer idag är, 

enligt Larsson, vilka islamiska tolkningar som ska gälla och hur man som muslim ska leva i 

en icke-muslimsk stat/kontext? Han anser att det är det omgivande samhällets attityd som 

kommer att påverka islams utveckling i Sverige.190

  

 Fridas förhållningssätt tolkat utifrån 

Larssons perspektiv visar en balansgång mellan islamisk diskurs och svensk kontext. 

Samtidigt menar jag att det tydliggör hur stort ansvar som vilar på individen när det gäller 

tolkningen av förhållningssätt, när det inte finns en, sedan länge, etablerad islamisk 

infrastruktur och tolkning i den kontext som individen befinner sig i. 

                                                 
189 Jfr Karlsson Minganti Muslima, 2007, s.205. 
190 Larsson, Göran. Muslimer i Sverige. i Sander, Åke & Andersson, Daniel. (red.) Det mångreligiösa Sverige: ett 
landskap i förändring, 2005 s.447-490. 
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 Det är, som Pernilla uppger i intervjun, i samband med arbete, skola och sjukvård som de 

problematiska situationerna kan uppstå. Det är i de offentliga rummen som kvinnorna 

utvecklar olika strategier för hur de ska hantera situationen. Jag menar att kvinnorna är 

medvetna om att kontakten inte helt går att undvika, men att de försöker undvika den 

manliga kontakten i den mån det går. När ett av dessa oundvikliga möten uppstår med det 

motsatta könet beskrivs handslaget som något som utgör en central och känslig del i mötet 

med män. Att göra som vissa av kvinnorna uppger, att gå ifrån den svenska 

majoritetsnormen där man tar i hand och undviker handslag, gäller inte för alla de 

intervjuade kvinnorna. Karlsson Minganti menar att detta demonstrerar hur ”situationellt” 

religiösa tillämpningar kan verka, eller inte verka.191

Skillnad på kvinnornas rörelsefrihet i Turkiet och Sverige 

 Kvinnornas strategier i de offentliga 

rummen för att kunna upprätthålla de religiösa normerna är något utav en balansgång. 

Vissa möten går strategiskt att undvika men inte alla. Då ger kvinnorna med sig och ger 

vika för mötet men sedan har kvinnorna olika individuella strategier för hur de praktiskt 

hantera kontakten med män. Som jag lyfte fram i avsnittet om kläder menar både Sultán 

Sjöqvist och Månsson att kvinnor klär sig preventivt för att inte väcka uppmärksamhet. 

Klädseln kan vara en strategi för hanterandet av kontakter med män. Kvinnorna klär sig 

”anständigt” i heltäckande kläder för att undvika sådana situationer. Jag vill här lyfta fram 

kvinnornas problematisering av mötet med utomstående män. Det är inte mötet med andra 

kvinnor som utgör det problematiska. När jag frågade informanterna vad som kan vara 

svårt i vardagen för dem som sufikvinnor, är det endast Carina som berättar om att 

muslimska kvinnor kan se ned på utomstående kvinnor som inte är muslimer, men att det 

är något som hon själv tar avstånd ifrån. 

Louise uppger att det enda som skulle ha varit annorlunda om hon hade bott i Turkiet som 

sufi är att hon då hade kunnat träffa sin şeykh oftare. Att leva som sufi tror hon inte skulle 

vara någon skillnad. Hon berättar även att hon som kvinna skulle ha svårt att röra sig lika 

fritt som i Sverige och i och med att hon bär sjal hade hon inte kunnat gå på universitet. 
 
Pernilla menar i intervjun att det på ett sätt är en annan frihet att vara sufi här i Sverige än i 

Turkiet för där är det lättare att vara muslim även om verksamheten bland sufier 

hemlighålls utåt. Men hon säger på samma gång att det är svårt att för henne uttala sig om 

detta då hon bara befinner sig i Turkiet på semester. När hon varit i dergah i Turkiet har det 

hemlighållits, enligt henne. Carina uppger under min intervju med henne att hon tror att 

                                                 
191 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.204. 
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det hade varit svårare att leva som muslim i Turkiet. Hon ger som exempel att man där inte 

får studera vid universitet om man har sjal. Enligt henne skulle det vara svårare att hinna 

med allt där som en sufi ska göra. Carina säger att det vimlar av derghor i Turkiet, men ändå 

hinner hon inte på semestern besöka en enda. Hon uppger att både hennes man och hon 

inte vill att hon ska gå någonstans ensam när de befinner sig i Turkiet. Carina menar att det 

då blir ett projekt att ta sig någonstans. Det är däremot annorlunda i Sverige, för här rör 

hon sig friare och det accepterar hennes man. Ingrid menar att det är hennes man som 

anser att hon som kvinna inte ska åka ensam någonstans som kvinna i Turkiet. Däremot 

har han ingenting emot det när de befinner sig i Sverige. I Turkiet till exempel är det 

hennes man som går och handlar mat medan Ingrid i Sverige sköter det själv. När det gäller 

meningsskapande i offentliga rum är den turkiska kontexten ett tydligt exempel på när 

kvinnornas rörelsefrihet omförhandlas beroende på situation och kontext. Det som inte är 

möjligt i en turkisk kontext är det i en svensk kontext.192

INGRID: Alltså när vi var där borta [i Turkiet].  

 Flera av mina informanter tycker 

alltså att de har en annan frihet i Sverige än vad de skulle ha om de bodde i Turkiet; 

JOHANNA: Mmm. 
INGRID: Jag kunde inte gå till dergah eller lokalerna. Det var inte samma frihet, alltså det är 
inte likadant. 
JOHANNA: Du menar att du som kvinna inte kan röra dig lika fritt? 
INGRID: Ja, eftersom det inte var någon runtomkring mig som var eller hade eller som var 
sufi, då fick man typ resa en kvart, tjugo minuter. 
JOHANNA: och då blir det mycket svårare? 
INGRID: Och det gick inte eftersom vi bodde ju med svärfar, och allt det där, och han 
[hennes man] kunde inte alltid ta bilen och köra mig, fram och tillbaka […]. 

 
Ingrid berättar att även om det förekommer hatme, sker det inte i hennes närhet. Därmed är 

det svårare för henne att som kvinna ta sig dit ensam. I Sverige menar Ingrid att det blir 

mer en naturlig del av vardagen att kvinnorna träffas. När Ingrid befinner sig i Turkiet 

menar hon att hon inte själv kan bestämma att hon ska åka någonstans för det innebär i sin 

tur att någon annan måste skjutsa henne.  
 
Min tolkning av vad som är tillåtet eller inte för kvinnorna är tydligt beroende av vilka 

miljöer och vilka diskurser som är rådande där de befinner sig. Det är olika normer 

beroende på plats och rum. Om det till exempel är vanligt att kvinnor i en svensk kontext 

rör sig fritt så berör det kvinnorna och deras mäns förhållningssätt och tolkningar av hur 

deras fruar tillåts röra sig. Det kan tolkas som att det finns olika rum där olika diskurser 

råder. I dergah som kan tolkas som ett stängt kvinnorum och där till exempel endast 

kvinnor rör sig har kvinnorna full rörelsefrihet. Utöver de stängda kvinnorummen är det 

endast i hemmen som kvinnorna uppnår full rörelsefrihet. Kvinnorna får även en annan 
                                                 
192 Jfr Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer”, 2006, s.125. 
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rörelsefrihet i svensk kontext och som påverkas av hur normen för den ”svenska” 

kvinnans rörelsefrihet ser ut. Utifrån de intervjuade kvinnornas utsagor kan de i Sverige 

röra sig och ta sig till och från platser på ett annat sätt. 
 
Kvinnornas berättelser visar även hur deras makars individuella tolkningar påverkar till 

exempel hur vissa av kvinnorna inte tillåts åka kollektivt medan andra anser det vara tillåtet. 

Ett annat exempel är hur detta enligt min tolkning för en av kvinnorna inte utgör något 

problem då hon har körkort och därmed en utökad rörelsefrihet, detta då bilen innebär ett 

tillåtet sätt att färdas i. Utifrån kvinnornas utsagor som beskriver hur det är lättare för dem 

att röra sig i Sverige, gör jag tolkningen att det kan bero på svensk kontext och hur de 

tillhörande diskurserna för kvinnlig rörelsefrihet ser annorlunda ut här än i Turkiet. I 

Turkiet menar kvinnorna själva att det är ännu svårare för dem att själva ta sig till och från 

platser. Jag menar att kvinnornas beskrivningar visar att deras meningsskapande skiftar 

beroende av sammanhang. Karlsson Minganti kallar påfrestningen att leva under flera 

maktordningar för ”multipelt förtryck” och beskriver även hanterandet av detta. Detta 

utrycks bland Karlsson Mingantis informanter på olika sätt.193

 

 Mina informanters tillvaro 

kan utifrån begreppet ”multipelt förtryck” spegla att de inte förhandlar utifrån en 

maktordning eller diskurs utan hur de påverkas av flera maktordningar samtidigt. 

Kvinnornas förhandlingar präglas alltså av flera maktordningar. De diskurser som för mig 

framträder tydligast är en omgivande jämställdhetsdiskurs i det svenska samhället där 

kvinnor och män jämlikt ska dela på arbetsuppgifterna i hemmet och där kvinnan inte är 

beroende av mannen för sin rörelsefrihet. Samtidigt präglas kvinnorna av en 

”könskomplementär diskurs” där en manlig eskort ingår och som är den del av islamiska 

diskursen. Jag kommer i nästa kapitel ytterligare förtydliga resonemanget kring kvinnornas 

förhållningssätt när det gäller manlig eskort. Hur kvinnorna beskriver sina förhandlingar 

mellan dessa olika diskurser kan ses som en balansgång mellan olika maktordningar. Jag 

tolkar det som att kvinnorna utifrån de omgivande maktordningarna försöker hitta en 

fungerande väg. En väg där en diskurs grundad i vad de skulle definiera som islam är det 

som är normerande för kvinnorna och präglar deras handlingar och beslut. Detta då 

kvinnornas utgångspunkt i alla förhandlingar är att vilja leva i enlighet med islam och inte 

vill göra något som går emot det. 

  

                                                 
193 För närmare beskrivning Se Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.58. 
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Kvinnornas ökade rörelsefrihet i en svensk kontext visar att kvinnornas tolkningar och 

handlingar är förhandlingsbara. Ett exempel är att Ingrid menar att det i Sverige är hon 

som handlar mat medan det i Turkiet är hennes man. Kvinnornas diskussion och 

tolkningar kan kopplas till begreppet ”Taktisk ortodoxi” som Karlsson Minganti menar 

möjliggjorde en temporär maktförskjutning för hennes informanter.194

                                                 
194 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.208. 

 Begreppet innebär 

att tolkningar sker inom den islamiska diskursen och är en strategi för att kvinnornas 

argument ska få en större slagkraft och kunna genomföras. Under en sohbet som jag var 

med på menade föreläsaren att det ingår i mannens plikter att stå för handlandet av maten, 

kring detta uppstod sedan en diskussion. I det sammanhang som det berättades i förstod 

jag det som en strategi och tolkning av kvinnorna och att det kan bli ett argument för dem 

att få sina makar att med hjälp av islamiska argument hjälpa till mer hemma. Detta visar på 

hur kvinnorna också använder olika diskurser i sin förhandling i den vardagliga tillvaron 

och även något som skulle kunna kopplas till ”Taktisk ortodoxi” enligt Karlsson Minganti.  
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KAPITEL 7 - Gemenskapen mellan systrarna 
Kvinnlig aktivism och gemenskap 
 
Under ett av mina besök i dergah samtalar jag med kvinnorna om deras gemenskap. De 

kvinnor som då är där beskriver en vänskap som är något mer än ”vanlig” vänskap. De 

menar att de är medvetna om hur olika de är som personer men att det inte står i vägen för 

vad de kallar systerskap. Det är islam som har förenat och förenar dem och de band som 

förenar dem beskrivs som oerhört starka.195 Något annat som jag anser förenar dessa 

kvinnor är deras moderskap. Deras samtal under mötena präglas starkt av tal om barn och 

familj om man bortser från de religiösa föreläsningarnas efterföljande diskussioner. 

Samtalen i dergah som jag har deltagit i handlar mycket om den egna familjen och barnen. 

