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Sammanfattning 

 

Denna uppsats handlar muslimskt konvertering bland unga vuxna i Sverige. Syftet är att undersöka vilka 

påverkansfaktorer som ligger bakom förekomsten av denna typ av konvertering. Genom att intervjua 

fyra konvertiter undersöks olika upplevelser, tankar och händelser i deras liv som kan ha bidragit till 

deras konvertering. Dessutom undersöks tillgången till information som en av de främsta 

förutsättningarna till att tidigare sekulära personer som rört sig i icke-religiösa miljöer genomgår en 

sådan omfattande livsstilsförändring som konvertering innebär. Denna information kan i många fall 

härledas till islamistiska organisationer och rörelser som medvetet riktar sig till yngre personer som 

lever i icke-muslimska länder. Vidare finns det ett syfte att undersöka hur denna islamistiskt präglade 

information påverkar konvertiternas trosuppfattning och religionsutövning. Urvalet består av fyra 

personer som vuxit upp i sekulära omgivningar och därmed inte uppfostrats till praktiserande muslimer. 

Intervjupersonerna består av två män och två kvinnor i åldrarna 20 till 25, som på eget initiativ 

konverterat till islam i myndig ålder. Dessutom intervjuades en representant från en islamistisk 

organisation i Sverige. Syftet med denna intervju var att undersöka hur denna rörelse arbetar gällande 

spridning av information samt rekrytering av medlemmar. 

      Resultatet visade att samtliga konvertiter som intervjuades hade upplevt svårigheter och trauman i 

livet som enligt dem ledde till konvertering till islam. Detta kan jämföras med de islamistiska 

organisationernas uttalade ambitioner att inspirera unga vuxna som på något sätt lever utanför samhället 

eller upplever svårigheter i livet. Samtliga konvertiter uppgav även att de främst utgått från information 

på internet och böcker som publicerats av islamistiska organisationer. De menade alla att konverteringen 

fungerat som en lösning på deras tidigare upplevda problem och svårigheter. 
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Abstract 

 

This essay deals with Islamic conversion among young adults in Sweden. The aim is to explore the 

influencing factors behind the occurrence of this type of conversion. By interviewing four converts, 

various experiences, thoughts and events in their lives that may have contributed to their conversion is 

explored. The availability of information as one of the main prerequisites for previous secular people 

who were raised in the non-religious environments to undergo such a major lifestyle change that 

conversion means is also explored in this essay. This information can often be traced to Islamic 

organizations and movements that are deliberately aimed at young people living in non-Muslim 

countries. Furthermore, there is a purpose to examine how this Islamist influenced information affects 

convert in their beliefs and religious practice. The sample consists of four people who have grown up in 

secular surroundings and thereby not brought up to be practicing Muslims. The respondents consist of 

two men and two women aged 20 to 25, who on their own initiative, converted to Islam after the age of 

18. There were also an interview with a representative from an Islamic organization in Sweden. The 

purpose of this interview was to explore how this movement deals with the spreading of information and 

recruiting members.  

      The results showed that all the converts who were interviewed had experienced difficulties and 

traumas in their life which according to themselves led to a conversion to Islam. This can be compared 

to the Islamist organizations' stated ambitions to inspire young adults who in some way live outside the 

community or are experiencing difficulties in life. All converts also reported that they received most of  

the information on the Internet and books published by Islamic organizations. All of them stated that the 

conversion worked as a solution to their previously experienced problems and difficulties.  
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1. Inledning    

 

Islam är en av de snabbast växande religionerna i Europa, och inte minst i Sverige ökar antalet muslimer 

(Foreign Policy, 2007). Utöver invandring från muslimska länder står konvertiter för en del av denna 

ökning. I ett sekulärt samhälle som Sverige märks ökningen av öppet praktiserande muslimer särskilt 

mycket. Detta framför allt i media; inte sällan är det konvertiter som får lov att respresentera landets alla 

muslimer i exempelvis debatter och artiklar.  

       På grund av tillgängligheten kan man misstänka att många vänder sig till internet och andra medier 

för att finna information om religionen. Detta blir då en inkörsport för konvertiter som har den 

tillgängliga informationen som sin enda källa (Ouis & Roald 2003, s. 313). Det är framför allt 

islamistiska reformrörelser som är framåtsträvande när det gäller spridning av sina läror via bland annat 

internet. Dessa rörelser har som regel politiska ambitioner vilket förklarar dess förmåga att nå ut till så 

många. De använder internet och andra medier som ett sätt att sprida sina budskap till så många 

människor som möjligt, främst personer som lever i den icke-muslimska delen av världen (Wiktorowicz 

2001, Stemmann 2006). 

       Två väldigt radikala islamistiska rörelser är wahabismen och salafismen. Dessa är två inriktningar 

inom islam som kännetecknas av att dels vara bokstavstrogna och extrema i sin tolknig av koranen, och 

dels att de anser att alla som inte delar dessa tolkningar är otrogna, vare sig de är muslimer eller inte. 

Dessa rörelser finns inom alla islamiska rättsskolor (system för islamisk lagtolkning) som majoriteten av 

muslimer följer, men motsätter sig dock hur dessa rättsskolor tolkar islams budskap (Ouis & Roald 

2003, s. 310-311). De fungerar därför som reformrörelser då de anser att dessa rättsskolor förvanskat 

koranen då de ägnar sig åt att tolka dess budskap med hänsyn till icke-islamiska faktorer eller 

traditionell muslimsk kunskap. Wahabistiska och salafistiska rörelser gör anspråk på att följa den sanna 

och enda varianten av islam och koranen. Utöver trosuppfattning och tolkningsfrågor har dessa rörelser 

som syfte att, med inspiration av de islamiska kalifaten, skapa en islamisk stat med islam och sharia-

lagar som grund (Fazlhashemi 2008, s. 123-124). Detta förflyttar fokus från islams andliga aspekter till 

ideologiska målsättningar.  

       Det finns även andra rörelser med samma ideologiska och politiska ambition, bland annat 

muslimska brödraskapet, som är en reformrörelse grundad 1928 i Egypten av Hassan el-Banna. Denna 

rörelses framgångar beror mycket på dess stora sociala engagemang (Fazlhashemi 2008, s. 132). 

        I och med denna snedfördelning av information är det troligt att muslimer utan traditionella och 

kulturella anknytningar till islam (konvertiter) blir influerade endast av dessa rörelser (Ouis & Roald 

2003, s. 109). De är väldigt radikala i sin trosuppfattning och skiljer sig starkt från den konventionella 
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formen av islam. Då det bland annat är wahabismen och salafismen som majoriteten av konvertiter 

anammar sker en tydlig ändring i praktiserandet av islam och därmed även bilden av muslimer i 

allmänhet (Ouis & Roald 2003, s. 109). Detta har inverkningar på ett individuellt plan i och med att de 

radikala rörelserna har en annorlunda syn på vad det innebär att vara muslim jämfört med konventionell 

islam med tanke på dess inriktning på ideologi och politik. Utöver detta har spridningen av dessa 

rörelser även effekter på en samhällelig och social dimension, bland annat eftersom en hel religion 

baseras på icke-konventionella rörelsers tolkningar av den.  

       Fenomenen islamism och muslimsk konvertering är väldigt mångfacetterat vilket gör att det är av 

stor vikt att redan från början klargöra vilket eller vilka perspektiv som studien inriktar sig på samt vilka 

områden som omfattas av undersökningen.  Detta är en undersökning av konvertering och islamiska 

rörelser ur ett organisatoriskt perspektiv. Mer konkret är det frågor rörande makt och identitet som 

belyses i denna studie. Denna undersökning lägger fokus på tre olika islamistiska reformrörelser och 

organisationer; wahabismen, salafismen samt Muslimska brödraskapet. 

       Wahabismen är en reformrörelse grundad av ibn Abd al-Wahab i Saudiarabien på 1700-talet. Syftet 

var att reformera islam och ”rensa” religionen på yttre influenser och gå tillbaka till det som ansågs vara 

den renaste formen av islam. För att uppnå detta skulle koranen följas bokstavligt och inte anpassas efter 

sammanhang. Att ifrågasätta koranens innehåll är enligt wahabismen en synd (Global Security odat.b,   

Al-Ghadeer Center for Islamic Studies 2005). 

       Salafismen är en riktningt inom islam som är mycket starkt kopplad till wahabismen. Salafistiska 

idéer och tanketraditioner finns i alla fyra rättskolor; Maliki, Shafi, Hanbali och Hanafi. Dock 

förekommer salafism främst inom den hanafitiska rättsskolan. Enligt salafismen ska religionen utövas 

såsom de första muslimerna utövade den, och detta utan några undantag. Det anses att koranen är en del 

av Gud snarare än skriven av Gud. I och med detta är den oföränderlig, ej anpassningsbar och existerar 

helt oberoende av tid och plats (Global Security odat.a, Salafi Publications odat.). 

       Muslimska brödraskapet är en reformrörelse som är starkt politiskt och ideologiskt inriktat. Grundat 

i Egypten 1928 av Hassan el-Banna har rörelsen fått många anhängare runt om i världen. Flera våldsdåd 

har begåtts av Muslimska brödraskapet i Egypten, bland annat mordet på premiärminister Nokrashi och 

mordförsöket på president Nasser. I likhet med salafismen och wahabismen söker muslimska 

brödraskapet förändring och reform i det samtida muslimska samhället. De vill, som andra islamistiska 

rörelser, skapa en enhetlig stat fullständigt baserad på islamiska lagar, där alla dimensioner av samhället 

genomsyras av islam (Global Security odat.c,  Julie Spears 2002). 
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1.1  Syfte  

 

Syftet med denna studie är att genom att undersöka personer, i synnerhet unga vuxna, öka förståelse för 

konvertering till islam i Sverige. Med konvertiter avses, i denna studie personer som vuxit upp i en 

sekulär familj och sedan i vuxen ålder konverterat till islam. Det väsentliga ligger i att personen i vuxen 

ålder gjort ett aktivt val att anpassa sin livsstil, i olika utsträckning, till det de anser vara i enlighet med 

islam. Dessa kan vara personer både med svenskt och utländskt ursprung som vuxit upp i Sverige. Med 

studien vill jag undersöka olika faktorer som fört dessa personer till detta beslut. Detta fenomen är 

intressant ur ett sociologiskt perspektiv då det troligtvis går att finna olika former av sociala mekanismer 

bakom både konvertering och islamism. Är detta enbart ett personligt val som alla dessa konvertiter på 

egen hand kommit fram till? Eller är det så att det i vissa fall finns krafter utifrån som uppmuntrar till 

detta? Hur har dessa krafter i sådana fall fått grogrund i ett sekulärt samhälle som Sverige är i relation 

till den muslimska världen? Finns det anledningar att tro att vissa personer är mer mottagliga för dessa 

tankesätt? 

       Det är av stor vikt att påpeka att denna studie inte har ett värderande eller dömande syfte. Empirin 

ska endast ses ur ett vetenskapligt perspektiv. Intervjupersonernas utsagor hanteras som sociologisk 

fakta utan att på något sätt kränka deras religiösa övertygelser. Det är essentiellt att respektera 

intervjupersonernas integritet och tro. Med detta sagt, ligger det väsentliga i att kunna ha friheten att 

behandla ett ämne som ett sociologiskt ämne utan att samtidigt inskränka på något som för väldigt 

många människor är något djupt personligt och livsomvälvande.  

  

1.2 Frågeställningar 

 

 Ändamålet med intervjuerna av konvertiter är att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter de har 

haft som har påverkat eller bidragit till deras val att i vuxen ålder börja praktisera islam. Utifrån dessa 

intervjuer är syftet att undersöka om det går att observera mönster bland konvertiterna. Finns det likheter 

i de upplevelser de haft som har lett dem till deras beslut?  

 

Huvudfrågan lyder: 

 

Vilka påverkansfaktorer går att finna bakom förekomsten av konvertering till islam i 

Sverige? 
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Undersökningen har även en delfråga som lyder: 

 

Vad medför förekomsten av islamistiska organisationer och rörelser för konvertiter? 

 

Denna fråga berör de påföljder som konvertering medför. Som grund för denna fråga är den 

maktställning som religion i många fall innehar på människor. Framför allt gäller detta de olika 

organisationer och rörelser som ansvarar för en avgörande stor del av den information som konvertiter 

bistås med. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Denna undersökning gör inga anspråk på att vara representativ, syftet är att få djupare inblick i ett antal 

konvertiters upplevelser och tankar. Med detta sagt finns en ambition att se om det finns likheter och 

skillnader i de olika personernas utsagor som kan visa på olika typer av mönster. Studien avgränsas till 

fyra personer mellan 20 och 25 år som är bosatta i Stockholm. Dessa personer ska på eget initiativ ha 

konverterat efter 18-årsålder. Detta medför indirekt att det är personer som relativt nyligen genomgått 

konverteringen, vilket kan påverka deras upplevelser och tankegångar jämfört med en person som har 

levt med den nya religionen i ett flertal år. Personer som har konverterat i och med giftermål med en 

muslim har valts bort, det samma gäller personer som konverterat i samband med besök i muslimska 

länder. Urvalet består därmed uteslutande av personer som på eget initiativ, och i en annars sekulär 

miljö, valt att praktisera islam. 

