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Abstract  
The purpose of this study is to investigate a group of female converters and their subsequent 

experiences when transitioning to islam by bearing hijab. The study analyzes how this 

religious conversion has shaped and influenced the identity of mentioned women, as well as 

their attitude and relationship to the social environment prior to and after converting. This 

means that in accordance with the purpose of this study, an attempt to reveal the everyday life 

of these women will be performed. In order to make this study possible, three different 

methods will be put to use. A narrative method that touches upon the time leading up to and 

after the final converting and the impact of the conversion. A qualitative method that manages 

the interpretation of these women’s stories and lastly a hermeneutic method that allows 

further understanding of these peoples life world, identity, attitudes and relationships. The 

study has generated a number of different results; one result being that the religious 

converting to islam has given implications such as categorization and stigmatization in 

relation to the social environment. These negative structures are heavily reinforced by the act 

of wearing a hijab that carries a high visibility value. In relation to the social environment and 

the majority population and their notion of islam, wearing the hijab makes the bearer an 

anomaly, a “second grade citizen” with dark and negative attributes. The negative theme 

surrounding the hijab stems from the social community’s lack of information and 

misunderstanding of islam. The hijabs stigmatized symbol has a greater value in identification 

processes that occur in social situations than it does these women’s background and ethnicity. 

In essence, this has resulted in the fact that these women have now discontinued their majority 

status and belongs today in the muslim minority group. Consequently, the women have lost 

their right to majority status and as such been deprived of their identity in spite of several of 

them still experiencing a strong tie to the swedish identity. These negative structures have 

also affected the social environment closest to these women, who they today altogether not 

remain in. For this group of women, the converting to islam has still yielded a positive total 

change in the self-preservation of their identity that has enabled them deeper understanding in 

the pursuit of what is good in life and the revulsion of what is bad. This path of finding the 

silver lining, has made the loss of family and countless of friends much more bearable. This 

due to the fact that they contribute such losses to the old social environment that allows the 

outdated thinking that still builds negative structures; a structure that they hopefully have now 

distanced themselves from. In regards to their parents, the relationships have been open-ended 

and uncompromising even though the parents have in some cases been the very source to the 

categorization and stigmatization that these women experienced. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka en grupp kvinnliga konvertiters upplevelser av att ha 

konverterat till islam och tagit på sig hijab. Studien har fokuserat kring hur denna förändring, 

som konverteringen inneburit, har format och influerat kvinnornas identitet, attityder och 

relationer till den sociala omgivningen innan och efter konverteringen, samt hur kvinnorna i 

sin tur upplevt den sociala omgivningens attityder och relation innan och efter 

konverteringen. Med anledning av studiens syfte kommer olika faktorer ur kvinnornas 

livsvärld att beröras. För att möjliggöra detta har studien utgått ifrån tre olika metoder: 

narrativ metod som berört tiden innan och efter konverteringen, kvalitativ metod som berör 

tolkningen av kvinnornas berättelser och hermeneutisk metod som jag med hjälp av kunnat 

skapa förståelse för kvinnornas livsvärld, identitet, attityder och relationer. Studien har i sin 

tur genererat ett antal olika resultat. Ett resultat som framställts genom studien är att 

kvinnornas konvertering till islam inneburit kategoriserande och stigmatiserandeprocesser 

som kommer till uttryck i relation till den sociala omgivningen. Dessa negativa strukturer 

grundar sig i sin tur mycket i hijaben som har ett högt visibilitetsvärde. I relation till den 

sociala omgivningen och majoritetsbefolkningen, förknippas hijaben med negativa strukturer 

som i sin tur identifierar bäraren som ”den andre”, på så sätt förvandlas bäraren till en 

anomali. De negativa signaler som hijaben förmedlar grundar sig i den sociala omgivningens 

negativa bild och förförståelse av islam. Hijabens stigmasymbol har större värde i 

identifieringsprocesser som äger rum i sociala situationer, än intervjupersonernas bakgrund 

och etnicitet. Detta har i sin tur resulterat i att kvinnorna avvecklats sin majoritetsstatus och 

idag värderas som tillhörande till den muslimska minoritetsgruppen. Därmed har kvinnorna 

berövats en del av sin identitet. Detta trots att kvinnorna själva på olika sätt upplever en stark 

svensk identitet. Dessa strukturer har även påverkat kvinnornas närmsta sociala omgivning, 

som kvinnorna i dag sammantaget inte har någon kontakt med. För kvinnorna har 

konverteringen i sin tur inneburit en positiv inre totalförändring, som resulterat i en fördjupad 

förståelse och strävan efter gott, samt ett intensivt avståndstagande ifrån det som uppfattas 

som ont. Denna strävan efter gott, kompenserar i sin tur förlusten av gamla vänner och familj, 

detta då kvinnorna ofta sammankopplar den tidigare sociala omgivningen med negativa 

strukturer som de i samband med konverteringen distanserat sig ifrån. Men i förhållande till 

föräldrarna, har kvinnornas relationer till dem varit förutsättningslösa och icke 

kompromissbara, även om föräldrarna i vissa fall varit upprinnelsen till den kategorisering 

och stigmatisering som kvinnorna upplevt.                  
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1. Inledning 
Kvinnors konvertering till islam kan tämligen upplevas som ett känsligt ämne. En attityd 

gentemot konvertiter som kommer i uttryck i Ouis och Roalds (2003) bidrag är hur den 

frigjorda svenska kvinnan kan söka sig till islam som i väst upplevs som en 

kvinnoförtryckande religion (ibid. s.101). Att korsa religiösa och etniska ramar kan resultera i 

fientligheter mot konvertiten. Fenomenet kvinnliga konvertiter till islam kan kännas extra 

ovanligt då frågan om kvinnan och islam varit en stor del av kritiken mot islam i väst. Detta 

har i sin tur lett till att muslimer ofta är grupper som lever i utanförskap. Detta utanförskap 

blir starkare då den riktas mot muslimska kvinnor, men känslan av utanförskap kan bli 

särskild stark i förhållande för konvertiter. Trots den kontroversiella syn som dominerar 

västvärldens syn på kvinnans situation inom islam, är det med stor marginal fler kvinnor som 

konverterar till islam än män, vilket har förvandlat kontroversen kring kvinnors intåg i islam 

till en het debatt (Nieuwkerk, 2006, s.1). 

    

Det faktum att islam som ideologi och praktik innefattar muslimers privata - och offentliga liv 

på visuel nivå, exempelvis genom hijab eller böneutrop, har skapat stora missuppfattningar 

om religionen och den praktiserande muslimen i väst. Kategoriseringen av muslimer som 

grupp i västvärlden grundar sig i stort på missuppfattningar om religionen i sig, men även om 

muslimen i förhållande till de sekulariserade samhällen de lever i (Pauly, 2004, s.2-3).  

Det finns idag tendenser att se islam som en oföränderlig storhet, som kommer till uttryck i 

bland annat media. Genom media kan vi uppleva en systematisk generalisering i 

presentationen av islam som en kvinnofientlig religion, vilket innebär att islam kan tolkas som 

en homogen och oföränderlig lära med färdiga svar på det som rör människans levnad och 

beteende (Roald, 2004, s.17). I ett sekulärt land som Sverige, uppmärksammas ökningen av 

öppet praktiserade muslimer särskilt mycket (Ouis & Roald 2003, s.313).  

 

Sigurdson beskriver att sekulariseringsprocesserna vars utgångspunkt var att urholka 

religionernas betydelse i samhället har i samband med spridningen av moderniseringen, under 

de senaste decennierna allt mer förlorat sin trovärdighet. Tvärtemot förväntningarna på 

sekulariseringsprocesser, har religionen fått ett allt större utrymme i den globaliserade värld vi 

lever i idag. Spridningen av islam har varit så pass stor att en del talar om en islamisk 

väckelse idag (Sigurdson, 2009, s.28-29). Den muslimska väckelsen går att spåra både i det 

svenska samhället och i länder som rent historiskt dominerats av muslimsk tro (ibid. s.31).  

Resultatet av denna väckelse kan vara att många söker sig från den individualistiska 
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tankevärlden och närmar sig en värld med tydligare ramar, en tillvaro som religionen kan 

tillfredsställa (ibid. s.11). Med bakgrund till det som kan uppfattas som islamisk uppvakande 

och den höga andel kvinnor som väljer att konvertera till islam, kommer denna undersökning 

behandla en grupp kvinnor som konverterat till islam och idag bär hijab.  

 

1.2 Bakgrund – islam  

Islams lära baseras i grunden på Koranen och autentisk sunna. Koranen är det dikterade ordet 

från Allah (Gud) och uppenbarades antingen vers för vers eller i en serie verser genom 

ärkeängeln Gabriel till profeten Mohammad. Detta skedde under en period mellan år 610 e.kr 

till år 633 e.kr. Sunna är i sin tur profeten Mohammads handlingar, ord och konfirmationer i 

frågor som är av vikt för praktiserandet av religionen islam. Sunna har överförts i form av 

hadither, som i sin tur är en annan form av uppenbarelser för muslimer. Koranen och sunna 

utgör tillsammans de källor som bemöter all ståndpunkt eller tro som tillskrivs islam. 

Skillnaden är att kring sunna råder det ett källkritiskt förhållningssätt som Koranen är befriad 

från (Islamguiden, 2013-12-18).  

 

Ordet islam har ofta översatts till underkastelse i relation till Gud, eller att kliva in i Guds frid.  

En viktig faktor som saknas i översättningen är den djupare förståelsen av ordet som innebär 

att harmonisera relationen mellan skaparen Allah och människan som skapelse samt den 

världen som omger människan (Ramadan, 2005, s.11). Inom islam finns den etablerade 

föreställningen om människans obestridliga relation till Gud som visar sig genom 

fundamentalistiskt apologetiken, alltså att alla är födda muslimer och detta gör islam till den 

naturliga religionen (Olsson & Sorgenfrei, 2011, s.65). Islam kan i sin helhet betraktas som en 

livsåskådning och livshållning som erbjuder en grundläggande inställning till tillvaron som 

berör existensens alla nivåer. Att leva med islam innebär att leva ett liv med frid och balans 

med sig själv, den sociala omgivningen, naturen och dess skapare. Inom islam betraktas livet 

som en gåva från Gud. Denna gåva innefattar ett visst ansvar som innebär att människan ska 

ta vara på livet här på jorden både i form av livet i sig men också i förhållande till 

ekosystemet. Detta gör människan till Guds ombud här på jorden. Allt detta ska människan 

åstadkomma genom förnuftet som verktyg och sin tro till Gud. Dessa principer menar Hedin 

beskriver en muslims levnadsvillkor (Hedin, 1994, s.7-9).   

 

Koranen predikar i sin tur en strikt moralisk kodex och ett agerande. En muslim måste tro på 

Guds enhet och Mohammed som hans sista profet, så kallad trosbekännelsen, be fem böner 
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under ett dygn och fasta under ramadanmånaden. En muslim bör utföra pilgrimsresan till den 

heliga staden Mecka under sin livstid och betala allmosa till de behövande. Dessa 

fundamentala skyldigheter kallas för islams fem pelare, förutom dessa har islam bland annat 

även ett strikt förbud mot rusningsdrycker, hasardspel och räntesystem (Mackay, 2007, 

s.223).  

 

1.2.1 Muslimer i Europa - då och nu 

Under sitt liv lyckades Mohammed ena alla beduinklanerna under islams fana, när han dog år 

632 hade han ett styre som inkluderade större delen av den arabiska halvön. Vid det här laget 

hade islam fått en spridning både som religion med även som en etablerad kultur med stor 

influens. Under den andra och tredje khalifens (muslimernas ledare) tid, attackerade islams 

armé de två närliggande supermakterna: bysantinska riket och det persiska riket, efter att 

muslimerna lyckats erövra Syrien och Palestina fortsatte de till Egypten, som erövrades år 

642. På samma sätt föll det persiska sasanids riket under samma år 642. Under 700-talet hade 

muslimerna kommit så långt som till Kabul som idag är huvudstaden i Afghanistan. År 751, 

nådde muslimerna fram till Kina där slaget mellan muslimska ryttare och kinesiska armén 

markerarade slutet på muslimernas expandering österut. I väst hade muslimerna nått ända 

fram till Andalusien i Spanien (Mackay, 2007, s.224-225).  

 

Den första kontakten mellan muslimer och den nuvarande geografiska ordningen i Europa 

skedde år 711 i en spansk stad vid namn Xerxes som ligger norr om Gibraltar. Som det många 

gånger förekommit, ledde denna kontakt till konfrontation mellan den muslimska och den 

kristna världen. Den muslimska armén, trogen till kalifen Yazid al-Walid från Umayyad 

dynastin, besegrade de spanska kristna trupperna som var lojala till kung Don Rodrigo, denna 

seger var starten till muslimernas intåg i Spanien som varade i århundraden. Den muslimska 

armén fortsatte vidare mot övriga Europa tills de nådde Portugal och delar av södra Frankrike. 

Under år 732 stoppade Charles Maltel muslimernas intåg in i Frankrike och 27 år senare 

lyckades hans son driva muslimerna söderut (Pauly, 2004, s.127). De nuvarande 

globaliseringsprocesserna som vi bevittnar i Europa är mer sekulariserade i sin karaktär. Detta 

har resulterat i att makten alltmer ligger på institutionell nivå istället för på personlig nivå, så 

som det var under islams spridningsvåg i Europa, och idag är muslimer en minoritetsgrupp i 

Europa (ibid. s.128).  
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Nicefördraget (26 februari 2001) trädde i kraft den 1 februari 2003, behandlar minoriteters 

fundamentala rättigheter till sin egen kultur, religion och språk. Inom ramarna för detta 

fördrag har muslimska minoriteter i Europa rätt till sin religion, kultur och liknande. 

Denna rättighet beräknas idag inkludera upp mot 23 miljoner muslimer i Europa (Pauly, 2004, 

s.127).   

 

1.2.2 Islam och muslim i Sverige 

Muslimer i Sverige kan förklaras som en mångfacetterad grupp, menar Ouis och Roald (2003) 

i sin bok Muslim i Sverige. Svenska muslimer har, till skillnad från de grupper som flyttat till 

sina gamla kolonialmakter, varit helt främmande för den svenska kulturen och språket. 

Sverige tog emot den första stora muslimska grupp emigranter under 1960-talet, dessa var 

arbetskraftsinvandrare från forna Jugoslavien och Turkiet. Senare har större grupper från 

bland annat Iran, Libanon, Bosnien och Somalia även anlänt. Idag finns det ungefär 400 000 

muslimer i Sverige, fast siffran är omdebatterad då det är svårt att fastställa vem som är 

muslim eller ej på grund av förbudet att folkbokföra människor efter religiös tillhörighet i 

Sverige (Ouis & Roald, 2003, s.75). I samband med det ökade antalet muslimer som 

permanent bosätter i Sverige har även en ny tolkning av islam uppstått. Denna tolkning 

benämns av många som ”svensk islam”. Ämnet ”svensk islam” är kontroversiell. De som 

menar att begreppet har en essens för dagens muslimska population, menar att muslimer i 

Sverige tolkar islam ur ett svenskt sammanhang där tolkningarna får en svensk prägel. 

Muslimer korrigerar sin tro till sitt liv i Sverige och har organiserat sig efter en svensk 

folkrörelsemodell. De som talar mot denna företeelse är de som frågar sig om tolkningen av 

islam egentligen har en svensk prägel, då muslimer utövar sina traditioner och praktiker som 

kan gå i strid mot de kristna etablerade värderingarna och sederna (Stenberg, 1999, s.125). 	  

     

1.2.3 Kvinnan och könsrollerna inom islam 

Sjöqvist (2006) har undersökt konversioner i Sverige och menar att mening kring kön inte 

skapas endast i relation till kvinnlighet, utan också till manlighet, samt att kvinnliga 

konvertiter i Sverige dras till islams koncept om könsrollerna (ibid. s.131,120-152). För att 

kunna ge en beskrivning om kvinnan och könsrollerna inom islam kommer jag i huvudsak att 

utgå ifrån Dr. Muttahari (1997) beskrivning om kvinnans rätt i boken Kvinnans rätt inom 

islam. Muttahari var en av de främsta experterna och samtida filosoferna inom islamsk rätt 

(Creighton University, 2013-12-18). 
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Frågan om könsrollerna och könens lika värde är viktigt och relevant inom islam.  

På webbsidan Islamguiden.se menar man att frågan är många gånger både missförstådd och 

misstolkad. Frågan är starkt polariserad av olika kulturer och gärningar som omger islams 

värld. Därför blir det viktigt att göra skillnad mellan islams ståndpunkt i denna fråga och det 

är viktigt att man gör en direkt avgränsning mellan islams mening och de kulturer och 

tolkningar som omger normerande läror (Islamguiden, 2013-12-19).  

 

Två faktorer som är viktiga i diskussionen om kvinnan och könsrollerna inom islam är frihet 

och jämlikhet. Mutahhari menar att islams syn på jämlikhetsfrågan vilar i idéerna om att 

kvinnan och mannen delar den mänskliga hedern och ärbarheten och därför bör deras 

ställning vara det samma (Mutahhari, 1997, s.97). Allah har försett båda könen med 

inneboende värdighet och har skapat män och kvinnor, på samma nivå, till sin förvaltare på 

jorden (Bernström, 2000, s.8, 407). Men frågan är om det kan uppstå identiska rättigheter 

mellan könen? Mutahhari menar att om man nu utesluter den ”blinda” imitationen av 

västerländsk filosofi och istället tillåter oss filosofera kring de filosofiska idéer som fått 

upprinnelser från västvärlden, ser vi att jämlikhet skiljer sig från likvärdighet. Jämlikhet 

betyder jämställd och jämlika medan likvärdighet innebär att kvinnan och mannen skulle vara 

exakt likadana. Vi kan exempelvis se att en fader kan fördela sina rikedomar jämlikt mellan 

sonen och dottern men fadern kan inte fördela den exakt likadant. Här har Mutahhari gjort en 

distinktion mellan jämlikhet och likhet. Han menar att islam ser mannen och kvinnan som 

jämlika men motsäger att de är likadana. Islam har inte utdelat samma rättigheter för män och 

kvinnor på alla plan, på samma sätt som islam inte har stiftat samma straff för män och 

kvinnor i alla situationer (ibid. s.97-99). Islams syn på skillnader mellan mannen och kvinnan 

grundar sig i könens olika biologi och värld (ibid. s.104-105). Världen är inte den samma för 

dem båda och deras natur skiljer sig från varandra, därav är det även skillnader i deras 

rättigheter, skyldigheter och straff. Mutahhari menar att de ambitioner som finns i väst, att 

skapa identiska rättigheter, lagar, skyldigheter och funktioner för båda könen, missar kvinnan 

och mannens sanna biologiska natur. Det är utifrån den biologiska utgångspunkten som islam 

skiljer sig från jämliketänkandet i väst. Mutahharis syn på jämlikhet mellan kvinnan och 

mannen grundar sig i slutsatsen att, om kvinnan ska uppnå jämlikheter som är jämförbara med 

mannen så bör hon släppa tanken om jämlikheter som är identiska med mannen (ibid. s.104-

105). Ett ämne som tas upp i Muttaharis bok är skapelsen av kvinnan och mannen. Här kan vi 

se exempel på islams neutrala och jämlika syn på könsrollerna. Exempelvis kan vi se att islam 

tar avstånd från påståenden om att kvinnan skulle vara skapad av någon grundmateria som 
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skulle vara annorlunda från mannens, den förnekar även idén om att Eva skulle vara skapt 

ifrån Adams vänstra revben och förkastar även påståendet att kvinnan skulle vara upphov till 

synden och frestelse (ibid. s.100). Inte heller ses graviditet och barnafödande inom islam som 

kvinnans straff för felsteget med det uppätna äpplet (Islamguiden, 2013-12-19). Dessa 

faktorer är viktiga för denna undersökning, då intervjupersonerna många gånger hänvisar till 

deras tolkning av ett rättvist förhållningssätt till könsrollerna inom islam. 

 

1.2.4 Muslimsk identitet i det sekulära samhället 

Fazlhashemi menar i Vems Islam – De kontrastrika muslimerna (2008), att muslimer i väst 

upplever att de ständigt måste stå till svars för diverse olika faktorer som sin tro, 

lojalitetsband, sitt ursprung, sina relationer, eller ”suspekta” grupperingar. Inom västerländska 

demokratier är religionsfriheten statsfäst i grundlagarna, men trots detta är den muslimska 

identiteten ifrågasatt. I den offentliga debatten kan det ibland framstå att det sekulära 

samhället ser religionsfrihetslagstiftningen som ett medel för att skapa ett skyddsnät för en 

förmodern religös idétradition, där religioner och dess kulturella föreställningar och sociala 

koder kan verka inom ramen av det dolda. Inom ramen för detta synsätt är en bra muslim en 

föredetta muslim (ibid, s.260-261). Denna trend ger till följd, en ökad misstänksamhet och 

misstro till samhället hos den muslimska minoriteten. Som resultat av dessa strukturer skapar 

muslimer mer och mer ”skyddade zoner” där en gruppidentitet skapas. Till sådana stängda 

sammanslutningar söker sig människor från olika bakgrunder. Exempelvis ser vi människor 

med högutbildning som ser dessa sammanslutningar som en plattform för att möta likasinnade 

där de kan utveckla sin muslimska identitet, samt en tillflyktsort där de kan undgå 

majoritetssamhällets nedvärderande syn och klander. Hit söker sig även människor med 

lågutbildning och en begränsad kunskap om islams lära och historia. Sammanslutningar kan 

också fungera som en samlingspunkt där man delar erfarenheter, avreagerar sig och söker stöd 

mot majoritetssamhället och dess institutioners fientliga inställning. Resultatet kan vara att 

relationerna och synen mellan majoritetssamhället och dessa sammanslutningars medlemmar 

- reflekterar varandra. Detta kallar Fazlhashemi för ett reaktivt förhållningssätt (ibid. s.262-

263). Som kontrast till detta reaktiva förhållningssätt står de underdåniga, alltså de som 

utvecklar ett negativ förhållningssätt till sitt tidigare ursprung och fullständigt tar avstånd 

ifrån allt som har med islam att göra. Fazlhashemi menar att inget av dessa förhållningssätt 

erbjuder en vettig lösning på muslimernas situation i väst. Det reaktiva förhållningssättet 

tenderar att hitta lösningar i de tidigare strukturerna från sina hemländer som, i sin tur är 

främmande i de samhällen de befinner sig i idag, medan de underdånigas självförnekelse och 
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stränga strävan efter assimilering förnekar och dömer ut den grupp muslimer som vill kännas 

vid någon form av muslimskt identitet (ibid. s.264).    

 

1.2.5 Hijab - en religiös symbol eller en symbol för förtryck? Medias perspektiv 

År 1989 blev tre unga muslimska flickor hindrade från att närvara under en lektion som 

pågick i en skola i Creil, en förort i Paris. Anledningen till deras avvisning från lektionen var 

att de bar hijab. Händelsen fick enorm uppmärksamhet i media och blev starten till en intensiv 

debatt angående muslimsk klädsel och symboler för kvinnor som fortlöper än idag. Denna 

debatt har med tiden fått en spridning och diskuteras ännu i flera länder i Europa (Joppke, 

2009, s.1, 36- 37). Denna diskussion leder oss in i en viktig del i uppsatsen, som berör 

intervjupersonernas val av att bära hijab. Denna känsliga fråga har under intervjuerna lett till 

ett flertal intensiva och viktiga perspektiv där medias syn på hijab och debatten kring den är 

en återkommande faktor. Därför kommer här nedan en diskussion kring hur hijaben kan 

presenteras i media och vad intervjupersonernas reaktioner grundar sig i. Jag kommer att utgå 

ifrån tre artiklar från Aftonbladet och en från Dagens nyheter. 

 

I en artikel i Aftonbladet kunde man läsa denna rubrik;  

 

”Berikar slöjan vår kultur eller skvallrar den om ett svek mot invandrarflickor, 

sanktionerat av ansvariga politiker som inte vågar dra en gräns för hur långt 

religionsfriheten tillåts inkräkta på det sekulära civila samhället” (Aftonbladet, 2013, 

(2007-05-18).  

 

Artikeln behandlar frågan om slöja (hijab) i det liberala västerländska samhället där 

skribenten menar att för den som fostras i en miljö där kvinnans underordning inrättas av Gud 

som utgör ett mönster, där indoktrineras andras tankar och blir den individens egen åsikt. När 

kvinnorörelsen i Europa och USA under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet kämpade för 

kvinnlig rösträtt, möttes de av ett kvinnligt motstånd. Om ”slöjliberalerna” hade fått något att 

säga till om, hade vi kanske inte haft kvinnlig rösträtt idag. Artikeln går vidare in på den 

muslimska familjeordningen (Aftonbladet, 2013).  

 

I den andra artikeln i dagstidningen Aftonbladet bemöttes läsarna med denna artikel om hijab;  

”Därför ska slöjan bort från skolan” 
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http://www.aftonbladet.se/debatt/article10423750.ab (2018-12-18) 
 

”PEDAGOGISKT FÖRBUD” Svenska skolor kan i dag förbjuda elever att  

bära burka eller slöja av pedagogiska skäl. Ska vi göra som i Frankrike och förbjuda 

alla religiösa symboler?” (Aftonbladet, 2018-12-18).  

 

Artikeln behandlar slöjans vara eller inte vara i den svenska skolan. Skribenten menar att 

burkan för henne inte har en religiös betydelse och hon numera även tvivlar på den 

traditionella slöjans religiösa betydelse. Skribenten upplever inte längre att förbud mot 

hijaben i skolan har en islamofobisk karaktär och att slöjan förutom en religiös betydelse, har 

för henne en politisk innebörd. Skribenten menar att muslimska kvinnor som bär hijab i 

Sverige väcker mångas intresse och detta utsätter hijabbärande kvinnor för exponering bland 

övriga i samhället. Så när muslimska kvinnor argumenterar för hijab och menar att de inte vill 

ses som ett objekt, faller deras argument direkt (Aftonbladet, 2013-12-18).   