Det är endast jag under alla möten som inte har barn och är gift.196 Kvinnornas gemenskap 

baseras på att alla kvinnor där delar samma religiösa meningssystem. Verksamheten och 

kvinnornas aktiviteter handlar om upprätthållandet av gemenskapen och ett gemensamt 

meningssystem. Anledningen till att kvinnorna huvudsakligen samlas är för att göra zikir 

tillsammans. Det är ritualen som är det sammankallande och det centrala i mötena. Genom 

zikirritualen tar möten och gruppen en symbolisk form och för de kvinnor som deltar i 

ritualen stärks gemenskapen och enligt McGuire symboliserar och stärker detta 

individernas hängivenhet i gruppen. 197

Ett kvinnligt nätverk 

 Ritualen ger symbolisk form till gruppens enhet och 

deltagande individer symboliserar sin hängivenhet. 

Precis som jag tidigare har påpekat, är gemenskapen bland kvinnorna viktig och de har en 

tät kontakt även utanför mötena. Gemenskapen har även en annan funktion av ett nätverk 

vilket jag i det här avsnittet ska belysa.  
 
Carina berättar att kvinnorna umgås även utanför dergah. De går och handlar tillsammans 

och fikar hemma hos varandra. Flera av kvinnornas barn går i samma skola vilket gör att 

de även samåker dit. För de sufikvinnor som bor en bit bort är det inte samma täta 

umgänge, med de systrarna är det istället telefonkontakt som gäller. Banden mellan systrarna 

förstärks ytterligare genom en närhetsprincip, desto närmare man bor varandra desto 

lättare är det att knyta starkare band genom att det då även är lättare att kunna träffas 

oftare än bara i dergah och på hemma-hatme. Har någon av kvinnorna problem hemma med 

till exempel sin man, är de andra kvinnorna ett stöd dit man kan vända sig för att tala ut. 

                                                 
195 Fältanteckningar från 11/10-2007 i dergah. 
196 En vecka efter fältstudierna avslutades gifte jag mig. 
197 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s.71, 100. 
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Den kvinnliga gemenskapen skulle kunna beskrivas som ett slags socialt nätverk med en 

stödfunktion dit de kan vända sig om de behöver tala ut eller rådfråga någon. Pernilla 

beskriver i intervjun en gemenskap dit kvinnorna vänder sig vid problem. De som är med i 

sufiorden ska ta hand om varandra som systrar enligt Louise. Hon menar att hon känner en 

annan kärlek till dem som är sufier. Ingrid berättar under intervjun att sufikvinnorna ställer 

upp för varandra i svåra situationer och att man håller ihop.  
INGRID: Ja, ställer upp för varandra, så ringer de [sufiler]. Är det något du behöver, man kan 
säga att ibland känns det som att man är mer nära än ens egen syster. 
JOHANNA: Mmm. 
INGRID: Man har mer kontakt och kan be mer om hjälp och sådär faktiskt. Det är inte riktiga 
systrar med [en] gemensam mamman […]. 
JOHANNA: Så det är mer än en vän liksom? Det är närmare band? 
INGRID: Mmm, såklart inte med alla men… 
JOHANNA: Nej. 
INGRID: Men man träffar dem som, man kanske inte ens skulle träffa om man inte hade 
gemensamma vänner. 

 
Det kvinnliga nätverkets funktion har en social prägel och man kan vid behov bistå 

varandra. Frida berättar också liksom Ingrid att man gärna ställer upp för varandra. Har 

hon till exempel inte tänkt gå till dergah passar hon gärna sin systers barn för att hon istället 

ska kunna gå dit. Detta eftersom en ny regel precis införts i dergah och det är att det ska var 

barnfritt.198

FRIDA: […] då säger jag idag ska jag inte gå till dergah. Jag kanske är mensig eller någonting, så 
att bara kom och lämna dem. Så får hon gå och göra det [hatme], då får jag dua[bonus] från 
henne, förstår du? Alltså att hon kan göra hatme. Men då kanske jag får någonting från henne. 
Man behöver inte göra hatme hela tiden, utan man kan kanske få från [någon annans hatme] så 
det känns tryggt att jag ställer upp för dem.] 

 

 
Ibland när Frida haft en dålig dag och bråkat med sin man menar hon att det är skönt att 

komma bort, utan att behöva berätta vad det är som tynger henne och att bara träffa de 

andra kvinnorna och lyssna på sohbet. Frida berättar att hennes umgänge med de andra 

kvinnorna är något som hjälpt henne när hon är nedstämd  
FRIDA: Ja, t.ex. det som är skönt är att sufisyrrorna eller sufiabla[sufistorasyster], de tvingar 
aldrig [en]. De kan ju inte tvinga mig till något för det är ju ens egen liv. Vad man vill göra eller 
inte göra […]. 

 
Kvinnornas beskrivningar av hur sufism lyckas ge dem lugn och harmoni tolkar jag som att 

det hjälper dem att förstå sig själva. Det sker främst genom att de bland annat kan tala ut 

hos varandra, rådgöra kring olika problem och bekymmer i deras liv men på samma sätt 

fungerar de religiösa ritualerna rogivande. Kvinnornas nätverk kan ses som en del av en 

större struktur, där kvinnorna själva upprätthåller och reproducerar kvinnlighet genom 

interaktion. Det kan även vara ett sätt för kvinnorna att komma hemifrån med eller utan 

barn och en chans att få egen tid. En vilja att engagera sig inom ordensverksamheten är 

                                                 
198 Ammande barn och barn från sex år tillåtna. 
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argument som försvårar ett ifrågasättande av en redan initierad äkta man. Genom 

kvinnornas aktiviteter och gemenskap skapas och upprätthålls ett systerskap som på 

samma gång tillskriver kvinnorna en tillhörighet och en roll i ett religiöst sammanhang. 

Kvinnornas täta kontakt och interaktion konstruerar och upprätthåller en syn på hur en 

sufikvinna bör vara. Det här bör även sammankopplas med det som jag tidigare påvisat i 

uppsatsen, när det gäller kvinnornas tal om ”påminnelse” som visar liknande tendenser.  

Mötena en möjlighet för kvinnorna att ses 
Kvinnorna visar varandra omtanke när de träffas under mötena. När Frida inte har varit i 

dergah på flera veckor berättar hon att hon känner en saknad. Liknande känslor beskriver 

hon även om hon inte har varit med på hemma-hatmen på länge. Hon uppger då att hon 

upplever en tomhet och saknad. Det blir inte heller av att hon tar sig tid för att göra hatme 

hemma om hon missar den gemensamma. Hon säger under intervjun att 

kvinnogemenskapen gör henne starkare och likaså att lyssna på sohbet upplever hon som 

stärkande. Att gå till dergah under helgerna är något som Ingrid inte vill missa. Det blir ett 

tillfälle och en anledning för kvinnorna att träffas. När det gäller kvinnogemenskapen och 

att träffas tillsammans för att göra hatme menar Ingrid att hon inte skulle göra hatme hemma 

ensam. Här i Sverige träffas de under bestämda tider och gör hatme tillsammans. När hon 

var i Turkiet berättar Ingrid att hon inte gjort hatme en enda gång under sin tre månader 

långa vistelse. Ingrid säger i intervjun att det fick henne att längta tillbaka till Sverige, till 

dergahn och sina sufivänner och att få göra hatme tillsammans med de andra kvinnorna.  
 
I min intervju med Pernilla berättar hon att om man har missat en bön eller inte har kunnat 

gå till hatme finner kvinnorna tröst hos varandra. Jag tolkar det som att kvinnorna stödjer 

varandra. Jag förstår dessutom Pernillas val av ordet tröst utifrån som något som speglar 

hur kvinnorna inom gruppen blir nedstämda och behöver uppmuntras om de inte kan 

genomföra de olika ritualerna. Enligt Pernilla brukar systrarna tipsa varandra om böcker 

eller artiklar i de båda tidningarna som deras tarikat ger ut. Frida menar att det är lättare att 

se till att hatmen blir av om man gör den tillsammans. Även om alla kvinnorna inte känner 

varandra lika bra berättar Frida att de ändå har starka band till varandra. Fridas 

beskrivningar av saknad och tomhet och kvinnogemenskapen som något stärkande tolkar 

jag på samma gång som att ritualerna och gemenskapen fyller ett tomrum och att hon 

uppfattar sig som svag utan gemenskapen. Genom att kontinuerligt träffa kvinnorna på 

möten socialiseras de in i en kvinnlig sufi-tillhörighet och en gemenskap som upprätthålls 

och reproduceras genom kvinnornas ständiga interaktion med varandra. 
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Sufi-systerskap och kvinnlig gemenskap 
Enligt Jeanette handlar gemenskapen inte om vilken etnisk bakgrund kvinnorna har utan 

att man har samma intention och mål i livet. Hon säger att gemenskapen grundar sig på att 

de alla tillhör samma şeykh. Jeanette menar att hon kan öppna sig mer för de andra 

sufikvinnorna än med sin familj. Hon berättar att kvinnorna har en annan förståelse för 

varandras problem till skillnad från någon utomstående. Enligt mig delar kvinnorna samma 

diskurs och olika meningsskapande mål som de satt upp tillsammans inom gruppen.  
 
Jeanette berättar under intervjun att trots att hon inte alltid hinner gå till dergah har hon 

daglig kontakt med de andra kvinnorna genom telefonkontakt. Det finns en trygghet i den 

kvinnliga gemenskapen och huvudsaken är att de faktiskt träffas och inte vad de gör när de 

väl träffas enligt Frida. En av de studerade kvinnorna är under fältstudieperioden sjuk och 

när hon efter ett kort uppehåll återkommer till dergah frågor jag hur hon mår. Hon ler mot 

mig och svarar; ”Jag mår mycket bättre nu när jag har fått träffa mina systrar igen”. Jag tolkar det 

som att den täta kontakten mellan kvinnorna gör att ordningen kontinuerligt upprätthålls. 
 
Kvinnornas beskrivningar av systerskapet handlar om att förenas genom medlemskap i 

orden, men även som muslimer och att de delar samma världsbild. Enligt kvinnorna gäller 

systerskapet endast de som är initierade och som har tagit emot tövben. Gemenskapen 

beskrivs även av de själva som stark och kvinnorna delar inte bara det möte som sker i 

dergah utan de har även vardaglig kontakt ofta via telefon. Gruppen har för de intervjuade 

kvinnorna en väldigt central roll. Gruppkänslan av ett systerskap som sträcker sig över 

blodsband är det de strävar efter och de menar att de förenas i sin strävan att komma 

närmare Gud. Genom sin religiösa praktik och individernas egen tro som de delar i 

gemenskapen, upprätthålls meningssystemet inom gruppen. Systerskapet förstärks troligen 

av att många av kvinnorna inte känner att de kan vara öppna med sitt medlemskap i orden 

bland sin omgivning. Rädslan för att omgivningen inte ska förstå och eller ha förståelse för 

kvinnornas sufi-tillhörighet, gör att gruppen av systrar förstärks ytterligare. Det kan bidra till 

att skapa en ”vi” och ”dom” känsla, där ”vi” är kvinnorna och ”dom” de som står utanför 

grupperingen. Carina menar att hon genom detta nått längre än till exempel andra 

muslimska kvinnor som började praktisera samtidigt som henne. På ett sätt menar hon att 

det är tack vare den tarikat hon tillhör och indirekt också tack vare kvinnogemenskapen 

och hur de stödjer varandra i den andliga vägen. Carinas beskrivningar av gemenskapen 

tyder på ett tydligt ”vi” och ”dom” perspektiv även i förhållande till andra muslimer. 
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Carina menar att en del i den starka gemenskapen är att de umgås och delar varandras 

vardag och hon berättar att det är ännu starkare gemenskap mellan de som bor närmare 

varandra och som inte bara träffas i dergah.  
CARINA: Det gör ju att man blir mer nära, mer stark i och med att vi samtidigt är sufisystrar. 
Sufisystrar som vi säger. Så det stärker ju även. De blir påminda [om islam]. Jag blir påmind. Det 
blir mer, man pratar mer. Ja, man pratar inte [om]så mycket vardagligt. Det är klart, att vi pratar 
vardagligt, självklart yani. Vilka gör inte det? Men jag menar målet är ju egentligen att vi ska ju 
försöka koppla bort det världsliga och det vardagliga när vi träffas. Att vi ska prata om andra 
saker, men det faller sig naturligt.  