       Stockholm är i och med sin storstadskaraktär relativt mångkulturellt, vilket kan ha inverkningar på 

en person som väljer att anamma en livsstil som anses vara främmande och kulturellt annorlunda än det 

omgivande samhället. Att intervjupersonerna är bosatta i Stockholm kan därmed ha betydelse för 

undersökningen. Om samma undersökning hade utförts i en av Sveriges mindre orter hade resultatet 

sannolikt sett annorlunda ut. Av den anledningen vore det inte försvarbart att inte ta hänsyn till 

bostadsort vid val av undersökningsobjekt och inkludera personer från andra orter i Sverige. Med andra 

ord är det viktigt att belysa att denna undersökning är baserad på upplevelser och åsikter tillhörande 

personer som med svenska mått lever i ett mångkulturellt samhälle där olika religioner, bland andra 

islam, finns närvarande.  

       Även när det gäller intervjupersonernas ålder finns det flera faktorer som har tagits hänsyn till. Var 

en person befinner sig i livet har sannolikt stor betydelse när det kommer till sådana livsstilsförändringar 

som konvertering medför. Det är vanligt att personer i denna åldersgrupp söker svar på existentiella 
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frågor vilka religion kan bistå med. De relativt begränsande erfarenheterna av livet i sig kan påverka ett 

beslut om konvertering på flera sätt. Dels kan det medföra att personen är mer öppensinnad och 

mottaglig för nya influenser, men likaväl kan det leda till att personen i och med mottagligheten är mer 

lättpåverkad. 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Anne Månsson (2002) undersöker i Becoming Muslim. Meanings of Conversion to Islam, nio 

västerländska kvinnor som konverterat till islam. Syftet med studien var att undersöka dessa kvinnors 

upplevelser och tankar för att få en djupare förståelse för islamisk konvertering hos västerländska 

kvinnor som anses vara självständiga och välutbildade. Enligt undersökningen kunde dessa kvinnor 

relatera till både västerländska och islamiska värden och uppfattningar, detta då de ansåg att dessa kunde 

fungera i samspel med varandra. Trots sina självständiga och materiellt rika liv, uppgav kvinnorna att de 

upplevde tomhet och otillräckligheter, vilket konvertering till islam ansågs lindra. Dessa kvinnor 

konverterade av varierande anledningar, vissa valde att bli muslimer i samband med giftermål med 

muslimska män och andra blev inspirerade av resor till muslimska länder. Det fanns även variationer 

gällande kvinnornas tidigare trosuppfattningar. Vissa hade tidigare varit religiösa kristna eller judinnor, 

medan andra varit sekulära vänsteraktivister. Gemensamt för alla kvinnor var att samtliga hade valt att 

uttrycka sin nya religiositet genom att bära slöja och använda det de ansåg vara mer täckande kläder.      

Studien visade att den konvertering som dessa kvinnor genomgått hade lett till omfattande 

livsstilsförändringar. Kvinnorna uppgav att de upplevde förändringar i mentalitet, självförståelse och 

syn på livet. De menade även att de i och med konverteringen gjort flera ändringar i sociala och 

kulturella aspekter av sina liv.   

       Madeleine Sultán Sjöqvist (2006) har, i avhandlingen Vi blev muslimer: Svenska kvinnor berättar, 

studerat svenska kvinnor som konverterat till islam. I denna studie undersöktes ett femtiotal kvinnliga 

konvertiters tankar och upplevelser angående islam och konvertering. 

       Majoriteten av de tillfrågade hade angett att anledningen bakom deras konvertering var upplevda 

möten med Gud eller änglar. De uppgav även att de tydliga normerna som islam bistår med var en 

bidragande orsak till konverteringen. De menade vidare att faktumet att det inom islam finns en tydlig 

roll för kvinnan hade stor betydelse för deras val att konvertera till islam. Detta kan enligt forskaren bero 

på anomi och ambivalens i samhället, som leder till att människor söker en fast punkt och tydliga regler 

som islam anses kan erbjuda. 
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Flera av de intervjuade kvinnorna var ensamstående eller skilda och hade flyttat till större städer där de 

ansåg sig ha fler möjligheter att utöva sin religion. De kvinnor som intervjuades i denna studie hade 

varierande utbildningsbakgrund där vissa var högutbildade och andra lågutbildade. Även här hade vissa 

av dem konverterat till islam i samband med giftermål. 

       Sjöqvist drar slutsatsen att det är troligt att denna typ av konvertering kommer att öka i och med att 

religion får större betydelse i dagens samhälle då den anses vara lösningen på de problem som präglar 

många människor som lever i det som anses vara moderna samhällen. 

 

1.5 Uppsatsdisposition 

 

Denna uppsats består av fem kapitel som representerar de olika delarna i undersökningsprocessen. I det 

första kapitlet presenteras en bakgrund för att introducera det valda ämnet för läsaren, samt för att bistå 

läsaren med en viss förförståelse och uppfattning om det studerade ämnet i allmänhet. Utöver denna 

inledning av ämnen redovisas även uppsatsens syfte och frågställningar. I kapitel två redovisas de 

teoretiska utgångspunkter som undersökningen utgår från. Dessa teorier står som grund för de 

intervjufrågor som den kvalitativa undersökningen baseras på. Kapitel tre består av en presentation av 

de valda metoderna och uppsatsens tillvägagångssätt. Dessutom diskuteras de olika för- och nackdelarna 

med de valda metoderna. I det fjärde kapitlet redovisas analysen av undersökningen, vilket följs av en 

presentation av det resultat som intervjuerna ger. I det femte och sista kapitlet presenteras de slutsatser 

som kan dras av analysen med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Dessutom ges förslag till 

vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. Dessutom följer en vidare 

diskussion om teorierna i relation till undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

2.1 Islamistiska rörelser 

 

Det är väldigt angeläget att urskilja islamism från utövning av islam. Grunden för islamism och 

islamistiska rörelser är alltid av ideologisk natur till skillnad från islam som endast religionsutövning 

och trosuppfattning. Det sker en ändring i fokus från det privata, andliga och transcendenta till mer 

världsliga hänseenden av religion. Kunskap om detta ökar även förståelsen för hur islamistiska 

organisationer medvetet riktar sig mot potentiella konvertiter som i sin tur kan förklara varför många 

konvertiter inspireras av islamistiska idéer. ”Gemensamt för islamistiska rörelser är att de på ett eller 

annat sätt vill islamisera samhället. All politisk, kulturell, ekonomisk, social, rättslig och annan form av 

verksamhet ska präglas av en specifik tolkning av islam som dessa grupper ger uttryck för” 

(Fazlhashemi 2008, s. 124). 

       Det främsta syftet som islamistiska rörelser har är att genom mobilisering av anhängare skapa ett 

samhälle eller en stat, som fullständigt grundas på islamistiska ideal. Faktumet att det finns ett stort antal 

olika islamistiska rörelser med varierande målsättningar och interpretation av islam, men dock med 

samma anspråk på den enda rätta tolkningen, vittnar om rörelserna egna avsikter. På individuell nivå 

kan denna ambition att skapa en islamisk stat grunda sig i en längtan till ett utopiskt samhälle där alla 

befintliga problem, med islams hjälp, eliminerats. Människors missnöje med det egna livet kan mycket 

väl utnyttjas av islamistiska rörelser. De erbjuder medlemmarna lösningar på deras upplevda problem i 

utbyte mot lojalitet mot organisationen. Dessa medlemmar blir sedan själva aktiva, på grund av sina 

övertygelser, och bidrar till organisationens utveckling och progression.  

       Islamistiska organisationer är i hög grad beroende av sina medlemmar för att bibehålla sin 

maktställning. Detta i och med att makten över medlemmarna står som grund för organisationernas 

övergripande makt i framför allt politiska avseenden. Genom att studera en viss islamistisk rörelse på 

organisatorisk nivå kan paralleller dras till konvertiter, som i detta fall utgör den målgrupp som rörelsen 

riktar sig till. På så sätt är rörelsens målsättning att genom att tillgängliggöra information till så många 

som möjligt, (genom exempelvis internet) rekrytera fler anhängare baserat på de behov som denna 

målgrupp har. Genom att identifiera dessa behov, som har sin grund i bland annat livssituation och 
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tidigare händelser i livet, kan organisationerna anpassa den information som sprids till att tillfredsställa 

de individer som utgör målgruppen.  

       Någonting som inte innefattas i teorin är den avsaknad av islamiska ideal som ibland går att 

observera gällande islamistiska organisationer. Islamism och islamistiska rörelser verkar även ofta 

endast inrikta sig på vissa aspekter av islam, exempelvis jihadism, som är en islamistisk ideologi som 

rättfärdigar krigsföring i enlighet med islamiska lagar (Nationalencyklopedin odat.). Islamistiska 

tankegångar som inte är förenliga med vissa budskap inom islam visar på denna tendens inom 

islamistiska organisationer och rörelser.   

 

2.2 Organisationer 

 

För att öka förståelsen för islamistiska organisationer är det nödvändigt att definiera de beståndsdelar 

som de är uppbyggda på. Detta är framför allt inflytande och makt på dess medlemmar, då det är dessa 

medlemmar som organisationens existens och överlevnad bygger på. Att identifiera hur denna makt 

bevaras är angeläget. Göran Ahrne menar att den grad av handlingskraft som organisationer innehar är 

påverkade av olika resurser, regler och makt. Dessa är alltså själva grunden för olika organisationers 

auktoritet över dess medlemmar. ”Organizations determine conditions for actions through resources, 

rules and power” (Ahrne 1994, s. 54).   

       En organisation kan baseras på många olika aspekter av samhället och vardagslivet. Ett exempel 

som Göran Ahrne tar upp är just religion. Oberoende av den form som organisationen antar, det vill säga 

det område organisationen verkar inom, finns det vissa mekanismer som ligger bakom dess 

sammanhållning och förmåga att påverka medlemmarna. Organisationer är uppbyggda av resurserna de 

innehar, de regler som dess medlemmar måste följa samt den makt de har över medlemmarna. Makten 

över medlemmarna kan indirekt påverka det inflytande som organisationen har på omgivningen. Detta 

eftersom den kontroll som organisationerna har på dess medlemmar även påverkar hur dessa förhåller 

sig till omvärlden. Organisationens makt över omgivning vore helt obefintlig utan makten på dess 

medlemmar. Resurserna som en organisation kan ha, vare sig de är materiella eller inte, är betydelsefulla 

av flera anledningar. Bland annat är medlemmarnas samtycke till att ingå i organisationen starkt 

beroende av vad organisationen kan erbjuda dem. En organisations resurser är även grundläggande när 

det gäller ökningen av medlemmar och i och med det även dess omfång. Inte alla organisationer har som 

ambition att rekrytera så många medlemmar som möjligt, dock har de typer av organisationer som denna 

undersökning syftar på en strävan att hela tiden öka antalet medlemmar. Även regler som medlemmarna 

måste förhålla sig till är betydelsefulla. Att medlemmar av en organisation lever efter ett antal specifika 
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regler till skillnad från personer utanför organisationen har kan förstärka känslan av gemenskap i 

organisationen. Detta kan även förstärka känslan av att medlemmarna i organisationen ingår i en 

särskild grupp och står utanför det övriga samhället. Detta skapar en klyfta mellan organisationens 

medlemmar samt personer utanför organisationen vilket kan förstärka organisationens makt över dess 

medlemmar.  

 

2.3 Islamister 

 

Att klarlägga den funktion som islamism har för individer är väsentligt för att förstå varför vissa 

människor tenderar att sympatisera med denna radikala ideologi. Det vill säga de människor som anser 

sig själva vara islamister. Mohammad Fazlhashemi (2008) presenterar en rad mekanismer som ligger 

bakom förekomsten av islamistiska tankar och åsikter. Det islamistiska idealet fungerar som en lösning 

på problem och svårigheter som vissa människor upplever, och tillfredsställer vissa grundläggande 

mänskliga behov och rättigheter. Denna kunskap kan öka förståelsen för förekomsten av islamistiska 

ideal. “Det islamistiska idealet får fotfäste bland människor som lider svårt av en känsla av 

underlägsenhet, förnedring och vanmakt i sitt i ojämna förhållande till västlandets kulturella, 

ekonomiska, politiska och militära överlägsenhet” (Fazlhashemi 2008, s. 128). 

        Ur ett organisatoriskt perspektiv kan kännedomen om vilka personliga egenskaper och upplevelser 

som bidrar till positiva attityder gentemot det islamiska idealet, bidra till ökningen av anhängare. Då de 

känslor hos människor som inspireras av islamistiska ideal är identifierade kan detta effektivisera 

islamistiska organisationers rekrytering av medlemmar. Mohammad Fazlhashemi (2008) belyser att 

rötterna till förekomsten av islamism inte går att finna i religionen utan finns, i relation till islam, i yttre 

faktorer. Olika upplevelser och känslor av underlägsenhet och förnedring utgör de mekanismer som i 

många fall motiverar och stimulerar islamistisk verksamhet och ideal. Radikaliseringen av islam 

fungerar som ett sätt att kompensera för det förtyck som människor i den muslimska världen har eller 

fortfarande utsätts för. 

       Denna teori utesluter dock de människor som inte lever under omständigheter där de är direkta offer 

för västvärldens överlägsenhet. Detta är viktigt att påpeka då denna undersökning berör personer utan 

dessa upplevelser. Alltså personer som inte har upplevt exempelvis krig eller andra olägenheter som 

härrör ur västerländsk övermakt. Att detta fenomen sprids till människor som personligen inte utsätts för 

förtryck i form av exempelvis krig och ockupation kan bero på flera faktorer.  Kollektiv solidaritet med 

andra människor ur samma etniska eller religiösa grupp kan leda till att känslan av förtryck och 

förnedring av en person kan överföras till en annan person endast på den premissen att båda exempelvis 
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tillhör samma etniska grupp eller religion. På så sätt blir den enskildes upplevelser kollektiva 

upplevelser. En annan faktor kan vara att personer som upplevt förnedring eller misslyckanden av 

anledningar som likaledes kan bero på annat än dess religionstillhörighet, projicerar dessa problem på 

religionen och på så sätt upplever en hotbild mot sig själv och sin religion. Denna känsla av hot kan 

mycket väl utlösa ett behov som islamistiska idéer kan tillfredsställa. 