 

I den tredje artikeln från Aftonbladet behandlas hijaben utifrån ett annat perspektiv: 

”Slöjan kan vara en symbol mot förtryck” 

	  
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article17319283.ab (Aftonbladet, 2013-12-18) 
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Bilden föreställer en demonstration tog där kvinnor protesterar för rätten att bära hijab.  

Artikeln börjar med att hänvisa till en händelse som skedde i Farsta där en höggravid 

muslimsk kvinna som bär på hijab, blev misshandlad. Som en reaktion på denna händelse 

drogs en rörelse igång som kallades ”slöjupproret”, som ämnade till att uppmärksamma denna 

händelse. Artikeln går in på begreppet ”motståndsidentitet” och ger begreppet betydelser om 

gemenskaper som formas för att bekämpa marginalisering och förtryckande processer. 

Skribenten att religiösa symboler kan användas för att slå vakt om den egna identiteten, och i 

strävan om rättigheter i förhållande till majoritetssamhällets förväntningar på minoritetens 

klädesval eller andra praktiker som kan ha en ”annorlunda” särprägel (Aftonbladet, 2013-12-

18).  

 

I den fjärde artikeln har SVD behandlat en artikel från en doktorand i socialt arbete från Umeå 

universitet, där han menar att hijab är ett plagg som berör och upprör. Artikeln är en reaktion 

mot den rörelse som sattes igång till stöd för den muslimska gravida hijabbärande kvinnan 

som blev misshandlad, alltså ”slöjupproret”. Skribenten menar att hijab utgör en tradition som 

upprätthålls genom institutioner som staten, moské och familjen. Sedan fortsätter han genom 

att hänvisa till de negativa erfarenheter som hans familj fått uppleva på grund av hijab 

påbudet i det land som han ursprungligen kommer ifrån. Skribenten menar vidare att i ett 

sekulärt land som Sverige är det inte staten som upprätthåller hijab, det är familjen. Detta 

bejakande av hijab sker systematiskt i strävan för att bevara traditionen och det religiösa 

påbudet. Han menar vidare att initiativtagarna till ”slöjupproret” vill försvara muslimska 

kvinnors rätt att bära hijab men att detta försvarande egentligen legitimerar ett religiöst påbud, 

som innebär en förnekelse av kvinnan som en fullkomlig och moralisk aktör, som på 

egenhand kan avgöra vilket klädesplagg och beteende som är lämpligt (Svenska dagbladet, 

2013-12-18).  

 

Även om de valda tidningsartiklarna reflekterar en tämligen negativ syn angående bilden av 

hijab i media, reflekterar urvalet den verkliga karaktären av den pågående debatten. Det hade 

varit felaktigt att välja ett mer balanserad urval då det negativa perspektivet i debatten är 

betydligt mer påtaglig, sedan är det också den negativa debatten som studiens informanter har 

regerat emot.     
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1.2.6 Att konvertera till islam 

Att konvertera till islam innebär inte en juridisk, institutionell process eller att just en religöst 

lärd bevittnar själva konverteringen till islam, istället innefattar det olika steg och principer. 

Som första steg krävs det ett uttalande av ”shahada” eller trosbekännelsen; 

ASH-HADU (jag vittnar) ANLA-ILAHA (att det finns ingen gud) ILLA-ALLAH 

(utom Gud), WA ASH-HADU (och jag vittnar) ANNA MUHHAMMADAN RASUL-

ALLAH (att Muhammad är hans sändebud) (Islamguiden, 2013-12-18).  

Nästa steg riktar sig till renandet av den fysiska kroppen. Här kommer den nykonverterade 

muslimen att genom ett bad, rena sin kropp. Konvertiten ska avsäga sig all falsk vidskepelse 

och all form av avgudadyrkan, förkasta ondskan och sträva efter att leva ett rättfärdigt liv, 

tillägna sig islams grundsatser och föreskrifter i dess helhet utan luckor och tillägg 

(Islamguiden, 2013-12-19).  

Det rituella bad som den nyblivna muslimen utför, kallas i muslimska termer för ghusl. Det 

enda som behövs är vatten, sedan måste den nyblivna muslimen tvätta sig med avsikten att 

göra ghusl. Ritualen går till på följande sätt;  

Först tvättar man händerna och sedan de privata delarna. Sedan tvättar man höger resp 

vänster hand 3ggr. Sedan munnen, näsan och ansiktet 3ggr. Sedan tvättar man höger 

hand resp vänster hand 3ggr upp till armbågen. Sedan tvättar man hela kroppen 

uppifrån och ner och avslutar med att tvätta höger resp vänster fot 3ggr 

(Konvertitguiden, 2013-12-19).  

1.3 Syfte 

Med hänvisning till det som behandlats ovan, är syftet med denna uppsats att undersöka en 

grupp kvinnliga konvertiters upplevelser av att ha konverterat till islam och tagit på sig hijab, 

med fokus på hur denna förändring format och influerat deras identitet, attityder och 

relationer till den sociala omgivningen. 

 

1.3.1 Frågeställning 

1. Hur upplever de intervjuade, konverteringen till islam och valet att bära hijab? 

 

2. Hur upplever de att konverteringen och hijaben, format och influerat deras identitet, 

attityder och relationer?  
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3. Hur upplever de att konverteringen till islam och hijaben, format och influerat den 

sociala omgivningens attityder och relationer? 

 

1.4 Tidigare forskning  

Här nedan kommer jag att behandla ett urval av relevant forskning som finns inom det 

forskningsfält som denna uppsats berör. Här kommer fokus att ligga på forskning kring 

kvinnliga konvertiter och kommer att diskuteras utifrån olika perspektiv, som genus, 

kulturella processer, identitet, relation och samhällsprocesser.  

 

Frågan om genus och kvinnliga konvertiter som väljer att konvertera till islam är en viktig 

fråga, men forskningen inom området är begränsad (Nieuwkerk, 2006, s.2). Karin van 

Nieuwkerk (2006) har i antologin Women embracing islam – gender and conversion in the 

west utifrån en konferens om genus och konversioner till islam som hölls i staden Nijmegen, 

Nederländerna år 2003, behandlat frågan om genus och konversioner till islam (Jansen, 2006, 

ix). Jansen menar i sitt bidrag Conversion and gender, two contested concepts att dessa två 

ämnen, genus och konversioner, är i hög grad motstridiga men de kan även ha gemensamma 

strukturer. Frågan om konversioner har analyserats i huvudsak som en samhällsfråga snarare 

än en individuell och spirituell fråga. Faktum är att konversioner har en stor påverkan på ett 

större plan än det personliga. Konvertiter har i samhället behandlats både med ris och ros, 

exempelvis kan vi se att de flesta religionerna predikar och missionerar för en spridning av sin 

religion, men samtidigt kan de som lämnar respektive religion straffas på olika nivåer, bland 

annat genom sociala åtgärder som exkludering och kategorisering. När en individ har 

konverterat tenderar de också samtidigt att bilda en minoritet inom minoriteten. Alltså att den 

mottagandegruppen behandlar de annorlunda än om de skulle ha tillhört den grupp som från 

födseln tillhör religionen. Nieuwkerk (2006) menar att frågan om kön också är ett avgörande 

perspektiv i hur individer bemöts i sin roll som konvertit. När män och kvinnor konverterar 

tenderar de att behandlas olika, där kvinnor kan få en missgynnad sits inom 

mottagandegruppen. Detta beror i stort på att kvinnor i många kulturer redan på grund av sitt 

genus innehar en missgynnad sits. Kvinnor som konverterar kan ses som både passiva och 

undergivna (ibid, 2006). Nieuwkerk (2006) menar i sitt bidrag Gender and conversion to 

islam in the west att en av de första konsekvenserna av att någon konverterar är att en ny 

identitet tar form, som en följd av denna konsekvens skapas också nya gruppstrukturer och 

gruppsidentiteter. Nieuwkerk menar att i den nya identitet som skapas så finns det strukturer 
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av den gamla identiteten, exempelvis följer olika identitets diskurser som att konvertiten är 

man, kvinna, europé eller afrikan och liknande (Nieuwkerk, 2006, s.10-11).  

 

Haddad har i The quest of peace in submission – reflections on the journey of american 

women converts to islam behandlat frågan om varför så många kvinnor konverterar till islam, 

vad konverteringen till islam innebär, samt vilken relation konvertiter har med de muslimer 

som emigrerat till USA. Hon menar vidare att en konsekvens av attackerna den 11 september 

år 2001 var att många amerikaner i USA frågade sig ”varför, varför hatar de oss så mycket?”. 

Ett resultat av denna nya inställning till islam och muslimer, skapades det en nyfikenhet kring 

religionen och muslimers levnadssätt. Resultatet blev en stor spridning av islam bland 

amerikaner, speciellt bland kvinnor blev islam en ny religion, levnads - och förhållningssätt. 

Detta blev på samma gång upprinnelsen för nya fientligheter mot muslimer och islam i USA 

(Haddad, 2006, s.19-21). Haddad menar att en förklaring som många som konverterat till 

islam pekar på när de försöker beskriva anledningen till varför de konverterat, är den djupa 

inre friden, sereniteten (sinnesro) och den styrka de uppnår i sin tro i samband med att de 

konverterat till islam. Många började undersöka islam i ren nyfikenhet utan någon eftertanke 

om konvertering, eller sökande efter kunskap om de okända och främmande eller en strävan 

efter att uppnå den rena spirituella känslan. Många kvinnor som konverterar är också ”serie 

konvertiter”, alltså att de som i strävan efter en spirituell resa blickat in i ett flertal religioner 

(ibid. s.27). Många konvertiter beskriver sin konversion som ett resultat av att de försökt fly 

kristendomen på grund av negativa erfarenheter. För dessa kvinnor menar Haddad, är islam 

en överlägen teologisk religion som besvarar för den moral och etik som dessa kvinnor 

eftersträvar (ibid. s.29). Haddad menar vidare att familjerna tillhörande konvertiterna oftast 

kan tolka konverteringen som ett stöd för terrorism. Många familjer tar inte heller 

konverteringarna på allvar och tror att det är en ”fas som går över”, men den kanske största 

anledningen till familjemedlemmarnas oro är hijab, här upplevs hijaben som alldeles för 

extrem av familjemedlemmarna. Då islam även oftast identifieras och kopplas samman med 

grupper av emigranter, menar många konvertiter att de har svårt att förklara hur de som 

”etniska” amerikaner kan konvertera och bära hijab (ibid. s.31-32). För de som konverterar är 

den mottagandegruppen muslimer, en stor tröst. Konvertiter brukar i dessa grupper tas emot 

med respekt och entusiasm. Ett annat faktum som konvertiter lägger stort vikt i är de 

familjevärderingar och intensiva familjerelationer (ibid. s.33). Haddad beskriver relationen 

mellan konvertiter och grupper av muslimska emigranter spänt och stundtals värdeladdad. 

Även om unga kvinnor som konverterar har lättare att passa in och accepteras av 
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mottagargruppen, kan förväntningarna på konvertiter vara stora. De kan väntas leva upp till 

bilden av en blygsam och tillbakahållsam människa som aldrig bör ”slåss” om 

uppmärksamhet. Å andra sidan kan många medlemmar ur den stora gruppen uppleva att 

konvertiter kan ställa krav på acceptans av vissa kulturella drag och tillvägagångssätt som är 

normaliserade i det samhälle de lever i, vilket kan få muslimer ur den stora gruppen att känna 

att de måste lämna den ”bekväma zonen” som byggs upp som resultat av opponeringar mot 

majoritetssamhällets levnadssätt (ibid. s.39-40).  

 

Anne Sofie Roald har i sitt bidrag The shaping of a Scandinavian ”islam” – converts and 

gender equal opportunity behandlat frågan om det kulturella skifte som sker i samband med 

konverteringsprocessen, samt hur många konvertiter här i Skandinavien tenderar harmonisera 

islam med de skandinaviska värderingarna. Roald menar att hon funnit tre steg av kulturella 

skiften i konverteringsprocesser som tenderar att harmoniserar relationen mellan konvertiten 

och den mottagande gruppen. Dessa processer fylls i sin tur av känsloladdade ord som kärlek, 

svek och mognad. Här menar Roald att konvertiter kan socialiseras in i nya kulturella 

strukturer. Det kan innebära att den som konverterat kan hamna i kontrasterande kulturell 

position, som exempelvis kulturella strukturer som kan ha nationalstatliga eller kulturellt 

traditionella betingelser (Roald, 2006, s.48). Roald påpekar att de flesta kvinnor som 

intervjuats i hennes studie såg sig själva som muslimer, men i termer av svensk, norsk eller 

dansk ”islam/muslim”. Det är en minoritet av de som konverterat som tenderar att förkasta de 

skandinaviska samhällsstrukturerna. Majoriteten av de intervjuade har också en könsneutral 

syn och de förespråkar jämlikhet mellan könen. Detta visar sig tydligt i relationen mellan 

konvertiters syn på könsstrukturer och de könsstrukturer som är befintliga i arabvärlden (ibid. 

s.67-68).  

 

En annan intressant forskning är framställd av Kate Zebiri (2008) som menar i British muslim 

converts – choosing alternative lives att västerländska konvertiter oftast uppfattas strida mot 

olika samhällsnormer, till och med genom sin existens (Zebiri, 2008, s.1). Zebiri har 

undersökt brittiska konvertiter genom fältarbete, publicerade böcker och internet material 

(ibid. s.5). Hon har i sin undersökning behandlat ämnet brittiska konvertiter utifrån två olika 

teman. Den ena är förändringar i identiteten och den andra är konvertiters kritik av det 

västerländska samhället. Dessa två teman är nära sammanknutna, då konverteringen till islam 

och bildandet av den muslimska identiteten kan uppfattas som ett ställningstagande mot det 

västerländska samhället och identiteten. Detta ställningstagande mot det västerländska 
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samhället grundar konvertiternas nya identitet, exempelvis kan vi se att en kvinna som innan 

konverteringen upplevt att hon kan uppfattas som ett ”sexobjekt” i ett samhälle där kvinnans 

kropp har ett kommersiellt värde, kan efter konverteringen klä sig på sådant sätt som strider 

mot samhällets normativa klädeskoder. Men konvertiters normstridande förhållningssätt riktar 

sig inte endast mot de samhällen som dessa individer ursprungligen leder sitt ursprung ifrån. 

Faktum är att konvertiter kan även i sin strävan att ta avstånd från majoritetssamhällets 

normer också hamna i kollisionskurs med andra muslimska excentriker. Konvertiter kan ofta i 

förhållande till majoritetsgruppen muslimska excentriker, få ett väldigt begränsat 

närvaroutrymme. Känslan av marginalisering bland konvertiter kan vara stor både i 

förhållande till majoritetssamhället och till majoritetsgruppen muslimer som är ”födda” i 

religionen (ibid. s.1-6). Zebiri menar att muslimska konvertiter genom sin religion förvaltar 

vissa värderingar, normer och trosuppfattningar som på många sätt strider mot det brittiska 

samhällets normer och värderingar. Hon menar att konvertiter systematiskt tar avstånd från 

faktorer som materialism, konsumtionssamhället, sekularism, sexism, individualism, 

hedonism och upplösandet av familjestrukturen. Detta avståndstagande utspelar sig bortom 

den ideologiska eller intellektuell planen, den utspelar sig snarare i konvertiters vardagliga liv, 

genom att de frivilligt och systematiskt avsäger sig vissa aspekter av den ”västerländska 

livsstilen”, som tros strida mot de muslimska principerna och normerna (ibid. s.248). Brittiska 

konvertiter har aktivt bidragit till skapandet av ”brittiskt islam”, i huvudsak genom deras 

förståelse av både den muslimska minoritetens kultur och levnadsvillkor samt brittiska 

majoritetssamhällets levnadssätt och kultur. Konvertiter utmanar även vissa spänningspunkter 

inom de traditionella tolkningarna och tillvägagångssätten inom islam. Konvertiter kan 

exempelvis ibland behandla och tala om ämnen som kan vara svårt för muslimska excentriker 

att hantera. Detta har bland annat kommit fram i Zebiris undersökning av brittiska muslimers 

medverkan i olika media, där konvertiter tenderar att behandla mer liberala ämnen men även 

medverka i mer progressiv och liberal press, men denna faktor är också beroende av 

utbildningsnivån hos dessa individer. Här har Zebiris undersökning visat att den mer verbala 

gruppen tenderar också att tillhöra den mer välutbildade gruppen muslimer (ibid. s.250). 

Zebiris undersökning visar att även om konvertiter i grunden tar avstånd från det 

västerländska samhällets värderingar och struktur, förkastar de inte alla delar av den. 

Exempelvis kunde hon se att konvertiter fortfarande värdesätter de liberal demokratiska 

värdena, då en majoritet av konvertiterna fortfarande tenderar att leva i pluralistiska 

samhällen, men de kan ändå disponera en stark muslimskt identitet och följa en konsekvent 

muslimskt praktik och levnadssätt. Här har Zebiri även kunnat se att konvertiter kan 
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sammanblanda en konservativ muslimskt identitet och ändå kunna samverka och skapa 

interaktion med majoritetssamhället (ibid. s.51-52).  

 
Anna Månsson (2002) har i sin bok Becoming muslim - meaning of conversion to islam 

intervjuat en grupp på totalt nio kvinnliga konvertiter, där sex är från Sverige och tre är från 

USA. Intervjuerna har varit långa, öppna och personcentrerade, alltså att intervjuerna berört 

olika faktorer som kvinnornas personliga syn och förståelse av betydelsen av olika företeelser 

som representationer i deras omgivning, det känslomässiga och kognitiva framträdandet, samt 

olika normers kraft, kulturella idéer och budskap (Månsson, 2002, s.24). I intervjuerna har 

informanterna diskuterat deras syn på sin tro, sin självbild och livet som muslimer. Här har 

kvinnorna berättat om specifika händelser och erfarenheter, emotionella förändringar och 

existentiella frågor såsom separationer och resor till andra länder och kulturer som triggade 

igång ett behov av spirituell orienterig hos kvinnorna (ibid. s.14). Månsson (2002) har i likhet 

med min studie använt sig av konversionsnarrationer eller som jag kallar det i min studie, 

konversionsberättelser. Månsson menar att konvertering till en religion eller någon annat 

ideologiskt system för ofta med sig en känsla av inre förändring och formation. Konversioner 

påverkar och omformar även konvertitens världsbild radikalt. Månsson menar att hon i sin 

studie behandlat konversioner som en pågående process, snarare än en process som är bunden 

till tid och rum. I hennes studie har kvinnornas konversionsberättelser visat på förändringar på 

flera olika plan, som resultat av förändringarna har kvinnorna ofta känt en känsla av trygghet 

och ”hemkänsla”. Här har kvinnornas berättelser fungerat som ett verktyg som kvinnorna 

kunnat forma ett medvetande kring sin muslimska identitet och förmedla olika perspektiv på 

sin konvertering och processen kring den (ibid. 57-58).      

 

1.5 Disposition  

Undersökningens disposition har följt principerna för den logiska dispositionen, som är den 

vanligaste förekommande i akademiska arbeten (Umeå Universitet, 2014-01-16). Utifrån 

denna princip börjar förevarande undersökning med en inledning som övergripande diskuterar 

kring ämnet. I nästa steg återges en bakgrund som ämnar skapa förförståelse för studiens 

ämne och islam. Här behandlas faktorer som islam ur ett historiskt perspektiv, islams 

expandering, media perspektiv och islams lära och liv. I inledningen behandlas även studiens 

syfte och frågeställningar samt forskningsläget, här presenteras olika forskningar som gjorts 

riktad mot kvinnors konversion till islam, både på nationellt men även internationellt plan. I 

kapitel två behandlas de teoretiska begrepp som jag använt för att analysera de insamlade 
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intervjuerna. I kapitel tre behandlas undersökningens metoder och material. Här har jag 

förutom metoderna behandlat urvalet av intervjupersonerna, genomförandet av intervjuerna 

där detaljer kring de utförda intervjuerna presenteras, intervjufrågornas karaktär, den metod 

jag utgått ifrån när jag utfört transkriberingarna, material, här behandlar jag det material stoft 

som legat till grund för analysen av resultatet, validitet och reliabilitet samt forskningsetiska 

överväganden. I kapitel fyra behandlar jag resultatet, analys, slutord och diskussion. Här har 

resultatet strukturerats enligt följande; jag har delat upp resultatet under sex olika rubriker. 

Under varje rubrik har jag först strukturerat varje intervjupersons berättelse enskilt. 

Berättelserna har strukturerats så att de behandlar de ämnen som presenteras i varje rubrik, 

exempelvis har jag under rubriken ”Vägen till islam och hijab”, behandlat intervjupersonernas 

berättelser om de processer som har lett till att de kommit i kontakt med islam och hijab, 

varför de valt att konvertera samt hur de kom fram till beslutet att bära hijab. Denna 

ordningsform har först och främst valts på grund av tydligheten i strukturen. Då det är mycket 

information som behandlas i denna del, förenklar och förtydligar ordningsföljden för läsaren. 

Här kan läsaren enkelt under varje rubrik gå direkt till intervjupersonens namn och hitta 

berättelsen om ämnet. I nästa steg behandlas undersökningens analys. Här har jag presenterat 

den information som tagits fram genom analysen av resultatet, som i sin tur har fullgjorts med 

hjälp av de valda teoretiska begreppen. Avslutningsvis har jag behandlat slutord och 

diskussion. Här behandlar jag analysens resultat, och för en diskussion kring mina egna 

slutsatser. I slutet av undersökningen framställs förslag på vidare forskning och definition av 

begrepp. De begrepp som förtydligas här har förekommit i undersökningen, men det som inte 

getts en närmare förklaring till i texten.  

 

2. Teoretiska begrepp 
Undersökningen kommer utföras med hjälp av ett antal teoretiska begrepp; identitet, 

kategorisering, stigma, narrativ identitet och konversionsnarrationer. Dessa begrepp kommer 

att beskrivas närmare här nedan.    
 

2.1 Identitet – en pågående process  

Berger och Luckmann (1991) menar att identitet är ett viktigt ämne i den subjektiva 

verkligheten, och i likhet med den subjektiva verkligheten står identiteten i en dialektiskt 

(logiskt samspel) förhållande till verkligheten. Vi kan alltså säga att identitet formas i och av 

sociala processer. När identitet väl har modifierats så definieras den, formas och även 

omformas den i förhållande till den sociala omgivningen. Denna process är i högsta grad 
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beroende av sociala processer (ibid. s.194). Identitets konstruktioner, alltså befästa 

föreställningar om existensen av kollektiva identiteter och gemenskaper, kan sägas vara en 

social konstruktion, alltså samhället som en social uppbyggnad av människor i samspel med 

varandra. Identitet kan här uppfattas som en föreställning som är konstruerad i samröre med 

den sociala omgivningen (Billig, 1995, s.60). Hagström (2006) menar i Man är vad man heter 

– namn och identitet att kopplingen mellan namn och identitet är nära sammankopplade. 

Hagström beskriver vidare att identitet kan definieras som upplevelsen av vem man är, men 

det kan också vara en position, ställning och tillhörighet som har att göra med den sociala 

omgivningen, exempelvis attribut som tonåring, kriminell, religiös, syndare, svensk eller 

invandrare. Tillskriven identitet kan handla om hur andra ser på en. Vissa tillskrivna 

identiteter som avgörs i sociala sammanhang kan vara viktigare än andra. Detta avgörs främst 

av sammanhang men även tidpunkt. Identitet handlar dock främst om det som individen ser 

som viktigt och betydelsefull, samt hur detta hänger samman med det som individen i tiden 

upplever att denne är (ibid. enl. Giddens, s.18). Människor kan utifrån en viss plats och 

omgivning ha en specifik kultur som kan förklara deras traditioner, matvanor, kläder, 

trosuppfattning och tänkesätt, på detta sätt är identiteten och kulturen nära sammanknutna. På 

så sätt blir det möjligt att urskilja dessa grupper eller individers kulturella tillhörighet och 

identitet. Men vad och vem är det som avgör en persons identitet? Är en svensk kvinna som 

konverterat till islam fortfarande svensk, och tillhör hon fortfarande den svenska kulturen? 

Eller måste hon följa de kulturella praktiker som majoritetsbefolkningen följer, som att 

exempel fira jul, midsommar eller aktivt delta på kräftskivor för att hon ska kunna bevara sin 

svenska identitet? Under lång tid var begreppet identitet tämligen oproblematiskt. På senare 

tid har medvetenheten kring begreppet utvidgats, och nu är identitet långtifrån självklar, samt 

aktivt debatterad (ibid. enl. Castells, s.19). Hagström menar att det finns ett nära samband 

mellan namn och identitet samt att namn kan ha en viktig roll för en individs uppfattning av 

den egna identiteten, men även för hur andra uppfattar individens identitet. Då identitet 

konstrueras i relation till andra i sociala sammanhang och dessutom är föränderligt, kan vi 

förstå identitet i förhållande till mekanismer som fasta, symboliska, dynamiska, psykologiska, 

offentliga och personliga processer (ibid. s.22). Stier (2003) beskriver identitet utifrån 

liknelsen av en konstnär A som målar ett självporträtt. Å ena sidan är konstnären A:s målning 

en föreställning av hur denne upplever sin identitet, å andra sidan deltar andra konstnärer X 

och bidrar till porträttet utifrån vad, vem och hur de upplever konstnären A:s identitet. 