 
Genom att vara aktiv sufi och utföra de religiösa plikterna som till exempel att be och göra 

zikir blir man automatiskt starkare både som sufi och som person menar Carina. 
JOHANNA: Men ditt förhållande och er gemenskap, skulle du säga att det är starkare än en 
vanlig, kompis [relation]? Förstår du vad jag menar? 
CARINA: Jo, men för om jag jämför, nu har jag ju inga andra, kompisar kvar. Men om jag 
skulle jämföra [med] det jag kommer ihåg och det som jag har känt med andra kompisar? Det 
går inte att jämföra, [med] det här är. Det är inte utav ingenting man kallar sig systrar, jag menar 
sufisystrar. 
JOHANNA: Är det mer som en familj? 
CARINA: Ja, man kan säga det. Man kan säga det för man blir så. Ja, man är bundna till 
varandra, inte så liksom inte på ett dåligt sätt. Alltså vi är för alltid knutna till varandra på något 
sätt, alltså det är svårt att förklara men… 
JOHANNA: Jag tror jag förstår. 
CARINA: Alltså det är liksom, den andliga kontakten som gör att man knyter de här banden 
till varandra. De är osynliga men de känns och de finns där.  

 
Såhär beskriver Louise gemenskapen mellan systrarna: 
 

JOHANNA: Hur skulle du beskriva gemenskapen i er dergah nu då? Eller bland er systrar som 
ni brukar kalla varandra? 
LOUISE: Ja, vi är mer, när jag går till dergah, det känns som om jag går hem till min pappa och 
träffar mina systrar. 
JOHANNA: Mmm 
LOUISE: Det är så det känns vi har så mycket respekt, så mycket kärlek, och alla är 
accepterade såsom de är. Vi går inte och byter på någon. Vi säger inte du ska prata såhär eller 
du ska prata fint eller du ska klä dig så här. Alla klär sig som de vill men ändå är de omtyckta. 
Det är något som man inte har planerat innan. Man har inte suttit i flera år tillsammans och 
hittat den här vänskapen utan det bara blev såhär [knäpper med fingrarna]. Jag blev Nakşibendi 
och så var jag en av deras systrar. Oj, liksom! Det kändes jättekonstigt. Hur kan man ha en 
sådan här kärlek, mot någon som man inte känt [tidigare] i sitt liv någon gång?[…]. 

 
LOUISE: Alltså det här för ihop oss, det här andliga, noor[ljuset/själen] som vi får. [Det] gör att 
vi inte kan vara utan varandra. Det känns som, om jag inte träffa [namn på en kvinna] på två 
veckor då kan jag känna, [illustrerar genom att dra efter andan]. Var är mitt hjärta, var är min 
arm liksom. De känns som en del av kroppen, jag har behov av att se dem. Jag känner mig 
stark, trygg[då]. Det känns som att om jag inte skulle se mina barn på två dagar skulle jag vara 
helt knäpp, jag skulle sitta och gråta. Det känns samma sak inför de också, det är nog känslorna 
som gör att man håller kontakten.  

 
”Den andliga gemenskapen” är det som beskrivs av både Louise och Carina som den 

gemensamma faktorn och det som förenar kvinnorna. Kvinnornas gemenskap går att 

koppla till McGuires perspektiv på hur interaktion mellan medlemmar i gruppen bidrar till 

att socialisera individen in i gruppen successivt. De vänner som också tillhör samma 

meningssystem blir viktigare enligt McGuire då många tidigare vänner inte ger sitt 
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tillräckliga stöd för det nya meningssystemet. 199

Synen på kön 

 McGuire menar här att det handlar om en 

socialiseringsprocess där den sociala världen omdefinieras. Kvinnornas avsaknad av 

vänner, som lyftes fram i förra kapitlet, kan utifrån det här kapitlets tema och utifrån 

systerskapet bland kvinnorna tolkas som att det både fyller tomrummet och funktionen 

som vänner har. Därmed upprätthålls avsaknaden av vänner på en och samma gång genom 

kvinnornas interaktion. 

Efter en sohbet diskuteras kvinnans plikter, och att män inte kan göra flera saker samtidigt 

konstateras bland kvinnorna. En essentialistisk syn på kön framträder där och män och 

kvinnor fastslås vara skapta olika. I kvinnans plikter ingår att läsa av mannen och se hans 

behov.  

Även Carina uttalar sig tydligt kring detta i min intervju med henne: 
CARINA: Kvinnor, vi är, männen är mer duktiga på det än vad vi är. Vi blandar gärna in 
familjen och vardagen i vårt prat medan männen, liksom fokuserar sig, ja men [namnger 
şeykhen] säger såhär, rasul allah[Allahs profet] gjorde såhär. Alltså de är mer liksom hur ska jag 
förklara? Jag hittar inget bra ord.  
JOHANNA: Nä, men de pratar mer om det religiösa på något sätt, [snarare] än om vardagen? 
CARINA: Ja, det gör de för jag tror att det också [är] det som gör skillnaden mellan män och 
kvinnor och jag tror det är därför som vi blivit också att vi är tillsammans. Men vi pratar olika 
språk. […] Det som jag kan hänvisa till där är [det] som jag sa i lördags [i dergah] kvinnor har 
åtta egon [nefes] medan mannen har två, vi kan balansera mycket mer än vad männen kan. Vi 
kan hoppa och liksom blanda ihop mer än vad männen kan. Männen om de pratar om en sak 
då håller de sig till det liksom. […] För vi pratar ju olika språk helt klart. Vi har olika intressen. 
Vi kvinnor t.ex. vi är mycket mjukare, vi har ett mjukt hjärta. Vi liksom blir mer lättrörda, och 
är mer känsliga än vad män är. 

 
Carinas syn på kön kan tolkas som väldigt essentialistisk och kön som något som bestäms 

biologiskt. Kvinnorna har även accepterat de olika könsrollsmönstren som är rådande 

inom orden, med en uppdelning av män och kvinnor, där kvinnorna har det huvudsakliga 

ansvaret för hemmet och barnen. Av informanterna i Sultán Sjöqvist avhandling beskrivs 

kvinnor vara på ett sätt och män på ett annat. Sultán Sjöqvists menar även att kvinnlig 

identitet bland informanterna är något som är starkt kopplat till biologiskt kön.200 Sultán 

Sjöqvist tolkar sina informanters essentialistiska könsuppfattning som en reaktion mot det 

senmoderna samhället och mot kön som något socialt konstruerat.201 Karlsson Minganti 

visar i sin studie att även hennes studerade kvinnors villkor präglades av 

könsessentialistiska villkor.202

                                                 
199 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s. 64-66. 

 Den essentialistiska synen på könen blir svår att ifrågasätta då 

den enligt Carina är grundad inom islam. De tydliga könsrollerna kan motverka konflikter 

200 Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer”, 2006, s.146-147. 
201 Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer”, 2006, s.265, 261. 
202 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.132. 
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som annars kan uppstå som en följd av otydliga könsroller som luckrats upp som en 

konsekvens av en jämställdhetssträvan.  I det strävandet kan det bli otydligt vem det är som 

egentligen tar ansvaret för vad. 
 
I den avslutande delen av kapitlet kommer kvinnornas framtidsutsikter att undersökas och 

mål. Där kommer även kvinnornas aktivism och deras upprättande av rum att lyftas fram. 

Mål, framtiden och aktörskap 
Kvinnornas framtidsplaner kantas av mål som de vill uppnå inom ramen för 

Nakşibendiorden. Många av kvinnornas individuella mål präglas av att de vill bli mer aktiva 

som sufier och de uppger olika mål som till exempel en strävan efter att komma ifrån det 

världsliga, bli godkänd av Allah och bli en bättre människa. Ett av Louises mål för verksamheten 

är att genom mission få fler personer att hitta till deras orden och den kvinnliga 

verksamheten. Hon hoppas på det sättet även motverka fördomar. I både Louises och 

Carinas berättelser framkommer att de delar målet om att få fler människor att hitta till 

dergahn och deras Nakşibendiorden. Carina menar att en anledning till att verksamheten 

stannat av är att många av kvinnorna haft små barn och därför varit upptagna. Något som 

varit extra känsligt är då den barnfria-regeln infördes i deraghn.203

Kvinnorna och utvecklandet av verksamheten 

 Den kvinnliga 

verksamheten är på ett sätt anpassad och utformad för att passa mödrar. Tanken med att 

man ses under en av helgens dagar är att för mannen då ska vara ledig och ta hand om 

barnen och att kvinnan då ska kunna vara i dergah. Många utomstående och intresserade 

uppges ha valt bort besök hos orden för att det tidigare varit stökigt under mötena på 

grund av barn. Carina berättar att det är de kvinnor i styrelsen med körkort och bil, som 

blir de som får ta på sig ansvaret att åka ut till olika derghor i olika förorter för att ha sohbet 

och hatme där.  

I ett telefonsamtal med en av kvinnorna uppkommer konferenserna som samtalsämne, när 

jag frågar hur styrelsearbetet och samarbetet mellan den manliga och den kvinnliga 

styrelsen fungerar. Det förekommer flera konferenser utomlands. Kvinnorna som har en 

mer begränsad rörelsefrihet jämfört med männen, är tvungna att förhålla sig till det genom 

att de ofta måste förlita sig på manlig eskort eller manlig representant på konferenser som 

får representera och företräda och som då också ska se till att kvinnornas ordförande får 

den nya informationen från konferensen. Jag anser att det här är viktigt att förklara och 

betona att alla kvinnor som jag har mött och intervjuat inte var i behov av eskorter utan att 

                                                 
203 Den barnfriaregeln innebär att ammande barn upp till 1,5 år och barn från sex år är tillåtna. 
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det var situationsberoende, alltså beroende på vart de skulle och hur mannen de är gift med 

tolkar situationen.  
 
Informanten berättar under telefonsamtalet att kvinnorna framfört önskemål om att få ha 

kvinnokonferenser men att ett hinder, förutom att ansvara för hem och barn, är att det är 

svårt att resa långt som muslimsk kvinna. Till skillnad från mannen begränsas kvinnan på 

ett helt annat sätt eftersom hon inte kan resa utan halal-sällskap och att hon dessutom har 

ansvar för barnen. Ett sätt att som kvinna kunna tillåtas resa är att det måste vara minst sex 

kvinnor som reser i grupp tillsammans. Det är svårt nog att få en kvinna att resa, menade 

kvinnan under vårt samtal. Hur svårt är det inte då att få sex kvinnor att åka som är tillåtet 

enligt de islamiska föreskrifter om etik och moral som kvinnorna följer. Konsekvenserna 

för de intervjuade kvinnornas behov av eskort var att deras engagemang och religiösa 

utövning påverkades. Karlsson Minganti menar i sin studie att en konsekvens när män 

representerar kvinnors intressen i en könsseparerad verksamhet är att det kan vara svårt för 

dem att inta ett kvinnoperspektiv på grund av brist på erfarenhet av den kvinnliga 

verksamheten.204

 

 Ett sådant system riskerar att göra kvinnorna mindre inflytelserika inom 

verksamheten och att all information inte når fram oberoende av avsikt, enligt Karlsson 

Minganti.  

Hade konferenserna skett i kvinnornas närområde eller i Sverige och endast inom 

”kvinnliga” rum där inga män deltar, skulle kvinnorna ha lättare att delta. Egna 

kvinnokonferenser eller konferenser uppdelade mellan män och kvinnor uppges ha 

diskuterats, men längre än till diskussionen har det inte kommit. Kvinnorna hindras ofta av 

att de har ett stort ansvar för hem och barn. Avgörande för kvinnornas tolkningar och 

aktörskap är att de i sina sufi-tillhörigheter tolkar in moderskap och ansvar för hemmet, 

därmed kan man se det kvinnliga som något som är starkt sammankopplat med ansvar för 

hem och moderskap.  
 
Karlsson Minganti visar i sin studie av unga muslimska kvinnor att deras tillvaro präglas av 

en genusordning där det råder en stark könsdifferentiering. Kvinnor och män innehade 

roller, plikter och separata rum att förhålla sig till. 205 På samma sätt som moskéer fungerar 

som traditionsförmedlare och meningsskapande som gudstjänstlokal har dergah samma 

funktion.206

                                                 
204 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.131. 

 Samtidigt är dergah en lokal som kvinnor kan göra anspråk på och utnyttja. Den 

omges inte av samma förordningar som moskén, som är en lokal som kvinnor är 

205 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.22.  
206 Ibid. s.98-99. 
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undantagna att be i. De islamiska kvinnliga plikter som Karlsson Minganti menar är 

barnpassning, laga mat och servera, är hindrande från att få ro och egen tid i moskén.207

 

 

Exempelvis påverkade dessa plikter mina informanters verksamhet i dergah. Det är när det 

till exempel befinner sig många barn i dergah, svårt att få ro att lyssna på sohbet.  