 

2.4 Inspiration och spridning  

 

För att få vetskap om anledningarna till att konvertiter i många fall inspireras av islamistiska rörelser är 

det nödvändigt att ha kunskap om hur dessa rörelser arbetar för att nå ut till andra människor. Trots att 

organisationer och rörelser är slutna är dess omgivning av intresse för dem. Även då de inte innehar 

samma makt på personer utanför organisationer finns det olika metoder att åtminstone försöka påverka 

dessa.  Dessa metoder är till för att väcka intresse hos allmänheten. De kan exempelvis vara olika former 

av evenemang arrangerade av organisationen, eller distribution av produkter som inte vid första anblick 

har kopplingar till organisationen. ”To lure people into their semi-organized fields organizations send 

messages. They engage in commercial and promotional activities to make their semi-organized fields 

known and attractive. Products, signs and events with an origin in organizations constitute a 

promotional culture which bombards outsides of organizations with films, books, newspapers, buildings, 

fashion, images, artefacts.” (Ahrne 1994, s. 84-85) 

       På detta sätt tilltalas diverse behov hos människor, som inte nödvändigtvis har samband med det 

område som organisationen verkar i, exempelvis religion. Utifrån detta leds sedan personerna in på de 

frågor och ämnen som organisationen behandlar. Organisationen mer eller mindre skapar ett behov hos 

människor som de sedan utger sig själva kunna tillfredsställa. Detta genom att exempelvis publicera 

filmer, böcker och tidsskrifter. Denna metod kan liknas vid marknadsföring som ett sätt att väcka 

intresse och efterfrågan hos allmänheten. Dessa kan även anpassas efter de målgrupper som 

organisationerna vänder sig till. 

       Teorin behandlar inte de fall där organisationer ägnar sig åt dolda metoder för att sprida sina 

budskap till den yttre omgivningen och utöka sin verksamhet. Framför allt islamistiska organisationer 

tenderar att dölja egna motiv bakom religionen. Detta då dessa organisationer uteslutet utger sig för att 

föra Guds talan. På så sätt framgår det inte om det i själva verket är organisationens egna budskap som 

förmedlas och inte de islamiska budskapen, som påstås. 
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2.5 Organisationers makt och auktoritet  

 

Grunden för organisationer och upprätthållandet av dem är den auktoritet och makt som de har över dess 

medlemmar. För att ingå i en organisation, framför allt en religiös sådan, lämnar medlemmarna över 

makt och kontroll över sig själva. Utsträckningen av denna makt och kontroll varierar, detsamma gäller 

de aspekter över ens liv som makter och kontrollen gäller. Denna uppoffring som medlemmarna gör 

regleras av bland annat de bestämmelser och föreskrifter som gäller inom organisationen. I utbyte mot 

detta får medlemmarna tillgång till vissa resurser, materiella eller immateriella. Dessa resurser blir då 

drivkraften till medlemmarnas hängivenhet till organisationen. “When you become affiliated with an 

organization you leave some of the control of your behavior to the other affiliates, that is, you yield the 

control of particular aspects of your behavior to the authority of the organization in exchange of losing 

some of your self-determination you get access to resources” (Ahrne 1994, s. 89). 

        De resurser som medlemmarna får i utbyte kan, framför allt i religiösa sammanhang, bestå av 

löften inför framtiden. Då avkastningen av en medlems lojalitet inte är omedelbar finns det inget som 

motbevisar dessa löften och därmed har medlemmen ingen anledning att ifrågasätta eller betvivla syftet 

med medlemskapet. Denna frånvaro av konkret resultat kan å andra sidan bidra till att motivationen hos 

medlemmarna efter en tid avtar. Därför är det rimligt att organisationer regelbundet påminner sina 

medlemmar om medlemskapets fördelar. I dessa fall kan även händelser i omvärlden bidra till en känsla 

av lojalitet gentemot organisationen, vilket i sin tur motiverar medlemmarna till att stanna. Detta kan 

även utnyttjas av organisationerna genom att exempelvis belysa eller till och med överdriva hot från 

omvärlden. Rådande islamofobiska tendenser i den västerländska delen av världen kan exempelvis bidra 

till islamistiska organisationers popularitet bland personer som drabbas av dessa. Därmed är det även 

troligt att islamistiska organisationer utnyttjar detta genom att påpeka förekomsten av islamofobi.  

 

2.6 Homo islamicus 

 

Homo islamicus är ett begrepp som innebär att en person som är muslim reduceras till endast den 

religiösa aspekten av sin identitet. Detta är grunden för islamistiska ideal och tankegångar, och förklarar 

även hur islamistiska organisationer lyckas kontrollera sina medlemmar. Alla värderingar, övertygelser 

och uppfattningar ska, enligt homo islamicus, ha sin grund i islam, som islamistiska organisationer utger 

sig för att förmedla. Alla dimensioner i en persons identitet förminskas till fördel för den muslimska 

identiteten. ”En liknande föreställning finner vi bland traditionalistiska salafiter och radikala islamister 

som gärna vill reducera muslimernas identitet till den religiösa” (Fazlhashemi 2008, s. 287-288). 
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        Genom påståendet att en muslims identitet är begränsad till den religiösa aspekten ökar makten 

som islamistiska organisationer och rörelser innehar över sina medlemmar. Detta då medlemmarna inte 

har möjlighet att ställa islamistiska idéer mot andra ideologier eller ens andra personliga tankar eller 

åsikter. Islamistiska organisationer och rörelser drar fördel av denna föreställning i och med att det är de 

värderingar och uppfattningar som de väljer att sprida till sina medlemmar som en rättrogen muslim inte 

bara ska ta del av, utan fullkomligt anpassa sitt liv efter. 

 

2.7 Makt 

 

Det finns vissa förutsättningar som krävs för att inneha och utöva makt över andra personer. Dessa är 

nödvändiga att identifiera för att få en bättre förståelse för konvertiternas accepterande av de stora 

ändringar som konverteringen medför.  Det intressanta gällande denna undersökning är den form av 

makt som inte är baserad på fysiskt tvång eller våld, utan makt över andra som är baserad på rädsla. 

”Den har någon i sin makt (…) som har injagat fruktan i honom eller som genom att ta honom under 

sitt beskydd så har bundit honom till sig att han sätter sin välgörares vilja framför sin egen och hellre 

leds av sin välgörares omdöme än sitt eget” (Spinoza citerat i Lukes 2008, s. 95). 

        Känslan av rädsla förstärks sannolikt av makthavaren för att säkerställa sitt övertag. Som lindring 

av denna rädsla säger sig makthavaren kunna erbjuda dess underordnade säkerhet och beskydd. Detta i 

utbyte mot lojalitet och mot den underordnades överlåtande av individualism och självmakt. Att 

förstärka upplevelsen av diverse hot mot de underställda ingår därmed med stor sannolikhet i 

organisationernas strategier. Händelser i omvärlden, som sker utanför organisationerna, är betydelsefulla 

då dessa kan bekräfta den fruktan och den känsla av att vara hotad som redan finns indoktrinerat i 

medlemmarna. Viktigt är också att belysa faktumet att denna makt endast kan existera så länge rädslan 

finns hos den underordnade. Därmed är det än mer troligt att detta skapande och förstärkande av 

hotbilder och annan rädsla hos medlemmarna är en del av organisationens metoder.  

       Denna teori förutsätter att de underställda är mottagliga för detta ingjutande av rädsla. Graden av 

mottagande kan bero på flera faktorer. Tidigare erfarenheter, livssituation och psykiskt tillstånd hos 

individen samt omvärldssituation kan alla ha inverkan på hur pass framgångsrikt makthavarens 

(organisationens) försök till att injaga fruktan i de underställda (medlemmar). Även här uppenbaras 

kopplingar mellan organisationen och individen.  

       Steven Lukes (2008) talar om maktens teoretiska omfång vilket innebär antalet frågor eller områden 

som makthavaren kan kontrollera, som ett sätt att uppskatta en aktörs totala makt (Lukes 2008, s. 80-

81). Ju fler frågor som kan kontrolleras desto mer makt anses den överordnade ha. Dock har även 
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innebörden av de enskilda frågorna betydelse. En organisations makt över dess medlemmars beteenden 

och uppförande inom det organisatoriska fältet är exempelvis inte lika betydelsefull som makten över 

medlemmarnas privatliv, vilken inte sällan är fallet i islamistiska sammanhang. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel presenteras de metoder som valts för att uppnå undersökningens syfte. Studiens 

inriktning, tillvägagångssätt, tillförlitlighet och begränsningar presenteras. Slutligen redovisas och 

motiveras de valda intervjufrågorna. 

 

3.1 Kvalitativa metoder 

 

Kvalitativ forskning är inriktad på tolkning och förståelse av den sociala verkligheten med utgångspunkt 

i hur dess aktörer uppfattar den (Bryman 2002, s. 250). Kvalitativa metoder tillämpas i undersökningar 

där syftet är att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Syftet är att utifrån exempelvis intervjuer 

undersöka åsikter, värderingar och beteenden inom den kontext som studeras. Då det är aktörernas 

subjektiva upplevelser som studeras är generaliserbarhet inte ändamålet i kvalitativ forskning (Bryman 

2002, s. 273).   

       Den kvalitativa forskningsprocessen inleds med formulering av forskningsfrågor, utifrån vilka, 

relevanta undersökningspersoner och miljöer väljs. Därefter samlas relevant information in genom en 

lämplig insamlingsmetod (exempelvis intervjuer). Genom förslagsvis en tematisk analys, tolkas sedan 

den insamlade informationen för att sedan diskuteras och bearbetas begreppsligt och teoretiskt. Det sista 

steget är att rapportera analysens resultat och slutsatser (Bryman 2002, s. 251-254). 

       Då denna uppsats har ett utforskande syfte och inte har som avsikt till generalisering lämpar sig 

kvalitativa metoder. Men denna metod uppfylldes undersökningens syfte att, genom att främst studera 

konvertiters åsikter och upplevelser, finna påverkansfaktorer bakom konvertering. Denna metod bistod 

med en djupare förståelse för muslimsk konvertering i och med dess utgångspunkt i intervjupersonernas 

egna subjektiva tolkningar.  

        

3.2 Fenomenologi 

 

Enligt den fenomenologiska vetenskapsteorin ska ett fenomen, och dess egenskaper, studeras och 

framställas så korrekt och neutralt som möjligt. Detta genom att forskaren är medveten om sina egna 

åsikter och förutfattade meningar. Att utgå från ett fenomenologiskt perspektiv förutsätter ett 

särskiljande av en persons subjektiva medvetande från vad som existerar i världen. Med andra ord 

erfordras en distinktion mellan empirisk verklighet och kunskapsteoretisk verklighet. Data bestående av 

subjektiva upplevelser, tankar och åsikter utgör det material som ska undersökas och förstås. Som 
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förutsättning för denna metod krävs det av forskaren att denne betraktar forskningsobjektet som ett 

subjekt snarare än ett objekt. Forskaren bör även distansera sig från den subjektiva informationen för att 

få tillgång till den allmänna strukturen i fenomenet. Dessutom ska forskaren, för att kunna beskriva en 

annan persons upplevelser och åsikter korrekt, ha inlevelse och förmåga att återuppleva dessa 

upplevelser och åsikter utan att förvränga det. Inom den fenomenologiska vetenskapsteorin är kunskap 

universellt konstant och intersubjektivt prövbart. (Starrin & Svensson 1994, s. 60-62) 

       Denna undersökning utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. Detta beror främst på att syftet med 

undersökningen är att förstå ett visst fenomens subjektiva mening och tolkning med utgångspunkt i att 

dessa varierar beroende på bland annat personen som intervjuas samt olika aspekter bundna till dennes 

upplevelser och åsikter. Det som studeras är intervjupersonens förståelse och tolkning av ett fenomen 

snarare än en objektiv sanning. Med andra ord är hur konvertering och islamistiska ideal upplevs av 

intervjupersonen samt variationen av dessa, undersökningens utgångspunkt. Syftet är inte att beskriva 

vad konvertering och islamistiska ideal är. Detta ändamål att undersöka människors upplevelse av ett 

visst fenomen är grunden för det fenomenologiska perspektivet (Starrin & Svensson 1994, s. 111). 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

Den metod som i denna undersökning används för datainsamling är intervjuer. Dessa intervjuer är 

utformade för att kunna bistå med giltig och tillförlitlig resultat som utifrån en teoretisk referensram 

analyseras (Lantz 2007, s. 10).  

        Det är av väldigt stor vikt att som intervjuare återspegla intervjupersonens utsagor utan att själv 

påverka det som sägs. Därmed är det värdefullt för undersökningen att den intervjuade får möjlighet att 

ge uttryck åt sina tankar och åsikter fullt ut, utan att bli påverkad av intervjuaren. (Lantz 2007, s. 11). 