Konstnären A målar porträtten utifrån sin unika stil och medvetet eller omedvetet sätter denne 

sin prägel på porträttet. Men konstnären A blir aldrig klar med sitt porträtt, detta blir ett verk 
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som liknar en livslång biografiskt arbete, där konstnären A ständig tillsätter nya revideringar, 

porträttens konturer revideras, nya färger tillkommer och gamla färger bleks bort. Porträtten 

blir synliga för konstnären A och för åskådarna, och får innebörd från avstånd, medan 

porträttens detaljer blir klara på nära håll. Genom denna liknelse kan vi förstå att även om en 

del av en persons identitet konstrueras i sociala sammanhang, har individen ändå en egen 

uppfattning och roll i konstruktionen av sin identitet (ibid. s.14).              

                  

2.1.1 Kategorisering  

Att kategorisera individer efter opartiska karaktäristiska drag kan nog ofta uppfattas som en 

tämligen vardaglig uppgift. Dessa processer omfattas inte heller av några särskilda svårigheter 

på myndighetsnivå, exempelvis fastställs en individs kön, ålder eller nationellt ursprung. I 

många fall finns här inte heller något påfallande legitimitetsproblem. Dessa processer är 

nödvändiga men även naturliga på administrativ nivå och inom den offentliga politiken (SOU, 

2004:48, s.8-9). Kategorisering kan beskrivas som en mental akt som innebär att någon eller 

något placeras i klasser på grund av det som kan tolkas som gemensamma referenser. 

Bedömningen av det som hos dessa är lika, har här stor betydelse i själva 

grupperingsprocessen (Lange, 2001, s.220). En viktig aspekt av kategoriseringsprocessen är 

frågan om vilka som kategoriseras och i vilket syfte, alltså kategorisering utförd av andra. 

Men det finns också självkategoriserande strukturer. Sociala gruppformationer existerar då 

det finns ett beroende av självidentifiering, som blir vital för gruppernas sociala fortbestånd. 

För etniska grupper blir självidentifieringen kontrastiv, det vill säga att självidentifieringen är 

beroende av faktorer som gör gruppen unik i förhållande till andra grupper. Men gruppens 

existens är i sin tur beroende av andra gruppers sociala eller politiska erkännande för att 

gruppens sociala entitet ska bli beständig (ibid. s.221-222). När dessa processer övergår till 

indelning och etikettering av människor måste man ta hänsyn till att symboler och tecken 

långt ifrån, alltid är värdemässigt neutrala. Detta leder oss in i kategoriseringens baksida som 

stavas stigmatisering. Grupper som kategoriseras genom negativa övertoner riskerar att 

diskrimineras. Kategoriseringens mörka sida kan leda till en medveten, omedveten, avsiktlig 

och ibland oavsiktligt tänkande och handlande som är diskriminerande (Erkki & Westin, 

1999, s.101). Att kategorisera människor baserad på dessa strukturer innebär en uppdelning 

av individer som placerar dessa i grupper. Kategoriserande av personer i grupper och fack, 

baserad på den sociala omgivningens uppfattning om värde bärande och negativa etiketter, 

innebär en uppdelning av grupper utifrån den aktuella egenskapen. På så sätt skapas ett vi och 

ett dem tänkande (Link & Phelan, 2001, s.363–385).   
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2.1.2 Identitet och maktrelationer 

Dyrberg (1997) menar att kollektiva identiteter förstås och definieras i relation till det som är 

den icke normativa, eller motsatsen. Alltså kan inte identitet verka isolerat (Dyrberg, 1997, 

s.118-119). I en situation där den icke normativa identiteten blir föremål för andrafiering (att 

fabricera någon som "den andra", det vill säga något främmande), ställs denna identitet mot 

det som kan beskrivas som den normativa identiteten. Det är i dessa strukturer som företeelser 

som rasism floreras (ibid. s.120-122).   

 

I vardagligt bruk används begreppet identitet för att fastställa individens tillhörighet, här läggs 

betoningen ofta på likhet och skillnad. Människor brukar, för bekvämlighetens skull, 

kategorisera och katalogisera andra i hopp om att hitta mönster och logik kring individer och 

gruppers identitet. Vilket även leder till att vi delar in de identifierade i grupper, man eller 

kvinna, gammal eller ung, medelklass eller arbetarklass, svensk eller invandrare. Det moderna 

samhället kännetecknas av en längtan att kunna kategorisera och identifiera, det är samma 

längtan till kategorisering som ligger till grund för den kritik som förts mot det moderna 

samhällets identifieringsprocesser (Hammarén & Johansson, 2011, s.9). Enligt 

socialkonstruktivismen grundas identitet i faktorer som kön, etnicitet, klass med mera, 

identitet är inte något som upptäcks utan skapas. Hammarén och Johansson (2011) föreslår 

därför att sociala kategorier och identiteter inte borde uppfattas som statiska fenomen eller 

mänsklig natur, utan de ska beskådas som fenomen som formas och omformas beroende på 

kulturella, sociala, historiska och ekonomiska faktorer. Faktorer som en klädstil, ett begär, ett 

språk eller en mörk färg, är alla exempel på symboliska markörer som etablerar skillnader. 

Skillnader är en nödvändig föreställning som urskiljer världens mångfald. Det är genom 

skillnader som vi oftast begriper oss på det okända, men det är också etableringen av 

skillnaderna som ligger till grund för förtryck och diskriminering. Åberopande av naturliga 

skillnader legitimerar rasism, sexism, kapitalism och liknande (ibid. s.98-99).    

 

Goffman (2011/1963) talar i termer som social och personlig identitet. För att social och 

personlig identitet ska få en distinktion, har Goffman kopplat ihop dessa med det som kan 

kallas för ”jag identitet” eller det som är den upplevda identiteten, alltså det som är vetskapen 

och känslan av personens egen identitet, situation eller sammanhang (ibid. s.117). Den 

personliga identiteten är främst delar av andra individers kontakter och definieringar av den 

person vars identitet är ifrågasatt. Dessa kontakter och definieringar kan uppkomma redan 

innan personen är född och fortlöpa även vid personens bortgång. ”Jag identiteten” är å andra 
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sidan ett personligt och reflexivt fenomen som är aktuell för den person vars identitet är 

ifrågasatt. En person kan ta avstånd från sin ”jag identitet” genom att använda sig av en 

”maskering” (ibid. s.117). Begreppet ”jag identitet” gör det möjligt att undersöka de känslor 

som stigmatiseringen skapar hos personen ifråga. Goffman menar att de stigmatiserade 

personerna i vårt samhälle skaffar sig en identitetsstandard som denne tillämpar på ”jag 

identiteten”, men denne kan inte riktigt leva upp till den anammade identiteten. Den 

stigmatiserade individen har en tendens att dela in ”jaget” i olika skikt, allt eftersom stigmat 

blir uppenbart. Exempelvis vill inte den som haltar, förknippas med den som är invalid och 

den som har dålig syn med den som är blind. Vare sig den stigmatiserade har en nära 

förbindelse med sina stigmatiserade lika eller ej, kan denne känna en viss obeslutsamhet till 

deras typiska stereotypiska beteende (Goffman, 2011/1963, s.118). Goffman (2011/1963) 

talar också om personlig identitet där han lyfter upp ett antal aspekter av detta begrepp. Det 

som kan uppfattas som unikt hos en person kan peka på en ”positiv markering” eller en 

hållhake för dennes identitet”, exempelvis personens speciella plats och roll i släktskapet eller 

sociala rummet. En annan aspekt är det som Goffman kallar för polisdossier, alltså det stigma 

som är bunden till personens namn och kropp. Här kan den stigmatiserade kännas igen genom 

sättet denne rör sig på eller dennes anletsdrag (utseende). En tredje föreställning är de faktorer 

som skiljer en person från alla andra. Detta blir essensen av dennes väsen (ibid. s.65).  

 

2.1.3 Stigma, bemötande och identitet 

I antikens Grekland hade visuella hjälpmedel en viktig roll i den sociala ordningen. Grekerna 

skapade termen stigma för att kunna beteckna fysiska utmärkande egenskaper som kunde visa 

på något ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status. Dessa tecken brändes eller 

skars in i kroppen på en individ för att identifiera det som upplevdes som avvikande. De som 

då kunde märkas med dessa ”stigma tecken” var bland annat slavar, brottslingar, förrädare 

och utstötta personer, dessa grupper är exempel på de som skulle undvikas i samhället 

(Goffman, 2011/1963, s.9). Idag används termen snarare i ett perspektiv som beskriver det 

ursprungliga, negativa attributet. Varje samhälle har skapat egna strukturer för hur individer 

eller grupper ska kategoriseras, samhället avgör också vilka tecken som ska uppfattas som 

”normala” eller ”naturligt” i varje kategori. De strukturella förutsättningarna för stigma har 

skapat sociala regler för hur vi möts och bemöter varandra. Dessa regler har gjort det möjligt 

att handskas med individer som man egentligen inte vill ägna särskild uppmärksamhet till. 

Vid första anblick av en ”främling” görs kategoriseringar av denne. Dessa kategoriseringar 

fastställer vissa egenskaper, som i sin tur ger denna främling en social status eller identitet. 
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Denna sociala status och identifieringar skapar sedan normativa beräkningar, som i sin tur går 

över till krav (Ibid. s.10).  

 

Ett stigma består därför i verkligheten av en speciell relation mellan ett attribut och ett 

mönster (Goffman, 2011/1963, s.11).   

 

Här beskriver Goffman förhållandet mellan individens attribut och de strukturer som skapar 

det normala, och på samma gång identifierar det som kan uppfattas som avvikande. De 

karaktärer som tillskrivs en främling (i detta fall hur sociala omgivningen kan uppfatta mina 

intervjupersoner) i denna undersökning kommer att kallas för virtuella (overkliga) sociala 

identiteter. I motsats kommer de karaktärer som intervjupersonen egentligen besitter, men 

inte uppmärksammas i möte med den sociala omgivningen, kallas för faktiska sociala 

identitet, de faktiska sociala identiteterna är attribut som är oberoende av den virtuella sociala 

identiteten.  De virtuella sociala identiteterna är det som skapar bilden av att vara annorlunda, 

som tillskrivs individer som befinner sig i ett socialt rum (ibid. s.10-11).  

 

Goffman (2011/1963) talar om olika väsensskilda typer av stigma. Den första är knuten till 

stigmatisering på grund av kroppsliga missbildningar av olika slag. Den andra handlar om 

stigmatisering på grund av attribut som kan upplevas befläcka och vanära den personliga 

karaktären. De personer som stigmatiseras utifrån denna kategori stigma kan uppfattas som 

vilje svaga, svekfulla, eller besitta bristande hederlighet. De som kan kategoriseras utifrån 

dessa attribut är människor med psykiska rubbningar, de som lider av alkoholism, arbetslösa, 

homosexuella, de som är självmordsbenägna eller har försökt begå självmord samt de med 

radikalt politiska uppträdande (ibid. s.12). Exempelvis talar Avrahami (2007) om att de 

processer som i vilka kvinnor blir medvetna om sin sexuella dragning till andra kvinnor alltid, 

sker i stigmatiserande miljöer (ibid. s.49). Det som kan hända är att dessa kvinnor stämplas 

med negativ etikett vilket är en stigmatiserande process (Young, 2000, s.80). En annan grupp 

är de som utsätts för tribalism stigma eller stambetingade stigma, denna typ av stigma är 

etnokulturell betingad och berör faktorer som ras, nation och religion. Stambetingade stigma 

kan förmedlas från generation till generation och beröra alla familjens medlemmar. En 

främling som egentligen oproblematiskt skulle ha accepterats i det sociala samspelet med den 

sociala omgivningen, men som kan förknippas med ett drag eller en egenskap som inte kan 

undkomma uppmärksamhet, tenderar att uteslutas och exkluderas i möte med dem andra. 

Denna främlings anspråk om gemenskap med den sociala omgivningen kan avvisas, även om 
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främlingens andra karaktärer skulle vara nog för att denne skulle få utrymme i den sociala 

omgivningen (Goffman, 2011/1963, s.12). När det gäller stambetingade stigma, kan den som 

stigmatiserar hela gruppen, omgärdas av denna exkludering (ibid. s.31).  

 

Främlingen kan i relation med den sociala omgivningen tilldelas egenskap som avskiljer 

denne från den kategori som han eller hon inplacerats. På så sätt kan denne reduceras 

ytterligare i den sociala omgivningens värdering av denne. Främlingen tenderar att förvandlas 

från en ”vanlig” människa till en kastmärkt människa, detta attribut kan leda till att 

främlingen blir bortstött. Att stämplas på det sättet kan innebära förödande konsekvenser för 

den som kastmärks på grund av att den vanhedrande effekten är genomgripande, främlingen 

kan uppfattas som oförmögen, oduglig, eller till och med handlingsbegränsad (ibid. s.10).  

Goffman (2011/1963) menar att om den som stigmatiseras tar för givet att de virtuella sociala 

attribut som denne tilldelats, redan är bekant för den sociala omgivningen, så vi kan säga att 

den stigmatiserade är misskrediterad. Medan om den stigmatiserade tror att omgivningen 

varken känner till saken eller omedelbart lägger märke till det, är den stigmatiserade 

misskreditabel (ibid. s.12). Det är genom social information som en person förmedlar något 

till sin sociala omgivning. Social information kommer till uttryck genom kroppsliga uttryck 

och förmedlar om permanenta karakteristiska tecken, alltså inte uttryck som förmedlar 

känslor. Utan mer reflexiva, konkreta uttryck som exempelvis vigselring eller en speciell slips 

som förmedlar ett budskap. I det här fallet är ringen och slipsen representativa symboler som i 

sin tur kan avgöra bärarens klasstillhörighet, ge auktoritet eller vara hedersbetygelser. Dessa 

symboler uppfattas direkt av den sociala omgivningen och kallas för statussymboler.  Men när 

dessa symboler inte medför status utan drar uppmärksamhet till någon som för sociala 

omgivningen kan uppfattas som brist eller medföra nedvärderande tolkning om bäraren, kallas 

det för stigmasymboler (ibid. s.52-53). Vi kan alltså säga att stigmatisering kan genom olika 

faktorer och medel och ibland beroende eller oberoende av dessa medel, medföra en negativ 

kategorisering av människor som leder till en diskriminerande behandling av den som 

stigmatiseras. Detta kan i sin tur leda till social utstötning (Ålund, 1998, s.10).  

 

2.1.4 Identifiering och identitet - sociala strategier för att undgå stigma 

Stigmans visibilitet innebär hur väl ett stigma kan fungera som ett identifieringsmedel hos de 

som förknippas med stigman. De tecken som ständigt kan iakttas hos en person kan få en stor 

betydelse för personen och bli ett viktigt tecken för personens sociala identitet. Följderna av 

dessa avslöjande tecken behöver inte vara stora i enskilda sociala möten men den 
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sammanlagda konsekvensen av visibla stigman kan bli stora. Eftersom det vanligtvist är 

genom synsinnet andras stigman kan komma till känna, är begreppet visibilitet fullt legitimt 

(Goffman, 2011/1963, s.57). Ett stigma är registreringar av grundläggande drag i samhället 

där stereotypering grundas på ”normativa” beteenden, alltså det som vi förväntar oss av andra 

beträffande karaktär och beteenden i sociala relationer. Stereotypering förfaller oftast 

personer som sammanfaller inom vida kategorier i vardagen, alltså personer som kan 

kategoriseras som främlingar. Den allmänna förståelsen av grupper som stigmatiseras är att 

dessa är människor som inte finns i vår absoluta sociala närvaro. Men om de som 

stigmatiserar närmar sig de utsatta, så lättar de stereotypa relationerna. Kategoriseringar 

ersätts då med empati, sympati, förståelse och liknande. Men permanenta stigman kan inte ens 

nära vänskap stöta bort, exempelvis hos de fysiskt handikappade. Här går det att beskåda hur 

de med fysiskt handikapp arbetar fram en plan för att jobba runt sitt handikapp, de tenderar att 

hålla samtalen på ett personligt plan för att deras handikapp inte längre ska spela en väsentlig 

roll i identifieringen av dem. Goffman (2011/1963) menar att på samma sätt kan liknande 

strategier utvecklas av de stigmatiserade (ibid. 60-61). Samma strategier kan också vara 

gällande i relationen mellan den stigmatiserade och dennes nära sociala nätverk och familj. 

Goffman menar att det kan uppstå situationer då det blir lättare för en främling att visa 

sympati för den som stigmatiseras och kringgå dennes visibilitet. Detta då det nära sociala 

kontaktnätet och familjen i större grad behöver handskas med den stigmatiserade och därför 

blir det som är avvikande, mer påtagligt. Därför kan individens nära kontakt bli det som 

individen i första hand döljer, det som uppfattas som ”skamligt” (ibid. 62-63). En individs 

närmaste anhöriga kan ha en avgörande roll för den stigmatiserades förmåga att bemästra sitt 

sociala tillstånd. De nära anhörigas plikter gentemot den som stigmatiseras kan påverkas av 

dennes stigma, även om de accepterat dennes stigma (ibid. s.65).  

 

2.1.5 Strategier för de stigmatiserades samröre med de ”normala” och ”jaget”  

Den stigmatiserande personen betraktar sig själv oftast som vilken annan person som helst. 

Men faktum är att individen och dennes omgivning kan betrakta personen som lite 

annorlunda. Den motsägelsefulla företeelsen hos den stigmatiserade kan leda individen till att 

den vill ta sig ur detta dilemma. Denna strävan kan te sig genom intensiva försök att skapa en 

social ordning kring ”jaget”. Strategier kan skapas för att forma och gömma det stigma som 

hon förknippas med. Exempel; mentalt sjuka patienter får ofta rådet att gömma sitt stigma för 

de som inte tillhör den intima omgivningen, medan den stigmatiserade kan vara omaskerad 

inför den intima omgivningen som make, nära vänner och arbetschef. Sedan skapas det 
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former för hur den stigmatiserade ska handskas med kritiska situationer, exempelvis; hur den 

stigmatiserade ska framställa sig själv som en normal person, eller i vilken mån personen kan 

främja andra att bestå denne en viss mån skiljaktig behandling. Den stigmatiserande varnas 

samtidigt för att försöka ställa sig bland de som uppfattas som normala, och på samma gång 

ska den stigmatiserade inte acceptera negativa attityder från de grupper eller individer som 

uppfattas som den normala gruppen (Goffman, 2011/1963, s.120-121). Dessa koder eller 

recept på hur den stigmatiserade kan och bör lösa sociala dilemman, är alla strategier som 

förser den stigmatiserade med olika tillvägagångssätt, men även hur denne ska kunna skapa 

en plattform för ”jaget” och sin egen syn på ”jaget” (ibid. s.122). 

 

2.1.6 Narrationen av konversionen  

Genom intervjuer med intervjupersonerna har jag kommit i kontakt med olika faktorer som 

varför och hur de kommit i kontakt med islam, hur de upplever sin muslimska identitet och 

tillhörighet, relation till familjen, den sociala omgivningen, omgivningens bemötanden samt 

bilden av att vara kvinna och muslim. För att kunna bemöta dessa aspekter i deras historier 

har jag valt att använda mig av en gren ur narrativa metoder som heter 

konversionsnarrationer eller konversionsberättelser. Att berätta om sin konvertering kan vara 

detsamma som att skapa innebörd kring den. Konversionsberättelser kan förstås som narrativ 

kronologi. De är berättelser som är beskrivna ur den konverterade kvinnans ställning och 

mening. Den kronologi vi kommer i kontakt med i narrationen om konverteringen är den 

konverterade kvinnans logik som konversionens orsak och innebörd beskrivs. 

Intervjupersonernas berättelser skapar bilder och akter, händelser som knyter samman 

intervjupersonernas då, nu och framtid till en sammanknuten erfarenhet. 

Konversionsberättelser är ofta känsloframkallande och dramatiska och konvertiters andlighet 

tenderar ofta att göra anspråk på renlärighet och att de förstått och följer en autentisk version 

av religionen (Sjöqvist, 2006, s.21). När intervjupersonerna berättar om sin konvertering 

skapar de mening (ibid. s.19). Peter Berger (1967) diskuterar kring meningssystem där han 

menar att meningssystem är både förklarande och normativ, att metoden förklarar varför saker 

är på ett visst sätt samtidigt som de tillstyrker hur allting bör vara. Alltså kan vi använda 

meningssystem som en metod för att förstå den komplicerade filosofiskt betingade begreppet 

”verkligheten” (ibid. s.29-33). Men meningssystem tolkar inte bara verkligheten. När 

intervjupersonerna talar om verkligheten, formar de även den. Med hjälp av meningssystem 

kan vardagserfarenheter bli mer begripligt samtidigt som tolkningen av verkligheten skapar 

erfarenheter som i sin tur påverkar individens handlande. Det är dock viktigt att poängtera att 
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den vetenskapliga formen av meningssystem motsäger sig meningssystem som tanken att det 

finns inneboende mening i händelser. Exempelvis kan en händelse uppfattas som ett resultat 

av Guds vilja, eller Guds straff för ett syndigt leverne, eller en prövning från Gud. 

Meningssystem ger alltså inte dessa faktorer en egen inneboende mening utan söker hitta 

andra förklaringar (Sjöqvist, 2006, s.18-19). I konversionsberättelser framställs mening för 

den enskilde. Livet som icke konvertit kan knytas samman med livet efter att personen 

konverterade (ibid. s.21). Den mottagande gruppens roll är också viktigt i narrationen av 

konversionen. Ofta går det att se strukturer kring den mottagande gruppens förväntningar på 

vad konverteringen innebär och hur konversionsberättelsen bör se ut (ibid. s.22-23).  

 

3. Metod och material 
Metod innebär med enkelt språk att komma fram till målet, för det behöver man veta vad 

målet är (Kvale, 2009, s.91). Målet med denna studie är att diskutera olika faktorer ur 

intervjupersonernas upplevelse av konversionen som process, samt effekten och resultatet av 

konverteringen på deras identitet, bemötande, attityder, relationer till den sociala 

omgivningen och den sociala omgivningens bemötande, attityder och relationer utifrån 

intervjupersonernas upplevelser och förståelse av dessa processer. För att möjliggöra detta har 

jag fått ta hänsyn till tre olika faktorer som ligger till grund för undersökningens metod. 

Berättelsen om tiden innan och efter konverteringen samt konverteringens följder har 

behandlats genom den narrativa metoden. Nästa faktor är tolkning av de berättelser som 

samlats in genom intervjuerna. Här har jag använt mig av en kvalitativ metod. Den sista 

faktorn är förståelse som jag har nåtts genom den hermeneutiska metoden. Det positiva med 

kombinationen av dessa metoder är att de tillsammans skapat en djupare förståelse av det 

tolkade materialet som i sin tur är intervjupersonernas berättelser. Här nedan kommer en 

närmare beskrivning och diskussion kring dessa metoder och hur jag har använt mig av dem i 

uppsatsen.  

 

3.1 Narrativ metod 

Utgångspunkten för undersökningen är att det sociala livet är en fråga om narrationer som styr 

och skapar identitet och handlig (Bergström & Boréus, 2005, s.222, 224). Genom den 

narrativa metoden har jag kunnat hantera det särskilda och specifika i intervjupersonernas 

berättelser (ibid. s.222). En anledning till att jag använt mig av den narrativa metoden är att 

metoden har gett en förklaring för hur makt reglerar förståelseprocesser i samhället, hur detta 
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producerar identitet och hur människor förstår sin omgivning (ibid. s.225). Dessa faktorer har 

haft stor betydelse i denna undersökning.   

 

Undersökningens strävan efter att skapa förståelse för intervjupersonernas berättelser har lett 

till att jag koncentrerat mig på individen och det talade ordet (Skott, 2004, s.39). Här har jag 

genom en meningsstruktur som organiserat företeelser, format berättelserna till färdiga 

strukturer, skapat förståelse för det talade ordet, samt andra uttryck som förmedlats i 

intervjupersonernas berättelser. Genom den narrativa metoden har jag kunnat identifiera 

kognitiva och språkliga processer, strukturera förnimmelseförmågans erfarenheter, anordna 

åminnelsen samt ordna och styra livshändelserna som kommer till uttryck i berättelserna 

(ibid, 2004, s.44). De berättelser som har behandlats i denna undersökning ger uttryck för 

intervjupersonernas identitet, men den skapar också samtidigt en förståelse för identitet som 

en process. I denna studie är det berättelserna som gett liv åt och format de sociala och 

kulturella sammanhangen som här kommer till uttryck. Att studera den som berättar, sättet de 

berättar, berättelsens handling och för vem, har varit grunden för denna narrativa studie 

(Skott, 2004, s.46-47). Alla dessa processer visar på att undersökningen följt en tydlig och 

naturlig språklig struktur, varigenom jag kunnat organisera olika uttryck, mening och budskap 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.169).  

 

3.1.2 Kvalitativ metod 

Genom den kvalitativa intervjun har jag kunnat samla in information om intervjupersonernas 

livsvärld, och uppnått en fördjupad tolkning av deras mening (ibid. s. 117). Genom den 

kvalitativa forskningsmetoden har jag kunnat tolka och förstå de processer som uppstått i 

berättelserna, i syfte av att karaktärisera och gestalta intervjupersonernas livsvärld (Stukát, 

2011, s.36). Här har jag utgått från studieobjektets perspektiv, vilket krävt ett nära förhållande 

mellan forskaren och studieobjektet. Jag har också försökt på ett riktigt och autentiskt sätt, 

fånga aktörernas egna verklighetsuppfattningar, tankesätt och motiv. Genom metoden har jag 

visat på en totalsituation, vilket har möjliggjort en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang (Eklund, 2012, s.5-6). 