I den verksamhet jag studerat har kvinnorna själva föreläst för varandra. Det fanns ingen 

böneledare utan bönen var individuell. Jag tolkar det ändå som att sohbet fungerade som en 

slags predikan där föreläsaren själv valt innehåll och sätt att framföra. Detta innebär en 

större påverkan och handlingsutrymme än om kvinnorna bara skulle ha varit aktiva i en 

moskélokal. Trots att menstruation ses som orent och som hindrande för kvinnorna att 

närvara vid ritualerna i dergahn, hindrar det inte kvinnorna att delta och närvara under andra 

delar av mötenas dagordning i dergah eller på hemma-hatme.208

Kvinnlig aktivism och könsseparerade rum 

 

De kvinnor som Karlsson Minganti studerat strävade efter en ”respektfull 

könskomplementaritet”.209 En traditionell könsroll där kvinnan antar rollen som 

inrikesministern räckte inte för de kvinnor som hon studerat. Hon anser att ”respektfull 

könskomplementaritet” var något som tjejerna eftersträvade och som för dem innebar en 

ömsesidig respekt och erkännande av kvinnor som fullvärdiga subjekt och som muslimer, 

medborgare och människor. Karlsson Minganti visar i sin studie att tjejerna ansåg sig bilda 

den ”nya generationen” muslimer som i flera avseenden bröt mot traditionella 

socialisationsformer. Tillsammans kom de att ingå i en rörelse med unga muslimska män 

där de bidrog till att forma islam ur en svensk och global kontext. Islamisk väckelse blev 

för dem en frigörande rörelse.210

 

 De separata roller och rum som följde med den tvåkönade 

gemenskapen accepterades och föll inom ramarna för vad de uppfattade som islam. Hon 

ger som exempel att män har en religiös plikt att gå till moskén medan kvinnors uppgift är 

att underlätta för männen. Karlsson Minganti menar att tjejerna istället förhandlade om en 

så god närvaro som möjligt inom ramarna för könsseparation. 

En ”könskomplementaritet” präglar mina informanters vardag och verksamhet men verkar 

enligt deras tolkning som en naturlig del av islam, som något som gör att de olika rummen 

och kvinnornas handlings- och rörelsefrihet också kan upprätthållas. De kvinnliga rummen 

                                                 
207 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s. 98-99, 121. 
208 Jfr Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.123. 
209 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.269. 
210 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.269-270. Jämför med Sultán Sjöqvists avhandling: ”Vi blev muslimer”, 
2006. 
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är därmed konstituerade utifrån en tolkning av islam och männen ägde inte tillträde dit.211 

Detta innebär att utifrån islamiska argument och regler kring hur män och kvinnor ska 

förhålla sig till varandra konstrueras även kvinnoverksamheten baserad på en 

könsseparerad uppfattning grundad i islam. För mina informanter är det tydligt att deras 

könstillhörighet påverkar deras religiösa praktik, både inom vilka rum de kan och inte kan 

röra sig och verka inom, samt deras agens, alltså vilket handlingsutrymme de skapar för 

sig.212

 

  

Enligt Saba Mahmoods studie, menar de religiösa kvinnor hon studerat att de blivit 

marginaliserade som en konsekvens av att landet blivit sekulariserat.213 Mahmoods 

informanters upplevelser av marginalisering tolkas av mig som om deras 

handlingsutrymme förändras och begränsas . För Mahmoods informanter ger det, som av 

de kallas ”dawa” ett handlingsutrymme för de som kvinnor, men det sker också inom en 

begränsning. Ett exempel på en sådan begränsning är att ”dawa” ska ske enbart bland 

kvinnor, därmed kan kvinnor inte leda fredagsbönen eller en kollektiv bön tillsammans 

med män. Begränsningarna inom den församling som Mahmood studerat är tudelad, det 

finns en generell tolkning att Koranen gör män till beskyddare av kvinnor, det andra är att 

en kvinnas röst kan framkalla sexuella känslor hos män och därmed skulle den religiösa 

akten inte räknas som giltig.214 De religiösa organisationerna blir därför ett sätt för religiösa 

kvinnor att skapa handlingsutrymmen och viktiga rum i vilka de kan handla inom det som 

anses vara tillåtet, enligt den religiösa gruppens syn på begränsningar. Mahmood anser att 

hennes studerade kvinnors agens inte nödvändigtvis behöver vara synonymt med 

motståndet mot sociala normer, utan istället kan ses som en modalitet av deras 

handlande.215 De kvinnliga informanternas könsroller och agens bör enligt Mahmood inte 

förstås som ett motstånd mot en omgivande manlig auktoritet, utan jag tolkar det som att 

man bör se det som ett sätt att skapa handlingsutrymme inom begränsade rum.216

                                                 
211 Jfr Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.22, Raudvere, Genus stigma och strategier, 2002, s.21. 

 

Mahmood menar att det handlar om ett vanligt ”outsider” perspektiv och att studier av 

muslimska kvinnor strävar efter att vilja se och hitta detta ”offerperspektiv” bland sina 

informanter. Likt Mahmoods studier har mina kvinnliga informanter inte uttalat något 

motstånd mot de omgivande manliga auktoriteterna inom verksamheten, istället ser jag att 

212 I McGuire, Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life, 2008 frågar sig McGuire sig om den religiösa 
utövarens kön spelar någon roll och om den påverkar dennes religiösa praktik s.159. 
213 Mahmood, Politics of piety: the Islamic revival and the feminist subject, 2005, s.43 
214 Ibid 64-72 
215 Ibid s.155-157 
216 Ibid s.155-157 
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de liksom kvinnorna i Mahmoods studie försöker skapa sig handlingsutrymme inom ramen 

för verksamheten och församlingens normer, alltså vad som utifrån deras islamtolkning 

anses vara tillåtet och inte. 
 
De unga muslimska kvinnorna i Karlsson Mingantis studie tolkas som att de upplevde de 

separata kvinnorummen som befriande och berikande men även att kvinnorna i studien 

hade svårigheter med att upprätta vad hon kallar ”islamiska platser” där kvinnorna inte 

behövde uppfatta sig som otrygga och platser förbjudna för män.217 Informanterna och 

kvinnorna inom verksamheten är som aktörer främst aktiva inom ”kvinnliga rum”. Rum 

dit inga män har tillträde och i de rum som kvinnor kan engagera sig i verksamheten utan 

manlig närvaro. De gjorde aldrig anspråk på könsdelade rum som ett sätt att utöka 

rörelsefriheten. Att ha en verksamhet med könsdelade rum anspelar på det religiösa 

meningssystemet och kvinnornas tolkning av detta om hur kvinnor och män som inte är 

halal för varandra inte bör ha kontakt. Den könsseparerade genusordningen inom den 

studerade ordens verksamhet är förankrad i islam som religiöst meningssystem.218

 

 Reglerna 

är därför hårdare inom de rum där ordens verksamhet förekommer. I de offentliga rum där 

islam som religiöst meningssystem inte tillhör normen är det enklare att tolka situationen 

på ett sådant sätt att kvinnorna kringgår den könsseparerade genusordning när det gäller 

kontakt med män.  

Louise vill inför framtiden få ordning på organisationen; 
LOUISE: Ja, man vill ju för det första få ordning på allting. Jag skulle vilja att man gick ifrån 
männens åsikter och bestämmelser, att vi kvinnor bara ska ha något eget och det bara ska 
tillhöra oss. Vi ska sköta och bestämma, för de [männen] är ett störsmoment för oss. De 
förstör allting tycker jag. 
JOHANNA: Kan du förklara? Ge ett exempel 
LOUISE: Ja, men det är som att de är så dåliga på att städa efter sig, och då vill jag inte gå på 
en toalett som är använd utav män. De använder inte den som vi. 
 
LOUISE: Städningen och ordningen och sen att de inte vet när de ska komma [till dergah]. Vi 
blir inte informerade, så jag skulle vilja att vi hade ett ställe som bara tillhörde oss. 
JOHANNA: Bara kvinnor? 
LOUISE: Ja. 

 
I den kvinnliga verksamheten är inte män direkt närvarande. De är dock indirekt 

närvarande genom att det är de som hämtar och skjutsar. Detta påverkar kvinnorna att 

själva kunna styra över om de kan komma och gå som de vill. Männens frånvaro i lokalen 

och ”det kvinnliga rummet” skapar i sin tur en frihet när det gäller kvinnornas aktörskap. I 

dergahn styr kvinnorna själva över dagordningen, över flickornas undervisning, vilka 

föreläsningar som ska hållas och hur verksamheten ska se ut. Det är viktigt att hålla på 
                                                 
217 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.152,198-199.                                                                                      
218 Jfr Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.33. 
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tiderna, för att se till att verksamheten inte påverkas och stressas av de män som sitter 

utanför lokalen i sina bilar och väntar. För de kvinnor som själva kör och de som åker 

kollektivt är detta dock inget problem. 
 
Louise är den enda som under intervjun nämner hur hon vill att den kvinnliga 

verksamheten ska bli friare och få mer rörelseutrymme och därmed minska männens 

inblandning i verksamheten. Kvinnorna är inom de kvinnliga rummen aktiva. Kvinnorna 

planerar för aktiviteter och mål för verksamheten, men de förhåller sig till 

omständigheterna att de som kvinnor har ett helt annat ansvar för barnen och att de därför 

inte kan röra sig lika fritt som männen kan. Det är inte brist på idéer och mål för 

verksamheten utan kvinnornas ansvar för barn och hushåll som gör att de blir mindre 

rörliga. En av kvinnorna förklarar att när barnen blivit äldre innebär det mer fritid för 

kvinnorna och mer utrymme för dem att satsa på verksamheten.  
 
Kvinnornas utvecklande av verksamheten tyder på att de väljer aktiviteter som håller sig 

inom den islamiska diskursen för vad som är tillåtet och inte. Ett exempel på det är att ha 

en kvinno-loppis med bara kvinnliga kunder, då en könsblandad kundkrets skulle strida 

mot deras tolkningar av de religiösa normerna. Genom att anordna en ”kvinno-loppis” dit 

bara kvinnliga kunder är välkomna slipper kvinnorna kontakt med utomstående män. 

Kvinnornas aktiviteter styrs även av det kvinnoideal där kvinnan har det övergripande 

ansvaret för familj, barn och hushåll. Den kvinnliga verksamheten ligger nere under 

Ramazan då kvinnorna är upptagna med att förbereda och laga mat. Det finns en önskan 

bland kvinnorna om en egen kvinnolokal, en lokal där de kan koncentrera sig på enbart det 

andliga och inte att städa efter männen. Ett annat mål som verksamheten har är att aktivera 

fler lokala derghor. 
 
Karlsson Minganti frågar sig i studien om hennes studerade kvinnor genom sitt aktörskap 

och genom islamisk väckelse kan betraktas som en möjlighet eller som ett hinder.219

                                                 
219 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.28. 

 Jag 

menar att de kvinnor jag studerat använder sig av islam som religiöst meningssystem för att 

argumentera för en ökad rörelsefrihet och en aktivism. Det är möjligt att de kvinnor jag 

intervjuat hade andra möjligheter att vidga sin rörelsefrihet genom sitt medlemskap inom 

orden, då deras makar även är involverade i verksamheten och har en inblick i vad aktivism 

och aktörskap innebär. Kvinnornas handlingar kan även ses som en vilja att som muslim 

göra ett aktivt val och såsom framgår av Sultán Sjöqvists avhandling, som ett sätt att 

ifrågasätta den omgivande diskursen. För att nå dit förhandlar mina intervjuade kvinnor 
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med omgivande diskurser och utökar sin rörelsefrihet genom en retorik berikade med 

religiösa argument. Karlsson Minganti menar att de kvinnor hon studerat strävade efter att 

ses som subjekt av sin omgivning och offentligt.220

                                                 
220 Ibid s.92. 

 Jag tolkar det som att mina 

informanters aktiviteter och utsagor också visar hur de vill bli sedda som subjekt, men 

inom den egna familjen och bland kvinnorna, absolut inte i det offentliga. Detta baserar jag 

på vad de anser förenligt med det som för dem utgör islam som meningsskapande system. 

Det är inte att vara subjekt i en offentlig roll som kvinnorna strävar efter utan inom ramen 

för de kvinnliga rum där de även har möjlighet att verka fritt utan direkt kontakt med män 

och utan mäns direkta inverkan. 



95 
 

KAPITEL 8 - Avslutande diskussion  

Slutsatser 
 
 Här kommer uppsatsens slutsatser diskuteras och sättas in i ett större sammanhang. 