       Trots intervjuns halvstrukturerade natur är det essentiellt att ha i åtanke att det är intervjuaren som 

styr situationen och leder in den intervjuade på de ämnen och frågor som är relevanta för 

undersökningen. Intervjuaren har ett visst syfte som utgångspunkt och anpassar de ämnen som tas upp i 

intervjun utifrån detta. (Lantz 2007, s. 10). Med detta sagt är det ytterst viktigt att intervjuaren inte på 

något sätt påverkar respondentens utsagor. Denna åtskillnad kan vara problematiskt att upprätthålla då 

det ibland kan krävas att intervjuaren för att få svar på rätt frågor måste föra i rätt riktning, det vill säga 

att förmå den intervjuade att verkligen svara på frågan (Gustavsson 2004, s.244). Intervjuaren kan 

komma att stöta på intervjuobjekt som har problem att förstå den aktuella frågan, svårigheter att uttrycka 

sig eller helt enkelt är motvilliga att svara på vissa frågor. I vissa situationer är fallet som sådant att den 

intervjuade är oförmöget att svara då den helt enkelt inte vet vad dennes åsikt eller uppfattning är då 
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denna fråga inte kommit på tal innan. Även den intervjuade kan komma att få reda på någonting nytt i 

samband med intervjun.  

     Det empiriska underlaget består av fyra intervjuer med utvalda konvertiter samt en intervju med en 

person som har en ledande roll inom en islamistisk rörelse. Intervjuerna utfördes i semistrukturerad form 

och ägde rum enskilt. Intervjuerna var strukturerade efter tre olika ämnen eller områden i 

intervjuobjektens livssituation som är relaterade till deras konvertering. Dessa tre ämnen består av 

specifika frågor som behandlades i intervjun. Att intervjuerna ägde rum enskilt var främst för att 

intervjuobjekten inte ska bli påverkade av varandras utsagor och ge så sanningsenliga svar som möjligt. 

I samband med detta sker samtalen i en icke-religiös miljö. Detta är även angeläget eftersom att befinna 

sig i en religiös miljö kan komma att lägga alltför mycket fokus på de religiösa och andliga aspekterna 

som inte just denna undersökning baseras på, då denna studie har en sociologisk utgångspunkt. 

       Intervjuerna spelades in med intervjuobjektens medgivande. Det fördes inga anteckningar under 

intervjuns gång då dessa kan komma att ha en negativ inverkan på samtalens flöde. Detta kan motverka 

syftet att få intervjuobjekten att känna sig bekväma nog att på ett sanningsenligt sätt dela med sig av sina 

personliga erfarenheter och åsikter. En annan fördel med inspelade intervjuer är att den som intervjuar 

undviker risken att gå miste om viktig information. Under intervjuns gång kan det hända att intervjuaren 

av någon anledning missar någonting som är relevant för undersökningen, men genom att ha intervjun 

inspelad kan denne i efterhand lyssna på och analysera det som har sagts. En nackdel med inspelade 

intervjuer är däremot att den intervjuade kan komma att känna sig för obekväm för att vara uppriktig. 

(Gustavsson 2004, s.247) 

       Då syftet med undersökningen är att fördjupa och öka förståelsen av det valda fenomenet lämpar sig 

en mer öppen intervjuform, vilket halvstrukturerade intervjuer är. Ett större antal respondenter är i och 

med detta syfte inte nödvändigt, så länge det går att uppnå teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad innebär 

att urvalet görs utifrån det som är teoretiskt relevant. Som följd av det stora utrymme som 

respondenterna får i och med intervjuernas halvstrukturerade form kan innehållet i den insamlade datan 

variera från intervju till intervju. Detta eftersom respondenterna har friheten att till stor del själva avgöra 

vilken eller vilka ämnen de vill fokusera på och fördjupa sig i (Lantz 2007, s. 35).  

       Intervjuer där ändamålet är att samla in data av subjektiv natur kan även beskrivas som samtal i 

forskningssammanhang. Syftet är att få en klarare bild av ett fenomen samt att beskriva subjektiva 

verkligheter genom att få inblick i intervjuobjektens personliga åsikter, känslor och tankar (Gustavsson 

2004, s. 239). 
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3.4 Urval 

 

Urvalet består av fyra konvertiter samt en person som representerar en islamistisk organisation. Dessa 

personer valdes ut med teoretisk samplingsmetod som innebär en betoning på teoretiska reflektioner 

snarare än statistiska krav på urvalet. I enlighet med denna typ av urval har intervjupersoner valts ut tills 

teoretisk mättnad uppnåtts (Bryman 2002, s. 314). Baserat på undersökningens syfte och teoretiska 

utgångspunkt har tillgängliga personer som uppfyllt specifika kriterier valt ut. De som kunde inkluderas 

i urvalet skulle ha vuxit upp i Sverige i sekulära miljöer, och konverterat efter 18 års-ålder och detta inte 

i samband med giftermål. De skulle vidare vara mellan 20 och 25 år, samt bo i Stockholm. Dessa 

intervjuer har gett upphov till formulering av kategorier (redovisas i den tematiska analysen) vilket 

påvisar att teoretisk mättnad har uppfyllts. För att uppnå teoretisk mättnad ska urvalet vara tillräckligt 

relevant och betydelsefullt för studiens teoretiska utgångspunkt, därmed är ett statistiskt representativt 

urval inte nödvändig för denna undersökning. Urvalet har istället gjorts med syftet att möjliggöra 

prövning av de valda teoretiska idéerna (Bryman 2002, s. 290-292). 

      Respondenterna är samtliga anonyma och redovisas nedan: 

•Respondent 1: 25-årig man med nordafrikanskt ursprung som är född och uppvuxen i Sverige. Han är 

ogift och studerar på högskolenivå. 

•Respondent 2: 22-årig man, född i Centralasien och uppvuxen i Sverige. Även han är ogift och studerar 

på högskolenivå. 

•Respondent 3: 23-årig kvinna med rötter i Sydostasien som är född och uppvuxen i Sverige. Hon är gift 

och har ingen formell utbildning. 

•Respondent 4: 20-årig kvinna som är född och uppvuxen i Sverige. Hon har rötter i Sverige och 

Mellanöstern, är gift och har ingen formell utbildning. 

•Respondent 5: 37-årig svensk man som arbetar inom den svenska grenen av en islamistisk organisation. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

 

När det är personers egna utsagor som en undersökning grundas på, finns det risk för olika typer av 

problematik gällande tillförlitligheten av den insamlade datan (Lantz 2007, s. 12). Till skillnad från 

exempelvis observationer baseras denna undersökning på intervjuobjektens egna utsagor. 

Uppriktigheten i dessa kan variera även vid frågor gällande personliga åsikter. I mån av resurser har 

effekterna av denna problematik någorlunda mildrats. Faktumet att intervjuerna sker enskilt samt att 

intervjupersonerna inte är bekanta med varandra är exempel på åtgärder för att öka datakvaliteten.  Trots 
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detta kan det uppkomma flera problem som kan påverka graden av tillförlitlighet i empirin. 

Intervjupersonen kan komma att hålla inne med information som den anser kan vara skadlig för dess 

religion eller religionsanhängare. De kan exempelvis känna behov av att försvara sig och sin religion, 

vilket kan påverka den information som de är villiga att bistå med. Det kan finnas en rädsla över att 

deras utsagor ska manipuleras för att få religionen att framstå negativt. Denna rädsla kan förstärkas då 

de redan kan komma att känna sig utsatta som muslimer i ett icke-muslimskt samhälle. 

       Då kvalitativ forskning baserad på intervjuer återspeglar respondenternas subjektiva uppfattningar, 

är det väsentligt att vara medveten om att det inte är givande att ha som ambition att finna en objektiv 

sanning. I fall där syftet med undersökningen är att finna objektivitet är metoder som intervjuer ytterst 

olämpligt då de utöver att vara baserade på personers egna subjektiva utsagor även påverkas mer eller 

mindre av den som utför forskningen (Lantz 2007, s. 13). Detta medför inte att vetenskapligheten i 

forskning baserad på intervjuer är underordnad forskning som utförs enligt andra metoder. Intervjuer, 

förutsatt att de är genomförda på ett professionellt sätt, är en legitim vetenskaplig metod trots sin 

avsaknad av objektivitet. Subjektiva fenomen som undersöks systematiskt kan mycket väl ligga till 

grund för vetenskap. Med det sagt är det viktigt att det, gällande tillförlitlighet, sker förändring i 

angreppssätt jämfört med objektiv forskning. I undersökningar av subjektiva fenomen värderas 

giltigheten av undersökningen snarare i hur pass den insamlade datan och de observerade resultaten 

avspeglar de källor de erhållits från samt att på ett generellt plan öka förståelsen av fenomenet i fråga 

(Lantz 2007, s. 14). 

        Intervjuareffekten är ett fenomen som är viktig att ha i åtanke inför genomförandet av intervjuer. 

Det innebär att intervjuaren och intervjupersonen har en ömsesidig påverkan på varandra. Detta är 

någonting som den som intervjuar bör vara medveten om samt kunna hantera för att undvika 

problematik gällande intervjuns tillförlitlighet (Lantz 2007, s. 10). 

        I just denna undersökning kan det finnas flera specifika faktorer som kan ha en inverkan på denna 

intervjuareffekt. Religionstillhörigheten kan mycket väl påverka graden av tillit som respondenterna 

upplever för intervjuaren. Detta kan i sin tur påverka den information som de är villiga att bistå med. 

Som normalt när det gäller frågor rörande starka övertygelser och åsikter kan intervjuarens personliga 

förhållande till de berörda frågorna avspeglas i kroppsspråken, ansiktsmimiken eller röstens tonläge. 

Detta kan den intervjuade känna av vilket kan leda till att de antingen blir negativt eller positivt inställda 

till intervjuaren. Detta kan påverka respondenten under hela intervjun genom att exempelvis ha ett 

misstänksam och avhållande förhållningssätt till intervjuaren. Respondenten kan även komma att 

omedvetet säga det den tror att intervjuaren vill höra.  

       Det finns många olika eventuella problem som kan uppstå vid en intervju. För att öka 

tillförlitligheten bör den som utför intervjun ha detta i åtanke och vara förberedd på den valda metodens 
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nackdelar. På så sätt kan intervjuaren även minska effekten av dessa genom olika förebyggande 

åtgärder. Då intervjuaren är medveten om vikten av ett neutralt kroppsspråk och ansiktsmimik kan 

denne anpassa sig efter detta. Genom att vara medveten om eventuell problematik kan den som 

intervjuar om inte annat ta hänsyn till dessa under forskningens gång och i samband med resultatet, även 

om problemen inte går att undvika.   

 

3.6 Begränsningar med intervjuer 

 

Det är omöjligt att ta del av en eventuell sanning genom intervjuer, utan exempelvis deltagande 

observation. Det kan finnas skillnader mellan det respondenterna säger och det som verkligen upplevs 

eller har upplevts. Det är därmed viktigt att ha i åtanke att det som studeras är respondenternas utsagor 

samt (med teorier som grund) egna tolkningar. Detta utgör även grunden för den fenomenologiska 

vetenskapsteorin. 

       Det kan finnas svårigheter med att fråga ut personer med starka övertygelser framför allt då dessa 

övertygelser sedan studeras ur ett sociologiskt perspektiv. I och med det är det viktigt att anpassa sina 

närmande och sitt språkbruk, dock utan att vilseleda respondenterna. Med andra ord är det viktigt att få 

respondenterna att känna sig trygga och säkra på att deras berättelser inte kommer att förvanskas eller 

utnyttjas till deras nackdel. Med detta sagt är det viktigt att vara opartisk. Denna risk kan göra att 

respondenterna håller inne med fakta som kan ses negativt.  Det är viktigt att belysa att det inte är deras 

tro och sanningshalten i den som studeras utan endast de sociala aspekterna, dock utan att förringa tron.  

       Med tanke på att det är personer med starka övertygelser som studeras är det att stor vikt att läsa 

mellan raderna och ställa följdfrågor för att få reda på bakom- och mellanliggande faktorer som kan ha 

betydelse för undersökningen. 

       I undersökningen ingår även en intervju med en person inom en organisation för att få en inblick i 

hur de arbetar. Just eftersom det är en person som har en ledande roll inom en religiös rörelse kan det 

vara svårt att få tillgång till all önskad fakta. Framför allt information som kan tyckas vara skadlig för 

organisationen. I detta fall kan tillgång information om rörelserna vara tillräckligt. Denna undersökning 

ska bistå med en djupare inblick i den organisatoriska delen av religionsutövningen. 

 

3.7 Intervjuernas upplägg 

 

Intervjufrågorna bestod av allmänna ämnen som är uppdelade i specifika frågor. Frågornas och framför 

allt intervjuämnenas följd är strategiskt uttänkta då ordningen på dessa kan påverka intervjuobjektens 
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grad av förståelse av dem. Det kan även vara enklare att svara på en viss fråga om föregående fråga 

leder i en på ämnet vilket ökar graden av relevans och kontext som intervjuobjektet upplever. 

Följdfrågor är av väldigt stor betydelse då det eventuellt är utifrån dessa som, med utgångspunkt i 

undersökningens syfte, den mest intressanta information kan uppkomma. Följdfrågor kan även komma 

att framkalla för intervjuobjekten tidigare inte uppmärksammade tankar och åsikter, som kan vara av 

stor nytta för undersökningen. Dessa intervjufrågor presenteras för intervjuobjekten innan intervjun tar 

plats, som ett sätt att tydliggöra syftet med intervjun. På detta sätt blir den som blir intervjuad försäkrad 

om intervjuarens professionalitet och ansvarstagande (Lantz 2007, s. 69). 