3.1.3 Hermeneutik  

Jag har även använt mig av den hermeneutiska metodansatsen som är en vetenskaplig metod 

samlad kring människan, dennes verksamhetsvärld och resultatet av den. Den hermeneutiska 

metoden innefattar människans alla kommunikativa medel. En positiv aspekt av den valda 
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metoden är att den riktar in sig mot mänskliga känslor, tankar och handlingar (Stensmo, 2002, 

s.14-15). Min undersökning är även ontologiskt inriktad, alltså att den utgår från förståelsen 

av den handlande och berättande människan (Öhlén & Frid, 2004, ibid. s.55). Genom min 

metod har jag försökt att skapa förståelse för intervjupersonernas upplevda värld genom 

mekanismer där helheten åskådliggör delen medan delen klarlägger och bygger upp helheten 

(ibid. 2004, s.68-69). Samspelet mellan delen och helheten har i undersökningen kommit i 

uttryck genom den hermeneutiska analys motoriken. Här börjar analysprocessen genom att 

jag valt ut en ”del” i undersökningsmaterialet som sedan successivt jämförts och växlats 

mellan delen och ”helheten” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.193-194). Med andra ord har jag 

utifrån grundämnet inom narrationerna som är kommunikation, berättande och berättelser, 

som tillsammans utgör delar i en helhet där alla parter är beroende av och inverkar på 

varandra, tolkat det talade ordet samt skapat förståelse kring helheten. Berättelsernas 

formgivning har i sin tur varit bunden till den situation och värld som berättelsen härrör ifrån 

(jfr. Bergström & Boréus, 2005, s.222-225. Eklund, 2012, s.5-6. Öhlén & Frid, 2004, s.68-

69). Viktigt att poängtera är att helhetsperspektivet i denna undersökning inte varit en isolerad 

process mellan mig och det material jag undersökt. Helhetsperspektiv har skapats genom 

viktiga uttryck som endast kan identifieras med hjälp av ”empati”. Det är genom empati som 

jag har kunnat sätta mig in i den ”andres” (intervjupersonernas) situation, med hjälp av fantasi 

kunnat skapa en känsla av empati och på så sätt kunnat sätta mig in i aktörernas situation, i 

syfte av att skapa förståelse för delen och helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.194-195). 

I denna process har jag bland annat varit tvungen att ställa viktiga frågor till mig själv. Att 

lyssna till berättelserna har lett till reflektioner över händelser, som i sin tur under berättelsens 

gång successivt lett till att berättelsen fått en meningsfull helhet. Meningsskapandet har 

utifrån detta panorama varit en pågående aktivitet som varit genomdrivande under hela 

berättelsen. De händelseförlopp som kommit till uttryck i intervjuerna har fått mening genom 

dessa processer, som i kombination med mina tidigare erfarenheter skapat förståelse för delen 

och helheten. De faktorer som har övervägts i berättelserna är betydelse, syfte, sammanhang 

och innebörd (Ahlberg, 2004, s.70). Den hermeneutiska meningstolkningen har möjliggjort en 

djupare förståelse av intervjupersonernas mening. Tolkningscirkeln som beskrivs här ovan har 

avslutats när meningen som tolkats fått en god gestalt, samt en logisk slutsats kunnat dras av 

meningen (Kvale & Brinkman, 2009, s.226).   

 

3.2 Urval  

I denna undersökning har jag behandlat fem kvinnliga konvertiter som alla konverterat till 
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islam. Intervjupersonerna kommer att presenteras med alias: Sofia, Anna, Ronja, My och 

Elin. Mitt intresse för kvinnliga konvertiter grundar sig i deras upplevelser av att ha 

konverterat till islam och tagit på sig hijab. Kvinnornas beslut att konvertera har haft vissa 

konsekvenser på relationer och bemötanden till den sociala omgivningen, som kommer till 

uttryck i denna studie. Den utvalda gruppen kvinnor är alla födda i Sverige, har föräldrar och 

mor-farföräldrar som är födda i Sverige, samt att de alla har konverterat till islam och inte är 

”födda” i religionen. Ett viktigt attribut hos dessa kvinnor är deras namn kan uppfattas som 

typiska ”svenska namn”, vilket i sin tur kan stärka kvinnornas ”svenska identitet” i sociala 

sammanhang.  

 

Jag fick kontakt med mina intervjupersoner på två olika sätt. Sofia är en bekant men Ronja 

kände jag inte sedan tidigare, den första kontakten mellan oss skedde på ett institut för högre 

utbildningar i Stockholm. Dessa två accepterade att bli intervjuade och att jag skulle utföra 

intervjuerna. Anna, My och Elin fick jag kontakt med via mail där jag kort beskrev intervjuns 

syfte, sammanhang och tid för själva undersökningen. Sedan startades en telefonkontakt med 

dem som i sin tur innebar att de visade intresse för att delta i undersökningen (Jacobsen, 1993, 

s.191-192). Mailen skickades till olika samlings - och utbildningsgrupper för konvertiter. Det 

första mail jag skickade till samlings - och utbildningsgrupper för konvertiter, var fruktlösa. 

Efter detta misslyckade försök fick jag rådet att ta med en kvinnlig korrespondent i 

undersökningen som fungerar som intervjuassistent. Därmed ändrade jag taktik och skickade 

ett nytt mail, där jag hade en kvinnlig intervjuassistents namn med i mailet. Jag förklarade 

också att de som ville kunde bli intervjuade av den kvinnliga intervjuassistenten. När jag 

skickade den andra mailet var det flera kvinnor som var villiga att ställa upp, men alla som 

svarade på mina mail önskade att bli intervjuad av assistenten då de uttryckte att de på grund 

av mitt kön inte var bekväma med att bli intervjuade av mig. Den förklaring som kvinnorna 

själva har uttryckt är att de i enlighet med påbud som finns inom islam (muhsanah) inte vill 

vara i en intim konversation med en okänd man, därmed ville de inte ställa upp på att 

intervjuas av en manlig korrespondent.  

Inom Koranen förekommer termen muhsanah. Den omedelbara översättningen av begreppet 

betecknar;  

”Kvinna ointaglig som en fästning i sin kyskhet” (Bernström, 1998, not: 26, 

s.102).1  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Själva begreppet muhsanah är ett arabiskt ord, som förklaras i boken Koranens budskap, skriven av Bernström. 
Noten är förklarad av Muhammad Asad.	  
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Det är med bakgrund till denna termologi (muhsanah) som vissa av intervjupersonerna inte 

har velat bli intervjuade av mig, och därmed blivit intervjuade av en intervjuassistent. Detta 

innebär att jag utförde två intervjuer medan intervjuassistenten utförde tre av intervjuerna. 

Intervjuassistenten närvarade dock vid Ronjas intervju. Här nedan kommer en närmare 

beskrivning av intervjupersonerna;  

 

Förtydligande: Elin konverterade år 2010, men hon valde att bära hijab ett år innan 

konverteringen då hon ville veta hur det kändes. Hon bar sin hijab hela tiden från början, med 

andra ord bar hon sin hijab som om hon var muslim, men hade inte konverterat än.  

My har flera gånger tagit på sig och tagit av sig hijaben, men känner att hon nu reflekterat 

färdigt kring det hela och kommer inte att ta av sig den längre. 

3.3 Genomförandet av intervjuerna   

De intervjuer och intervjufrågor som utförts i denna studie har utformats med hänvisning till 

den kvalitativa intervjumetoden, halvstrukturerad livsvärldsintervjun som perspektiv. Denna 

metod har gett mig möjligheten att antingen utgå ifrån strukturerade frågor eller frågor som är 

av en mer öppen natur. Jag har genom intervjumetoden eftersträvat förståelse utifrån 

intervjupersonens värld och erfarenheter. Mina intervjufrågor har varken varit öppna med 

öppna frågor eller strukturerade med fasta frågor, istället har intervjuerna varit fokuserade 

kring en frågelista som är uppdelad i fyra olika teman som presenteras i bilaga 1, men också 

väldigt mycket på intervjupersonernas svar som i vissa fall kan ha innehållit anbud till nya 

Namn  Ålder  Familjebild  Konvertering 
år 

Hijab år 

Sofia 24 Gift & 2 barn 2007 2008 

Anna 39 Gift & 2 barn 2008 2010 

Ronja 26 Frånskild  2010 2010 

My 37 Gift & 3 barn 2009 2009 

Elin 21 Gift & 2 barn  2010 2009 
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eller vidare frågor (Kvale & Brinkman, 2009, s.39-41,140-144). Den halvstrukturerade 

intervjun har i sin tur lämnat spelrum för möjligheten att kunna forma om intervjufrågornas 

sammanställning och ordningsföljd under intervjuns förlopp. Detta förfarande har i sin tur 

lämnat utrymme för oss att följa upp svar som kan vara av intresse för en djupare förståelse av 

intervjupersonens livsvärld. På så sätt har inte intervjuerna varit låsta vid en frågelista, 

samtidigt går inte intervjuaren vilse i allt för stora och öppna frågor (jfr. ibid. s.140-144. 

Stukat, 2011, s.39).   

 

Själva intervjun har utförts som en process som inneburit förberedelse och improvisation. Vi 

har varit uppmärksamma för hur intervjun utvecklat sig och på så sätt varit flexibla, 

anteckningar har även förts för att kompensera för den ”naturliga glömskan”, en noga 

förberedelse har också gjorts inför varje intervju, och på så sätt har intervjuerna följt en röd 

tråd. Platsen och tiden för intervjuerna har diskuterats med intervjupersonerna och vi har i 

största möjliga mån försökt att anpassa oss till deras önskemål av både tid och plats. Vissa av 

intervjupersonerna har varit måna om att hålla intervjuerna hemma hos dem, medan andra har 

varit mer flexibla. I de fallen har intervjuerna skett i lokaler tillhörande Södertörns högskola. 

Intervjun med Sofia skedde hemma hos mig, Ronja och My på Södertörns högskola och Elin 

och Annas intervjuer i deras hem. Fyra av intervjuerna skedde på dagtid mellan klockan 10.00 

och 16.00, medan intervjun med Sofia ägde rum kvällstid kl. 20.00. Intervjuerna varade 

mellan 40 till 50 minuter (Luleå tekniska universitet, 2013-12-23). Intervjuerna har 

dokumenterats genom inspelningsfunktionen på min och intervjuassistentens mobiltelefon, 

beroende på vem som intervjuade. Nackdelen med att spela in intervjun på bandspelaren är att 

jag missar de visuella delarna i intervjun (Kvale, 1997, s.147). Jag har dock försökt att 

kompensera detta genom att föra anteckningar om olika kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Sedan har intervjuerna sparats på ett USB minne och på data. En teknisk komplikation under 

Mys intervju ledde till att den inspelningen försvann. Därför kom jag och min handledare 

fram till att vi skulle utgå ifrån anteckningarna samt transkribera det som vi kom ihåg av 

själva intervjun. Detta skedde direkt efter att intervjun genomfördes. I nästa steg skickade vi 

transkriberingen till My som godkände den och bekräftade innehållet.  

Denna intervjustudie har genomförts genom ett antal olika stadier. Det första stadiet kallas för 

tematisering och innehåller ett antal viktiga frågor (Kvale, 1997, s.85-86). De frågor som är 

av vikt vid denna fas är ”vad”. För att besvara denna fråga har jag införskaffat goda 

kunskaper om forskningsämnet. ”Varför” innebär att forskaren ska ha ett klart syfte med 

undersökningen. ”Hur” innebär att forskaren väljer den teknik som passar forskningen. För att 
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komma fram till ”hur” (undersökningsteckningen) måste först ”vad” (goda kunskaper i 

ämnet) och ”varför” (studiens syfte) besvaras först (ibid. s.91-92). Nästa fas är 

planeringsfasen. Här har jag planerat noggrant för själva undersökningen och tittat igenom 

den frågeställning jag framställt. Vidare har jag prövat eventuella moraliska konsekvenserna 

som mina frågor kan innebära (ibid. s.85). Detta genom att bland annat titta på tidigare 

forskning i ämnet och se vilket resultat och reaktion de frågor som ställts i dessa forskningar 

genererat. Intervjufasen innebär att varje intervjufråga ska täckas både tematiskt och 

dynamiskt. Tematiskt genom att jag bedömer värdet av undersöknings frågans betydelse till 

undersökningens ämnet, medan dynamiskt innebär att jag har tagit hänsyn till de mänskliga 

förhållandena (anslutningar eller anknytningar mellan två eller fler personer) i intervjun. 

Genom denna princip bör en fråga vara tematisk så att den resulterar i kunskapsproduktionen, 

samt dynamiskt så att den genererar ett bra samspel mellan mig och intervjupersonen (ibid. s. 

121). Nästa fas är utskriftfasen. Här har jag framställt intervjumaterialen, transkriberat den 

och förberett dessa för analys. Detta innebär att jag skriver ner mitt intervjumaterial (ibid. s. 

85). Analysfasen innebär att jag analyserat transkriberingen av de fem intervjuerna. Genom 

värderandet av materialet har jag bestämt mig för de metoder som jag använt för analysen av 

materialet (ibid. s.85). Denna studie har gjorts i flera olika steg där jag först strukturerat de 

nedskrivna intervjuerna, sedan kartlagt det material jag samlat in (ibid. s.117). 

Rapporteringsfasen. Här har resultatet fastställts och presenterats på ett sätt som stämmer 

överens med undersökningens metodologiska riktlinjer och de vetenskapliga kriterierna (ibid. 

s.85).  

	  

3.3.1 Intervjufrågornas karaktär 

Intervjufrågorna som finns med på bilaga 1 har centrerats kring fyra olika teman. Frågorna 

inleds med två större inledande frågor: inledande frågor, förändringar av ”jaget” och 

relationer efter konverteringen och hijab, identitet, förändringar i bemötandet efter 

konverteringen och hijab. Frågor och följdfrågor har i denna studie följt ett antal principer 

som presenteras här nedan.  

 

Jag har försökt att hålla mina intervjufrågor korta och enkla. De inledande frågorna är mer 

konkreta i sin karaktär. Här har jag betraktat intervjufrågorna som ett forskningsverktyg som 

haft olika karaktär (Kvale & Brinkmann, 2009, s.150). De intervjufrågor som ställts i min 

undersökning är semistrukturerade till karaktären. Detta innebär att frågorna förhåller sig till 

specifika teman, men informanten har stor frihet att svara på de ställda frågorna. De frågor 
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som ställs behöver inte komma i samma ordning som intervjuguiden, frågorna kan även 

ställas som anknytning till något som informanten sagt. Men målet är att frågorna ska ställas i 

den ursprungliga ordningen och följa ordalydelsen (Bryman, 2013, s.415). De följdfrågor som 

ställts under intervjuernas gång har ställts i utvecklande syfte. Alltså att de ska utveckla och 

ge ett djupare innehåll av den historia som intervjupersonen förmedlar. För att kunna ställa 

relevanta uppföljningsfrågor har vi även varit nyfikna och har haft en kritisk ställning (ibid. 

2009, s.150-151). Följdfrågor som ställts i samband med intervjuerna har bland annat varit 

sonderande frågor som exempelvis; ”kan du utveckla det du sagt”. Eller specificerande frågor 

som exempelvis; ”vad gjorde du då när du blev ifrågasatt i ditt val att bära hijab”? Direkta 

frågor har också förekommit som exempelvis: ”påverkade detta ditt beslut att bära hijab”? 

Eller indirekta frågor som: ”hur tror du att andra konvertiter upplever sin hijab”? Eller 

strukturerande frågor som att på ett direkt och hövligt sätt avbryter ett alldeles för långt svar. 

Ibland har det förekommit att vi intervjuare varit tyst och ändå förmedlat ett budskap, detta 

för att använda tystnaden som ett verktyg för att driva intervjun vidare. Ett annat exempel som 

förekommit är att intervjuaren utvecklat frågan genom att ställa en vidare fråga som: ”du 

menar alltså att hijaben ”(ibid, 2009, s.150-152).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det inte finns något konkret schema för följdfrågor, 

men en följdfråga ska vara av sådan karaktär att den öppnar upp för olika aspekter av ämnet. 

Intervjuaren kan genom några få utvalda ord från informantens historia skapa förutsättningar 

som tillåter en vidareutveckling och fördjupning av historien (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s.155). Det finns inga uttryckliga kvalitetskriterier för forskningsintervjuer, en bra intervju är 

beroende av forskarens hantverksskicklighet. Detta handlar mer än att behärska en bra 

frågeteknik, det handlar om forskningsämnet, mottaglighet för de sociala relationerna mellan 

forskaren och informanten samt känslighet mellan forskarens ämneskunskaper och etiska 

aspekter. Undersökningens kvalité är beroende av studiens specifika form, ämne och syfte 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.191).  

 

Jag har genom fördjupade ämneskunskaper och förståelse av de frågor som ställts och 

undersökningens syfte, skapat en bred förståelse om själva ämnet och därmed kunnat skapa en 

förståelse för de svar som jag fått genom intervjuerna. Dessa faktorer kan också påverka 

interaktionen mellan mig och mina informanter på ett positiv sätt då informanten kan få en 

känsla av samhörighet. Därmed har jag under analysen av de svar jag fått, också förhållit mig 

till den information som förmedlas utifrån ett perspektiv som ligger nära till informantens 



	   	   38	  
	  

åskådning, upplevelser och historia. Jag har transkriberat det som är relevant för mitt 

forskningssyfte, och tagit hänsyn till det som nämnts här ovan när jag analyserat texten. 

Självklart har jag även analyserat texten utifrån de valda teoretiska begreppen.  

 

3.4 Transkribering och narrativ metod                 

I denna undersökning har en distinktion utförts mellan att lyssna och att höra. Detta då 

lyssnandet sker då en person tar in en annans persons berättelser. För att lyssnandet ska vara 

effektiv måste lyssnaren använda sig av alla sina sinnen vid alla typer av samtal. För det 

behöver lyssnaren vara mer än fysiskt närvarande. Vid lyssnade processen i en hermeneutisk 

forskning krävs det att forskaren eller lyssnaren har goda metodkunskaper, förmåga till 

engagemang och närvaro samt intresse för berättelsen och berättaren (Ahlberg, 2004, s.73). 

Transkriberingen av intervjumaterialet i denna undersökning har följt de principer som gäller 

för den narrativa metoden. För att kunna analysera en berättelse behövs det som regel att man 

har material på papper, oavsett hur den muntliga presentationen sammanställas så krävs det att 

det talade omvandlas till skriftlig form. Transkriberingen kan variera i omfång och 

detaljeringsgrad. Transkribering kan innefatta vissa aspekter i historien eller inbegripa andra 

faktorer som blickbeteende, gester, kroppshållning med mera (ibid. 2004, s.78). 

Transkriberingarna har påbörjats med att jag skrivit ett första utkast på hela intervjun. När 

nedskrivningen var klar gjorde jag ett urval av materialet för att i nästa steg i detalj, analysera 

det utvalda materialet. Analysen görs av både av det skrivna samt det inspelade materialet. 

Därpå inleds den verkliga analysen av det skrivna materialet (ibid. 2004, s.78). 

Transkriberingsprocess är alltid en bearbetning av det talade ordet. Detta innebär att jag redan 

i detta ögonblick framkallat något nytt. Genom att skriva ned intervjusamtalet har jag även 

strukturerat intervjun till ett material som lämpar sig till närmare analys. Utskriften är i sin tur 

definierad som en kopia av det talade ordet. Samtidigt som transkriberingen har format det 

talade ordet i en annan form, vilket till en nivå representerar berättelsen. Med andra ord skiljer 

sig den skriftliga och talade berättelsen från varandra. Detta är enligt Ahlberg ofrånkomligt då 

den nedskrivna transkriberingen aldrig kan reflektera det talade ordets fulla potential och 

innehåll (ibid. 2004, s.78).     

 

3.5 Material  

Här kommer jag att beskriva de material som valts ut med utgångspunkt i uppsatsens syfte, 

frågeställning och teorier. Det huvudsakliga materialet som har behandlats i denna studie är 

som tidigare nämnt intervjumaterial. Men studien har även utgått ifrån en rad olika empiriskt 
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material som i sin tur är kopplad till uppsatsens teorier (Rienecker & Stray Jorgensen 2002, s. 

158). Då jag tidigare diskuterat ingående kring mina intervjupersoner, deras 

konversionsberättelser, det insamlade materialet genom intervjuerna samt transkriberingen av 

det talade ordet, så kommer jag här att diskutera kring de material som legat till grund för 

själva analysen av intervjupersonernas konversionsberättelser. En viktig litteratur i denna 

undersökning är Madeleine Sultán Sjöqvist (2006) verk som i denna uppsats har använts för 

att förstå viktiga faktorer kring intervjupersonernas konversionsberättelser. Med hjälp av 

Sjöqvists studie har jag kunnat behandla intervjupersonernas berättelser om konversionen som 

process, den inverkan som konverteringen haft på intervjupersonernas livsvärld samt deras 

och den sociala omgivningens attityder och relationer. Sjöqvists verk har behandlat en grupp 

svenska kvinnors konversionsberättelser till islam ur ett religionssociologiskt perspektiv. Här 

forskar hon hur religionen tar plats i människors liv genom att behandla historier kring hur 

kvinnornas första nyfikenhet ledde till att de till slut fann islam. Hon menar att när kvinnorna 

berättat om islam och sin konvertering framhåller de islam som den sanna 

kvinnoemancipationen (kvinnlig frigörelse). En annan aspekt som lyfts fram i Sjöqvists verk 

är islams syn på familjebilden. Här bekräftar och framhåller kvinnorna islams 

familjevärderingar som fördelsaktiga, i relation till det moderna samhällets ”ostrukturerade” 

och ”omoraliska” familjekonstellation (ibid).  

Erving Goffman (2011/1963) Stigma är ett annat verk som effektivt och frekvent använts i 

denna undersökning. Genom detta verk har jag kunnat analysera olika förhållanden kring de 

processer som uppstår i relationerna till den sociala omgivningen och den inverkan dessa 

processer har på intervjupersonernas sociala ställning och identitet. Här får vi en beskrivning 

om den stämpel som de ”normala” kan sätta på det som kan uppfattas som psykiskt, fysiskt 

och socialt avvikande. Goffmans bok behandlar dessa ämnen först och främst utifrån de 

stigmatiserades attityder och inställning till sig själva och relationerna till de som här beskrivs 

som de normala, bland annat genom att han identifierar de faktorer som kan avgöra de 

avvikande och de normala. Genom att behandla en bred grupp stigmatiserade, har Goffman 

kunnat stämpla stigmatiserande mekanismer som en social och politiskt akt (ibid).  

 

Nils Hammarén & Thomas Johansson (2011) Identitet, Peter Berger och Thomas Luckmann 

(1991) Construction of reality: a treatise in the sociology of knowledg, Charlotte Hagström 

Man är vad man heter (2006) samt Anders Lange (2001) som i sitt bidrag i antologin 

Törnroslandet – om tillhörighet och utanförskap utförd åt Integrationsverkets vägnar, 
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behandlat det som han uttrycker som en onödig mångfaldigande av begreppet rasism. Dessa 

verk har i huvudsak använts för att belysa identitet samt individens förståelse av och de 

strukturer som kan omge detta komplicerade begrepp i sociala sammanhang. Boken Identitet 

belyser individens förståelse av den egna identiteten. Hammarén och Johansson (2011) menar 

att individen förstår sin egen identitet genom att identifiera de strukturer som definierar vad 

eller vem denne är. Detta innebär att identitet skapas som en följd av att individen gör 

skillnad. Detta kräver ett kategoriseringssystem som ibland kan vara oproblematiska och 

ibland problematiska. Människans identitet skapas inom ramar för sociala strukturer som 

inverkar på människans valfrihet och maktpositioner, Dessa faktorer leder till ojämlikheter 

som förenklar förståelsen av identitet (ibid). Berger och Luckmanns bok har jag använt mig 

av för att identifiera den sociala konstruktionen av identitet. Här menar dem att all kunskap 

som skapas i samhället är socialt konstruerad, detta gäller särskild den normativa kunskapen. 