Slutsatserna inleds med att utgå från uppsatsens sju frågeställningar som presenterades i 

inledningen och de tre analysnivåer som presenterades i teorikapitlets sista och avslutande 

del. Frågeställningarna presenteras och besvaras genom att respektive rubrik redovisar 

vilken frågeställning som behandlas. Det här kapitlet avslutas med en diskussion och en 

epilog. 

Sufikvinna i dagens Sverige 
Det blir tydligt i mina informanters berättelser att de går igenom olika stadier för att bli 

sufikvinnor. De olika stegen på vägen dit är att läsa litteratur och förändra klädseln. 

Kvinnornas socialisering in i en sufi-tillhörighet tar sakta form genom litteratur, klädsel, 

drömmar, gemenskap med andra kvinnor, deltagande i kvinnoverksamheten och ritualer. 

Kvinnornas berättelser ger en bild av att de har olika ideal och normer att hela tiden 

förhålla sig till. Inom den kvinnliga gemenskapen skapas en kvinnlig sufi-tillhörighet och 

den upprätthålls genom tät sammanhållning. Tillhörigheten till gruppen motiveras med att 

de delar ett och samma religiösa mål att komma närmare Gud. Det framgår i kvinnornas 

berättelser att de hela tiden förhandlar när det gäller upprätthållandet av de islamiska 

normerna, de kvinnliga normerna och deras verksamhet.  
 

Kvinnornas beskrivningar av förhandlingarna mellan kvinnorna och deras respektive 

makar är tydliga. Kvinnornas utsagor om förhandlingar med det svenska samhället som får 

representeras av skola, sjukvård och arbetsliv, handlar främst om kvinnornas försök att 

undvika manlig kontakt. Utifrån det som kvinnorna menar utgör islam tillskrivs handlingar, 

tolkningar etc. mening, en betydelse genom att kvinnorna hela tiden kopplar sina 

handlingar och tolkningar till vad de menar utgör islam. Därmed kan deras existens 

kopplas till ett större sammanhang.221

 

 De intervjuade kvinnorna beskriver att de genom 

anhöriga har kommit i kontakt med sufism men även detta tolkar de utifrån det som de 

menar utgör islam som något förutbestämt och statiskt. Förhållningssättet till svensk 

kontext beskrivs som en balansgång vilket påverkar deras handlingar och tolkningar.   

                                                 
221 Jfr Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer”, 2006. 
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Kvinnornas berättelser om hur det är att vara kvinnlig sufi i en Nakşibendiorden i Sverige 

redovisar en bild av hur de är aktiva inom orden och inte passiva. Enligt mig visar 

berättelserna hur de kontinuerligt förhåller sig till islam som meningssystem. Kvinnornas 

utsagor visar hur de genom sin aktivism konstruerar och tillskriver sina handlingar mening. 

Med det menas att de med utgångspunkt i islam som referensram kontinuerligt kan koppla 

sina handlingar till det som sitt meningssystem. När de kopplar sina handlingar till ett 

större sammanhang konstrueras mening, något som sker både på individ- och 

kollektivnivå. Utifrån hur kvinnorna betraktar islam som ett färdigt ramverk i form av 

meningssystem men även i förhållande till andra diskurser förhandlar och konstruerar 

kvinnorna en kvinnlig verksamhet. Interaktionen och de sociala samspelen mellan 

kvinnorna är av betydelse för verksamheten och kvinnornas konstruerande av mening. 

Uppsatsens slutsatser tolkas via McGuires teori om att varje individs meningsskapande 

influeras av omgivningen och att individen både kan avfärda och modifiera 

meningssystem.222

 

  

Genomgående i kvinnornas intervjuutsagor kan ett kategoriserande genom det 

diskursanalytiska perspektivet för uppsatsen urskiljas. De intervjuade kvinnorna 

kategoriserar till exempel sina levnadshistorier som ett ”innan” och ”efter”. Kvinnornas 

utsagor visar hur de i sin väg mot sufism tillskriver handlingar och erfarenheter en 

betydelse och innebörd grundade i det som för dem utgör islam. Tydliga exempel på det är 

till exempel kvinnornas beskrivningar av drömmar, men även hur de använder olika 

begrepp som şeytan och nasip för att bekräfta islam som meningssystem och förstärka 

meningsskapande. Drömmarna och begreppen används som verktyg av dem för att visa 

hur de och deras handlingar visar tecken på att deras liv är en del av något större och som 

en del av ett större sammanhang.  
 
De intervjuade kvinnorna anser sig inte själva vara påverkade av att leva i svensk kontext, 

men deras utsagor vittnar om hur tolkningar och handlingar förhåller sig till omgivande 

diskurser när det gäller tolkningar av rörelsefrihet och kontakt med män etc. Som tidigare 

visats utifrån analysnivåerna skapar kvinnorna genom handlingar, förhandlingar och 

tolkningar inom den kvinnliga gemenskapen mening utifrån islam som meningssystem och 

andra omgivande diskurser. En balansgång när det gäller förhållningssätt mellan 

meningssystem och olika diskurser är märkbar i kvinnornas utsagor. Kvinnorna förhåller 

sig hela tiden till den omgivande diskursens normer. 
 

                                                 
222 McGuire, Religion: the Social Context, 1981, s-24-26. 
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Kvinnorna beskriver den sufiska tillhörigheten och gemenskapen med de andra kvinnorna 

som något väldigt centralt både i deras liv och för kvinnoverksamheten. Det är genom 

interaktion inom gemenskapen som förhandlingar om normen för en sufikvinna 

konstrueras och sker. Gemenskapen mellan kvinnorna fungerar som ett socialt nätverk. 

Kvinnornas sufi-tillhörighet är inte något som de talar öppet om. Därmed får den kvinnliga 

gemenskapen utökad betydelse genom att de där kan vara öppna med sin sufi-tillhörighet. 

Gemenskapen och kvinnornas självständighet förstärks genom konstruerandet av 

”kvinnliga rum”. De ”kvinnliga rummen” möjliggör ett kvinnligt aktörskap och en utökad 

självständighet för kvinnorna. Genom kontinuerliga ritualer och möten reproduceras och 

konstrueras normerna för en sufi-tillhörighet inom den kvinnliga gemenskapen. 

Kvinnornas tal om sig och sin situation, förhållandet till andra kvinnor 
och män och definition av kön 
Med hjälp av Karlsson Mingantis begrepp ”könskomplementaritet”, har kvinnornas 

perspektiv på kön analyserats.223

 

 Likt Karlsson Mingantis informanter i hennes studie delar 

mina intervjuade kvinnor en essentialistisk syn på kvinnor och män. Inom det perspektivet 

har kvinnor och män, enligt kvinnornas syn på vad som utgör islam, tilldelats olika 

egenskaper, roller och plikter. Könsrollerna är för kvinnorna förankrade i religionen och är 

därmed svåra att ifrågasätta. Kvinnorna gör inte heller några anspråk på att ifrågasätta 

könsrollerna. Istället kan det tolkas som att en essentialistisk syn på könsrollerna ger 

upphov till och skapar en ordning kring vilka förväntningarna är. 

Gemenskapen och interaktionen kvinnorna emellan utgör en väldigt central del av deras 

kvinnoverksamhet. Inom gemenskapen upprätthålls och konstrueras ett ideal för en 

sufikvinna. Gemenskapens underförstådda referensram för alla beslut och förhandlingar 

som sker är hela tiden sammanbundna med det som för kvinnorna utgör islam och utgör 

gruppens meningssystem. Uppsatsen visar hur gemenskapen blir ett socialt sätt att 

upprätthålla individens egen tro och religiösa praktik genom kontinuerliga möten och 

ritualer. Det är kvinnornas ansvar att genom gemenskapen få den kvinnliga verksamheten 

att bestå. I gemenskapen kan man hitta perspektiv till att förstå det vardagliga livet och det 

transcendenta. Det kan därmed stärka kvinnornas gemenskap. Gemenskapen blir en del av 

den individuella socialiseringsprocessen men utgör även en del av den kvinnliga 

gemenskapen. 

                                                 
223 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.269. 
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Kvinnornas förhållningssätt, upprätthållande och reproducerande av 
diskurser och meningssystem 
En av diskurserna som kvinnorna förhåller sig till är att undvika det offentliga och anta 

rollen som ”inrikesminister”. Trots detta väljer vissa av dem att trotsa diskursen och tar sig 

till och från dergah ensamma. Trots att en strategi tolkat utifrån kvinnornas 

”könskomplementära perspektiv”, borde vara att undvika att ensamma ta sig till dergah eller 

hem till någon av kvinnorna för att delta i hemma-hatme, tar sig flera av kvinnorna till och 

från verksamheten på bekostnad av att röra sig i det offentliga. Det är en diskurs som 

verkar vara accepterad bland kvinnorna så länge kvinnans make accepterar det. Kvinnornas 

rörelsefrihet sker hela tiden i förhållande till deras makars tolkningar av hur en sufikvinna i 

Sverige kan röra sig. Kvinnornas berättelser visar att tolkningarna även förhåller sig till 

svensk kontext och normerna för kvinnors rörelsefrihet. Kvinnorna menar i intervjuerna 

att rörelsefriheten är mer begränsad för dem i Turkiet. När de befinner sig där tolkar deras 

makar deras rörelsefrihet annorlunda. Deras rörelsefrihet kan kopplas samman med 

”könskomplementaritet”. Makarnas tolkning av kvinnornas rörelsefrihet verkar utifrån 

kvinnornas berättelser annorlunda i svensk kontext. Kvinnornas rörelsemönster kan 

påverkas av att det utifrån svensk diskurs kan tolkas som att en ensam kvinna i det 

offentliga inte väcker lika mycket uppmärksamhet som det gör om en ensam kvinna skulle 

röra sig offentligt i turkisk kontext. Kvinnornas rörelsefrihet som förankrad i det 

kontextuella och som något förhandlingsbart framträder vid analysen av kvinnornas 

beskrivningar. Samtidigt visar det hur meningsskapandet bland kvinnorna inte är något 

statiskt utan något dynamiskt som hela tiden omförhandlas.  
 
Kvinnornas sätt att klä sig är en central och medveten del av deras praktik. En muslimsk 

klädsel som medvetet ska vara löst åtsittande för att inte avslöja kroppens form kan se som 

ett sätt att förstärka deras ställningstagande och som gör att de utmärker sig i svensk 

kontext där islamisk klädsel inte utgör normen. Det kan även ses som ett sätt att få en 

större rörelsefrihet då deras uppträdande och handling sker enligt vad som är ”rätt” 

islamisk etikett. Om kvinnorna uppför sig oklanderligt och följer referensramarna kan det 

även användas som argument i en rörelsefrihetskamp. Kvinnornas handlingar kan kopplas 

till Karlsson Mingantis begrepp ”taktisk ortodoxi” som innebär att tolkningar sker inom 

den islamiska diskursen och som en strategi för att kvinnornas argument ska få större 

slagkraft och kunna genomföras.224

 

 

                                                 
224 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.208. 



99 
 

Kvinnornas levnadshistorier skildrar en verklighet där de strävar efter att förhålla sig till det 

som i uppsatsen benämns som meningssystem; det som enligt kvinnorna utgör islam och 

rådande diskurser i svensk kontext. Kvinnorna skildrar en balansgång mellan olika normer, 

men det som kvinnorna tolkar som mest tongivande är att hela tiden handla i enlighet med 

det som för dem utgör den sanna tolkningen av islam. Kvinnornas beskrivningar av 

kvinnoverksamheten och gemenskapen och det som har observerats under fältarbetet visar 

på ett engagemang och en drivkraft bland kvinnorna att organiseras förenade i av ett enligt 

dem gemensamt mål. Kvinnorna konstruerar tillsammans en självständighet inom ramen 

för kvinnoverksamheten och inom ”kvinnliga rum”. Gemenskapen bidrar till en tät 

kontakt mellan kvinnorna och inom gemenskapen ryms ett socialt nätverk som fungerar 

som stöd och fångar upp kvinnornas olika sociala behov. Inom gemenskapen konstruerar 

kvinnorna även en kvinnlig sufi-tillhörighet och genom interaktion sker förhandlingar om 

vad som är tillåtet och inte. Föreläsningar och kvinnornas refererande till ulemas tolkningar 

av det som enligt kvinnorna utgör islam, uttrycker även vad som utgör ett kvinnligt 

Nakşibendi-sufiskt ideal. I förhållande till idealet försöker sedan kvinnorna konstruera en 

tillhörighet gångbar för dem, deras sufi-tillhörighet framstår som förhandlingsbar i 

förhållande till andra normer och diskurser som är rådande i svensk kontext. Ett exempel 

på det är handskakningen som av kvinnorna tolkas olika. 
 