 

Intervjuerna är uppdelade enligt följande: 

Del 1) 

Tidigare liv 

Vändpunkt  

 

Del 2)  

Informationskällor 

Influenser/tolkning 

Praktiska livsstilsförändringar 

 

Del 3) 

Innebörden av att vara muslim 

Åsikter om muslimer med endast traditionell förankring till islam 

Drivkrafter 

De frågor som intervjuerna baseras på har sin grund i undersökningen teoretiska referensram. Den första 

delen av intervjun är intressant då en persons livssituation kan med stor sannolikhet ha betydelse för 

dess benägenhet att göra en sådan stor livsstilsändring som konvertering i många fall medför. Det kan 

finnas vissa erfarenheter och händelser i intervjuobjektens uppväxt och liv som visar på mer allmänna 

och generella mönster. Utifrån dessa kan olika mekanismer som ligger bakom förekomsten av 

konvertering identifieras. Med dessa frågor kan även mekanismer bakom islamistiska åsikter hos 

konvertiter komma att urskiljas. 

       Den andra delen av intervjun består av frågor rörande konvertiternas nuvarande liv som muslim och 

framför allt om och hur de har valt att ge uttryck åt sin nya muslimska identitet. Här är fakta om 

informationskällor av väldigt stor vikt då det är utifrån dessa som konvertiterna bildat sina uppfattningar 



21 

 

om den religion de valt, vilket i sin tur påverkar deras generella uppfattningar om livet samt val av 

livsstil och uttryck för sin religiositet. 

       Den sista delen av intervjun berör till största del konvertiternas egna åsikter och tankar.  Dessa är 

intressanta då det, vid undersökning av ett fenomen, är lämpligt och fruktbart att även inkludera 

information utifrån individperspektiv, och då individernas egna uppfattningar och tankar. Detta 

analyseras sedan mot bakgrund av strukturella mekanismer och påverkansfaktorer. 

       Den information som utvinns ur dessa intervjuer ger upphov till vidare frågor som behandlas i 

undersökningens diskussionsavsnitt. Exempel på dessa frågor är vilka konsekvenser som konvertering 

och spridningen av islamistiska läror har på samhället. 

       Som komplement till intervjuerna med konvertiter utförs även en intervju med en anonym person 

som arbetar inom en islamistisk rörelse. Denna intervju ska främst bistå med en djupare inblick i 

rörelsens organisatoriska del som konvertiternas utsagor återkopplas till. Med tillgång till information på 

både organisations- och individnivå kan större förståelse för fenomenet ifråga erhållas. I denna studie 

kan den kompletterande intervjun med personen inom den islamistiska organisationen eventuellt 

blottlägga vissa faktorer som ligger bakom konvertiternas beslut och typ av religionsutförande. Då det är 

individer, i egenskap av (potentiella) medlemmar, som organisationers existens och maktställning 

baseras på är denna koppling betydelsefull att undersöka. Genom information om individer, som i denna 

undersökning utgörs av konvertiter, kan även viktig information om de organisatoriska aspekterna 

erhållas. På samma sätt kan information om organisationer förklara faktorer bakom konvertiternas beslut 

och ställning till religionen. 

 

Intervjufrågorna redovisas nedan: 

 

1) Översiktlig information om organisationen  

2) Målsättningar och ambition 

3) Inriktning inom islam/ influenser 

4) Spridning av rörelsens läror 

5) Målgrupp  

 

3.8 Databearbetning och analys 

 

Underlaget för undersökningen består av fyra enskilda intervjuer som analyseras och redovisas enligt 

den kvalitativa analysprocessen. Efter insamling av informationen som härrör ur intervjuerna, reduceras 
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den insamlade datan för att sedan presenteras. Utifrån denna presentation dras sedan slutsatser. Genom 

kodning, skapas ordning i den insamlade informationen som därefter tematiseras. Med denna 

tematiserade data som utgångspunkt formuleras sedan ett antal slutsatser (Hjerm & Lindgren 2010, s. 

88-90). 

       Kodning innebär att skapa mönster i det material som samlats in. Ändamålet med detta är att 

reducera det insamlade materialet till en uppsättning väsentliga beståndsdelar. Detta görs för att kunna 

identifiera de mest väsentliga begreppen och dragen i materialet. Dessa betydelsefulla begrepp som med 

utgångspunkt i undersökningens syfte urskiljs ur materialet kallas för kategorier. De, i relation till 

forskningens syfte, passande benämningar som ges dessa kategorier utgör koderna i analysprocessen. 

Vad som anses passande kategorier och koder är beroende av antaganden som bygger på dels 

förförståelse hos forskaren men även på forskningsfrågorna samt tidigare forskning och den teoretiska 

referensramen. Valet av koder anspelar på dessa antaganden. (Hjerm & Lindgren 2010, s. 91-101) 

       Den form av kodning som används i analysen av resultaten av denna undersökning är datadriven 

kodning. Denna typ av kodning innebär att forskaren utformar dessa koder i samband med analysen av 

datan och inte på förhand (Hjerm & Lindgren 2010, s. 102).  

       Nästa steg i analysprocessen är att finna teman, baserade på mönster och relationer koderna 

emellan. De befintliga koderna reduceras till en uppsättning teman som utgör grunden av den fortsatta 

analysen (Hjerm & Lindgren 2010, s. 122). 

       Resultatet av undersökningen redovisas efter en struktur som motsvarar undersökningens teman och 

centrala begrepp. Texten är i berättande form och redovisar de observationer som gjorts utifrån 

intervjuerna. Dessutom innehåller texten citat från intervjuobjekten som anses vara väsentliga för 

studien (Hjerm & Lindgren 2010, s. 122-123). 
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 4. Resultat och analys 

 

Nedan redovisas resultatet och analysen av de intervjuer som utgör grunden för undersökningen. Dessa 

är uppdelade efter de teman som analysen gav upphov till. 

 

4.1 Intervjuer med konvertiter 

 

Respondenterna består av två män och två kvinnor mellan 20 och 25 år. De är av blandad härkomst och 

bor alla i Stockholmsområdet. Alla respondenter utom en är födda i Sverige. Deras utbildningsnivå 

varierar från ofullständig gymnasieexamen till studier på högskolenivå. Två av respondenterna är gifta, 

och två är ensamstående. Samtliga tog beslutet att praktisera islam efter 18 år ålder av varierande 

anledningar. Utifrån intervjuerna skapades 17 koder vilka sedan delades upp i sju teman: 

 

Tema 1: Tidigare liv 

koder: Ett ”vanligt” liv, kriminalitet, självdestruktivitet 

Tema 2: Vändpunkt 

koder: Identitet, sorg, att börja om på nytt 

Tema 3: Kunskapskälla 

koder: Internet & böcker, nya vägar 

Tema 4: Gemenskap 

koder: Brist på likasinnade, nya vänner, inspiration 

Tema 5: Motivation 

koder: Livet efter döden 

Tema 6: Pånyttfödd 

koder: Symboler, harmoni, könssegregation 

Tema 7: De andra 

koder: Underkastelse, tillit 

 

4.1.1 Tidigare liv 

 

De intervjuade ansåg att de alla levde mer eller mindre vanliga liv innan konverteringen ägde rum. Det 

är noterbart att de hade olika uppfattningar om vad som är vanligt, men att samtliga utgick från den 

livsstil som deras omgivning hade. De menade att det liv som de levde var normalt och vanligt med 

tanke på frånvaron av religion. De flesta respondenter uppger att deras tidigare livsstil var skadlig för 

dem själva.  
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Respondent 2 och respondent 4 rörde sig i kriminella kretsar där diverse småbrott begicks av både dem 

och andra i deras omgivning.  De belyser även sina alkoholvanor som en avgörande del av deras liv 

innan konverteringen.  

       Respondent 3 och respondent 4 nämner att de hade problem med depressioner och identitetskriser. 

De kände tomhet i sina liv vilket fick uttryck på olika sätt.  Respondent 3 blev tillbakadragen och 

tappade motivationen för studierna. Hon uppger att hon inte längre visste vem hon var. Det fanns inga 

omedelbara problem eller svårigheter i hennes liv och då det inte gick att identifiera vad dessa 

upplevelser och känslor av tomhet berodde på visste hon inte hur hon skulle gå till väga för att ta sig ur 

depressionen. Hon uppger att hon förlorade sig själv och att hennes närmaste familj inte kände igen 

henne. Utöver det ansåg hon att hon levde ett relativt vanligt liv. 

 

“jag gjorde saker som vilken tjej som helst, som till exempel gick ut med  

mina vänner och pratade med killar och så vidare” 

 

       Respondent 4 hade liknande upplevelser, dock ledde de inte till att hon blev tillbakadragen. I hennes 

fall ledde känslorna av tomhet och depression till att hon uppförde sig respektlöst mot sin omgivning, 

var rebellisk och var i ständigt behov av uppmärksamhet. Hon uppger att hon inte hade några gränser 

gällande sitt beteende och att hon levde ett promiskuöst liv.  

 

”under tonåren misskötte jag mig och umgicks i sällskap där det festades               

  mycket, dracks mycket alkohol och sysslades med annat olämpligt” 

 

       Alla respondenter uppgav att religion inte var en del av deras liv och fostran. De anser att religion 

inte hade någon påverkan på deras uppfostran alls. De fick inte lära sig om religionens läror och 

budskap, inte heller allmän kunskap om religionsutövning utöver det som ingick i skolans allmänna 

religionsundervisning.  

       De intervjuade beskriver även ett utanförskap som de känt i det svenska samhället. De menar att de 

upplevt främlingsfientlighet och i och med det uteslutning i den svenska gemenskapen. Detta har 

bidragit till den upplevda identitetsproblematiken och till att flera av dem känt att de inte hör hemma 

någonstans. Samtliga har uppgett detta som en av anledningarna till att de började söka nya influenser. 

De menar att de upplevde att de var tvungna att försvara sig själva och sina ursprung inför dem de anser 

ha förtryckt dem. 
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4.1.2 Vändpunkt 

 

Respondenternas livsstil innan konverteringen blev avgörande för det som kom att bli vändpunkten i 

deras liv. Olika former av identitetskris ledde till det nya intresset för islam för samtliga respondenter. 

För två av respondenterna (1 och 2) ledde dödsfall inom familjen till deras konvertering till islam. 

Respondent 1 var själv med om en livshotande olycka i samband med detta. De beskriver båda dessa 

händelser som början till deras intresse för islam och religionsutövning. Händelserna gav upphov till 

existentiella frågor rörande bland annat meningen med livet och vad som sker efter döden. Dessa frågor 

väckte ett intresse för religion och islam hos respondenterna. De började ifrågasätta sina dåvarande liv 

och livsstil. Respondent 1 beskrev den olycka som försatte hans liv i fara som en uppväckning. Han 

funderade på sitt liv och kom fram till att han inte fick ut någonting bra av det. I och med detta tog han 

av avstånd från de personer som han ansåg hade dåligt inflytande på honom och börja om livet på nytt. 

Denna vilja att ta avstånd från det tidigare livet känns igen från fler av respondenterna. 

 

”jag ville inte dö på det sätet, med den synden” 

 

       Respondent 4 uppgav att hon ville hitta sidor i sig själv som var så långt ifrån den person hon 

tidigare var som möjligt. Hon förknippade sin tidigare livsstil med kriminalitet, självdestruktivitet och 

bristande självkänsla. Hon menade att hon, genom att göra omfattande förändringar i sitt liv, kunde 

ändra på detta och bli det hon ansåg vara en bättre människa. 

       Identitet och identitetskris är återkommande begrepp i intervjuerna. Samtliga respondenter beskriver 

dessa som mekanismer bakom konverteringen. Faktumet att de är uppväxta som första- eller 

andragenerationens invandrare har i samtliga fall, enligt respondenterna själva, varit den främsta 

anledningen till de upplevda identitetskriserna. De har i sina tidigare liv upplevt svårigheter med att 

finna sin plats i livet. De kände behov att ta till sig nya influenser för att på så sätt fylla den upplevda 

tomheten i livet. Under uppväxten har de främsta influenserna kommit från de intervjuade personernas 

familjer och vänner. Detta ansågs inte vara tillräckligt och i och med detta sökte de inspiration på annat 

håll vilket medförde ett avståndstagande av olika grader från de som tidigare haft en betydelsefull roll i 

respondenternas liv. Istället för att vända sig till familjen och vännerna sökte sig intervjupersonerna 

istället till exempelvis internetforum och upprättade nya bekantskapskretsar. Dessa fungerade sedan som 

bland annat källa till kunskap och information men även som stöd och vägledning. Detta skapade 

således konflikter och avstånd mellan respondenterna och de som tills dess utgjort deras närmaste 

umgängeskrets. Olika former av konflikter inom familjen i samband med livsstilsändringar är någonting 

som alla intervjupersoner har gemensamt. Flera uppger att deras föräldrar uttryckt besvikelse över att de 
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valt ett levnadssätt som går emot deras uppfostran. Samtliga uppger även att de avsiktligt bröt kontakten 

med både vänner och familjemedlemmar i samband med konverteringen. Dessa var både personer som 

respondenterna associerade med det liv de hade som avsikt att fly ifrån, men även personer som de valt 

att säga upp kontakten med eftersom de motsatte sig konverteringen. 