Alltså den kunskap som kan uppfattas som sunt förnuft. Berger och Luckmann har i denna 

bok utvecklat och behandlat olika teorier som institutioner, legitimerings processer och 

socialiseringsprocesser, som i sin tur är avgörande i den kunskap som utvecklas till följd av 

sociala processer (ibid). Hagströms bok har i denna uppsats använt för att belysa relationen 

mellan en individs namn och dennes identitet. Själv har Hagström gjort en avhandling som 

belyser betydelsen av namn för individen, de sociala strukturer som omger olika namn samt 

namnets betydelse för individen (ibid). Langes verk har i denna undersökning i huvudsak 

använts för att identifiera de kontraster som kan skapas i uppfattningen av den egna 

identiteten och andras identitet. Här menar Lange att rasism ser likadant ut oavsett hur den 

uttrycks. Detta bland annat då all nationalstats tänkande är ett resultat av sociala 

konstruktioner som i sin tur härleder från den franska revolutionen. Det som i sin tur 

förmedlar och definierar en nationalstat är olika gemensamma nämnare som kultur, språk, 

etniskt tillhörighet men även den omslutande faktorn medborgarskap. De strukturer som i sin 

tur leder till uppfattningen om den nationella identiteten inbegriper auto-kategorisering, auto-

essentialisering (att vissa drag är väsentliga för individen) och auto-biologisering (att vissa 

karakteristiska drag är biologiskt betingade). Lange menar att ett sätt att kunna identifiera och 

belysa rasism borde vara genom sparsamhetsprincipen (att man inte bör anta fler fakta eller 

ting än som behövs för att upplysa de observationer som görs) som han menar gått förlorad 

inom samhällsvetenskapliga diskussioner. På så sätt kan vi komma ifrån onödig 

mångfaldigande av begreppet rasism som kan leda till att företeelsen blir svår att identifiera 

(ibid). 
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3.6 Validitet  

Genom att ta hänsyn till bestämmelserna för validitet har undersökningen haft som mål och 

skyldighet att undersöka det som är relevant i sammanhanget. Här har relationen mellan 

allmänna företeelser som undersöks och det faktiska data, behandlats. För att kunna avgöra 

om anvisningarna i denna studie är valida har jag i första hand förlitat mig på det sunda 

förnuftet. Men detta räcker inte, utan andra validitetsprövande tester har också gjort i denna 

undersökning. Ett exempel är att jag gjort metodiska validitetstester. Metodiska 

validitetstester kan göras exempelvis genom att jag (forskare) jämför två motsatta enheter 

med varandra. Exempelvis kan man jämföra en grupp med psykisk sjukdom med en grupp 

som inte lider av psykisk ohälsa. Validitetstester har också gjorts genom olika 

operationaliserande prövningar. Här har jag bland annat tittat på olika faktorer som avgjort 

undersökningens eller objektets tillstånd. Ett exempel på sådan process är: om vi undersöker 

en individs livskvalitet, kan det operationella förhållandet vara antalet vänner. Ju fler vänner 

undersökningsobjektet har, desto bättre livskvalitet. Att operationalisera ett objekt kan 

förstärka undersökningens validitet. Ett problem som kan uppstå vid operationalisering är att 

det kan resultera i att allmänna slutsatser kan dras. Exempelvis kan intervjupersonen ha få, 

men goda vänner. Operationaliseringen tenderar då att värdera en av dessa nämnda tillstånd 

som resultatgivande utan att ta hänsyn till andra faktorer, men jag har varit medveten om detta 

problem och försökt kringgå det genom att analysera förhållandenas totala tillstånd. För att en 

undersökning ska vara valid så bör rätt sak användas vid rätt tillfälle. Vid denna undersökning 

är det exempelvis viktigt med frågornas följd och struktur. För att säkerställa en god validitet i 

en kvalitativ studie kan forskaren använda sig utav systematiska validitetstester, exempelvis 

jämföra två motsatta enheter med varandra. För att uppnå god validitet i studien har jag 

försökt att begränsa mig till de faktorer som berör studiens syfte och frågeställningar. 

Verifieringsfasen i denna undersökning har kontrollerats genom välgrundad kommunikativt 

validitetsverktyg. Detta innebär att validiteten i denna undersökning har gjorts i dialog med 

den som intervjuats (jfr. Kvale, 1997, s.221. Johanessen & Tufte, 2010, s.47).  

 

3.6.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet. Hög reliabilitet är ingen säkerhet för att min forskning 

uppnår hög validitet. Men låg reliabilitet medför alltid låg validitet (Infovoice, 2013-12-18). 

För att nå en hög reliabilitet har jag i undersökningen producerat all information på ett 

pålitligt sätt. Jag har använt mig av inspelningsfunktionen på mobiltelefon och detta har varit 

fördelsaktigt då mobiltelefonen är ett verktyg som jag ständigt haft med mig. På så sätt har jag 
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haft tillgång till intervjuerna hela tiden och inspelningarna håller god kvalité. De intervjuer 

som inte spelades in av mig har jag sedan överfört till min telefon. Detta innebär att jag på ett 

tydligt sätt kunnat höra och följa intervjuerna. Jag har också gjort två testintervjuer för att få 

ett helhetsperspektiv av intervjufrågornas relevans och användbarhet för studiens syfte och 

frågeställningar, samt för att kontrollera intervjuassistentens intervjuteknik. En pilotstudie har 

även utförts för att kontrollera studiens genomförbarhet (Patel & Davidson, 2011). För att 

uppnå god reliabilitet i studien har jag systematiskt samlat in och bearbetat data på ett 

vetenskapligt och tillförlitligt sätt. Detta bland annat genom att kontrollera det insamlade 

materialet så att det inte finns fel som påverkar utgångspunkten i undersökningen. Jag har 

också försökt att kontrollera att följdfrågorna inte är ledande, då ledande frågor som inte är en 

planerad del av själva intervjun kan leda den intervjuade in i olika svar (Infovoice, 2013-12-

18). Kvale (1997) menar dock att en allt för tung vikt på reliabilitet kan påverka och motverka 

intervjuns kvalité och föränderlighet (ibid s. 213).  

 

3.6.2 Forskningsetiska överväganden 

Alla namn på intervjupersonerna i denna undersökning är fiktiva namn. Detta innebär att 

Sofia, Anna, Ronja, My och Elin inte är intervjupersonernas egentliga namn. Ambitionen 

bakom detta tilltag har varit att skydda deras egentliga identitet i enlighet med de etiska 

rekommendationer som är utfärdade av Vetenskapsrådet. Forskningsetiska överväganden är 

reglerna för etiska frågor i en vetenskaplig forskning och handlar först och främst om hur man 

skyddar sin informant eller studieobjekt och en viktig faktor i en vetenskaplig undersökning 

när man forskar om individer, som oftast är i utsatta sammanhang. En annan viktig faktor är 

hur data ska samlas in, hur insamlad data ska förvaras, hur forskningen ska publiceras samt 

vilka som ska ta del av forskningen. Det finns specifika regler utfärdade av den 

Vetenskapsrådets etiska råd, dessa regler svarar för individskydd och handlar om; 

 

- Information. Här ska forskaren informera varje person som lämnar uppgifter, om de 

villkor som gäller för deras deltagande. 

- Samtycke. Forskaren måste ha deltagarens samtycke innan information inhämtas eller 

hanteras. 

- Konfidentiellt. Eventuella tystnadsplikter måste respekteras. Alla uppgifter som kan 

identifiera en person måste handskas varsamt och enligt regler för tystnadsplikten. 
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- Nyttjande. Uppgifter om enskilda individer får inte användas i kommersiella syften. 

Forskningsmaterial om individer får inte användas i beslut och åtgärder som påverkar 

individen, exempelvis vård, tvångsintagningar med mera.  

  

Jag har valt att ge mina informanter olika alias för att skydda deras rätta identitet. Innan 

intervjun började förklarade jag eller min intervjuassistent de rättigheter som informanten har, 

samt på vilket sätt hon kan påverka det insamlade materialet. Intervjupersonerna är 

införstådda i att de kan ångra sin medverkan under hela processen, att intervjun är till en 

studie om deras historier om upplevelser kring konverteringen, identitet och bemötanden till 

och från den sociala omgivningen, innan och efter dem konverterat till islam (med fokus på 

tiden efter konverteringen). Jag har också förklarat för dem att det färdiga materialet kommer 

att presenteras offentligt, men att deras identitet förblir hemlig. Informanterna har uttryckt sitt 

samtycke och tillit och meddelat att de helst tar del av det färdigställda materialet. De har inte 

heller några invändningar mot att materialet presenteras offentligt, både i högskolans miljö 

och utanför högskolan (Vetenskapsrådet, 2013-12-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	   44	  
	  

4. Resultat  
I detta avsnitt har jag behandlat intervjupersonernas konversionsberättelser och deras val av 

att bära hijab, hur denna process har format kvinnornas attityder och relationer, hur dessa 

processer format och påverkat sociala omgivningens attityder och relationer, attityder och 

relationer på jobb, skola, högskola samt kvinnornas upplevelser kring, islam hijab och 

identitet. Det som framkommer i intervjupersonernas berättelser är narrationen om olika 

processer. Processer som radikalt format och påverkat dessa kvinnors livsvärld. 

4.1 Vägen till islam och hijab 

 

Sofia                                                                                                                                  	  

Sofia berättar om sin väg till islam. Hon menar att hon alltid haft en gudstro;  

Jag har sedan jag var liten alltid trott på något större och tänkt mycket kring livets 

mening, dess prövningar och vad som händer efter döden. Blir allt bara mörkt? Eller 

finns det nått typ av liv efter detta, hur ser den ut i såna fall? Sådana tankar (S. s.1) 

Här menar Sofia att hon i sökandet efter en rad filosofiska existentiella frågor kom i kontakt 

med islam. Hon berättar vidare om en lång och spirituell resa mot islam; 

[…] gömde mitt kors under tröjan varje dag så familjen inte skulle se den då religion 

var tabu i min familj […] alltså något svaga människor håller på med. Men tron fanns 

alltid där mer eller mindre men har ett starkt minne från när jag var ca 7, 10 år och tog 

fram den svenska ordboken och la mina fingrar i mitten ungefär och tittade på det första 

bästa ord som jag slog upp […] ehh och det var ordet ”luttrad” och boken översatte de 

till en människa som gått igenom livets prövningar och ehh livets prövningar fastnade i 

min hjärna (S. s.1)  

Sofia berättar i stycket ovan om sin familjs ställning till religionen. De hade redan från början 

en negativ bild till religion och den som bekänner sig till en. Men Sofias sökande efter svar på 

existentiella frågor fortsatte och ledde henne till en rad olika omständigheter som präglade 

hennes resa. Hon upplevde vidare att hon aldrig kunde finna svaret på dessa frågor i 

kristendomen. En faktor som fångade hennes intresse är hennes kontakt med ordet luttrad. 

Hon menar att detta ord har inspirerat hennes sökande och vidare fört henne till islam då hon 

tolkat att islams lära svarar för ordets fulla mening. Sofia berättar vidare om sin väg mot 

hijaben; 
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När jag blev muslim var det inte tanken på att muslimska kvinnor bär sjal som lockade 

mig till islam. Jag hade inte ens riktigt tänkt på det, det centrala för mig var islams fem 

pelare och trosartiklar, inte hijaben. Men efter att min mans barndomsvän dog började 

jag få tankar kring att jag inte ville lämna detta liv utan att ha fulländat min tro, så jag 

började läsa om hijaben och dess mening och kunde inte släppa tanken i 2-3 månader., 

eeh och när jag förstod den omfattande filosofin bakom att bära hijab så tog jag på mig 

den direkt och har aldrig ångrat mig (S. s.1) 

Hijab var inte en självklar faktor för Sofia från början av hennes konvertering. Det var efter 

att en vän gick bort som hon började fundera på att hon kanske borde leva i enlighet med sin 

religion fullt ut. Detta ledde till hon grundade över hijaben och filosofin bakom den och efter 

en tid tog hon på sig hijaben, 1,5 år efter hennes konversion.     

Anna 

Anna kommer från en familj som var starkt förknippad med evangelismen och levt ett kristet 

liv där hon följde evangeliska seder och bruk. Även om Anna egentligen inte ansåg sig 

tillhöra någon speciell religion så hade hon en gudatro som gestaltades i en kognitiv 

medvetenhet om Guds existens och Guds påverkan på hennes omvärld. Annas resa mot 

konverteringen till islam började genom att hon ställde ett antal existentiella frågor som;   

[…] hela processen hade ändå tagit fäste i det här vad är viktigt i livet, syftet, det måste 

finnas nånting mer än det här och att då komma till den världen […] (A. s.9) 

Anna valde senare, efter en tid av studier att konvertera; 

[…] jag förstod efter lite studier att eh det var sanningen och då valde jag att 

konvertera, då var valet väldigt väldigt enkelt men det var ingenting jag gjorde naivt 

eller blåögt gick in, eller jag försökte skaffa mig lite grundläggande bas innan, och när 

jag gjorde det, då förstod jag att det här var sanningen och meningen med livet […] (A. 

s.1).  

Här lägger Anna stor vikt i att poängtera de reflektiva och kognitiva processer som ledde till 

att hon konverterade till islam, samt att valet inte grundades på naiva och oöverlagda 

impulser. Vidare i intervjun nämner hon även att hennes man haft en stor roll i processen då 

de ofta diskuterade olika frågor med varandra. Anna valde att börja med hijab en tid efter 

konverteringen. Hon konverterade år 2006 och tog på sig hijab ungefär sju år efter 
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konverteringen. Hon beskriver valet av att bära hijab genom att först tala om tiden, hennes 

personliga inställning till de som var viktigt och aktiviteter som var viktiga för henne innan 

hon konverterade och efter att hon konverterade till islam; 

Ja, yta var ju väldigt viktig. Då säger vi det här ut då att jag var sångerska i ett dansband 

då i 6 år av mitt liv och innan det så har jag ju hållit på med musik i stort sätt. Jag 

trodde ju att det var min mening med livet […] faktiskt en sido historia när jag var med 

där (som bakgrundsångare på Melodifestivalen) (A. s.6)  

Här beskriver hon det ”ytliga” som en viktig del av hennes tillvaro. Detta exemplifierar hon 

genom att hänvisa till sin tid som dansbandsångerska och hennes medverkan som 

bakgrundsångerska på Melodifestivalen. Hon menar att innan islam var musiken det som hon 

uppfattade som ”meningen med livet”. Hon fortsätter; 

Det kom till en punkt när jag kände att jag ville att folk skulle veta att jag var muslim, 

när jag inte orkade eh liksom dölja det längre, jag kände att eh nu är det dags, det var en 

ganska, det var en ganska tuff period i mitt liv innan där då jag kände jag ville, jag ville 

bli en identifierad som muslim, jag ville göra det som Allah ville från mig, men det var 

mycket motsättningar sen som jag fick runt om kring på grund av allt som händer i 

världen och så där […] så kände jag att det var inget lätt beslut då […] (A. s.2)  

Hon menar att hon tog på sig sin hijab efter en lång period av turbulens i hennes liv och att 

hon kände starkt att hon nu ville identifiera sig som muslim. Hon upplever att det inte var ett 

lätt beslut men att det var ett medvetet val då hon nu ville identifieras som muslim, samt att 

hon kände att hon ville göra det som Gud förväntade sig av henne. Hon beskriver sista tiden 

utan hijab som väldigt turbulent; 

Det blev så till slut, att varenda gång jag gick utanför hemmet när jag inte hade min 

hijab på mig då kände jag att jag syndade, jag kände att det inte var rätt så jag började 

istället bli mindre glad i att gå ut ända tills jag tog på mig min hijab, då släppte det där, 

för då visste jag att jag gjorde va jag kunde för att vara blygsam och som Allah vill (A. 

s.2)  

 

Här beskriver Anna den konflikt och känsla hon hade inom sig, som resultat av denna konflikt 

började hon känna sig isolerad och mindre glad i att gå ut bland allmänheten. När hon väl tog 

på sig hijab så kändes allt mycket bättre. Men valet av att bära hijab hade vissa konsekvenser;   
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Jag hade stora motsättningar från min familj, när jag berättade för min mamma och 

pappa så trodde jag faktiskt på riktigt att min mamma skulle få en hjärtinfarkt för det 

här var fruktansvärt för henne att höra […] (A. s.2)  

En effekt av hijaben som hon lyfter upp var hennes föräldrars reaktion. Anna beskriver att 

nyheten kom som en chock i hennes familj och hennes föräldrar reagerade väldigt starkt på 

hennes val. Hon beskriver att hennes föräldrar visste att hon konverterat till islam men att;  

Nej, alltså de trodde typ att jag var muslim undercover, och att det skulle fortsätta så… 

jag kunde inte låta bli, jag var snarare sagt tvungen att göra det inte för att nån tvingade 

mig utan för att det var vad Allah ville från mig […] (A. s.2)  

Hennes föräldrar trodde att hon skulle hålla konverteringen dolt och genom att ta på sig hijab 

skulle hon nu öppet visa att hon är muslim. Men att hennes vilja till att bära hijab var större. 

Hon påpekar också att hon inte kände sig tvungen till att bära hijab på grund av någon annans 

påtryckningar, det var snarare så att hon gjorde det som hon upplever att Gud ville från henne.  

 

Ronja  

Ronja talar om sin inställning till religion och det spirituella; 

   

Aa, men jag har alltid varit så i religion alltså, alltid trott på nånting, att det finns en 

sorts mening, att allting händer inte bara så där liksom, att det finns en mening (R. s.2)  

Hon menar att hon alltid trott på ett större väsen och sambandet mellan det existentiella och 

detta väsen. Men att resan mot konvertering och islam började i ett större sökande och strävan 

efter detta väsen. 

[…] då börja jag i en folkhögskola uppe i Älvsbyn och det var en sån här kristet 

folkhögskola så det gick liksom präster där och såna där grejer eh så jag prata mycket 

med präster […] och så pratade vi mycket så här och så sa han (en av prästerna) typ 

prova be till Jesus och såna saker. För jag bad ju en vanlig bön liksom till Gud och aa, 

och så gjorde jag det och det kändes liksom jätte konstigt liksom som, nej, vad ska 

Jesus kunna göra för mig liksom, aa det är ju ändå Gud, va ska jag säga, som fixar 

biffen liksom […] (R. s.2)  
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Ronja menar här att hon diskuterade mycket kring religion och tro med prästerna som 

studerade vid folkhögskolan i Älvsbyn. Där fick hon bland annat rådet att tillbe Jesus, men att 

hon inte fann någon spirituell tillfredställelse i detta. Som följd av detta kände hon;  

[…] så nej jag vet inte, så då kändes det som att lite förvirrade att jag tror på nånting 

men inte kristendom men Gud, eh asså sen reste jag runt väldigt mycket till Indien och 

så där, såg människor liksom var troende muslimer, buddister, hinduer och sikher och 

så dära, och jag tyckte det var så vackert att se männsikor va så troende och verkligen 

visade det utåt, aa med såna där kläder och hur de va mot varandra och så eh, kom jag 

tillbaks till Sverige och så börja jag plugga journalistik då i Kalix, eh och så var det en 

kille där som var född muslim men inte alls troende och så där aa men att han levde 

vanligt svenne banan liv eller va man säger, eh men det slutade med att vi blev 

tillsammans och sen då börja jag läsa om islam genom att jag visste att han hade den 

bakgrunden eh och då insåg jag att det var det jag trodde på, efter att ha läst Koranen 

och såna saker, så då bestämde jag mig för att konvertera och då blev han så här aa men 

jag tror också på islam då, att han då åter eller blev muslim typ, eh och så gifte vi oss 

och så dära eh och det är väl hur jag konverterade […] (R. s.2)  

Ronja kände en förvirring i tankar kring kristendomen som ledde till att hon inte kunde få den 

spirituella tillfredsställelse hon letade efter. Hon reste även en del, bland annat till Indien där 

hon möttes av olika religioner och människor som öppet och tydligt praktiserade och tog 

ställning för sin religiösa tillhörighet. Efter resan till Indien började hon att studera 

journalistik. Där hon träffade en man som inte var praktiserande men hade en muslimsk 

bakgrund. Detta ledde till att hon studerade islam och fann sanningen och svaret på sitt 

spirituella sökande i islam. Ronja gifte sig senare med mannen som hon träffade på 

universitet. I samband med att Ronja konverterade så valde mannen hon träffade också att 

leva ett liv som mer var i enlighet med islam. Detta förde dem närmare varandra men 

äktenskapet blev inte långvarit; 

[…] där kommer skilsmässan in då, blev det som att vi var på lite olika nivåer, jag 

prioriterar ju bönen å fastan typ så där att, lite olika prioteringar som kan bli, alltså ee 

alla syndar ju på olika vis (R. s.3)  

Här menar Ronja att mannens mera okonsekventa leverne och syn på islam ledde till att hon 

senare valde att skilja sig. Men den huvudsakliga anledningen till att hon valde att konvertera 

hänvisade hon till olika existentiella och andliga frågor som hon upplevde besvarades av 

islam;  
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Varför jag konvertera egentligen, det är så hära synen Gud har på människan, hur 

människan ser på Gud, kärleken, freden alltså just de sakerna som jag tycker islam ger, 

alltså andliga perspektivet då alltså att hur man mår och hur man ska va […] (R. s.2)  

My  

My berättar om sin väg till islam. Hon menar att; 

 

Jag insåg att det var sanningen […] efter att ha läst om islam och Koranen kändes det 

rätt. Det var sanningen helt enkelt. Efter att ha varit gift med min man i 16 år och åkt 

till hans hemland flera gånger, sett miljön och så där, så kände jag att det var sanningen 

(M. s.1) 

 

Precis som de andra intervjupersonerna, menar My att hon konverterade till islam efter en tids 

studier om religionen. Hon är även gift med en muslim sedan 16 år tillbaka och åkt till hans 

hemland. Mys konvertering är ett resultat av religös övertygelse och upplevelser hon hade när 

hon reste till sin mans hemland.  

 

Valet av att bära hijab har dock varit mer turbulent för My;   

 

Jag kände att det är det bästa för mig, Gud, eller Allah, tvingar inte människan till 

något. Vill jag sitta och tjura och inte be min bön kan jag göra det, men i slutändan 

kommer jag få en stor ångest om jag inte gör det, så då vill jag ju göra det! Så Allah vet 

vad som är bäst för oss, men tvingar oss inte till något. Det är för vår skull, hijab är bäst 

för mig. Jag har tagit på mig och tagit av mig den flera gånger men nu känner jag att 

den är där den ska vara, inshallah! […] (M. s.1)  

 

My menar att valet att bära hijab inte varit enkelt för henne. Hon började bära hijab efter 

konversionen, men hon har tagit på sig hijaben och sedan tagit av sig den igen. Detta velande 

kring hijaben har skapat en känsla av splittring hos henne. Men nu känner hon att hon 

reflekterat färdigt kring det hela. 
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Elin  

Elin säger att hon konverterade till islam av egen vilja; 

Eh, det var min egen vilja, ehm jag hade många frågor om religionen och eh jag var inte 

bunden till någonting, inte till en man inte till nånting, utan det var mitt eget val oh, så 

helt plötsligt så fick jag frågan och så konvertera jag […] (E. s.1)  

Elin menar att valet att konvertera tog hon på egenhand, oberoende av yttre faktorer som en 

exempelvis en man. Hennes val var inte heller baserad på oreflekterade impulser. Hon 

berättar att hon i början av sitt andliga sökande först sökte sig till kyrkan; 

Jag gick till kyrkan först och främst men det kändes inte helt rätt de var många frågor 

och sånt och då gick jag vidare och tittade på andra religioner och då, då kände jag folk 

som va muslimer och därifrån börja jag fråga, därför börja jag fråga själv också ganska 

mycket och intresset började och sen slutade det helt enkelt med att jag blev muslim 

[…] (E. s.1)  

 

När Elin inte hittade svaret i kristendomen sökte hon sig vidare till andra religioner, däribland 

islam då hon kände människor som var muslimer. Men det var under en resa till Palestina som 

hon fick en bild av islam som präglade hennes syn av religionen och hur den bör praktiseras;  

 

[…] det fanns folk som faktiskt följde religionen, det fanns verkligen folk som tror på 

islam, för annat så känns det som malplacerat, du ber ibland du har sjalen när du vill du 

eh du kan göra lite si och så med koranen och i moskén du behöver inte följa allting det 

är ok om du bara tar hälften. Men jag har märkte att det inte är helt ok och jag tycker 

det är mycket mer bättre än så det känns så konstigt om man får välja om man får välja 

själv vad man ska ta och inte ta, det står något redan […] (E. s.15)  

Det som verkligen fångade hennes uppmärksamhet var känslan av den konsekventa praktiken, 

av islam inom det muslimska samfundet. Elin upplevde att många i Palestina tog religionen 

på allvar och det ”talade till henne”.     

Elin började med hijaben på samma sätt som Anna, Ronja och My då hon upplevde att 

hijaben är en självklar del av religionen;  
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Eh, för att det är en del av religionen det, eh det är ett sätt att visa att vi är muslimer det 

är det Allah har sagt och det är en bestämmelse av religionen […] (E. s.2)  

Elin ville också öppet visa och identifieras som muslim. Hon började till skillnad från de 

andra intervjupersonerna att testa bära hijab även innan hon konverterade till islam;   

[…] jag har testat innan jag konverterade att ta på mig och se hur omgivningen fungerar 

när man har sjal och så och det har vart mycket, man känner mycket själv det det är 

väldigt stor press på en, det är mycket man själv, som tänker på det, tänker va folk 

tycker och tänker och man vet man vet att när man tar på sig sjalen kan man ju inte 

tänka som innan […] (E. s.3)  

Men Elin menar att hijaben innebär vissa svårigheter som uppenbarar sig i sociala relationer 

och strukturer. Här menar hon att andra människors syn och tycke om den som har hijab 

spelar stor roll. Hon menar vidare att när man väl valt att bära hijab förändras väldigt mycket, 

bland annat kan man inte tänka och agera som hon gjorde innan hon bar hijab. 

 

4.2 Personliga förändringar i attityder och relationer efter konverteringen 

 

Sofia  

I frågan om förändringar efter konverteringen menar Sofia att den största förändringen skedde 

på ett personligt plan, som var till följd av det aktiva val hon gjorde när hon konverterade. 

Sofia uttrycker det på följande sätt; 

[…] jag kan säga att jag fann en mening med livet och liksom ja, jag kände att de 

kompletterade mig som en människa, jag blev en hel människa, de va nåt som fattades i 

mitt liv och mitt hjärta, liksom innan dess […] (S. s.3) 

Hon menar att hennes konversion var baserad på en lång tids reflekterande och studier, samt 

en inre strävan som drog henne till det aktiva val hon gjort. Konversionen innebar också 

förändringar i hennes attityder och relationer. På frågan om hur attityder och relationer 

ändrades när hon konverterade, beskriver Sofia sig själv som en snäll person, hon upplevde 

inte att hennes personlighet förändrades speciellt mycket efter att hon konverterade. Men hon 

upplever ändå att hon som resultat av konversionsprocessen blivit mognare och mer ödmjuk. 