Både kvinnornas rörelsefrihet och det som i uppsatsen benämns som en ”balansgång i 

svenska samhället” visar hur kvinnorna hela tiden förhåller sig till olika diskurser i svensk 

kontext och som sedan påverkar deras tolkningar. När det gäller konferenser och kvinnligt 

deltagande, antas de kvinnliga styrelseledamöterna lita på att en manlig representant 

rapporterar för den kvinnliga verksamheten och att ny information sedan vidarebefordras 

tillbaks till kvinnorna. Kvinnornas verksamhet är därmed beroende av manlig 

representation, detsamma gäller för de kvinnor som vill resa och är i behov av manliga 

eskorter.  
 
För de kvinnor som inte vill vara aktivt engagerade ryms möjligheter att ”gömma sig” 

bakom patriarkala strukturer och istället som kan beskrivas som skuldbeläggande. Genom 

att till exempel skylla på hinder och beroende av manliga eskorter och representanter finns 

det en möjlighet att uppnå en vad jag kallar ”aktiv passivitet” som kvinnlig-sufi. Den 

”aktiva passiviteten” innebär att man som sufikvinna kan skylla på de omgivande 

strukturerna för att undgå att vara aktiv inom verksamheten. Ett annat perspektiv av ”aktiv 

passivitet” är att till exempel utnyttja tolkningen av omgivande diskurser då kvinnor inte 

anses bör åka kollektivt. Som sufikvinna kan du då istället utöva påtryckning som ett sätt 
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att hävda att bil är det enda sättet att som sufikvinna ta sig till olika platser. 

Argumenterandet grundas i vad som kvinnorna menar utgör islam och blir då ett verktyg 

för deras handlande. Med de här argumenten vill jag framhålla att det som utifrån ett 

”västerländskt perspektiv där en strävan efter jämställdhet ingår” kan kvinnornas situation 

tolkas som något som verkar förhindrande för mina studerade kvinnor. Istället bör det ses 

som något som även kan användas som verktyg i en strävan för aktivism. De kvinnor som 

jag mött bör därmed inte endast betraktas som passiva och förtryckta av olika 

maktordningar eller diskurser. Det är möjligt att de är underordnade flera diskurser; ett 

patriarkalt system och islam som meningssystem. Men utifrån uppsatsens skildring av deras 

levnadshistorier tolkas det som att det finns möjligheter att utifrån omgivande 

referensramar att förhandla, konstruera och skapa en kvinnlig verksamhet och en 

aktivism.225 Det konstrueras av kvinnorna genom att de hela tiden förhåller sig till olika 

diskurser och islam som meningssystem och med dessa som utgångspunkt kan kvinnorna 

konstruera något eget och därmed avväpna dessa. 

Skapandet av egna rum  

Det här resonemanget utvecklas närmare 

i den sista delen av det här kapitlet. 

Beroendet av manlig representation kan ses som ett hinder för kvinnorna att ensamma 

styra över verksamheten och rörelsefriheten. Istället kan en strategi utvecklas av kvinnorna 

genom att betona den lokala förankringen och utöka befintliga ”kvinnliga rum” och istället 

hävda könsseparationen som en strategi som markerar att män inte äger tillträde. 

Kvinnornas verksamhet som könsseparerade, innebär att de har en större rörelsefrihet och 

handlingsfrihet inom kvinnliga rum och de har därmed ett annat handlingsutrymme än i 

könsblandade rum. De har även en annan möjlighet att utforma och påverka verksamheten 

genom att det är de själva som föreläser och styr kommande aktiviteter. Makarna och deras 

förståelse för kvinnornas vilja till engagemang inom den kvinnliga verksamheten är 

avgörande för kvinnornas vidare deltagande. Det gäller även kvinnornas rörelsefrihet och 

till exempel hur kvinnorna ensamma kan ta sig till och från dergah. Kvinnoverksamhetens 

koncentrering på dergah och hemma-hatme bidrar till att kringgå den problematik som 

Karlsson Mingantis informanter beskriver i moskén, där kvinnorna tillskrivs en begränsad 

rörelsefrihet inom moskéns gränser. I dergah och på hemma-hatme som är könsseparerade får 

informanterna utökad rörelsefrihet jämfört med om deras verksamhet skulle ha varit 

stationerad inom en moské där både kvinnor och män rör sig samtidigt. Mina studerade 

kvinnors rörelsefrihet är liksom Karlsson Mingantis informanter förhandlingsbar. Genom 
                                                 
225 Jfr med begreppet ”Multipelt förtryck” Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.58. 
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att framhålla könsseparationen mellan könen kan kvinnornas handlingsutrymme utökas 

och därmed det som skulle kunna benämnas som kvinnlig makt. 

Diskussion 
Göran Larsson menar att det är de muslimer som är födda och uppvuxna i Sverige som 

kommer att påverka islamtolkningarna i Sverige.226 Det är möjligt att den sekulära synen på 

religion som något privat som David Westerlund lyfter fram kan komma att påverka den 

kommande islamtolkningen.227

 

 Det är även möjligt att deras syn på kön, äktenskap och 

förhållningssätt mellan religion som meningssystem i interaktion med omgivande diskurser 

kommer att förändras som en följd. Det är, som jag skrev i inledningen, inte bara muslimer 

födda och uppväxta i Sverige som kommer ha en avgörande roll för islamtolkningen här 

utan även de som inte är födda här kommer naturligtvis att påverka, men de som är födda 

och uppväxta här har antagligen ett annan förförståelse genom att de behärskar språk och 

kulturella normer på ett annat sätt bland annat genom erfarenhet från att ha gått i svensk 

skola. Uppsatsens slutsatser bekräftar Larssons och Westerlunds tankar när det gäller 

tolkningar av kvinnornas rörelsefrihet. 

Uppsatsens slutsatser kan jämföras med Ingvar Svanbergs teori om att Nakşibendiorden 

främst attraherar vad han kallar intellektuella turkar. Där ser jag inga sådana likheter med 

de kvinnor jag intervjuat och mött i den kvinnliga verksamheten. Jag utgår från att 

Svanberg med intellektuell syftar på personer med en akademisk utbildning och som har en 

högre utbildning än en gymnasieexamen. Av de kvinnor jag intervjuat är det endast en av 

kvinnorna som studerat vidare efter gymnasiet. Det är möjligt att Svanbergs och 

uppsatsens slutsatser skiljer sig åt om Svanbergs uppskattning baseras på män och inte 

kvinnor som den här studien. Något annat som även kan spela in är att den här studien 

enbart är inriktad mot Sverige. 
 
Jag vill tydliggöra att mina informanter inte själva skulle mena att de omtolkar 

meningssystem som för dem utgör islam. För dem är islam något statiskt, oföränderligt och 

något de inte kan påverka. De är icke-påverkande i sina roller som sufikvinnor och menar 

att det inte är upp till dem att tolka utan det är upp till ulema som besitter mer kunskap om 

det som för dem utgör islam. Trots kvinnornas förhållningssätt till det egna 

handlingsutrymmet och tolkningsföreträdet menar jag att det i kvinnornas berättelser och 

                                                 
226 Larsson, Muslimer i Sverige. i Sander, Åke & Andersson, Daniel. (red.) Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i 
förändring, 2005, s.447-490. 
227 Svanberg & Westerlund, Från invandrarreligion till blågul islam? i Svanberg & Westerlund Blågul islam?: 
Muslimer i Sverige, 2001, s.9-29. 
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genomgående för uppsatsen går att skönja hur kvinnorna är aktiva i sitt handlande samt sitt 

förhandlande. 
 
Även om det som kvinnorna menar utgör islam beskrivs av dem som något statiskt och 

oföränderligt, visar deras handlingar, förhandlingar, tolkningar och handlingsmönster på 

det motsatta. Detsamma gäller kvinnornas förhållningssätt till Karlsson Mingantis begrepp 

”könskomplementaritet” där de utgår ifrån en syn på manligt och kvinnligt som given av 

Gud och som inte går att kringgå på något sätt.228 Karlsson Minganti vidhåller i studien 

inspirerad av Saba Mahmood, att det är viktigt att inte tillskriva kvinnorna en tanke om att 

undergräva den rådande manliga ordningen. Mahmoods studie visar kvinnorna strävade 

efter att uppnå gudfruktighet och en närhet till Gud genom sina tankar, agens och 

aktioner.229

 

 Det stämmer väl in på de kvinnor jag studerat. Utifrån Mahmoods perspektiv 

förstås de intervjuade kvinnornas aktörskap inom ordensverksamheten inte som grundat i 

ett ifrågasättande av könsordning utan snarare som en strävan efter att återskapa ordning 

och som ett meningsskapande baserat på dem som individer och som grupp, förenade i en 

gemenskap och hängivelse till Gud. Det bör även ses som en möjlighet för mina studerade 

kvinnor att påverka den egna situationen där handlingar, rörelsefrihet och tolkningar ingår.  

Utsagorna som uppsatsen baseras på skildrar kvinnor som inte kan betraktas som passiva 

och förtryckta, utan snarare verkar de vara underordnade flera diskurser samtidigt. De 

konstruerar och reproducerar hela tiden egna villkor utifrån de givna referensramarna för 

en kvinnlig verksamhet och en aktivism.230

                                                 
228 Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.269. 

 Det konstrueras av dem genom att de hela tiden 

förhåller sig till omgivande diskurser och islam som meningssystem. Med utgångspunkt i 

dessa kan kvinnorna förhandla, konstruera och reproducera något eget och därmed 

avväpna omgivande diskurser och islam som meningssystem. Det handlar inte om att för 

kvinnorna undergräva en manlig ordning utan att utgå från givna referensramar för att 

skapa egna strategier. De kringgår därmed risken att undergräva den manliga ordningen. 

Istället reproducerar kvinnorna dessa omgivande strukturer och skapar en möjlighet att 

påverka utgången av det reproducerade. Det sker därmed en maktförskjutning av något 

som till en början kan te sig som enbart en reproduktion av en patriarkala strukturer. 

Raudveres studie som också undersökte en sufiorden drar slutsatsen att även hennes 

kvinnor utvecklar strategier för att undvika uppmärksamhet från det hon kallar för det 

229 Ibid s.30, Mahmood, Politics of piety: the Islamic revival and the feminist subject, 2005 s.175. Jfr Miriam, Cooke, 
2002. 
230 Jfr med begreppet ”Multipelt förtryck” Karlsson Minganti, Muslima, 2007, s.58. 
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manliga muslimska etablissemanget och de turkiska myndigheterna.231

 

 Precis som Raudvere 

drar slutsatsen att den tradition som hennes informanter ingår i rymmer både möjligheter 

och hinder menar jag att de studerade kvinnorna inom ramarna för omgivande diskurser 

och meningssystem skapar möjligheter att verka inom den kvinnliga sufi-verksamheten. 

Miriam Cooke, professor i modern arabisk litteratur, introducerar i en artikel om islamiska 

feminister och retoriska strategier begreppet ”multipel kritik”.232 Hon vill genom begreppet 

visa hur islamiska feminister använder sig av utmärkande retoriska strategier. Muslimska 

kvinnor i arabvärlden tillskrivs en ”offerroll” menar Cooke och att de likt kvinnor överallt i 

världen är marginaliserade som konsekvensen av en rådande könsordning som gynnar 

män. Dessutom menar hon att kvinnorna i arabvärlden får bära oket av det koloniala arvet. 

Det blir en dubbel marginalisering som vilar över kvinnorna anser Cooke. Genom att 

kvinnor nu engagerar sig som feminister och för muslimska kvinnor menar Cooke att de 

utvecklar en ”multipel kritik” som ett sätt att kritisera individer, institutioner och system 

som begränsar och förtrycker dem.233Multipel kritik blir ett sätt för kvinnorna att bekämpa 

marginalisering och att inte låta sig tystas, enligt Cooke.234

 

 Jämförs Cookes perspektiv med 

mina informanters perspektiv måste det inledningsvis framhållas att mina intervjuade 

kvinnor troligtvis inte skulle gå med på att kalla sig feminister eller erkänna att deras vardag 

innehåller strategier, tolkningar och förhandlingar med det som för dem utgör islam. För 

dem utgör islam något statiskt och oföränderligt. Däremot kan hur kvinnorna utvecklar 

strategier för att kringgå och avväpna omgivande diskurser och islam som meningssystem 

jämföras med Cookes perspektiv på retoriska strategier som en följd av kolonialt förtryck.  