 

 “min vändpunkt skedde inte av en speciell händelse, utan jag kände att 

 någonting saknades i mitt liv, jag kände mig deprimerad och trivdes 

 inte i mitt liv. Jag hade en identitetskris och ville hitta den väg som var rätt  

för mig” 

 

       Det som hittills beskrivits har varit olika faktorer i respondenternas liv som bidragit till att göra dem 

mottagliga för nya influenser av den typ som en konvertering medför. De intervjuade beskriver därtill 

samtal med andra konvertiter som inspirerat dem till att själva genomgå en konvertering. Det har varit 

arbetskamrater, avlägsna släktingar och nyfunna bekanta som respondenterna kommit i kontakt med och 

som har väglett dem vid konverteringsprocessen. Dessa har varit personer med liknande bakgrund som 

respondenterna själva. Detta bidrog till en känsla av samhörighet och tillit mellan dem och de 

intervjuade personerna. Respondenterna menar att denna tillit och samhörighet hade en stor betydelse 

för deras val att fullfölja konverteringen. Under dessa samtal fick respondenterna svar på de existentiella 

frågor som hade präglat deras liv perioden innan konverteringen, och detta underlättade för 

respondenterna att hantera de svårigheter som de genomgick. 

 

4.1.3 Kunskapskälla 

 

I och med att de intervjuade inte hade uppfostrats enligt islam var deras kunskap om religionen 

bristfällig. Samtliga uppgav att de valde att inte vända sig till sina föräldrar för information om islam. 

Detta då de inte ansåg föräldrarna ha tillgång till det de sökte. Att den kunskap de ville åt var någonting 

nytt i relation med det deras föräldrar hade lärt dem var ytterst viktigt för samtliga intervjupersoner.  

 

”istället för att gå direkt till mina föräldrar för att exempelvis få information om islam, valde jag att söka det 

någon annanstans. Anledningen var att mina föräldrars tolkning av islam är gammal och traditionell. Den islam 

jag behövde var något mer som kunde väcka mig, någonting nytt, inte mina föräldrars” 

 

       Eftersom de i inledningen av konverteringsprocessen ännu inte hade många likasinnade i sin 

omgivning sökte de den eftersträvade informationen på egen hand. Internet blev en viktig 



27 

 

informationskälla för respondenterna. De besökte internetsidor som berörde islamiska budskap och 

läror, konvertering samt det praktiska utövandet av religionen. Nämnvärt är att ingen av dem till en 

början hade källorna till dessa sidor i åtanke. De hade på så sätt inte möjligheten att avgöra huruvida 

informationen var påverkat av islamistiska organisationer och dess islamistiska ideal. I efterhand uppger 

majoriteten av respondenterna att de inspirerats av olika islamistiska organisationer och rörelser. 

Internetforum för konvertiter var en annan viktig informationskälla i inledningen av 

konverteringsprocessen. Respondenterna berättar att kontakten med andra i samma situation bidrog till 

beslutet att fullfölja konverteringen. De menar att detta var bekräftelsen på att denna väg är den rätta för 

dem då flera andra som levt liknande liv och upplevt samma svårigheter funnit lösningen i islam. 

 

”den enda information jag hade i början var vad shia och sunni var, vad det var för skillnader mellan dem. Och 

det fanns inga muslimer som jag umgicks med att fråga heller så jag började själv söka på internet” 

 

       Även böcker publicerade av diverse reformrörelser utgjorde en betydande stor del i respondenternas 

kunskapskällor. Dessa böcker var främst handböcker i hur en muslim ska leva. De bestod av regler 

snarare än konkret information om islam. Respondenterna nämner även böcker som berörde existentiella 

frågor. Dessa böcker bestod av argument om varför en muslim ska följa dessa regler och påbud.  

 

4.1.4 Gemenskap 

 

Intervjupersonerna uppger att en av anledningarna till att de fullföljde konverteringen var den känsla av 

gemenskap som de upplevde. Som en konsekvens av beslutet att göra en helomvändning i livsstil 

upplevde respondenterna känslor av ensamhet och isolering. Detta utvecklades till ännu en drivkraft 

bakom konverteringen. Konverteringen ledde till utanförskap och isolering, vilket i sin tur senare 

åtgärdades av konverteringen i sig. De tidigare umgängeskretsarna och banden ersattes av nya. 

Intervjupersonerna upplevde inga svårigheter med att hitta människor som kunde guida och vägleda 

dem i den nya livsstilen. I inledningsskedet av konverteringen deltog intervjupersonerna regelbundet i 

möten, föreläsningar och andra evenemang arrangerade av olika islamistiska organisationer. Detta kan 

beskrivas som en del av initieringsprocessen där de nykonverterade upplyses om innebörden av att vara 

muslim. Dessa arrangemang var riktade mot just konvertiter och andra personer med intresse för islam. 

De var även ett sätt för konvertiterna att utvidga sitt kontaktnät. 

 

”jag fick hjälp av en broder på jobbet som vägledde mig mycket och  

hjälpte mig genom min sorg. Han förklarade vad islam ansåg om livet 
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 efter och det var då jag kände att det här var den vägen jag skulle följa” 

 

       Dessa nyfunna vänner har enligt respondenterna i stor grad ersatt de personer som de i samband 

med konverteringen brutit kontakten med. På samma sätt har de aktiviteter som anordnas ersatt de 

aktiviteter som enligt intervjupersonerna varit en del av deras gamla liv. Respondent 3 nämner att dessa 

personer blev som en ny familj för henne och att hennes religionsutövande var starkt kopplat till dem. 

Utöver den andliga aspekten bildades känslomässiga band mellan henne och de andra konvertiter som 

hon hade börjat umgås med. Detta band fungerade som en drivkraft bakom fullföljandet av 

konverteringen och är än idag av stor betydelse för henne. 

 

”jag började tycka om dem. Jag ville göra saker för att få dem att gilla 

 mig, även om det betydde att mina föräldrar skulle bli besvikna. Det var 

 inget fel på min egen familj, de var jättesnälla. Jag hade egentligen ingen 

 anledning att må dåligt, men jag kände bara en sorts tomhet” 

 

4.1.5 Motivation 

 

Respondenterna uppgav att deras enda motivation var kärleken till religionen och Gud. Efter 

omformuleringar och i sin tur redogörelser om vad kärleken till Gud har sin grund i utvecklades svaret 

till att motivationen låg i det som intervjupersonerna menade skulle ske efter deras död. I samband med 

de existentiella frågor som uppkommit har de tillfrågade funderat kring meningen med livet och vad 

döden innebär. Dessa frågor anser sig respondenterna funnit svar på i den nya religionen. De böcker och 

internetsidor som de undersökt beskrev detaljerat vad som kommer att hända med en person som 

avviker från religionens regler och påbud efter dennes död. På samma sätt beskrivs vad som händer med 

trogna och gudfruktiga muslimer i det nästkommande livet.  

 

”min drivkraft är än idag det som hände under olyckan. Det är det som  

driver fram mig i livet: strävan efter ett gott liv efter ” 

 

       För respondenterna 1 och 2 uppkom denna typ av frågor i samband med dödsfall av 

familjemedlemmar. För en av dem (respondent 1), även när hans eget liv var i fara. Han beskriver 

upplevelser av dödsångest där han kände stark ånger över sin dåvarande livsstil och de (som han själv 

beskriver) synder han hade begått. Under det trauma som han upplevde då uppger han att han för första 

gången i sitt liv bad till Gud. Han bad att bli räddad och inte behöva dö utan att ha fått en möjlighet till 
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botgöring. Då intervjupersonen överlevde denna olycka kände han att han inte längre tvivlade på Guds 

existens. Efter denna händelse vill han göra allt i sin makt för att visa tacksamhet till Gud, som han 

anser räddade hans liv. I och med denna insikt kände respondenten sig, som han beskriver det, 

pånyttfödd. Han hade nu tillfället att lägga sitt gamla liv, med allt han ångrade, bakom sig. 

 

”förr ville man uppnå status, en viss position, allt som var 

 materialistiskt men nu bortser man det och lägger stor fokus på Gud 

 och livet efter” 

 

       Att lägga ens gamla liv bakom sig är någonting som flera respondenter uppgav vara motivet till att 

genomgå en konvertering till islam. Ånger över tidigare handlingar och levnadsätt är enligt denna 

undersökning en av mekanismen bakom denna typ av konvertering. Alla intervjuade upplever sin 

konvertering som en form av pånyttfödelse och de upplever att de i och med det har kommit till insikt 

som den verkliga meningen med livet.   

      Respondent 3 anser sin konvertering även vara anledningen till att hon kunde komma ur sin 

depression. Hon upplever nu att hennes liv som tidigare saknade betydelse nu är meningsfullt. Detta 

hänvisar hon till att hon i samband med konverteringen fick kännedom om att Gud skapade alla 

människor med ett visst syfte som enligt henne är att hedra sin skapare genom att sprida dennes 

budskap. 

 

4.1.6 Pånyttfödd 

 

Efter konverteringen uppger de intervjuade att de lever ett liv fullständigt olik den de tidigare levde. De 

känner alla harmoni och fridfullhet som de anser tidigare ha saknats i deras liv. De menar att de blivit 

bättre människor genom att de har insett att det existerar någonting som är större än dem själva. Insikten 

om Guds existens har gjort dem mer ödmjuka och godhjärtade, enligt dem själva.  

 

”man får avstå från vissa saker som att exempelvis bara äta  

halal-kött, man försöker hela tiden hålla till reglerna. Ens  

tankesätt utvecklas religiöst med tiden” 

 

       Samtliga av de intervjuade uppger att de i början tog hårdare på alla regler och påbud som de fått 

lärdom om. De var dessutom mer engagerade i att dela med sig av sin nya kunskap på grund av den 

stora entusiasm de kände inför konverteringen. De var noga med att uttrycka sin religiositet och att låta 
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omgivningen få vetskap om detta. Tre av de intervjuade (1, 2 och 4) uppger att de blev inblandade i flera 

konflikter då de argumenterade för sin trosuppfattning. 

 

 

”efter att ha konverterat till muslim förändras ens mentalitet och man blir  

bättre som person genom att vara mindre egoistisk, och att man ständigt ska 

 tala sanning och stå för sina ord. I början tog jag ytterst hårt på reglerna,  

vilket ledde till konflikter med andra. Med tiden lär man sig att vara lugn 

 och inte tänka så mycket på det” 

 

       De manliga respondenterna uppger att deras målsättning var, och fortfarande är, att efterlikna 

profeten i så stor utsträckning som möjligt. De började bland annat att odla skägg och använda religiösa 

uttryck i sina språkbruk. De hade som avsikt att tydliggöra sin religiositet för att betona skillnaden 

mellan dem själva och personer som inte delade deras livsåskådning. Denna tendens finns enligt 

respondenterna kvar men har dock tonats ner. 

 

”jag började odla skägg i början för att bli mer lik profeten, men sen 

 började folk tro att jag var terrorist eller något” 

 

       De kvinnliga respondenterna började använda slöja och täckande kläder för, som de uttrycker det, 

inte väcka uppmärksamhet. Enligt dem förändrade de sina klädvanor för att understryka faktumet att de 

är ”goda” muslimer. Deras sociala liv förändrades också då de slutade att umgås med personer andra än 

de som de träffat i samband med konverteringen. De höll sig även undan nära familjemedlemmar då de 

ansåg att dessa inte levde i enlighet med islam. Konverteringen påverkade även deras utbildning då 

ingen av de kvinnliga intervjupersonerna har slutfört någon gymnasieutbildning. Enligt deras nya 

trosuppfattning var utbildning inte nödvändig för kvinnor då deras främsta uppgift är att sköta hushållet. 

Utbildning anses dessutom som skadlig då den inte är förenlig med den kunskap som kvinnorna får i 

samband med de religiösa föreläsningar som de deltar i. 

 

”min klädstil ändrades helt, förut hade jag på mig jeans och tröja som  

alla andra, men nu tar jag bara på mig en svart täckande kappa när jag 

 går ut. Man ska inte gå runt med fina kläder så att alla ska titta på en. (…)  

Jag slutade gå på lektionerna också eftersom det fanns killar där. Men det  

spelar ingen roll eftersom jag ändå inte kommer behöva någon utbildning  

i framtiden” 
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       Gemensamt för majoriteten av respondenterna är även den könssegregation som numer präglar 

deras liv. Utsträckningen av denna segregation varierar bland respondenterna. Gällande kvinnorna, 

omfattar könssegregeringen all form av kontakt och kommunikation. De hälsar inte på män som inte 

tillhör den närmaste familjen. Detta gäller även de män som de tidigare hade kontakt med. För de 

manliga respondenterna är fallet annorlunda då en av dem undviker kroppskontakt och alla former av 

relationer med kvinnor som inte tillhör den närmaste familjen. Den andra har endast platoniska 

relationer med kvinnor. 

       Tre av fyra respondenter (2,3 och 4) angav främst ytliga faktorer som de anser återspeglar 

innebörden av att vara muslim. Att klä sig på ett visst sätt, att inte äta under fastemånaden och att utföra 

de obligatoriska bönerna nämndes bland hur de kännetecknar en muslim. De uppgav att detta beror på 

att tron återspeglas i yttre aspekter. Den fjärde menade dock att innebörden av att vara muslim är att 

vara god och respektfull för på så sätt få utomstående att förknippa islam med fred och kärlek. 

 

”tron reflekteras i handlingarna, tron blir starkare när man får 

 en större förståelse” 

 

4.1.7 De andra 

 

Ett återkommande tema i intervjuernas är tillit för andra muslimer, då främst förlitan på deras goda 

avsikter. Detta diskuterades i samband med frågor rörande medvetenhet om olika tolkningar av islam. 