Mycket på grund av att hon ofta får bemöta människor på en annan nivå än innan 

konverteringen (S. s.3). Det plan hon känner att hon blivit mer ödmjuk är först och främst i 
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relationen med sin familj. Detta menar hon är ett direkt resultat av själva konversionen, då 

islam fått henne att se på familjevärden på ett annorlunda sätt än tidigare. Sofia beskriver det 

på följande sätt;  

[…] islam påbjuder så mycket, speciellt familjerelationerna man ska ta hand om dem 

åh, respektera mamma och pappa, det har faktiskt förändrats ganska mycket, att jag, jag 

tänker på det och strävar hela tiden efter att göra gott mot min familj (S. s.3) 

Vad det gäller Sofias gamla vänner har hon inte längre kontakt med dem, detta menar hon 

grundar sig i att konverteringen ledde till förändrade prioriteringar och intressen, så de har 

vuxit ifrån varandra (S. s.3) 

Anna 

Anna menar att konverteringen medförde både positiva och negativa förändringar. Trots att 

hon kände en stor lycka i livet som följd av konverteringen och hijaben, blev det sociala 

nätverkets avståndstagande en källa för emotionell förvirring. Hon hade inte väntat sig att den 

sociala omgivningen skulle reagera så starkt mot henne. Hon menar att detta kan vara ett 

resultat av den helomvändning som konverteringen innebar för henne. Hon menar att bli 

muslim är; 

Som att gå från 0 till 100, från vitt till svart, från svart till vitt kanske snarare, eh 

verkligen den har förändrat mig, alltså, det finns nog inte så mycket kvar av den gamla 

[…] (A. s.19) 

Valet att konvertera och bära hijab har förändrat henne väldigt mycket ”det är som att gå från 

0 till 100”, hijaben har förvandlat henne till en ny person. Anna upplever att hijaben format 

hennes på många sätt;  

Förr var jag helt inne på vad människor skulle tycka om mig, hur människor uppfattade 

mig, hur människor tyckte att jag skulle vara, till att hitta sanningen och förstå att 

ingenting av det där är viktigt längre, det är bara viktigt vad Allah tycker […] (A. s.20)  

Innan konverteringen och hijaben var omgivningens uppfattning av henne väldigt viktig. 

Faktorer som andra människors syn, tycke och förväntningar av henne var viktiga faktorer i 

hennes självbild och självuppfyllelse. Men nu när Anna upplever att hon hittat sanningen 

känner hon att dessa faktorer inte längre är viktiga. Nu är det Guds vilja som hon prioriterar. 

Hennes förhållningsätt och synen på andra människor har också förändrats;    
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… man gör sig inte rolig på människors bekostnad längre, man baktalar inte på samma 

sätt som man kanske gjorde förut, man är mer försiktigt med hur man, mycket mer 

försiktigt med det man gör, för man fruktar Allah […] (A. s.5)  

Anna känner att hon inte längre baktalar andra människor i den sociala omgivningen. Denna 

nya inställning till andra människor grundar hon i medvetenheten av Guds existens.  

Innan konverteringen, mycket på grund av musiken hade Anna ett stort kontaktnät. Men idag 

har Anna inte någon kontakt med dessa längre;  

[…] så många människor fanns det i min sociala atmosfär och jag saknar ingenting av 

dem, ingen, jag saknar ingen av dem […] (A. s.7)  

Det som förvånat Anna mest är att hon inte har kunnat behålla någon från det gamla livet;  

[…] när jag gick in i den här processen så var jag ganska, jag var ganska säker på att jag 

skulle lyckas ha kvar det gamla fast jag förändrades själv, och när jag insåg att det kan 

jag inte, så märkte jag att det spelar ingen roll, att jag inte behövde ens min syster som 

jag hade en sån nära relation med. Det har förvånat mig jättemycket […] (A. s.29)  

Inte ens Annas syster som hon hade väldigt nära kontakt med har hon kontakt med idag. Trots 

att hon inte har någon kontakt med sina syskon har hennes relation och engagemang till 

föräldrarna blivit mycket bättre;  

[…] jag har blivit en bättre människa, jag ringer till dem varje dag, vilket jag absolut 

inte gjorde förut (A. s.14)  

Anna har tillföljd av den bättre relationen till föräldrarna, som hon i sin tur upplever är ett 

resultat av konverteringen, fått en känsla av att hon idag är en bättre människa än hon var 

innan konverteringen.  
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Ronja 

Ronja menar att den största skillnaden för henne efter konverteringen blev; 

Största skillnaden blev alkoholen så hära, jag är inte så här tyckte om att dricka alkohol 

men, men det är ju en kultur så där och i små byarna liksom som att det är det man gör 

när man umgås, det var ju som en hel identitet som försvann dära, massor med vänner 

och inte just för att det inte tyckte att jag hade konverterat utan att det fanns ingenting 

som band oss samman längre (R. s.4)  

Hon menar att på mindre orter har alkoholen en väldigt stor påverkan på den sociala 

interaktionen mellan vänner, så pass att det skapas en hel identitet och social struktur kring 

alkoholen. När hon konverterade så kunde hon inte dricka alkohol längre och då hade hon inte 

längre så mycket gemensamt med sina vänner. Detta är en anledning till att de inte kunde 

hålla kontakten. En annan förändring som Ronja tar upp är hennes syn på islam; 

[…] det är mest religiöst och spirituellt, det inre har förändrats på nått sätt […] (R. s.18)  

 

Här sätter hon fingret på den spirituella och religiösa förändringen som hon upplevt efter 

konverteringen, vilket har utvecklat hennes spirituella medvetenhet.  	  

	  

My 	  

My menar att både hon och hennes barn fick ändra sina attityder efter hennes konvertering;  

 

En sak var ju att jag var tvungen att ställa om mina barns tankesätt. Ja, allstå vi gick i 

kyrkan oftast och dom kunde gå på söndagsskola till och med vi firade julafton, påsk 

och allt sånt för att vi faktiskt firade Guds sons födelse och allt, men nu fick man ju 

förklara att de inte blir någon jul längre och så där. De är ju tur att Eid finns för då var 

det bara att byta tradition! De får ändå presenter (M. s.4-5)  

 

Hon menar att innan konverteringen firade hon olika högtider på ett traditionellt kristet sätt. 

Efter konverteringen fick hon ändra sin och sina barns syn på dessa högtider och rikta deras 

koncentration på muslimska traditioner istället.  

 

En annan förändring som My upplever är att hon till följd av konveteringen idag känner sig 

mer lugn;  
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Jag blev mer ödmjuk, snällare och fann ett inre lugn […] (M. s.5)  

 

Även My har precis som andra informanter känt en förändring i sin inställning och 

förhållningsätt till andra.  

 

Elin  

Elin menar att den första förändringen som hon upplevde var relaterad till hennes syn på 

islam;  

[…] först innan man konvertera liksom tänker man ju att det är massa regler och att det 

är massa nytt man ska hålla koll på och så men saken är jag att jag har kommit på att 

islam är så mycket enklare än ett vanligt svenskt livstill för att den kompletterar våra 

behov eh vardagliga behov så där […](E. s.5)  

Hon menar att islam ger struktur i livet. Elin menar att innan hon konverterade upplevde hon 

att islam skulle vara svårt att leva efter, då den innehåller massvis med regler. Men att dessa 

regler snarare förenklar;  

 

[…] bönen kompletterar och man mår så mycket bättre när man ber. Om man har 

kunskap om varför och sjalen också om man har kunskap om varför, känner man sig så 

mycket bättre när man har den man känner sig så mycket starkare, när jag inte hade sjal 

kunde det komma gånger då jag kände mig osäker, osäker om jag hade rätt kläder 

osäker på om alla tyckte om mig, osäker på om jag såg bra ut i allmänhet och osäker på 

eh vad män och så, men sjalen inriktar sig så mycket mer på att man ska vara vacker, på 

att man ska vara självständig, på att man ska vara liksom en kvinna […] (E. s.6)  

 

Hijaben och bönen nämner hon som exempel på faktorer som skapat säkerhet och struktur i 

henne liv, faktorer som fått henne att känna styrka. Innan konverteringen kunde hon 

exempelvis känna sig osäker kring hur hon såg ut och hur folk uppfattade henne, men nu efter 

konverteringen har hijaben skapat en känsla av medvetenhet kring hennes kvinnlighet. Detta 

upplever Elin är en känsla som skapar trygghet och självkänsla hos henne och som även 

skapar en trygghet i relation till den sociala omgivningen.   
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4.3 Attityder och relationer till den sociala omgivningen 

Sofia 

Sofia upplever att den största förändringen är att hon idag är mycket mer ödmjuk och 

eftertänksam i förhållande till sin sociala omgivning. Särskilt i relation till föräldrarna 

upplever Sofia att hon har förändrats och idag är väldigt mån om att vara respektfull och 

kärleksfull mot dem, detta även om föräldrarna ofta kan bemöta henne på ett nedvärderande 

sätt; 

Ja, ödmjuk för att, […] för att folk nu är mer nyfikna på mig och mitt val sådära, alla 

emm, och jag vet inte jag känner väl att, gentemot min familj så känner jag att jag emm, 

har ett större ansvar å liksom, plikt att emm, bete mig rätt mot dem och ta hand om 

dem, liksom vörda om dem och älska dem, det är mycket mer, det är mycket mer 

påtagligt nu än hur de va tidigare just för att islam påbjuder så mycket, speciellt 

familjen relationerna man ska ta hand om dem åhh, respektera mamma och pappa, 

hehe, ee, det har faktiskt förändrats ganska mycket, att jag ee, jag tänker på det och 

strävar hela tiden efter att göra gott mot min familj (S. s.3)  

  

Anna  

Anna talar om sina tankar om den nära sociala omgivningen när hon bestämde sig för att 

konvertera;  

Sen, jag tror när det kommer till det här, det här med min närmaste sfär har jag blivit 

mest besviken på att ingen hakade på min stora upptäckt […] (A. s.10)  

 

Anna menar att hon blev väldigt besviken på att ingen i hennes närmast sfär ville lyssna och 

diskutera med henne. Hon hade velat dela med sig av all ny information och kunskap som hon 

hade lärt sig i samband med konverteringen till islam.  

 

Ronja  

Ronja berättar kring tiden innan hon konverterade till islam och hur konverteringen ändrade 

på hennes bemötande och förhållningssätt till sina föräldrar; 

[…] jag har varit jättearg och så jättedeprimerad när jag var yngre, eh, att det var så, 

min mamma sa liksom lite skeptiskt, men hon har blivit muslim […] men hon tyckte 

typ efter ett tag att det var mycket lugnare så hära, hittat en slags frid i mig själv […] 
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(R. s.4)  

Även Ronja pekar på att hennes förhållningssätt och relation till föräldrarna har förändrats 

väldigt mycket. Hon pekar även på att hon känner en inre lugn och frid efter konverteringen 

och att hon idag har en ny vänskapskrets;   

Nej, jag känner faktiskt att det flyter ihop liksom, men nu på senaste tiden som jag 

flyttat till Stockholm så börja jag umgås med muslimska tjejer och så där och det har 

jag inte alls gjort uppe i Norrland och då har det blivit liten annan så här aa, att man 

funderar mer […] (R. s10)  

Den nya vänskapskretsen som Ronja har införskaffat här i Stockholm är alla individer ur 

mottagandegruppen eller andra konvertiter.  

My 

My talar också om sin inställning till islam innan hon konverterade; 

Ja, men att jag hade såå fel innan. Hur jag tänkte. Jag kan må dåligt när jag ser och 

tänker på hur andra tänker […] att man kan ha så fel om saker. Jag känner att jag vill 

visa, lära om att muslimer inte är annorlunda eller konstiga […] (M. s.4)  

Hon menar att hon innan konverteringen hade väldigt mycket fördomar mot islam och 

muslimer som hon idag inte har längre. Nu när hon själv konverterat till islam har hon en 

annan kunskap om religionen som hon vill dela med sig till den nära sociala omgivningen.  

Hon säger vidare att; 

 

jag tänker på att det bästa sättet som jag kan förmedla detta på är jag som kvinna, 

muslim och lärare i Sverige visar, här är jag och vi är normala människor. Här spelar en 

examen stor roll. Som utbildad får man ju högre anseende, oavsett om man är muslim 

eller inte. Men kanske lite extra om man är muslim […] (M. s.4)  

 

Här pekar My på sin utbildning som ett verktyg för att möjligöra en högre social status. 

Genom utbildningen kan hon tas mer på allvar. Det som förvånat henne mest i denna process 

är att den sociala omgivningens förhållningssätt till henne har förändrats, hon upplever att hon 

måste hävda sin personlighet och till och med sin mänsklighet, detta kan vara ett resultat av 

att hon känner sig som anomaliern i samhället.  
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Elin  

Elin talar om situationen kring hennes tidigare vänskapskrets;  

[…] de har brutit kontakten, man har olika intressen man har olika idéer om livet och 

att de vill gå och festa, de vill gå och dricka, de vill ha pojkvänner de vill göra si och så 

och jag klarar inte av det och jag kan inte umgås med såna som har den syn på livet och 

den synvinkeln i sitt allmänna sätt att vara, utan man har olika behov därför går man 

skilda vägar […] (E. s.15)  

Hon menar att även om det var hennes vänner som först tog initiativ till att bryta kontakten, 

hade det varit oundvikligt förr eller senare. Detta beror i stort på att de inte längre har samma 

intressen.  

4.4 Den sociala omgivningens attityder, relationer innan och efter konverteringen  

Sofia 

Den största förändringen här var återigen kopplad till relationen mellan Sofias och hennes 

familj. Här upplever hon att väldigt mycket har förändrats ifrån familjens sida. Relationerna 

har gått från att vara goda och kärleksfulla med god sammanhållning, till att familjen till en 

början tog fullständigt avstånd ifrån henne. Sofia var alltså inte välkommen hem längre efter 

att hon förklarade för sin familj att hon valt att konvertera till islam. Men hon har i sin tur 

försökt rätta ut situationen och återuppbygga de trasiga relationerna med familjen (S. s.4).  

När Sofia fick frågan om vad som förvånat henne mest under den process som konverteringen 

inneburit, svarade hon: 

Att jag hela tiden måste bekräfta mig själv. Liksom det fanns inte där innan. Nu måste 

jag hela tiden bekräfta mig, att jag äter, ja jag är svensk! och ja, jag är muslim! Och ja, 

jag har gjort det av egen fri vilja! Jag lovar! (S. s.8)  

 

Det Sofia säger är att hon ifrågasätts i de mest essentiella frågor. Att hon är svensk är för 

Sofia lika självklart som att hon exempelvis äter mat. Detta menar Sofia är mycket på grund 

av att hon nu bär sjal. Hon upplever också att hon ofta bemöts av en attityd som förutsätter att 

hon är förtryckt och tvingats till att ha konverterat. Hon kan omöjligt ha tagit ett sådant beslut 

på egen hand, tror många i hennes omgivning.  
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Sofia känner inte att beslutet om att bära hijab ändrade hennes personlighet, däremot så 

känner hon att andras bemötanden till henne har ändrats drastiskt;  

 

Nu helt plötsligt är jag inte svensk längre, Alltså det är ganska påtagligt, emm, och de 

alltså som jag sa i början, det kan vara lite irriterande faktiskt. För att emm, man är ju 

den man är och jag har den emm, helt plötsligt ska jag få en annan etikett på mig att jag 

är ”ung invandrartjej”, liksom ha, hur många år har du bott här? (S. s.6) 

 

Sofia tycker att förändringen i människors syn på henne är väldigt påtagligt. Hon utvärderas 

på ett helt annat sätt nu än tidigare, vilket har lett till att hon i samhället förlorat sin identitet; 

 

Just för att jag kanske inte har blåa ögon och blonda ögonbryn. Ah, jag vet inte, jag är 

svensk men jag kanske inte ser så svensk ut, det har förvånat mig men jag har ju, ja på 

grund av min sjal ju så klart (S. s.8) 

 

Här säger Sofia att den sociala omgivningen identifierar henne som en utlandsfödd och att 

detta i stor del grundar sig i hennes hijab. Efter att hon valde att ta på sig sjalen kunde hon 

ofta höra negativa kommentarer som; 

 

[…] de här dumma kommentarerna, aha men gud du är så söt varför vill göra nått sånt 

liksom, att de e, det är lite på en annan nivå nu (S. s.7)  

 

Liknande kommentarer som den ovan kunde förekomma direkt efter att hon valde att ta på sig 

hijab år 2008.  

 

Anna 

Anna som levde ett väldig annorlunda liv innan konverteringen med hänvisning till hennes 

framgångsrika musikkarriär, kände att den sociala omgivningens attityder, relationer och 

bemötande förändrades radikalt;  

[…] för mig så blev den största förändringen när jag konverterade eh, alhamdulillah, 

folk tog avstånd det är, faktiskt den största förändringen […] (A. s.3)  
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Anna tar upp ett exempel från tiden innan konverteringen; 

[…] jag kommer ihåg den födelsedagen väldigt tydligt, det var att jag fick aa, upp mot 

100 sms och kanske 25 samtal (A. s.6)  

Det stora antalet sms och samtal är bevis för det breda kontaktnät Anna hade innan 

konverteringen och innan den sociala omgivningen tog avstånd ifrån henne. Hon säger vidare 

att;   

[…] jag kan känna att när det kommer till min närmaste sociala värld om man säger så, 

så blev jag nog ganska besviken till en början att folk tyckte att det här var så konstigt, 

det där var känslan jag fick (A. s.9)  

När det kommer till hennes närmaste omkrets så kände hon en djup besvikelse då de upplevde 

henne som anomalier. Den nära sociala omgivningen tog tydligt avstånd ifrån henne.  

Relationen till föräldrarna ser dock annorlunda ut. Här menar Anna att hennes föräldrar har 

till skillnad från hennes syskon accepterat hennes val och med tiden anpassat sig till hennes 

livsstil; 

[…] de har köpt hela paketet, våran dotter är muslim, hon gör knäppa grejer ibland som 

vi inte förstår men hon älskar oss och hon hör av sig till oss. I den här grejen hör också 

att min bror och min syster, min bror är 10 år äldre än jag, min syster är 2 år äldre, de 

har ingen kontakt med mina föräldrar längre och det har ingenting med mig att göra, 

och därför tror jag att mamma och pappa känner att vi har henne, och det är min, det är 

från Allah för att de blir mer rädd om mig, de köper mer sker även om de tycker det är 

konstigt så köper de mer beteende de är så här, men ”Anna” varför gör ni så där, varför 

lyssnar ni inte på musik eller varför tittar ni inte på tv (A. s.14-15)  

Anna pekar på faktorer som syskonens vacklande relation till föräldrarna för att besvara 

föräldrarnas accepterande inställning till henne. Hennes föräldrar visar i sin tur sitt 

förhållningssätt till henne genom att de accepterar saker som Anna själv upplever kan 

uppfattas som konstigt för föräldrarna. De ställer också många frågor kring hennes praktiska 

val i livet. Men trots föräldrarnas relativt goda inställning så finns det spår av misstänksamhet 

och osäkerhet; 
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Jag tror att spekulationerna kanske har funnits där men eftersom att mina föräldrar är 

alhamdulillah, lärde känna min man också som den sekulariserade eh icke religiösa 

mannen, så när vi gick våran gemensamma väg, så visste de men det var ju han som 

gjorde det här och det här si eller så och när vi gick den här gemensamma vägen 

tillsammans så förstod de nej men vänta nu nånstans så kanske tänkte de, vänta nu det 

är han som... men sen de är smarta också […] (A. s.18)  

Anna beskriver att hennes föräldrar förmodligen har reflekterat kring möjligheten att hennes 

man har varit den bakomliggande faktorn till att hon konverterat till islam. Men eftersom 

föräldrarna träffade Annas man innan han började leva ett liv som är i linje med deras 

tolkning av islam, är risken liten att föräldrarna lägger ”skulden” för konverteringen på 

honom. 

Anna berättar att hon idag inte har någon kontakt med sina syskon;  

[…] mina syskon däremot har jag ingen som helst kontakt med […] Ja, jag och min 

syster var nog så nära som syskon kan va […] (A. s.16)  

Anna menar att relationen till syskonen försämrades radikalt i samband med och efter 

konvertering, och hijaben. Detta trots att hon och hennes syskon hade en sådan nära kontakt 

som syskon kan ha. Anna menar att hennes syster tog avstånd redan när hon berättade att hon 

träffat någon som hon är kär (sin nuvarande man);  

[…] alltså chocken kom redan när jag berättade att min man, för han har ju 

sekulariserad från islam (inte praktiserande muslim), men han var ju född muslim och 

när jag berättade för henne att jag hade träffat honom och att han var muslim, då bara 

backade hon, det var tillräckligt för henne […] du vet jag kan sakna henne ibland för vi 

var väldigt nära så jag kan sakna hennes alltså våran relation som vi hade då men jag 

inser att den relationen idag är omöjlig (A. s.17)  

Anna menar att även om hennes man inte var praktiserande muslim när de träffades, räckte 

det ändå med hans bakgrund för systern, för att hon skulle backa och ta avstånd ifrån Anna. 

Även om Anna än idag kan sakna sin syster så inser hon att den nära syskon relation de hade 

en gång i tiden inte är möjlig längre.  
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En faktor som enligt Anna ofta kan komma upp i förhållande till den sociala omgivningens 

reaktion till hennes konvertering är frågan om frihet;  

[…] att svenskarna, och också andra människor från andra länder som kommer hit, 

iranier till exempel eh, de eh, kan antingen bli nyfikna, hur kan du som har haft frihet, 

hur kan du välja att vara fången […] ha ha. Och jag blir lika full i skratt för det ända 

man kan göra liksom, tror ni att det är så jag ser det, att jag har gått från att vara fri till 

att va fången... nej det är precis tvärtom, det är precis tvärtom […] (A. s.21)  

Anna menar att andras bemötande, exempelvis vissa svenskar men även invandrargrupper 

(som exempelvis iranier) ofta kan fråga henne hur hon kan, från att ha varit fri, välja islam? 

Men för Anna är dessa tankar främmande. Hon påstår tvärtom att hon fann friheten i islam. 

Anna tar också upp specifika tillfällen då hon fått uppleva den sociala omgivningens negativa 

attityder och relationer på andra sätt. Här framgår denna negativitet i relationer; 

Ja, på ytan alltså, om jag går ut på lekplasten med mina barn, så känner jag ju direkt att 

jag är konstig, alltså förstår du? Aa, jag avviker precis! Eh, så det kan jag väl känna att 

så där, man tycker det man tycker så det tror jag. Men på djupet absolut inte, för att jag 

avviker inte från min sociala status jag liksom, de får tycka vad de vill, jag vet att jag är 

inshallah är en tänkande kvinna som har funnit det här på ett bra sätt. Det är ingen som 

har sagt åt mig hur jag ska vara, det här har jag gjort för att, fått lite kunskaper, försöker 

leva efter det […] (A. s.25)  

Här tar Anna upp situationer kring hennes vardag och de människor som hon kan stöta på. 

När hon går ut till lekplatser med sina barn kan hon känna att andra tittar på henne, detta får 

henne att känna sig som anomali. Anna känner att hon hela tiden behöver bekräfta att hon inte 

är konstig och att hon valt islam samt att ingen tvingat henne. Anna menar också att 

fördomarna ibland kan försvinna så fort hon pratar med de i sin sociala omgivning; 

Aa, alltså med detsamma som jag öppnar munnen och pratar det är då det där 

försvinner, då skalas det där bort så länge som jag går omkring och inte säger nånting 

då verkar det som, som om de undviker mig ehh, men när jag sen pratar, eh går det bra 

om min dotter lånar spaden? De bara, aaaah visst alltså! Så där liksom, ha ha ha (A. 

s.25)  
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Anna upplever att dessa individer ofta kan reagera annorlunda när hon väl pratar med dem. I 

snabba dialoger upplever hon att misstänksamheten kan förvandlas till en genuin inställning 

som visar sig i dessa individers skiftande förhållningssätt till henne. En väldigt känslosam och 

för Anna, rörande situation som hon tog upp utspelade sig utanför mataffären; 

Aa, men det var en man som stog, han var sån där tidning, de här som levererar 

tidningar i affärer så han hade en skåpbil, han stod utanför en Ica affär och jag skulle gå 

dit för att köpa blöjor och jag hade jättebråttom, och jag kom dit och då hade han ställt 

sin pirra du vet aa, höll på att lasta ut tidningar och jag gick liksom bakom den här 

pirran, oh då titta han på mig med sån hat i blicken och så sa han; du kan väl gå nån 

annan jävla väg! Jag ba, oj förlåt […] men för att du ska få en bild, din idiot sa han, och 

jag blev så fruktansvärt förnärmad […] då vände jag mig om och så sa jag: vad säger du 

för nånting […] du kan väl ta en annan väg […] då hyfsade han sitt språk för han 

märkte att jag kunde svenska. Javisst, ja precis jag har känslor och jag är människa […] 

och så sa jag vidare […] va säger du för nånting, aa men du kan väl gå nån annan väg, 

nej det kan jag inte, jag går vart jag vill! Och sen kände jag bara hur jag fick en klump i 

halsen och den är inte mycket att göra åt, det skulle jag nog få i fortfarande tror jag, sån 

där klump i halsen att, jag väcker hat hos en människa, att jag väcker så mycket 

känslor, bara genom att ta på mig ett stycke tyg på huvudet, så väcker jag så mycket 

känslor, det är helt absurt för mig […] (A. s.30)  

Här beskriver Anna en situation där ett tidningsbud talade nedvärderade till henne utanför 

ICA-affären. Enligt Anna bevisade mannens uttalande en diskriminerande inställning och det 

faktum att tidningsbudet ändrade sig så snart hon uttryckte sig och märkte att hon behärskade 

det svenska språket obehindrat. Här uttrycker hon även sina genuina, starka känslor som är 

kopplade till händelsen. Annas fundering kring hijaben som hon beskriver som en ”tygbit”, 

visar att Anna i denna situation men även i vardagen och i relation till den sociala 

omgivningen, har märkt av en spänningspunkt som är kopplad till hennes hijab. En annan 

situation som hon har upplevt var kopplad till hennes dotter;   

”Saga” knappt 2 år och kom med sin hijab sned och luggen hängde ut, hon hade satt på 

sig den själv, och då var det en kvinna som gick framför […] måste de ha såna där när 

de är så små? Nee, det måste de inte sa jag, men hon vill gärna! […] jasså sa hon jaaa, 

ni kommer hit och tar våra hem, tar våra bostäder och började rabbla upp så här […] 

jaa, sa jag, jag vet inte riktigt vad du menar när jag kommer hit, jag är född i Hudiksvall 

så att […] hon bara jaha, men jaha ne i alla fall […] det finns människor som kommer 
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hit! […] nej, men snälla du sa jag, Sverige räcker gott och väl till fler människor än så 

här, vi har ett stort land det är lugnt liksom eller […] det finns mycket yta i alla fall som 

inte är bebodda […] aa, du vet och så fortsatte hon att prata […] och så sa jag men det 

låter inte som att du är riktigt svensk, nej jag kommer från Danmark […] ha ha jaha sa 

jag, men då är du invandrare och då slutade diskussionen helt, hon blev väl förolämpad 

antar jag […] (A. s.30-31)  

När Annas dotter i genuin impuls och av egen vilja satte på sig hijab när hon skulle gå ut med 

mamma, uttryckte den äldre damen en nedvärderande kommentar som ett direkt resultat av att 

Anna och hennes dotter Saga hade på sig hijab. Den äldre damens uttalande visar på att hon 

direkt identifierade Anna och Saga som annorlunda baserat på hijaben. Annas uttalande till 

den äldre damen visar på stundens irritation som är ett resultat av den äldre damens fördomar. 