Det är möjligt att mina intervjuade kvinnor förhåller sig till omgivande diskurser där de 

betraktas som förtryckta, marginaliserade och som en konsekvens av ett postkolonialt arv 

som vilar över svensk kontext, där muslimska kvinnor i Sverige automatiskt tillskrivs en 

offerroll. Både mina slutsatser och Cookes perspektiv tenderar att visa muslimska kvinnor 

som på olika håll i världen engagerar sig och utvecklar strategier för att bemöta omgivande 

diskurser. Mina studerade kvinnors handlingar, förhandlingar och verksamhet visar hur de 

                                                 
231 Raudvere, the Book and the Roses: Sufi Women, Visibility and zikir in contemporary Istanbul, 2002, 
s.passim. 
232 Min översättning av “Islamic feminist rhetorical strategies. Cooke använder”Multiple critique”. Miriam, 
Cooke, Multiple critique: Islamic Feminist Rhetorical Strategies, i Laura E. Donaldson & Pui-lan Kwok i 
Postcolonialism, Feminism & Religious Discourse, 2002, s.149-153. 
233 Cooke, Multiple critique i Laura E. Donaldson & Pui-lan Kwok I Postcolonialism, Feminism & Religious 
Discourse, 2002, s.150-151. 
234 Cooke, Multiple Critique i Laura E. Donaldson & Pui-lan Kwok I Postcolonialism, Feminism & Religious 
Discourse, 2002, s.153. 
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är aktiva både i men även utanför hemmets fyra väggar. De kan även ses som delaktiga i 

det som Cooke menar är ett transnationellt fenomen genom att de genom sin 

ordensverksamhet i Sverige har kopplingar till flera länder i Europa och till Turkiet.  
 
En skillnad mellan det perspektiv Cooke lyfter fram i artikeln och mina informanters 

strategier och förhandlingar är att det bland mina informanters utsagor inte handlar om att 

de riktar en explicit kritik eller för en aktiv kamp mot orättvisor riktade mot dem som 

muslimska kvinnor. Istället tolkas deras aktivism handla om att likt Mahmoods perspektiv 

att uppnå gudfruktighet och närhet till Gud. Men inom detta som det enligt de intervjuade 

kvinnorna handlar om, en strävan att komma närmare Gud, lyckas de förhandla och 

därmed delvis avväpna omgivande maktordningar. Genom att reproducera omgivande 

maktordningar lyckas de skapa egna strategier. Uppsatsen har sökt visa hur Systerskapet, den 

kvinnliga gemenskapen och verksamheten bidrar till att förstärka kvinnornas strategier för 

att nå fromheten som de strävar efter. I kvinnornas berättelser framgår att det som de 

väljer att kalla för ”det andliga” är det som präglar deras vardag och inte en kritik eller 

kamp mot orättvisor eller för jämställdhet och feminism. Det är möjligt att kampen eller 

kritiken kommer att följa som en konsekvens av det som Cooke menar tillhör globala 

idéströmningar och att det ligger i kvinnornas framtid som muslimer. Det som den här 

uppsatsen vill lyfta fram är att inom ramen för kvinnornas fromhet och andliga mål finns 

utrymme för både aktivism och strategier som har möjlighet att avväpna omgivande 

maktordningar. 
 

Epilog 
Inför framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka den här aktuella ordens 

manliga verksamhet. Det skulle även vara intressant och viktigt att jämföra slutsatserna 

som framkommit av den här studien med ordensverksamhet i andra europeiska länder. 

Kan några skillnader eller likheter urskiljas för verksamheterna? Organisationen och 

strukturerna som existerar idag med hemsidor, tidningar, månadsmagasin och litteratur är 

andra komponenter skulle kunna undersökas. Det finns även forskningsmöjligheter kring 

Şeykhen som orden är knuten till. Där skulle tänkbara områden vara de mediala verktyg som 

används för att sprida hans budskap samt kulten kring honom samt vallfärden till staden 

där han befinner sig. 
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KAPITEL 9- Sammanfattning 

Sammanfattning av Uppsatsens del 1, kapitel 1-3 Inledning 
Den här uppsatsen behandlar konstruerandet av kvinnlig-sufi tillhörighet. Uppsatsen är 

indelad i två delar. I den första delen presenteras syfte, frågeställningar, metod och material 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter och forskningsläge. 
 
Närstudien har fokuserat på frågor som rör hur de intervjuade kvinnorna beskriver att de 

kom i kontakt med sufism, liksom hur de säger sig förhålla sig till svensk kontext som 

sufikvinnor. Materialet som analyserats har insamlats under en sju veckors period genom 

intervjuer och deltagande observationer baserad på en etnografisk och kvalitativ metod .  

Uppsatsen syftar till att undersöka hur kvinnliga sufier i Sverige som verkar inom en 

Nakşibendiorden konstruerar sin sufi-tillhörighet och hur de undersökta kvinnorna skapar 

mening i tillvaron. Uppsatsen bör ses som en förväntan om att kunna tillföra ett bidrag till 

forskningen rörande muslimska kvinnor i Sverige.  
 

Frågeställningarna bottnar i hur religion konstrueras i lokala miljöer. Uppsatsen har sju 

frågeställningar: Hur beskriver informanterna sin väg mot sufism och hur beskriver de sin 

tillvaro som kvinnlig sufi i en Nakşibendiorden i Sverige idag? Den tredje och fjärde 

frågeställningen, rör hur de intervjuade kvinnorna förhåller sig till andra kvinnor och män 

och kvinnornas syn på kön. Frågeställning fem studerar hur kvinnorna förhåller sig till 

omgivande meningssystem och diskurser? Den sjätte och den sjunde frågeställningen 

handlar om vilket handlingsutrymme informanterna har som sufikvinnor i Sverige och om 

de har möjlighet att skapa egna rum? 
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt, filosofiskt grundantagande där 

meningsskapande och meningssystem utgör det teoretiska ramverket vilket utmynnar i en 

diskursanalytisk metod med analysnivåer som rör kvinnornas tal om sig själva och sin 

situation. Liksom en del av frågeställningarna fokuserar analysen på de intervjuade 

kvinnornas förhållande till andra kvinnor och män och hur de definierar kön. Något annat 

som analyseras är hur kvinnorna beskriver sina strukturella möjligheter. Det vill säga hur 

diskurserna av dem som aktörer upprätthålls och reproduceras. Vilka handlingar är möjliga 

för kvinnorna? Hur religion fungerar som meningssystem och hur rum skapas för de 

kvinnliga informanterna utgör den sista analysnivån. 
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Sammanfattning av Uppsatsens del 2: Kapitel 4 

Det inledande kapitlet av uppsatsens andra och empiriska del innehåller en presentation av 

de intervjuade kvinnorna. Här introduceras även den undersökta verksamheten och 

organisationen. Här introduceras begreppen dergah och hemma-hatme som ingår i kvinnornas 

verksamhet. I kapitlet behandlas kvinnornas möte med sufism utifrån Karlsson Mingantis 

begrepp ”religiös transformation” och Meredith B. McGuires ”konsolidering”. Kvinnornas 

möte med sufismen beskrivs i kapitlet. Alla kvinnorna har genom anhöriga kommit i 

kontakt med orden. De är även alla gifta med män som är aktiva inom 

ordensverksamheten. Det är endast en av kvinnorna som blev sufi före sin man. Materialet 

visar hur de som sufikvinnor eftersträvar att följa en norm baserad på deras makes åsikter 

och beslut. Diskursen kvinnorna beskriver skildrar en norm där mannen har 

tolkningsföreträde och som är baserade på vad de förenar med en enligt dem ”riktig” 

islamtolkning. 

Den undersökta Nakşibendiordens 
organisation och verksamhet: Kvinnornas verksamhet, systrarna och mötet med 
sufismen 

Sammanfattning av Kapitel 5Vägen dit: Sufi-kvinnans process och olika 
förhållningssätt 
I det här kapitlet undersöks kvinnornas funderingar inför att gå med i orden och 

kvinnornas erfarenhet av andra församlingar. De förändringsprocesser som följer efter att 

de har tagit steget mot att bli sufier och som av kvinnorna beskrivs som både en inre och 

en yttre förändring analyseras. Mina informanters skildringar jämförs i kapitlet med både 

Anna Månssons och Madeleine Sultán Sjöqvists resultat. Återigen används här McGuires 

begrepp ”konsolidering” för att förstå processen. Något som är centralt i begreppet är hur 

individens socialiseras in i vad hon beskriver som ett nytt meningssystem, men som jag 

utifrån min diskursanalytiska analys istället valt att benämna diskurs. Ett annat av McGuires 

begrepp, ”upplevd religion” och hur kvinnornas upplevelser med sinnen och kropp 

analyseras här som en del av socialiseringen och en del av kvinnornas gemenskap. 
 
 I intervjuberättelserna blir det tydligt att kvinnorna kategoriserar sina liv i” ett före” och 

”ett efter” livet som sufi. Självreflektionen som informanterna skildrar analyseras utifrån 

Dale F. Eickelmans och James Piscatoris ”objektifiering”. I kvinnornas process för att bli 

sufier sker en ökad självreflektion. Detta skildrar kvinnorna när de beskriver en ökad 

noggrannhet av att följa vad de kallar islamiska regler och lagar. Det kan kopplas till 

begreppet ”objektifiering” och som bekräftar Eickelmans och Piscatoris teori om att det 

handlar om individens ansvarstagande när det gäller religionstillhörighet och hur islam som 
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ett objekt är något som kan diskuteras. Kvinnorna är därmed med och konstruerar det man 

skulle kunna kalla islamiska infrastrukturer genom sin kvinnliga verksamhet inom 

Nakşibendiordens ramar. 
 
Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv diskuteras kvinnornas användning av till exempel 

ord som ”lugn”, ”glädje”. Ord som av kvinnorna används för att beskriva sina liv positivt 

och något som visar att deras liv innan sufismen är något som står i motsats till livet idag. 

Samma resonemang appliceras på ord som ”starkare”, ”hela” och ”fylld” som tolkas som 

att ordning skapats och kvinnorna genom sufism funnit en mening med livet. Utifrån 

Sultán Sjöqvists resultat från avhandlingen styrks det resonemanget.  
 
Även informanternas praktiska handlande kan jämföras med Månssons slutsatser i 

avhandlingen som visar på liknande skildringar. I kapitlet relateras mina slutsatser till Pia 

Karlsson Mingantis ”nyckelscenario” som hon menar att hennes informanter genomgått. I 

sina berättelser beskriver mina intervjuade kvinnor sina liv som förutbestämda och 

hänvisar till begrepp som nasip och şeytan som de menar påverkar deras liv.  Kvinnorna 

beskriver även sina drömmar och deras uppfattningar av närvaro som något som förstärker 

deras val att bli sufier. De fungerar som vägvisare. Kvinnornas tal om nasip och şeytan etc. 

speglar en diskurs och en världsbild där dessa begrepp ingår i deras vardag. Utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv förklaras hur kvinnorna förstår olika hinder och oförklarliga 

situationer med hjälp av en sådan diskurs och dess tillhörande begrepp. Utifrån McGuires 

perspektiv på meningssystem och meningshotande händelser tolkas kvinnornas drömmar 

och deras uppfattningar om närvaro. Det kan vara ett sätt för kvinnorna att konstruera 

personliga upplevelser av religiös karaktär som verifierar att de val som de gjort är de 

”rätta”, men även ett sätt att uppnå en högre status inom gruppen.  Upplevelser som de 

endast har tillgång till själva.  
 
Upplevelserna kan även ses utifrån Månssons perspektiv att förvärva ”personlig mening” i 

livet och speglar på samma gång vad som är möjligt för kvinnorna handlingsmässigt. 