Ingen av respondenterna undersökte de källor där de fick sin information om islam ifrån med hänvisning 

till att de inte ville medverka till att islam och muslimer inte ses som en enhet. Den enda separationen 

som görs är den mellan praktiserande muslimer, enligt deras definitioner, och utomstående. Respondent 

3 och respondent 4 anser att muslimer inte ska ifrågasätta en annan muslims ord utan istället lita på att 

de vill ens bästa. I och med detta finns inget krav på källor. De anser att personer som ifrågasätter bidrar 

till att förvanska islams budskap. Syftet är istället att fullständigt följa islam i alla avseenden i livet och 

inte tolka islam med egna åsikter som grund.  

 

”en muslim ska inte ifrågasätta det Allah har sagt, han vet bäst. Man 

 kan inte bara ändra på reglerna för att man bor i ett annat land. Koranen  

är inte skapad för att ändras” 

 

       Respondenterna fick under intervjuns gång ta ställning till de muslimer som inte omfattas av de 

levnadssätt och trosuppfattning som de själva representerar. Inledningsvis uppgav samtliga att de inte 
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hade åsikter om detta och att de inte dömer andra personer. När frågan omformulerades och utvecklades 

framkom det dock att respondenterna hade åsikter som de i vissa fall inte var medvetna om. Generellt 

bemöttes detta ämne med förvåning och förundran angående varför dessa personer inte praktiserar islam 

(enligt respondenternas egen definition). Detta gällde framför allt de personer som ansåg sig själva vara 

muslimer. Svaren som denna fråga gav tydliggjorde faktumet att respondenterna endast ansåg de 

tolkningar av islam som de själva rättar sig efter som de rätta. Faktumet att ingen av de intervjuade 

vände sig till sin familj för att få kunskap om islam vittnar på samma sätt om deras åsikter om att alla 

som anser sig själva vara muslimer inte tolkar islam på, enligt dem, önskvärt vis. Det fanns en 

uppfattning bland samtliga respondenter att många muslimer har förvanskat islams budskap och läror. 

De ansåg att de fanns personer som försökte kompromissa med islam och anpassa budskapen efter eget 

syfte. 

 

”ibland undrar jag varför de inte är praktiserande. Det är ju inte så  

att de inte har kunskapen. De vet ju vad som står i koranen, de vet vad 

 Allah vill att man ska göra” 

 

4.2 Intervju med ledare inom en islamistisk rörelse 

 

Respondenten för denna intervju är en person som arbetar inom en islamistisk rörelse och dessutom 

innehar en hög position inom organisationen. Personen har varit verksam inom denna organisation, vars 

namn hålls dolt, i 12 år. Denna pan-islamiska organisation grundades på 1950-talet i mellanöstern. 

Organisationen är förbjuden i flera länder, däribland flera muslimska, men har anhängare över hela 

världen. Analysen av denna intervju gav upphov till åtta koder indelade i fyra teman:  

 

Tema 1: Den islamiska staten 

koder: Lagar, kalifat 

Tema 2: Det islamistiska idealet 

koder: Tillit, spridning 

Tema 3: Vägledning  

koder: Konvertering, den rätta vägen 

Tema 4: Vägar till kunskap. 

koder: Medier, ideal, vilsna ungdomar 
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4.2.1 Den islamiska staten 

 

Det övergripande syftet med organisationen är att skapa en islamisk stat, med en folkvald ledare eller 

kalif, som överhuvud. Denna stat ska inte ha några nationella eller etniska gränser utan snarare föra 

samman alla muslimer oavsett etnisk tillhörighet. Utöver detta har denna organisation som målsättning 

att utöka detta kalifat till att innefatta den nuvarande icke-muslimska världen. I och med detta uppmanas 

medlemmarna som lever i icke-muslimska samhällen att försöka övertala utomstående till att gå med i 

organisationen. Det primära syftet är att öka antalet anhängare som i sin tur blir upplysta om 

organisationens läror. I och med detta är kraven för att bli medlem väldigt låga, de kan även påstås vara 

obefintliga.  

       Det finns ett stort antal regler som medlemmarna ska anpassa sig till. Medlemmarna ska acceptera 

organisationens regler och metoder utan att ifrågasätta dem. Dessa regler har sin grund i de regler som 

den tilltänkta islamiska staten ska grundas på. Då organisationen arbetar för att skapa denna islamiska 

stat (med dess regler och lagar) faller det sig naturligt att medlemmarna följer dessa regler för att behålla 

medlemskapet i organisationen. Det formella kravet för att bli medlem är att dela denna strävan efter en 

islamisk stat samt att arbeta för att uppnå den, detta exempelvis genom att rekrytera fler anhängare. Att 

rekrytera medlemmar och konvertera dessa till att anamma organisationens idéer och regler är det första 

och viktigaste steget i rörelsens politiska agenda.  

 

”genom att samla alla bröder och systrar kan vi stå enade mot anti-islamiska 

 krafter som försöker förtrycka oss och tvinga in oss i deras materialistiska 

 livsstil. Ju fler vi är desto kraftfullare blir vi.” 

 

4.2.2 Det islamistiska idealet 

 

Organisationen har sina rötter i den wahabistiska reformrörelsen och ingår därmed i de islamistiska 

rörelser som befinner sig utanför den traditionella muslimska huvudströmmen. De förkastar alla 

traditionella och kulturella influenser och till följd av det även majoriteten av hadither, som är en 

samling av profetens yttranden och traditioner. Organisationen utger sig för att endast ha koranen som 

influens och att de med detta utgår från den renaste och enda versionen av islam. Det framkommer dock 

att det är organisationens ledare som står för förmedlandet av islams läror. Medlemmarna har inte rätten 

att ifrågasätta eller kräva källor för ledarens uttalanden då det enligt organisationen är likställt med att 

ifrågasätta Gud. Utöver detta instrueras medlemmarna att sprida vidare dessa uttalanden till både andra 
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medlemmar men även till personer utanför organisationen. Även i dessa fall får inte dessa uppmaningar 

och uttalanden ifrågasättas. Medlemmarna uppmanas att ha full tillit till andra medlemmars ord även vid 

fall där dessa går emot tidigare uppfattningar. 

 

”vår enda uppgift är att se till att Allahs vilja genomförs. Det står klart och tydligt  

vad muslimers uppgift på jorden är, varför ska man ifrågasätta det? Vi jobbar bara 

för Allahs sak, vi har inga egna motiv. Varför ska vi anpassa vår religion till  

västerländska ideal? Varför ska vi acceptera deras förtryck mot oss och 

 förolämpningar mot vår profet? Varför ska vi fortsätta vara offer? Det är alla  

muslimers uppgift i livet att skapa en stat byggd på den kunskap och de regler  

som Allah har gett oss. Det är alla muslimers uppgift att sprida den rätta kunskapen  

vidare till hela mänskligheten” 

 

4.2.3 Vägledning 

 

Rörelsen är som sagt väldigt starkt inriktat på att konvertera personer utanför organisationen. Oberoende 

av personernas religionstillhörighet anses dessa vara icke-muslimer. Detta innefattar därmed utöver 

personer med annan religiös tillhörighet, sekulära och ateister, även muslimer som inte tillhör 

organisationen. Organisationen publicerar böcker och videoklipp som förmedlar dess läror. De anordnar 

även föreläsningar som är öppna för allmänheten. Externt är deras främsta strategi gällande spridning av 

organisationens budskap är dock internet. Det finns flera internetsidor i rörelsens namn där besökaren 

bistås med information som speglar organisationens budskap och läror. Medlemmarna involveras i 

väldigt stor utsträckning vid spridningen av dessa budskap och läror, då detta uppmanas starkt av 

ledningen.  

 ”varför skulle en muslim inte lita på en broder eller syster? Vi ska vara   

 enade, inte låta de andra skapa misstänksamhet och konflikter mellan oss. Det  

 är det de vill, det är så de har tagit makten över oss. Det är alla muslimers plikt 

 att sprida Allah ord, då kan ingen skylla på okunskap. De kan inte skylla på att 

 de inte visste vad den rätta vägen är. Då har de själva valt att gå emot Allahs 

 vilja, då är vår uppgift att tala om vad som väntar dem.” 
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4.2.4 Vägar till kunskap 

 

Det finns ingen uttalad målgrupp för organisationen. Ändamålet är att alla människor på ett eller annat 

sätt ska bli en del av organisationen och den islamiska staten. Dock framgår det att det existerar vissa 

grupper som organisationen satsar på att nå ut till. Dessa har grund i de erfarenheter och observationer 

som verksamma personer inom organisationen har angående vilka typer av människor som är mest 

benägna att bli medlemmar. Organisationen riktar sig starkt till ungdomar och personer i övre tonåren, 

som har ett behov av vägledning. I västerländska länder, främst de av utländsk härkomst. Målgruppen är 

alla människor som upplever någon form av avsaknad och behov som organisationen anser sig själv 

kunna uppfylla. En stor del av organisationens medlemmar i icke-muslimska länder utgörs av personer 

som innan medlemskapet ”hamnat på fel väg”. Detta anges vara en av anledningarna till organisationens 

framgångar i icke-muslimska länder då samhället de lever i avviker från islamistiska ideal. 

 

 ”vi är här för att visa folk den rätta vägen. Inget mer. Vi lever i en tid där vi   

 muslimer har många fiender. Många anstränger sig för att smutskasta 

 oss och vår profet. Det är inte konstigt att många bröder och systrar blir 

 förvirrade och blir påverkade av islamofobiska tankar. Det är därför vi är 

 noga med att visa dem den rätta vägen. Det är viktigt att vi börjar med ung- 

 domarna. Det är de som är lättast att påverka till att börja tänka oislamiskt. 

 Musik, filmer och sånt. De sprider djävulens budskap. Det är därför vi måste 

 vara speciellt noga med att sprida kunskapen till ungdomar.” 
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5. Diskussion 

 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras av hela undersökningen. Dessa återkopplas även till 

den teoretiska referensramen. Dessutom följer en diskussion om de metoder som valts för 

undersökningen. 

       I resultatet framkom att konvertiternas tidigare liv var väldigt olik det liv som de som muslimer 

lever. Religionen var inte på något sätt närvarande i deras egna liv. De anser att deras livsstil var normalt 

med tanke på den icke-religiösa omgivningen. De genomgick olika former av kriser med grund i 

händelser eller upplevelser som de hade under tonåren. Depression, identitetskriser, dödsfall i familjen 

och andra händelser kan med stor sannolikhet bidragit till deras nyfunna intresse för religion och islam 

och kan därmed förklaras som de huvudsakliga påverkansfaktorerna bakom konverteringen. Detta är 

troligt då de själva anser att religionen varit och fortfarande är ett sätt för dem att hantera dessa problem. 

Det framkom att identitetskris kopplat till deras utländska bakgrund var en stark mekanism bakom 

konvertiternas positiva bemötande gentemot det annorlunda levnadssätt och tankegångar som islam 

innebar. Enligt denna undersökning har människors tidigare upplevelser och erfarenheter en stor 

påverkan på hur mottagliga de är för konvertering. Dessa upplevelser är enligt Mohammad Fazlhashemi 

exempel på de mekanismer som kan ligga bakom en persons mottaglighet för islamistiska idéer och 

tankar (Fazlhashemi 2008, s. 128). Konverteringen fungerar som en lösning på upplevda problem och 

svårigheter i livet. Mottagandet för de omfattande förändringar som att ha vuxit upp och levt som 

sekulär till att i vuxen ålder börja praktisera islam innebär, kan ha grunden i viljan att förändra sitt liv på 

ett genomgripande sätt. Denna vilja att förändra sitt liv beror i sin tur på någon form av missnöje med 

livet och med sig själv. Händelser och upplevelser i konvertiternas tonår ledde sedan till det som skulle 

bli vändpunkten i deras liv. Flera av konvertiterna anger dödsfall i familjen och allvarliga olyckor som 

innefattade dem själva som vändpunkten. Dessa händelser fick dem att ta ställning till för dem helt nya 

frågor gällande livet och i synnerhet deras egna liv.  

       Personer med liknande upplevelser som dessa konvertiters är den grupp som islamistiska 

organisationer riktar sig in på. De erbjuder vägledning för framför allt ungdomar och unga vuxna som 

lever i icke-islamiska samhällen. Konvertiterna upplever övergången till att bli en praktiserande muslim 

som en pånyttfödelse och menar att de inom islam kunde finna det som tidigare saknades i deras liv.  

       Gemensamt för konvertiterna är att de alla valde att upplysas om islam från utomstående personer 

eller utifrån litteratur och annan information från internet. Alla dessa hade sin källa i olika islamistiska 

rörelser. Det gäller både de personer som konvertiterna lät sig vägledas av samt den tryckta information 

som de tog del av. Det främsta syftet till val av dessa informationskällor är tillgängligheten. 



37 

 

Konvertiterna ansåg att deras egna familjer inte kunde erbjuda dem den kunskap de var ute efter då det 

mest essentiella för dem var att få veta någonting nytt. Syftet var att få nya influenser som skiljde sig 

från de som de fått med sin uppfostran. De ville med andra ord hitta nya vägar. Internet blev 

inledningsvis den främsta källan till kunskap om islam. Därutöver läste konvertiterna flera böcker om 

islam och konvertering. I samband med detta fick de dessutom kontakt med olika personer som erbjöd 

sig att vägleda dem då detta var ett ännu nytt och okänt område för konvertiterna. Dessa introducerade 

dem för olika aktiviteter, bland annat föreläsningar och seminarier som riktade sig mot nya muslimer 

och personer som är allmänt nyfikna på islam. Till en början var de inte medvetna om vilka rörelser som 

eventuellt låg bakom den information som de tog del av. Med tiden började de islamistiska grunderna 

bli uppenbara, dock hade konvertiterna redan accepterat informationen som den sanna vid det laget. 