Men Anna tar även upp en väldigt annorlunda och intressant aspekt som är kopplad till den 

mottagandegruppens förhållningssätt och relation till henne som är ”svensk” och muslim;   

[…] jag är svensk och jag är muslim, eh vissa muslimer många mashallah fina systrar, 

men vissa ser mig som, men vad vet hon då och vad kan hon, säga salam aleykum wa 

rahmatullah […] och dom ba aleykum salam […] de här det har jag upplevt […] va 

trodde du att du kommer hit och tar min, eh det här är min religion du vet, medans vi 

vet ju att profeten och Allah säger det här är ingens det här är allas, aa […] (A. s.20) 

Här beskriver Anna även en spänningspunkt som kan utspela sig i relation till andra muslimer 

som är ”födda” i religionen. Dessa individer kan i bemötandet med Annan visa på 

misstänksamhet. Även inom den mottagande gruppen kan Anna känna att hon inte bemöts 

ekvivalent. Spänningspunkten här ligger enligt Anna i att hon är svensk och muslim. Även här 

kan hennes bakgrund och hijab skapa strukturer som är ogynnsamma för Anna. Att 

medlemmar ur den mottagande gruppen hälsar på henne genom de fraser som muslimer 

vanligtvis hälsar på varandra, innebär att hon accepteras som muslim i gruppen, men de visar 

ändå tydligt att hon särskiljer sig från den stora gruppen.    

Ronja 

Ronja gör en distinktion mellan den sociala omgivningens bemötande, där hon menar att det 

är stor skillnad i bemötandena i norra Sverige och i södra Sverige;  
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Ja, jag tycker, jag känner förvånad själv liksom att ni måste känna, skillnad mellan norr 

och södra Sverige, alltså attityder, mentaliteten allt möjligt, värmen hjärtlighet och såna 

saker men, så jag är förvånad över att det inte har varit mer […](R. s.5)  

Här menar Ronja att då hon egentligen är född och uppvuxen i norra Sverige och det var där 

hon bodde när hon konverterade, har bemötandena och relationerna inte varit särskilt 

avvikande, detta förvånar henne då hon egentligen i samband med konverteringen förväntade 

sig mer negativt bemötande. Men även Ronja menar att människor kunde koppla ihop hennes 

konvertering till den man hon var ihop med;  

Alltså först när jag konverterade gick jag på den där utbildningen och då var ju det, det 

va människor som såg det, de såg ju att jag blev tillsammans med en kille som hade 

muslimsk bakgrund och därför blev jag muslim […] och så var det ju inte, så det var 

[…] och deras attityder blev i så fall, att de trodde så att det var så att de såg mig som 

en svag person […] (R. s.6)  

Att människor i den sociala omgivningen kunde koppla ihop hennes konvertering till den man 

hon var i relation med, tolkar Ronja som att den sociala omgivningen såg hennes val som ett 

tecken på svaghet. Detta även om den hon var gift med var väldigt ”svensk” i sitt levnadssätt;    

Mm, ibland liksom som att jag eh inte är gift nu ehhh, och han jag var gift med då var 

halv svensk halv algerier, liksom att han hade en hel svensk kultur genom att han inte 

hade varit i Algeriet eller bott där, eller fötts där eller nått sånt dära […] det är klart en 

del antar att man blir en arabisk köksmaskin liksom för att man är muslimsk liksom 

[…] (R. s.9)  

Ronja säger att även om hennes tidigare man var svensk i allmänhetens ögon så kunde de i 

hennes sociala omgivning ändå tolka henne som en ”arabisk köksmaskin” (en kvinna som 

tillbringar mycket tid i köket). Ronja talar även om relationen till den sociala omgivningen 

under vardagen; 

[…] det blir ju tydligt då om man är muslim liksom, men eh, jo det är jo klart, om jag 

går till affären typ och att, men det är så mycket om de här hjärnspökena och att, nu fick 

jag dålig service därför att jag är svensk och har slöja […] (R. s.11)  

Ronja menar att hon kan uppleva annorlunda bemötanden i vardagen men att hon får svårt att 

tyda dessa bemötanden då hon blir osäker på om det är hennes egna ”hjärnspöken” eller om 

det handlar om andras negativa syn och inställning till hennes slöja. 
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My  

My talar om situationen kring hennes konvertering och relationen till den sociala 

omgivningen. Hon menar att konverteringen resulterade i en del sociala svårigheter; 

 

Jag blev ensam […] Alla trodde ju att det bara var en fas som jag gick igenom. 

Vännerna som man hade, nu fanns det inte så mycket gemensamt längre. Jag menar 

som ett gemensamt intresse! Man gjorde inte samma saker som de gör till exempel och 

många tyckte att islam är något som ligger så långt bort från dem själva[…] och jag 

menar, att jag själv först och främst fick ”landa” i att jag valt att bli muslim var stort. 

Och att berätta för andra var en annan grej. Jag fick först smälta det för mig själv […] 

(M. s.1-2)  

 

Här pekar My på att hon blev ensam som ett resultat av att hon konverterade till islam. Hon 

menar att alla i hennes sociala omgivning trodde att konverteringen bara var en fas hon gick 

igenom. Så småningom tog hennes vänner avstånd från henne då de upplevde att hennes val 

inte var i linje med deras sätt att leva, allt kom som en chock för henne då det var en långvarig 

process för henne att smälta och komma in i tanken att leva som en muslim med alla rutiner. 

Att under samma process förlora alla sina vänner påverkade henne djupt. Även hennes familj 

trodde att det bara var en fas som hon gick igenom, inom familjen berättar My att hon till och 

med fick ta emot hot;  

 

Alla trodde ju att det bara va en fas men tog ganska hårt på de[…] jag menar, från den 

kristna sidan som tillhör en kyrka med extrema åsikter […]. Ja, men du vet väl att islam 

inte är den enda religionen som tror på rätten till att mörda någon som avviker från 

religionen? […] och de kan man ju tolka som ett indirekt dödshot! Så jag menar, man 

blev ju ensam (M. s.2)  

 

Hennes familjemedlemmar reagerade väldigt hårt mot henne. När en medlem ur hennes familj 

uttalade ett dödshot mot henne på grund av hennes konvertering, visar de nivån på förakt och 

avsky som de har gentemot islam och hennes val att konvertera till islam. My menar att denna 

händelse förstärkte känslan av ensamhet. My berättar även att hennes mamma och två systrar 

har en helt annan inställning idag; 
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Men min mamma konverterade ett år efter mig och mina två systrar är inte riktigt där 

ännu men på god väg så! Jag och min mamma lär och tillsammans […] (M. s.2)  

 

My talar även om den sociala omgivningens syn på hennes hijab; 

 

[…] de tror att man är dum och förtryckt. Bara för att man har slöja, och samma sak här 

att ens omgivning bara trodde att det var en fas man gick igenom […] (M. s.2)  

 

Hon menar att hon inte tas på allvar. Att den sociala omgivningen kan betrakta henne som en 

naiv och förtryckt människa. Hon berättar dock vidare att till och med hennes man blev 

chockad när hon valde att börja med hijab. My tar vidare upp ett exempel på hur bemötandena 

på institutionell nivå kan se ut; 

 

Ja, men alltså till exempel när jag gick till skattekontoret och bad om en specifik 

blankett, jag frågade kvinnan tydligt och med en svenska, som jag i alla fall tycker är 

bra, hahahaha, och får ändå frågan: behöver du tolk när du fyller i? Jag menar att det 

kan bara bero på hur jag ser ut. Jag menar, jag ställer frågan på svenska och är tydlig. 

Det har hänt flera gånger! Ibland händer det att andra börjar prata engelska med mig 

fast jag talar med dem på rikssvenska. En annan gång på min VFU, när jag skulle hålla 

i en lektion för första gången för en ny klass, kom jag in och läraren presenterade mig, 

sa mitt namn och bad sedan mig att presentera mig, och innan jag börjar prata hör jag 

några av barnen säga till honom, men kan hon svenska? (M. s.3)  

 

Här menar My att tjänstemannens agerande var väldigt kränkande. Hon kan uppleva att 

hennes identitet ifrågasättas i dessa situationer. När medlemmar ur den sociala omgivningen 

svarar henne på engelska eller när hon tydligt talar rikssvenska, menar hon kan vara ett 

resultat av att de ser henne som utomstående och annorlunda. Hon menar att det kan till och 

med tolkas som att de dumförklarar henne. Situationen i skolan under hennes verksamhets 

förlagda utbildning, VFU, visar på att det finns en allmänt accepterad bild av muslimska 

kvinnor som bär hijab som någon annorlunda och främmande. När barnen undrar om hon kan 

tala svenska ser de henne på samma gång som annorlunda och främmande, menar hon. My 

beskriver också hur den sociala omgivningens negativa attityder och bemötanden kan komma 

till uttryck; 
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Mina livsvillkor och bemötande från människor, man möter på mer fördomar och 

drabbas av dem, såsom att folk kallar en för saker, spottar på en eller efter en, t.ex. men 

ens attityd bestämmer hur de situationerna slutar, man ska möta ignorans med vänlighet 

och det brukar sluta bra (M. s.2)  

Här tar hon upp exempel som vittnar om ett förakt som bland annat kan komma till uttryck 

verbalt. My berättar att det har hänt att människor reagerat stark på hennes hijab. Så starkt att 

de säger nedvärderande kommentarer samt till och med spottar på och efter henne när hon går 

förbi dem.  

Elin  

Även Elin talar om taskiga kommentarer, som kan riktas mot henne från den sociala 

omgivningens sida på grund av hennes hijab; 

[…] vissa som gav lite taskiga kommentarer så där inom familjen och så men det var 

liksom, det beror på hur man känner själv om man orkar eller inte orkar (E. s.3)  

Här menar Elin att hon får höra taskiga kommentarer till och med inom familjen, men att hon 

orkar hantera det. När det gäller hennes föräldrar så menar Elin att; 

Det kommer fortfarande upp uppmaningar från familjen om, måste jag ha sjalen på 

heltäckande sätt, kan inte liksom jag ha den lite lättare och liksom […] (E. s.4)  

Även om Elin inte upplever att hennes föräldrars kommentarer är elaka så menar hon att de 

ofta ifrågasätter hennes kläder; 

Aa precis, de tycker inte om att jag har såna här långa kappor […] (E. s.4)  

Med långa kappor menar Elin en heltäckande klänning som kallas abaya. Abaya används ofta 

av muslimska kvinnor. Här kan hennes föräldrar och andra familjemedlemmar referera till 

abaya som;  

… typ varför har du den där täcket, varför har du de där tältet på dig […] (E. s.4)  

Elin menar vidare att; 
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[…] det kan ju vara fortfarande om folk frågar vissa saker om jag kan bli lite osäker på, 

ja det har vart ifrågasättningar från första dan, sedan jag bestämde att konvertera har de 

ifrågasätt mig […] (E. s.5)  

Elin säger att hon kan känna osäkerhet när hennes familj och den sociala omgivningen 

ifrågasätter hennes kläder. Även Elin talar om ensamhet och förlorandet av sin sociala 

omgivning och vänner när hon valde att konvertera och bära hijab;   

[…] de accepterade inte mig, de accepterade inte mina val, de tyckte inte om vad jag 

gjorde […] (E. s.7) 

Elins vänner lämnade henne efter hennes konvertering då de inte tyckte om hennes nya sätt att 

leva, de accepterade inte hennes val. Hon menar att i samband med konverteringen och 

hijaben förändrades den sociala omgivningens attityder, relationer och bemötanden gentemot 

henne; 

När jag förändrade min attityd så förändrades deras attityd gentemot mig, men de 

förstår inte riktigt vad religionen betyder, de blir rädda de märker man, så därför så 

förändras deras attityd och de avhåller sig från en, de har istället för att vara ett steg 

mycket närmare är de 2-3 steg längre bort […] (E. s.8)  

När Elins vänner upplevde att hon ändrade sitt sätt att leva på, ändrade vännerna sitt sätt mot 

henne och tog avstånd. Hon kunde känna hur de gled ifrån varandra. Elin beskriver vännernas 

attityd mot henne;  

och det kan bli mycket jobbigt, att de testar en så också […] blir det kommentarer som 

jag egentligen inte accepterar och jag har inte har tålamod för att acceptera allting så 

om nån säger nånting kan jag bli, jag kan jag bli lite ledsen och irriterad, jag visar inte 

alltid det men man blir det ändå, man känner inifrån […] (E. s.8)  

Hon upplevde att vännerna kunde testa henne. De kunde komma med kommentarer som 

sårade henne väldigt mycket, även om hon många gånger döljde sina känslor utåt så känner 

hon att hon blir ledsen.  

4.5 Bemötanden på högskolan, skolan och på jobbet 

Sofia  

Sofia upplever inte att bemötandena från skolans lärare innan konverteringen var 
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anmärkningsvärd på något sätt. Lärarna behandlade henne såsom de behandlade majoriteten 

av klassen. Förändringen i behandlingen från lärarnas sida kom egentligen efter att hon 

konverterade till islam och tog på sig hijaben;  

[…] sen när jag blev muslim och med sjalen så, emm, det största som förändrades va att 

man inte riktigt trodde på att de var jag. När man läser upp, när man ska kolla närvaro 

och sånt, när man läser upp mitt namn och jag räcker upp handen och säger ja! Så hehe,  

då får jag alltid en förvånande blick […] (S. s.4)  

Lärarna reagerade med förvåning när de läste upp ett typiskt svenskt namn men möttes av en 

kvinna i sjal. Sofia upplevde till en början att detta var väldigt jobbigt och hon kände sig 

besvärad av det bemötande hon fick av högskolans lärare;  

[…] helt plötsligt bara liksom, nån person säger ditt namn så förändras liksom, blir 

dem, jaha […] alltså det blir den här extra blicken […] idag, liksom för att man kanske 

inte ser ut som sitt namn […] (S. s.5)  

Det som hon förklarar som ”extra blicken” är den reaktion som Sofia tolkar som en 

inskränkning i hennes personlighet. Den extra blicken är för henne ett bevis på att lärarna gör 

skillnad mellan hennes namn och hennes utseende. När Sofia refererar till att hon kanske inte 

ser ut som sitt namn, menar hon att hon upplever att en konfliktsituation uppstår när den 

sociala omgivningen relaterar hennes namn till henne, detta på grund av hennes hijab.  

Sofia berättar speciellt om en händelse där läraren tidigare hade hört hennes namn;  

[…] det var en gång på ett seminarium som hon skulle läsa upp allas namn och kolla 

närvaron och så tittade hon på mig och så kollade hon på namnet på papper och så sa 

hon eem, att hon uttalade mitt namn så himla konstigt och jag hehe, å jag ba jjaaa, 

”Sofia”!? Så att det kändes så, där blev det så uppenbart, jag kommer ihåg att jag tänkte 

på det hela dan, shit vad menar hon? (S. s.5)  

När läraren denna gång på lektionen skulle läsa upp hennes namn, tittade hon på Sofia först 

och försökte sedan uttala hennes namn med en brytning som ändrar namnets karaktär och ger 

den ett mer ”utländskt” uttal. Detta upplevde Sofia som ett uppenbart bevis på att läraren 

problematiserade hennes namn i förhållande till hennes utmärkande egenskap, hijaben. 

På samma sätt som i lärarnas fall, upplevde inte Sofia att elevernas bemötande innan 

konverteringen kunde karakteriseras som annorlunda än det ”normala”. Men efter 
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konverteringen kunde hon uppleva en tydlig förändring i bemötandena från elevernas sida. 

Här kunde hon uppleva dömande bemötanden, främst från elever med invandrarbakgrund; 

Medans andra kan vara lite så här, att de, aha alltså varför väljer du? Jag menar vi är så 

många som försöker fly från det här! Varför väljer du och komma till det? (S. s.6)  

Hon upplever att faktorer som politiska åsikter har en avgörande roll för hur de olika eleverna 

förhåller sig till hennes förändring. De negativa bemötandena brukar Sofia svara på genom att 

hänvisa till sin fria vilja och den väg som hon gått, genom informationssamling och strävan 

efter det själsliga. Sofia upplever att det är tydligt vilken avsikt eleverna på högskolan har när 

de ställer en fråga, alltså om avsikten är god eller dömande. 

Anna  

Anna har en annorlunda erfarenhet av arbetslivets reaktion till hennes konvertering; 

[…] när det gäller jobb biten, ja alltså jag har varit på två anställningsintervjuer sen jag 

börja bära hijab och jag har fått båda jobben, alhamdulillah! Allt med Allahs 

naturligtvis vilja. Eh men det är klart att jag ser inte ut att heta ”Anna” […] och det 

känner man ganska tydligt […] (A. s.23)  

Även om Anna inte haft något problem med att få de jobb som hon sökt, har hon ändå märkt 

skillnad i bemötandena. Hon märker att hon vid första bemötandet blir ifrågasatt. Det som 

ifrågasätts är Annas identitet kopplad till hennes hijab och namn. Även Anna känner behovet 

av att informera den sociala omgivningen om islam, i hopp om att motverka stereotyper om 

muslimer; 

Jag kan känna att det finns egentligen ett behov av att få fråga, känna att det är ok att 

fråga och även att jag ska kunna svara eh men jag tror att, det är lite komplicerat man 

behöver göra det på ett större sätt […] (A. s.26)  

Anna upplever dock att hon har lika mycket ansvar som andra. Andra bör fråga mer och hon 

bör kunna bemöta dessa frågor mer. Anna upplever att det finns ett större problem som 

grundar sig i okunskap och för att detta ska kunna bemötas, menar Anna att arbetsplatserna 

kan bidra med mer kunskap om muslimer och islam. Ett sätt är att arbetsplatsen även erkänner 

muslimska högtider, seder och bruk. 
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Ronja  

Ronja säger att hon fått utstå med diskriminerande och nedvärderande attityder i skolans 

korridorer;  

[…] de prata lite grann, eh och sen hörde jag att de sa mitt namn så tänkte jag, aa, jag 

gick lite närmare och sen hörde jag att de sa och så sa de nått typ bara aa, men hur kan 

man ha sjal och såna grejer, rent så där att varför bla bla bla (R. s.6)  

Ronja menar att hon kan uppleva att hennes val av att ha konverterat och bära hijab kan 

ifrågasättas till och med i hennes närhet. Nästan så att de pratar över huvudet på henne. Ronja 

menar även att hon i likhet med Sofia får representera muslimer i allmänhet men även andra 

främmande kulturer;  

Aa, igår gjorde jag en sån här hemtenta, en muntlig examination och då fick jag så här 

prata va heter det, va kurs, kursansvarig […] och så fick jag frågan så här vi borde prata 

så här om barnuppfostran i andra kulturer och så titta de på mig såhär, kanske turkisk, 

arabisk aa men jag ba nej, jag har ingen koll jag är bara svensk ha ha ha […] (R. s.9)  

Här förklarar hon hur en lärare öppet framför andra studenter på ett seminarium genom att 

titta på henne när det blev tal om barnuppfostran i andra kulturer identifierade henne som 

annorlunda. Ronja menar att i denna stund upplevde hon att hennes identitet ifrågasattes av 

läraren inför de andra studenterna. Ronja berättar vidare om en annan gång då hon fick utstå 

nedsättande kommentar från en student på en högskola: 

[…] jag märkt skillnad, asså typ så hära ska inte döma någon vet inte om det är syrianer 

eller nånting så dära eh systern stod i hissen så där och de var killar och sen vi skulle gå 

ut och hon bara aaa, vi är inte i Saudiarabien faktiskt […] (R. s.14)  

Här syftar studenten på Ronjas kläder och i kritiska ordalag talar nedsättande till Ronja och 

hennes sällskap. Att studenten nämnde Saudiarabien som exempel visar att kommentaren var 

riktad mot Ronjas kläder och hijab. Ronja säger vidare att; 

[…] många ser ju mig som svensk, muslim och nånting annat eh genom den här 

antagningen att aa hon är svensk eller muslimsk men gift med nån annan typ så dära att 

jag själv inte valt liksom […] (R. s.11)  

Här menar Ronja att hon ofta märker att hennes val ifrågasätts av de andra studenterna på 

högskolan. Att studenterna på högskolan många gånger ifrågasätter att hon av egen vilja 
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konverterat till islam och genom det, talar studenterna över huvudet på henne.  

My 

My menar att hon tydligt kan se skillnad på lärarnas bemötande innan hon hade hijab och 

efter att hon bestämde sig för att bära hijab; 

 

Ja, alltså jag har ju erfarenheter både från när jag hade hijab, tog av mig den och satte 

på mig den, så jag upplever en skillnad […] lärarna var undvikande […] man är 

undvikande, de vet liksom inte riktigt vart de har mig, mitt namn, ljus, bra svenska, har 

slöja […] de vet liksom inte riktigt vart de har mig […] ja att de inte kan lägga mig i ett 

specifikt fack! De kan inte placera mig. Och detta är både från manliga och kvinnliga 

lärare, att man är undvikande […] ja kroppsspråket, men att man inte möter ens blick 

[…] Det var precis som vanligt, inget undvikande eller annorlunda, kände att det var 

som vanligt, exempelvis så kunde de möta min blick utan några problem […]  (M. s.4)  

 

My menar att hon upplever att lärarna undviker henne. Hon upplever också att lärarnas 

undvikande attityd kan ha att göra med att de inte kan sätta henne i ett fack, hon har ett 

svenskt namn, ljus hy, ser svensk ut men har hijab. My menar att innan hon bestämde sig för 

att ta på sig hijaben så var lärarnas bemötande och attityd annorlunda. 