Kvinnornas berättelser om hur de allt noggrannare följer de regler som enligt dem är 

grundade i vad som utgör islam. Valet av en strikt muslimsk-klädsel bidrar till att 

konstruera en kvinnlig sufi-tillhörighet. Kvinnorna förhåller sig till islam som 

meningssystem och däri ingår handlingsmöjligheter för vad som är tillåtet och inte. De 

aktuella förändringarna i kvinnornas liv uppstår som en konsekvens av valet att leva efter 

det som enligt kvinnorna utgör Nakşibendi-sufism. Informanterna beskriver en långsam 

process, en process som kan jämföras med en konversionsprocess.  
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Sammanfattning av Kapitel 6 Kvinnlig sufi i Sverige: Stöd, bemötande, kontakt, 
klädsel och rörelsefrihet 
I kapitel sex behandlas hur kvinnornas engagemang och verksamhet påverkas av vilket stöd 

de får hemifrån. En diskurs av patriarkal karaktär påverkar kvinnornas tillträde och icke-

tillträde till den kvinnliga gemenskapen. Kapitlets slutsatser relateras till Karlsson Mingantis 

avhandling där kvinnornas rörelsefrihet är förhandlingsbar. De kvinnor som mött negativa 

reaktioner från anhöriga tolkar i uppsatsen det som något som beror på vad de kallar en 

okunskap. Fördomarna som kvinnorna möter tolkas av dem som riktade mot dem som 

muslimer och inte som sufier. Kvinnorna berättar att de inte öppet beskriver sig som 

sufier. De utsagor som beskriver negativa erfarenheter ses utifrån McGuires perspektiv 

som en del av en process och som ett sätt att omdefiniera världen. Vänner och klädsel är 

även teman som behandlas i kapitlet. Att vara kvinnlig sufier i Sverige förstås vara en 

balansgång mellan det som kvinnorna anser är islam och utifrån det omgivande samhällets 

krav och normer. Kvinnorna anser sig inte påverkas av det svenska samhället och 

kvinnornas förhållningssätt till fördomar och trakasserier analyseras utifrån Månsson 

begrepp ”offensiva objekt” och Karlsson Mingantis avhandlings slutsatser. 
 
I kvinnornas utsagor framgår att de kontinuerligt förhåller sig till omgivningens rådande 

diskurs i form av normer. Olika strategier konstrueras för att hantera situationerna som 

uppstår och visar på en medvetenhet bland kvinnorna om vad som förväntas av dem både 

av det som de menar utgör islam och normerna för till exempel uppförande i deras 

omgivande svenska samhälle. Kvinnornas beskrivningar av hur de i en svensk kontext kan 

röra sig på ett annat sätt än i en turkisk visar hur deras rörelsefrihet är föränderlig och 

förhandlingsbar. Kvinnornas rörelsefrihet förstås med utgångspunkt i Karlsson Mingantis 

”könskomplementaritet”, ”taktisk ortodoxi” och det hon kallar för ”multipelt förtryck”. 

Baserat på kvinnornas intervjuberättelser dras slutsatsen att de i Sverige inte är lika 

beroende av halal-eskorter, men kvinnornas rörelsefrihet är beroende av deras makars 

tolkning och syn på hur en sufikvinna kan och bör röra sig.  Kvinnorna förhåller sig till en 

”svensk” jämställdhetsdiskurs där man som kvinna ska kunna röra sig fritt och eftersom 

det är mer tillåtet inom denna omgivande diskurs att som kvinna röra sig fritt påverkar det 

deras tolkningar. 
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Sammanfattning av Kapitel 7 Gemenskapen mellan systrarna: Kvinnlig aktivism 
och gemenskap 
Gemenskap, ett ”kvinnligt nätverk” har inom kvinnoverksamheten en väldigt central roll. 

Kvinnornas olika möten ger dem en anledning att ses. Mötena bidrar till att kvinnornas 

systerskap stärks och reproduceras. Kvinnornas sufi-tillhörighet upprätthålls samtidigt med 

normerna för hur en sufikvinna bör vara. Interaktionen kvinnorna emellan är väldigt 

tongivande när det gäller processen som kvinnorna genomgår i sin övergång i att bli 

sufikvinna. Kvinnornas handlingar och deras aktörskap är tätt sammankopplat med en 

diskurs där deras moderskap och ansvar för hemmet ingår. 
 
Kvinnorna konstruerar genom interaktion en sufi-tillhörighet. Detta sker genom olika yttre 

attribut som klädsel men även genom gemenskap. Inom gemenskapen interagerar de och 

upprätthåller, producerar och reproducerar normerna för hur en kvinnlig sufier bör vara. 

Genom upprättandet av det som i uppsatsen kallas för ”kvinnliga rum”, dit endast kvinnor 

äger tillträde, skapas även utrymme för ett kvinnligt aktörskap där kvinnorna får en 

möjlighet att handla. Kvinnorna konstruerar mening i sin tillvaro utifrån islam som sitt 

meningssystem. Det är det de förhåller sig till när de skapar och tillskriver olika händelser 

och handlingar en betydelse och ger det sammanhang. Utifrån McGuires perspektiv på 

interaktion mellan medlemmar i grupp och hur islam som meningssystem upprätthålls 

inom gruppen analyseras kvinnornas utsagor. Systerskap, kvinnlig gemenskap och synen på 

kön behandlas i kapitlet. Synen på kön förstås utifrån Karlsson Mingantis begrepp 

”könskomplementaritet” som urskiljer ett essentialistiskt perspektiv hos kvinnorna. 

Kvinnorna förhandlar hela tiden med omgivande diskurser i samhället och med islam som 

meningssystem. Kvinnornas förhandlingar och strategier kopplas i kapitlet samman och 

jämförs med Mahmoods studie gjord bland muslimska kvinnor i Egypten. 
 
Avslutningsvis i kapitlet undersöks kvinnornas framtidutsikter och mål. I det avslutande 

avsnittet i kapitlet berörs även kvinnornas aktivism och aktörskap. Kvinnornas makar och 

deras förståelse för kvinnornas vilja till engagemang inom den kvinnliga verksamheten är 

avgörande för kvinnornas vidare deltagande. Det gäller även kvinnornas rörelsefrihet, till 

exempel hur kvinnorna ensamma kan ta sig till och från dergah. I dergah och på hemma-hatme 

som är könsseparerade rum kan mina informanter få en utökad rörelsefrihet jämfört med 

om deras verksamhet skulle ha varit stationerad inom en moské där både kvinnor och män 

rör sig samtidigt. Mina studerade kvinnors rörelsefrihet är liksom Karlsson Mingantis 

informanters situation förhandlingsbar.  
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Sammanfattning av Kapitel 8 Avslutande diskussion  
Uppsatsen avslutas med slutsatser och ett diskussionsavsnitt. Diskussionsavsnittet 

argumenterar för att uppsatsens slutsatser visar hur kvinnorna i studien utifrån 

meningssystem och diskurser förhandlar om sin vardag som aktiva kvinnor och hur deras 

sufi-tillhörighet är något som de socialiseras in i genom kvinnogemenskapen. Här lyfts 

kvinnornas förhandlingar mellan varandra fram när det gäller att upprätthålla det de menar 

är islamiska normer. Genom att koppla sina handlingar till ett större sammanhang 

konstrueras mening och handlingar och tolkningar ges en betydelse. Kvinnornas 

balansgång mellan olika normer diskuteras även här. Manlig representation och manliga 

eskorter är något som i det avslutande kapitlet lyfts fram som något kvinnorna kan 

använda som egna argument även om det till en början utifrån en ”västerländsk 

jämställdhets diskurs” kan betraktas som enbart en del av patriarkal struktur. Genom att 

betona könsseparationen mellan män och kvinnor kan även kvinnornas handlingsutrymme 

utökas och kan betraktas som ett utökande av kvinnlig makt. Göran Larsson och David 

Westerlunds perspektiv på islam i Sverige används i kapitlet för att koppla uppsatsens 

slutsatser till svensk kontext och Catharina Raudveres till tidigare sufiforskning. 
 
I den avslutande delen av kapitlet argumenteras för hur de studerade kvinnorna utifrån 

islam som meningssystem och olika diskurser utvecklar strategier och förhåller sig till och 

förhandlar kring dessa nämnda omgivande referenssystem. Utifrån dessa konstruerar de sin 

verksamhet, kvinnlig gemenskap och en kvinnlig sufi-tillhörighet. ”Aktiv passivitet” är 

något som i kapitlet även diskuteras. Diskussionen förs med utgångspunkt i Karlsson 

Mingantis könskomplementära perspektiv och antropologen Saba Mahmoods perspektiv 

samt Miriam Cookes begrepp ”multipel kritik” gällande könsordning. Kvinnorna 

konstateras utifrån dessa perspektiv vara aktiva och inte passiva inom ordensverksamheten. 

De kan genom sitt förhållningssätt till omgivande referensramar och maktordningar 

konstruera och reproducera egna strategier. Samtidigt kan de även avväpna dessa 

referensramar och kvinnorna skapar därmed möjligheter att påverka sin situation. Kapitlet 

avslutas med en epilog där olika områden inom den aktuella orden som kan vara av 

intresse för vidare forskning framhålls.  
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Ordlista och uttalsguide 
 

Sing/plur    
 

Ordlista 

Abi- Storebror sägs av artighetsskäl till någon som är äldre än dig själv. 
Alhamdullillah- prisad vare Gud 
Allah- Gud 
Allah-hu- Gud är Gud 
Bayram- Helg, högtid, fest 
Cemaat- Församling, trossamfund 
Dergah- Församlingslokalen 
Fiqh- Rättsvetenskap 
Hajj- Vallfärd, Pilgrimsfärd 
Halal-tillåtet enligt islam 
Haram- otillåtet enligt islam 
Hatme- kommer av ordet hatim det är benämningen på en person som läst hela koranen. 
Hatme är benämningen på den ritual där zikir ingår som en av tre delar. I de andra delarna 
reciteras koranen och Muhammed välsignas. 
Hoca- lärare, imam, muslimsk böneledare 
Kafir-en otrogen 
La ilaha illa`llah – Det finns ingen Gud utom gud. 
Nefes- ego, själ 
Namaz- tidebön 
Nasip- öde 
Noor- ljuset, själen 
Ramazan- ramadan, fastemånad 
Rasul-allah- Guds ställföreträdare 
Salavat- välsignelse 
Şeykh- Shejk, andlig vägledare 
Şeytan- Djävulen, Satan 
Sadat/lar- şeykhens föregångare, tidigare şeykher. 
Sufi/ler- plu. Sufi/er. 
Sohbet – föreläsning, undervisande samtal 
Tarikat- orden 
Tövbe- ånger, avsvärjelse(inom den aktuella sufiorden en förlåtelseritual.) 
Ulema- muslimska teologer/ lärda 
Vekil- ombud(inom den aktuella sufiorden översätts det till länk, en länk mellan den 
andlige ledaren och de andra medlemmarna med tillåtelse att hålla i tövbe-ritualen) 
Yani- slang för typ 
Zikir- Gudserinran, åminnelse av Gud. 
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Uttalsguide 
Det turkiska alfabetet innehåller alla bokstäver som det svenska med undantag för w, å och 

ä, istället omfattar det turkiska alfabetet sex stycken extra bokstäver dessa tillsammans med 

tre bokstäver från det svenska alfabetet presenteras här under då det är skillnader i uttalet 

av de turkiska bokstäverna jämfört med de svenska. 
 

C uttalas som ett dj-ljud som engelskans John 
Ç uttalas som ett tje-ljud som engelskans Chuck 
İ ett vanligt i-ljud 
I uttalas som en kombination av ett kort u-ljud. 
Ş uttalas som ett sje-ljud som i namnet  Jeanette 
Ű uttalas som ett svenskt y. 
U uttalas som ett svenska u. 
Ğ uttalas inte utan förlänger den förgående vokalen, t.ex. det turkiska namnet Uğur uttalas 
[oor] 
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Bilaga 1.  

Information vid intervjuerna 
 

Jag studerar vid Södertörns Högskola. En studie om islam i Sverige.  

Jag är intresserad av dina personliga åsikter och hur du personligen ser på din 

livshistoria och din religiositet här i Sverige.  

 

Informera om; 

• Deltagandet i den här studien är frivillig är det så att ni känner att ni 

inte vill vara med längre är det bara att meddela mig detta. Ni kan när 

som helst dra er ur om ni känner för det. Ni kan när som helst avbryta 

intervjun om ni känner att ni inte vill mer. 

• De som intervjuas kommer att vara anonyma i studien. Ingen 

utomstående kommer någonsin att få ta del av något som den enskilde 

personen kan röjas eller igenkännas. 

• Jag kommer att spela in intervjun, det är bara jag som kommer att 

lyssna på intervjun. Det vi talar om i intervjun är strängt konfidentiellt. 

Det som sägs under intervjun kommer endast att användas för 

forskning. 
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Bilaga 2.  

 

Intervjuguide. Semistrukturerad 
 

1. Profilbeskrivning 

2. Kan du berätta för mig hur det är att vara kvinnligsufi i Sverige?  

3. Hur beskriver du dig själv och din egen identitet?  

4. Hur och när kom du för första gången i kontakt med islam? Hur och när kom du 

för första gången i kontakt med Nakşibendi?  

5. Berätta hur ditt liv såg ut innan och efter du kom i kontakt med Nakşibendi?  

6. Hur upplever du gemenskapen med de andra kvinnorna?  

7. Hur ser du på framtiden?  

8. Har du några frågor eller något du vill tillägga? 
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