Konvertiterna sympatiserar i nuläget med olika islamistiska organisationer. Att med hjälp av olika 

former av aktiviteter locka till sig nya anhängare är ett tillvägagångssätt som Göran Ahrne menar att 

organisationer ägnar sig åt (Ahrne 1994, s. 84-85). Dessa aktiviteter kan även anpassas efter vilka 

organisationen riktar sig till. Genom att exempelvis studera vad det är som främst lockar ungdomar och 

unga vuxna kan islamistiska organisationer anpassa sina budskap för att på ett framgångsrikt sätt nå ut 

till fler.  

       Faktumet att islamistiska organisationer förespråkar konvertering för att öka antalet medlemmar och 

för att sprida dess budskap till områden som historiskt sätt inte är influerade av islam, ökar förståelsen 

för betydelsen av tillgängligheten av information på internet och andra medier. Med detta medföljer att 

en stor del av den information som finns tillgänglig för konvertiter och andra som är intresserade av att 

konvertera är starkt präglat av islamistiska ideal. Därmed är det just dessa ideal som konvertiterna 

främst anammar. Islamistiska rörelser påverkas på så sätt positivt av förekomsten av konvertering i 

annars sekulära samhällen, då dessa av tillgänglighetsskäl främst använder internet som källa som 

kunskap om islam.  

       Bristen på en traditionell förankring till islam kan ha bidragit till mottagandet och acceptansen för 

dessa islamistiska idéer och tankar då konvertiterna inte var i besittning av förkunskaper om religionen. 

De hade inte möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om islams budskap innan de kom i kontakt 

med islamistiska rörelser. En annan anledning bakom att denna typ av idéer får fotfäste bland dessa 

konvertiter kan tänkas vara islamismens utmaning av västerländska ideal och levnadssätt. Samtliga 

konvertiter uppger att deras tidigare livsstil var förenlig med det sekulära västerländska samhälle de 

levde i. Denna livsstil fick hos konvertiterna negativa associationer (beroende på olika händelser och 

upplevelser) vilken de i samband med vändpunkten och konverteringsprocessen ville ta avstånd ifrån. 

       Islamistiska organisationer och rörelser utgår från de islamistiska idealen som enligt Mohammad 

Fazlhashemi (2008, s. 128) bottnar i önskan om ett samhälle fullständigt präglat av islam. Mycket fokus 
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sätts på rädslan att förlora dessa ideal till fördel för västerländska levnadssätt. Dessa islamistiska 

organisationer kan därmed utge sig för att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till en sekulär och 

västerländsk livsstil. Islamistiska rörelser har även som vana att skuldbelägga ideologier som inte härrör 

ur islam som anledningen till bland annat moraliskt förfall hos mänskligheten.  

      Förekomsten av islamistiska organisationer och rörelser påverkar konvertiterna väldigt starkt då det 

enligt undersökningen främst är islamistiskt präglad information som finns tillgänglig för dem. Denna 

tillgänglighet beror på de islamistiska organisationernas medvetna strävan efter att konvertera personer 

som är sekulära eller har andra trosuppfattningar. Detta medför att den form av religionsutövning som 

sprids är skapad efter islamistiska ideal och andra åsikter som är specifika för islamistiska organisationer 

och rörelser. Enligt undersökningen innebär detta omvälvande livsstilsförändringar, uppbrott med 

familjemedlemmar eller vänner, utanförskap i samhället och i många fall överlåtande av delar av ens 

självständighet och självmakt.  

       En ytterligare påverkansfaktor bakom konvertiternas val att börja praktisera islam är livet efter 

döden. Enligt den information som konvertiterna tagit del av leder den nya livsstilen till ett garanterat 

gott liv efter döden. För att uppnå detta upprättar sig konvertiterna frivilligt efter en rad regler och 

påbud. Vilka dessa är anges i de böcker och internetsidor som konvertiterna tagit del av. Men det är 

även det nya umgänget som vägleder dem i vad som är rätt och vad som är fel. Mycket verkar vara 

baserat på rädsla inför den makt som Gud har. De islamistiska organisationerna använder 

medlemmarnas gudfruktighet som ett sätt att utöva makt över dem. På organisationernas möten och 

föreläsningar förklarar de för medlemmarna vad som kommer att hända de personer som inte lever i 

enlighet med islams budskap (som organisationen säger sig förmedla, vilket indirekt innebär 

organisationens egna budskap). De förklarar vidare att de kan erbjuda sina medlemmar de resurser och 

den kunskap som krävs för att bli skonad. Dessa resurser har medlemmarna tillgång till i utbyte mot full 

lojalitet genom ett aktivt arbete för att rekrytera fler anhängare. Enligt Göran Ahrne är detta 

tillvägagångssätt en del av organisationernas strategi för att bibehålla maken över dess medlemmar 

(Ahrne 1994, s. 89). Även Baruch Spinoza diskuterar ingjutande av fruktan samt beskydd undan denna 

som en mekanism bakom maktutövanden över andra människor (Spinoza refererat i Lukes 2008, s. 95).  

Som förutsättning för denna sorts makt är rädslan hos den underordnade, därmed är denna rädslas 

beständighet av ytterst stor vikt. För av bibehålla makten över organisationens medlemmar är de 

budskap som skapar fruktan väldigt närvarande inom organisationens. 

      Då konvertiterna anammar idén om att islam ska genomsyra alla aspekter i livet begränsas inte 

konverteringen till organisationens fält eller andlighet och tro. Konvertiterna har i enlighet med 

islamistiska ideal genomgått omfattande förändringar i sina liv. Detta bekräftar att islamistiska 

organisationer, i och med spridningen av islamistiska ideal, innehar en väldigt genomgripande makt på 
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dess anhängare som präglar i princip alla avseenden av deras liv. Dessa ideal formar konvertiternas 

beteende även i icke-religiösa sammanhang. Detta kan jämföras med Steven Lukes teori om tematiskt 

omfång, ur vilket den överordnades totala makt kan värderas (Lukes 2008, s. 80-81). Då dessa regler 

enligt intervjupersonerna omfattar hela deras liv och inte endast i religiösa sammanhang, kan makten 

över dem anses vara väldigt stor. Olika symboler för den nya tron är av stor vikt för konvertiterna. De 

flesta av dem utgörs av klädsel, de kvinnliga konvertiterna bär alla slöja och täckande kläder och de 

manliga har eller har haft skägg med syftet att efterlikna profeten. De islamistiska idealen påverkar även 

deras umgänge, sociala liv, mathållning samt utbildning. Konvertiterna anpassar uppförande och 

beteende efter dessa ideal. Könssegregering är någonting som konvertiterna är noga med, detta även när 

de rör sig i icke-religiösa miljöer. Dessa åsikter som konvertiterna uttrycker kan likställa med 

Mohammad Fazlhashemis definitioner på islamistiska ideal (Fazlhashemi 2008, s. 124). Enligt honom 

baseras islamism på att se islam som enda grund i både samhällsliv och privatliv. Det som anses vara 

islam är dock definierat av islamistiska idéer. 

       Gemenskapen med likasinnade är av stor vikt för konvertiterna. Detta främst då de i samband med 

konvertiten förlorat stora dela av sina tidigare kontakter. Men även då de själva skapar avstånd till andra 

som inte delar deras livsåskådningar. Detta avstånd existerar på flera nivåer för konvertiterna. Det kan 

vara nära familjemedlemmar eller vänner som konvertiterna brutit kontakter med men även ytliga 

bekanta som de efter konverteringen undviker att umgås med. I sin tur ökar gemenskapen med andra 

konvertiter och inom de nyetablerade kontaktnäten. Dessa ersätter de tidigare och i och med det ökar 

även graden av tillit till dem. Flera av konvertiterna uppger att de fullt litar på dessa personer endast i 

egenskap av att de är likasinnade muslimer. Detta gäller framför allt de personer som anses vara särskilt 

kunniga. Detta kan ha sin grund i de islamistiska organisationernas uppmaning till sina medlemmar om 

att ha fullständigt förtroende för andra medlemmar samt för ledningen för organisationen. Detta kan 

vara ett sätt för dem att upprätthålla den makt som de har över sina anhängare samt att minska risken för 

ifrågasättande av organisationens regler och uttalanden, som enligt Göran Ahrne utgör de huvudsakliga 

förutsättningarna för en organisations handlingskraft över dess medlemmar (Ahrne 1994, s. 54). Denna 

makt regleras även till stor del av organisationens regler för sina medlemmar, då upprätthållandet av 

dessa regler är avgörande för det som för konvertiterna är den främsta drivkraften bakom 

konverteringen; ett gott liv efter döden. Denna teori bekräftas i denna undersökning då olika former av 

regler styr konvertiternas levnadssätt i väldigt stor uträckning. Dessa regler begränsas inte till när 

medlemmarna befinner sig inom fältet för organisationen. Medlemmarna förväntas att fullständigt 

anpassa sina liv efter organisationens budskap. 

       Närvaron av dessa personer som konvertiterna anser vara likasinnade gör dem medvetna om att det 

även finns muslimer som inte lever i enlighet med deras definition av islam. Konvertiterna anser att 



40 

 

dessa muslimer medvetet avviker från islam i och med att de inte har islam som enda grund. Detta kan 

kopplas till Mohammad Fazlhashemis begrepp homo islamicus, som innebär en bild av muslimer som 

människor fullständigt präglade av islam och vars identitet är begränsade till deras egenskap som 

muslimer. (Fazlhashemi 2008, s. 287-288). Denna uppfattning kan öka de islamistiska organisationernas 

makt över dess anhängare då dessa uppmanas att utesluta alla influenser som inte härrör ur islamistiska 

tankegångar. 

       Utifrån analysen av studien kan slutsatsen dras att de intervjuade konvertiterna är starkt präglade av 

islamistiska ideal. Dessutom kan en ytterligare slutsats dras om att detta beror på att den information om 

islam som finns tillgängligt på internet och i annan tryckt litteratur som sprids av islamistiska 

organisationer och rörelser. Personer utan traditionella anknytningar till islam, som dessa konvertiter är, 

är i stort sett beroende av olika medier i sin informationssökning. Genom exempelvis internet får de 

förutom tillgång till information även möjligheter att kommunicera med andra personer som de kan 

vända sig till för vägledning. Att islamistiska organisationer och rörelser främst använder internet och 

andra medier för att nå ut till människor och potentiella anhängare påverkar därmed konvertiters 

uppfattningar av islam och i och med det även hur de väljer att utöva religionen. Deras trosuppfattning, 

vilket utgör grunden för deras handlingar, baseras därmed på islamistiska tankegångar då dessa är de 

mest tillgängliga. I och med detta skapas en helt ny muslimsk identitet. De åsikter som förut var 

begränsade till den begränsade grupp radikala muslimer sprider sig via internet till grupper som tidigare 

inte varit berörda eller påverkade av denna ideologi. Dessa har hittills inte varit påverkade då de i och 

med sin sekulära omgivning helt enkelt inte blivit utsatta för och influerade av dessa tankegångar. I och 

med att dessa konvertiter inte heller har kulturella och traditionella förankringar till islam, det vill säga 

att de avviker från majoriteten av muslimer, är de mer mottagliga för de typer av extrema åsikter som 

islamism innebär. Detta beror på att deras kunskap om islam är begränsat till de som finns tillgängligt 

för dem, vilket i detta fall är det som finns på internet. De har inte samma förutsättningar som personer 

som lever i muslimska miljöer att ifrågasätta den nya kunskap de får, eftersom de inte har en förkunskap 

som de kan utgå ifrån. 

       De islamistiska rörelsernas medvetenhet om detta effektiviserar rekryteringen av nya medlemmar 

bland konvertiter då de har identifierat vilken grupp som är mottaglig för deras ideologi. Detta leder till 

att de anpassar sig själva efter det behov som finns bland målgruppen, samt att de använder de 

kanalstrategier som är lämpligast för att nå ut till dem. 

       Sammanfattningsvis visar undersökningen att flera faktorer i samspel med varandra ligger bakom 

förekomsten av konvertering i ett sekulärt land som Sverige. Islamistiska organisationers framgångsrika 

försök att sprida anpassat budskap till platser där information om islam är relativt svårtillgängligt, samt 

händelser och upplevelser i människors liv (identitetskriser, psykisk ohälsa, tragiska händelser) som gör 
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dem mottagliga för dessa budskap är, enligt denna undersökning och utifrån detta urval, de främsta 

anledningarna bakom tidigare sekulära människors beslut att konvertera till islam.  
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6.  Framtida forskning 

 

Det finns flera aspekter av både konvertering och islamism som är värt att forska i och som skulle kunna 

bidra stort till ökad förståelse för ämnet. Konvertering och islamism är mångfacetterat men flera olika 

möjliga perspektiv som forskare kan utgå ifrån. Flera av dessa lämpar sig för sociologisk forskning. 

Med utgångspunkt i denna undersökning kan vissa redan berörda aspekter studeras djupare och mer 

omfattande. Syftet med denna undersökning var att finna bakomliggande mekanismer för konvertering 

bland unga vuxna. En av de påträffade faktorerna bakom konvertering kan exempelvis undersökas mer 

grundligt och omfattande, exempelvis psykisk ohälsa eller kriminalitet. Förekomsten av militant 

islamism bland konvertiter är ett annat högst aktuellt och intressant ämne värt att utforska. Forskare kan 

även utföra deltagande observationer inom islamistiska rörelser och organisationer för att på sådant sätt 

undersöka ämnet ur ett annars mer svårtillgängligt perspektiv. 
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