 
Elin 

Elin har en väldigt negativ bild av komvux; 

[…] det var en kurs om livsåskådning och religion och så vidare så därför togs det upp 

och så började de fråga om varför just jag bär sådan klädsel, och så började jag förklara 

men det svaret räckte inte utan de började bredda ut svaren och när jag försökte 

försvara mig kom de också elever som började […] (E. s.10)  

Här berättar hon att hon gick en religionskurs på komvux, då vände sig en lärare där och 

frågade henne rakt ut framför hela klassen varför hon bar sådana kläder. När Elin svarade på 

frågan upplevde hon att hon blev mer och mer ifrågasatt, till den nivån att majoriteten av 

hennes klasskamrater vände sig mot henne och började ifrågasätta hennes val av kläder och 

hijab. Elin forsätter; 

[…] jag tyckte själv att det var jättefint, att det var inget fel på mig men det tyckte inte 

de andra, oh eftersom de då höll på att prata om det och jag nämnde ingenting och jag 
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sa ingenting tills de börja fråga ifrågasätta mig efter jag har sån klädsel och det var 

ordagrant de frågade mig varför jag hade sån klädsel […] om jag ger de ett ärligt svar 

så räcker det inte med, utan då börjar de hacka på mig och fråga mig mer, ja och sen så 

börja de skärpa upp osanning om koranen och sånt och jag accepterar inte sånt så då 

reste jag mig bara och gick därifrån, för jag vill inte diskutera alls […] (E. s.9)  

Hon upplever att påhoppet från lärare och elever i komvux var oacceptabelt. Hon menar att ju 

längre diskussionen gick desto mer ifrågasattes hon, så till den grad att läraren och eleverna 

attackerade Koranen, islam, hennes val att konvertera och bära hijab. Till slut fick Elin nog 

och lämnade lektionen. Hon menar vidare att hon ofta, även i andra kurser som svenska och 

engelska upplever att hon blir kategoriserad och ifrågasatt; 

[…] det har vart i nästan alla ämnen som jag har gått i, svenska, i engelska och i de 

flesta kurserna jag har gått har det vart samma sak så att det är inte bara för att man 

studerar en viss religion eller så där nånting, utan det är allmänt perspektiv och vuxna är 

så mycket mer värre än barn kan jag poängtera […] det har inte varit så att de har tagit 

upp koranen alla gånger men det har vart att de ifrågasatt och så och jag vet att de just 

inriktar sig på mig för att jag har flera väninnor och ja min man har även gått där och 

det har vart flera muslimer det har vart flera invandrare, men eftersom att jag är svensk 

och har sjal och jag pratar bra svenska […] (E. s.11)  

Här gör Elin en skillnad mellan vuxna och barn. Hon menar att när vuxna har en 

kategoriserande och diskriminerande attityd så är det ett mer riktat och medvetet 

ställningstagande. Elin menar också att hon upplever attackerna som riktade mot henne. Detta 

då hon känner flera muslimska tjejer som studerat på samma komvux men inte behövt utstå 

liknande situationer. Här uttrycker Elin tydligt att hon tror att attackerna är medvetna och 

riktade mot henne då hon som svensk konverterat och valt att bära hijab. Hon menar även att 

lärarnas inställning till henne har påverkat hennes betyg;  

[…] på gymnasiet så har jag fått bra betyg men jag var tvungen att gå på komvux för 

jag gifte mig tidigt så att när jag började på komvux så har jag fått, jag har blivit 

underkänt från att nästan få MVG i alla mina ämnen från ingenstans och jag vet inte 

varför, jag gör mina uppsatser, jag behöver göra om […] jag har frågat flera stycken är 

det här ok och de godkänner det sen får jag underkänt på det […] (E. s.11)  
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Här menar Elin att lärarnas diskriminerande och kategoriserande attityd påverkar hennes 

betyg. Hon menar att hon innan konverteringen var en duktig elev med höga betyg. Men nu 

ser hennes betyg helt annorlunda ut och det spelar ingen roll hur mycket hon studerar och hur 

många som tittar på hennes arbeten innan hon lämnar in dem, hon blir ändå underkänd. Detta 

menar Elin inte är av en slump, utan det handlar om en riktad handling mot henne som 

”svensk” muslim. Hon menar att lärarna i komvux inte kan acceptera att hon som ”svenska” 

har konverterat och idag bär hijab, detta då lärarna anser att hijaben är ett typiskt klädesplagg 

för ”invandrare”, det vill säga ett stigmatecken för minoriteter; 

[…] jag är svensk, det är helt oacceptabelt men med invandrare kan det ändå vara 

acceptabelt för det är deras kultur så att […] (E. s.11)  

Elin menar att situationen fått henne att börja ifrågasätta sitt intellekt;  

[…] antingen är det jag som glömt hur man alltså, rent ut sagt korkad, för att som 

svensk kan du inte få IG i svenska, då är du bara korkad alltså, förlåt […] (E. s.20)  

Hon menar att lärarnas attityder, relationer och bemötande av henne fått henne att känna sig 

”korkad”. En lärare uttryckte även; 

Ja, de tyckte att jag inte har ett bra språk eh och att min uppsats att den, den är inte från 

mig […] den är för bra, den är för bra för att jag skulle ha skrivit uppsatsen […] alltså 

jag hade suttit två veckor och liksom sagt till min man att han får ta bort barnen härifrån 

så att jag kunde studera själv och jag gjorde allting själv och så lämna jag in uppsatsen 

[…] och så tar hon upp ett ord och frågar vad betyder det här ordet, vet du vad det 

betyder […] (E. s.21)  

Läraren antydde att Elin hade fuskat och att det omöjligt kan ha varit hon som skrivit 

uppsatsen, och läraren väljer ut olika ord i uppsatsen och frågar Elin vad orden betyder. Detta 

upplevde Elin som extremt kränkande. Hon kände att tilltaget från lärarens sida var ett rent 

påhopp. Elin avslutar ändå historien med att ursäkta läraren. Hon menar att lärarnas agerande 

grundar sig på okunskap.  
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4.6 Islam, hijab och identitet 

Sofia 

Sofia upplever att valet av att konvertera och bära hijab har medfört att hon kategoriserats. 

Hon känner att hon till följd av detta blivit berövad sin identitet; 

 

Just för att jag kanske inte har blåa ögon och blonda ögonbryn. Ahh, jag vet inte, jag är 

svensk men jag kanske inte ser så svensk ut […] (S. s.8)  

 

Här menar Sofia att hennes identitet är så pass ifrågasatt att hon känner att om hon hade blåa 

ögon och blonda ögonbryn, skulle hennes svenska identitet kanske förstärkas.  

 

Anna 

Anna beskriver sin syn på identitet, islam och hijab; 

 
[…] jag är muslim. Det här med nationalitet eh, etnisk tillhörighet, bla bla bla. För mig, 

jag är muslim bara så. Det är min absoluta viktigaste tillhörighet sen är jag svensk, jag 

är kvinna, jag är mor, jag är dotter, jag är hustru men jag är muslim först och främst det 

viktigaste för mig […] (A. s.31)  

Hon beskriver sin första och främsta identitet som muslim. Sedan ryms allt annat som kvinna, 

mor och dotter inom ramen av hennes religiösa tillhörighet. För Anna är allt annat (väldigt) 

sekundärt. Anna menar att hennes konvertering format om hela hennes identitet; 

[…] hela det där har förändrat min identitet, aa inte bara min identitet, utan det har 

förändrat hela mig, kroppsligt, själsligt inifrån och ut alltså att först går förändringen 

från insidan men sen börjar man lära sig saker man går från att ha kortarmad tunika till 

att gå med abaya, allt det här följer efter varandra det blir mer och mer till att man till 

slut känner aah, men nu, det här är vad jag kan göra […] (A. s.20)  

Anna menar att hennes muslimska identitet är mer än bara ytligt. Den är själslig inifrån och 

ut. Alltså att den berör hennes hela identitet och synen på sig själv samt att hon har i en 

process skapat denna identitet, till att den fullbordats i hijab och abaya. Anna berör även sin 

relation till Sverige; 
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[…] alhamdulillah jag har svenskan, jag kan inte tänka mig hur det skulle vara om man 

flytta utomlands, flytta till ett muslimskt land och det hära att inte kunna språket, för 

mig är det, språket är så viktigt så att jag tror att det är mycket […] (A. s.26)  

 

Men Anna känner samtidigt en stark tillhörighet till Sverige som verkar i stort grunda sig i 

språket. Även om hennes tidigare identitet skiljer sig från hennes nya, skulle hon ändå inte 

kunna tänka sig att leva i ett annat muslimskt land.  

 

Ronja                      

Ronja har en annorlunda syn på islam och hijab. Hon menar att; 

Eh, före jag konvertera, före jag ens tänkte att jag skulle bli muslim och så, tyckte jag 

alltid att det var en fin handling att… en stolthet liksom, så det är så här slöjan och just 

sjalen tycker jag är så här jag vet inte en stolthet att visa liksom vem och vad man är, 

inte bara vad man är utan en del av en själv. Så att varför jag valde ta på mig slöjan är 

just för att den stolthet jag har, jag har haft jättedålig självkänsla och självförtroende jag 

har alltid haft det, men just så hära det är just att ingen kan rubba det liksom […] (R. 

s.3)  

Ronja hade redan innan konverteringen upplevt att hijaben var en fin handling, som 

symboliserade stolthet och representerade den ”man är”. Dessa känslor har även följt henne 

nu när hon själv är muslim och bär hijab. Hon känner att hennes självkänsla och 

självförtroende har vuxit i samband med hijaben och konverteringen. Ronja talar om sin 

identitet och menar att; 

[…] jag börjar inse att det finns ganska mycket mer till det, alltså jag är ju också 

norrlänning va ska jag säga, 25 åring eh så fort det kommer in ett nytt sammanhang så 

blir det en annan person, folk ser ju mig bara som muslim men jag ser mig själv som 

mer, eh asså identitet för mig är ju att vara den man är liksom det är ganska mångsidigt, 

man ändras ju hela tiden […] (R. s.7)  

Hon menar att hon förutom som muslim, även andra identiteter som är viktiga. Till skillnad 

från Anna upplever Ronja att hennes identitet som norrlänning, men även andra faktorer som 

hennes ålder och kön är viktiga. Hon summerar inte sin identitet i islam utan ser identiteten 

som en process som konstruerares. Ronja menar vidare att hon har en stark nationalstatlig 

identitet som inte rubbas av det faktum att hon idag är muslim;   
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[…] sen har jag en ganska stark svensk identitet och som jag kan skilja på liksom att det 

här inte är en pakistansk kultur liksom och därför gör man så i islam eller som det här är 

islam och det här är svenskhet liksom […] (R. s.10)  

Hon pekar även på ”svensk islam” som avgränsad tolkning. Hon gör en distinktion mellan 

svensk islam och exempelvis pakistanskt islam som för henne innehåller kulturella drag och 

värden som är typiskt pakistanskt. Ronja ser på sin tro som en mer renodlad svensk islam; 

[…] då känns det som att jag måste stå upp för min identitet och att det här är mitt 

namn liksom och inget taget namn […] (R. s.12)  

Hon menar vidare att eftersom hennes efternamn kan tolkas som finskt, händer det ofta att 

människor ifrågasätter hennes svenska identitet. Detta är enligt henne starkt kopplad till 

hennes hijab. Då upplever hon att hon måste gå i försvar för sin svenska identitet.  

My  

My förklarar sin syn på identitet; 

 

[…] för mig är det nog att jag är kvinna, jag är mor och fru, dotter, muslim […] ja såna 

egenskaper man inte riktigt kan rubba på, om man nu inte går och gör ett könsbyte eller 

nåt, haha! Men även saker som min ålder, namn, etnicitet och så […] men de där med 

identitet går även i perioder […] man prioriterar ju sin identitet olika vid olika tillfällen. 

Till exempel just nu är jag student. Sen självklar mor, muslim och så men jag har 

förstått på senare tid att man faktiskt kan forma sin egen identitet hur man vill, men att 

vara muslim är en väldigt viktigt del av min identitet (M. s.6)  

 

Även My ser i likhet med Ronja, identitet som en pågående process. My menar att identitet 

konstrueras. För My är islam och det faktum att hon är muslim bara en del av en helhet som 

skapar hennes identitet. Hon menar vidare att hon har en medvetenhet kring sin identitet och 

väljer hur hon vill forma den. My menar att hon inte känner stora skillnader i identiteten efter 

konverteringen;  

 

Nej, inte riktigt kan jag säga […] jag är fortfarande jag, bara att jag tror annorlunda nu, 

jag är muslim […] (M. s.6)  
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My menar vidare att det faktum att hon är muslim fungerar mer som ett komplement till 

hennes identitet. Men hon upplever istället att andra människor kan uppfatta att hon har två 

olika kulturer. Här upplever hon att hon tilldelas en identitet som hon inte identifierar sig 

med. Detta menar My beror i stort på att hon idag bär hijab.  

 

Elin  

Elin talar om sin identitet kopplad till islam. Hon menar i likhet med Anna, att hela hennes 

identitet styrs av det faktum att hon idag är muslim;  

 

[…] jag är muslim det är det som identifierar mig, det är den jag är, hela mitt liv styrs 

av religionen så att alltså, om min man gör nånting så ifrågasätter jag honom också men 

bara om han gör något som inte är halal, då kan jag fråga […] (E. s.15)  

 

Elin går så långt att hon till och med kan ifrågasätta sin man om han agerar utanför 

religionens ramar. Detta menar Elin är bevis på att hon har en tvär muslimsk identitet. Samt 

att hela hennes liv kretsar kring islam. Hon menar att hon även av andra identifieras som 

muslim och inget annat; 

jag uppfattar mig som en muslim men jag kan ju inte säga själv helt riktigt men eh, 

asså, jag får ju kommentarer men jag stödjer mig inte på de kommentarerna, alltså alla 

har ju sina egna åsikter men i allmänt är jag muslim för andra och för mig […] (E. s.17)  

Elin menar vidare att när andra identifierar henne som muslim har det en negativ innebörd, 

medan för henne är islam och det faktum att hon är muslim något vackert som genomsyrar 

hennes liv. Elin talar också om en process som är sammankopplad till hennes konvertering, 

hijab och identitet; 

Eh alltså jag tog ju hijaben med religionen så att när jag tog religionen så tog jag min 

hijab också för att som jag har sagt flera gånger, man tar inte hälften och lämnar hälften 

och där igenom är det […] liksom jag tog hijab jag tog religionen […] (E. s.16)  

För Elin var förändringen av hennes identitet, konverteringen och hijab en enda stor 

förvandling som skedde på samma gång. Men Elin hade också till skillnad från andra 

intervjupersoner testat att ha hijab innan hon konverterade. Så när hon väl bestämde sig för att 
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konvertera visste hon till fullo vad det innebar att bära hijab. Hijaben var snarare som i Ronjas 

fall något som hon längtade till.  

 

5. Analys  
5.1 Narrationen om vägen till islam och hijab 

Här nedan kommer jag att presentera analysen av citaten ur transkriberingen. Under denna 

rubrik kommer vi att stöta på viktiga faktorer som behandlar intervjupersonernas berättelser 

om vägen till islam och hijab. De viktiga faktorerna är; den sanna vägen, den sanna 

religionen, underkastelse och avståndstagande.  

 

När konvertiter talar om sin konvertering, beskriver, tolkar och analyserar de konverteringen 

ofta ur ett kritiskt perspektiv. Många gånger kan konversionen grunda sig i att ”något känns 

fel” eller ”att något fattas” (Sjöqvist, 2006, s.23-24). Med utgångspunkt i dessa strukturer kan 

vi se ett mönster i hur intervjupersonerna talar om sin konvertering och de omständigheter 

som ledde till att de konverterade till islam. Här kan vi se att Anna, Ronja, My, Sofia och Elin 

alla berättar om en komplicerad, dramatisk, själslig och kognitivt process som ledde dem till i 

islam. En aspekt som också lyfts fram är det engagemang som krävdes av intervjupersonerna 

som ledde dem till religionen. Detta engagemang grundar sig i en fundamental strävan efter 

det som för intervjupersonerna blir den ”sanna vägen” eller den ”sanna religionen”. Här kan 

vi exempelvis se att Sofia i sitt sökande och engagemang leddes mot det som hon uppfattar 

som den sanna vägen och sanna tron. Hon valde att trotsa familjens negativa bild av 

religionen genom att i smyg bära korset under sin tröja och sträva vidare mot sitt sökande. 

Detta engagemang och sökande ledde henne vidare till att hon började använda hijab. I Annas 

fall kan vi till och med se strukturer av en total förändring som ledde till en fullkomlig 

underkastelse till islam och det som hon tolkar som Guds vilja, samt avståndstagande från det 

som tidigare var hennes största strävan i livet - musiken. Musiken har för henne inte längre 

någon mening utan tvärtom, det representerar ett tidigare liv som hon förknippar med 

materialism, fördärv och utomgudomligt beteende. Ronja har i sin strävan att finna den sanna 

vägen rest till Indien där hon fångades av människors religiösa leverne och uppoffringar. För 

My var hijaben en stor prövning, uppoffring och engagemang. Hon har flera gånger gått från 

att bära den till att falla under strukturer som leder till att hon tar av sig den. Elin har i likhet 

med Ronja i strävan efter den sanna vägen, gjort en resa. Hennes engagemang ledde henne till 
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krigsdrabbade och oroliga Palestina, där hon häpnades och inspirerades av människors praktik 

och nära kontakt med islam (ibid. s.23, 260).    

 

5.2 Konversion - en skillnad mellan gott och ont  

De viktiga faktorerna som behandlas under denna rubrik är; kronologi, ödmjukhet, 

konversion, trygghet, självkänsla, goda och onda handlingar, rätt och fel.  

Genom konversionsberättelser kan konvertiten rekonstruera sin personliga biografi. Detta kan 

göras med hjälp av den kronologi som konversions berättelser brukar innehålla. Genom att 

jämföra tiden innan islam och efter islam har intervjupersonerna kunnat skapa en ny bild av 

sig själva som avskiljer dem från den nära sociala omgivningen. Viktigt att komma ihåg är att 

vissa individer ur den sociala omgivningen har innan konverteringen varit intervjupersonernas 

”nära lika”, alltså de som intervjupersonerna kunnat identifiera sig med och haft en nära 

relation med, exempelvis familjen (Sjöqvist, 2006, s.21). Här nedan kan vi se historier som 

både är kronologiskt upplagda och som rekonstruerar en bild av ”sig själv”, men som även 

innehåller kategoriserande strukturer som förstärker intervjupersonernas muslimska identitet 

och känslan av att de gör gott. I Sofias fall kan vi exempelvis se ett dubbelt budskap. Även 

om hon upplever att hon alltid varit snäll, känner hon ändå att hon blivit mer ödmjuk efter 

konversionen. Ett exempel är hennes relation till föräldrarna. Här menar hon att hon nu efter 

konverteringen har mer tålamod och verkligen försöker skapa ett nära band med dem, även 

om de kan vara väldigt nedvärderande mot henne. Hon identifierar även att hon nu måste 

bemöta den sociala omgivningen på ett helt annant plan. Detta förstärker hennes upplevelser 

om att hon nu efter konversionen är mer ödmjuk. Annas konversionsberättelse följer också en 

kronologi, men hon väljer i stället att rikta fokuset utåt.  Hon menar att hon till skillnad från 

innan konverteringen inte längre lägger så mycket tid på vad omgivningen tycker och tänker 

om henne. Detta grundar hon i att hon nu anser sig ha hittat sanningen och den sanna vägen, 

därmed blir omgivningens uppfattning om henne sekundär. Hon tar även upp andra dygder 

som idag är viktiga för henne, exempelvis att hon inte längre baktalar människor. Detta är en 

viktig faktor för henne då hon identifierar baktalandet av andra människor som en negativ akt 

och identifierade henne innan konverteringen. Ronja talar om alkoholen och dess vikt i 

hennes tidigare sociala sfär. Hon berättar att hennes alkoholvanor förändrades snabbt när hon 

konverterade och hur hennes sociala sfär på grund av det tog avstånd från henne. Även hon 

identifierar alkoholen som ett negativ faktor. Därmed identifierar hon även vännernas 

alkoholvanor som en negativ praktik som hon med rätt tar avstånd från. Även My har precis 

som andra informanter känt en förändring i sin inställning och förhållningsätt till andra. Hon 
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beskriver att hon ser en kontrast i sitt beteende innan och efter konversionen där hon idag 

anser sig vara mer snäll, ödmjuk och lugn som människa. Elin berättar att hon i likhet med 

Anna innan konverteringen exempelvis kunde känna sig osäker kring hur hon såg ut och hur 

folk uppfattade henne, men att nu efter konverteringen har hijaben skapat en känsla av 

trygghet och kvinnlighet. Detta upplever Elin är en känsla som både skapar trygghet och 

självkänsla hos henne men som även skapar en trygghet i relation till den sociala 

omgivningen. Elin talar vidare om relationen till vännerna där hon menar att hennes 

konvertering kommit emellan henne och hennes vänner, och att de idag tar avstånd från 

henne. Även om detta är en sorg för henne är hon övertygad om att hennes val att konvertera 

var värd den uppoffringen. Lange (2001) talar om kategorisering och menar att kategorisering 

kan förstås som en mental akt som rangordnar och placerar människor i olika klasser där 

avgörande faktorer blir gemensamma referenser (ibid. s. 220). Hammrén och Johansson 

(2011) talar också om ett samband mellan identitet och kategorisering som skapar en känsla 

av tillhörighet (ibid. s.9). I dessa kronologiska berättelser som identifierar ”goda” respektive 

”onda” handlingar, attityder och relationer, kan vi även se en nivå av självidentifiering och 

självkategorisering (Sjöqvist, 2006, s.21). Lange (2001) talar om fenomenet kontrastiv 

självidentifiering, som innebär att individer och grupper skapar kontraster i identiteten i 

förhållande till andra som gör dessa unika. Här kan vi se självidentifierande och 

självkategoriserande strukturer som tydligt skapar kontraster i hur intervjupersonerna 

identifierade sig själva och sina handlingar innan och efter konverteringen. Samt hur de 

identifierar den sociala omgivningens handlingar baserad på kronologi och förändringar i det 

som uppfattas som gott och ont. Det är i hög grad genom dessa mekanismer som 

intervjupersonerna skapar en känsla av ”jag gör rätt” och ”de gör fel”. Denna känsla är i sin 

tur grundad i det som intervjupersonerna tolkar som den väg islam förespråkar (Lange, 2001, 

s. 221-222).  

 

5.3 Muslimsk och svensk identitet – stigmatiserande och kategoriserande mekanismer  

De viktiga faktorer som behandlas under denna rubrik är; svensk identitet, muslimsk identitet, 

yttre påverkan, ”vi” och ”dem” känsla, avvikande attribut, utlänning, förnedrad och naiv, 

ständig pågående process, dubbelbudskap och samspel.  

 

I denna studie får diskussionen om att identitet är en social konstruktion, en djup innebörd. 

Här ser vi avancerade sociala konstruktioner och strukturer som kommer till uttryck på olika 

sätt. Intervjupersonerna har definierat, skapat och format sin identitet på olika sätt. 
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Exempelvis ser vi att Anna och Elin strävar mot en muslimsk identitet men att de i relation till 

den sociala omgivningen ändå vidhåller och slår vakt om sin svenska identitet, medan Ronja, 

Sofia och My upplever en växelverkan och interaktion mellan den svenska och muslimska 

identiteten. Men den sociala omgivningen har också haft en aktiv roll i definierandet, 

skapandet och formandet av intervjupersonernas identitet (Berger och Luckmanns, 1991, 

s.194). Hammarén & Johansson, 2011, s.9, 98-99). Här nedan kommer en närmare analys av 

intervjupersonernas upplevda jag identitet, den sociala identiteten, attityder och relationer 

samt olika stigmatiserande och kategoriserande mekanismer.  

 

Genom intervjuerna kan vi hitta strukturer som understryker och påminner om Goffmans 

(2011/1963) diskussion om social/personlig identitet och jag identitet, där han menar att 

social och personlig identitet är ett resultat av yttre inflytanden medan jag identitet är den 

faktiska upplevda identiteten. Dessa mekanismer verkar både beroende och oberoende av 

varandra. Vi kan genom förståelsen av jag identitet i första hand skapa en förståelse för den 

stigmatiserades självuppfattning. Jag identitet är en reflexiv företeelse som är högst aktuell 

för den vars identitet är ifrågasatt. Genom intervjuerna kan vi utröna att intervjupersonernas 

jag identiteten står i skarp kontrast till den upplevda sociala och personliga identiteten. 

Exempelvis kan vi i Sofias fall se att hon från den sociala omgivningen får ett budskap som 

strider mot hennes upplevda jag identitet. Hon menar att hennes svenska identitet är för henne 

lika självklar som att ”äta mat” eller ”dricka vatten”. Men att i relation till den sociala 

omgivningen upplever hon att hon kan uppfattas som ”en ung invandrartjej”, och när hon väl 

blir identifierad som svensk så blir hennes upplevda jag identitet ifrågasatt. Detta blir så pass 

påtagligt att Sofia i intervjun önskar att hon hade blonda ögonbryn och blåa ögon. Detta 

upplever Sofia skulle förstärka hennes svenska identitet. Sofia beskriver även en attityd som 

hon kan stöta på i kontakt med att andra grupper, exempelvis men invandrarbakgrund, där 

medlemmar ur dessa grupper kan vara kritiska mot hennes val att konvertera till islam och 

bära hijab. Här sker dömmandet på så sätt att medlemmar ur andra minoritetgrupper, som 

tagit avstånd ifrån islam, kan öppet ifrågasätta hennes val att likna och följa något som de 

lämnat bakom sig och flytt ifrån. På så sätt upplever Sofia att hon blir stämplad som naiv av 

dessa individer. En annan attityd som hon ofta stöter på i relation med andra är att ”hon 

omöjligt kan ha tagit beslutet att konvertera på egenhand” och att beslutet måste vara baserad 

i yttre påverkan.  
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Liknande mönster kan vi se i Annas historia om situationen där hon och hennes dotter 

ifrågasattes av en äldre dam när de var på väg till dagis. Den äldre damens bemötande av 

Anna och hennes dotter är ett annat exempel på att den sociala och personliga identiteten 

upplevd av den sociala omgivningen, skiljer sig väldigt mycket mot Annas egen upplevda jag 

identitet. Den äldre damens syn på Anna som ”invandrare” är ett tydligt tecken på detta. Men 

Anna har även exempel på en situation där hennes muslimska jag identitet angrips av 

mottagargruppen. Detta kommer i uttryck i relation till den muslimska majoritetsgruppen, 

alltså de som är ”födda” i religionen. Här upplever Anna att den muslimska gruppens 

misstänksamma och urskiljande attityd mot henne skapar en vi och dem känsla. Detta 

resulterar i att Anna både i samhället men även i relation till sina stigmatiserade lika, alltså 

den muslimska majoritetsgruppen, blir en ”outsider”. 

 

Ronja berättar att hon i relation till den sociala omgivningen kan betraktas som en ”arabiskt 

köksmaskin”. Denna benämning kan tolkas förklara hennes sociala identitet, alltså att andra 

upplever hennes identitet på ett annat sätt än hon själv upplever den. Även för Ronjas del är 

denna identitet en främmande förståelse av hennes upplevda jag identitet. I Mys fall kan vi se 

hur hennes identitet ifrågasätts i det bemötande hon får på vissa statliga institutioner. Här 

ifrågasätts hennes upplevda jag identitet då tjänstemannen kringgår faktorer som hennes 

typiska ”svenska” namn och det faktum att hon faktiskt talar rikssvenska med dem. 

Tjänstemännen tenderar att i bemötandena förvandla henne till anomalier och skapar hennes 

sociala identitet, där hon plötsligt förlorar sin svenska identitet som i sin tur förvandlas till 

något ”främmande”. Även på hennes VFU skola blir denna faktor tydlig när barnen vid första 

mötet undrar om hon verkligen kan svenska (Goffman, 2011/1963, s.117-118).  

 

En annan faktor som blir avgörande i den sociala omgivningens syn på intervjupersonernas 

sociala identitet är det som kallas för stigmatecken. Goffman (2011/1963) beskriver detta 

stigmatecken som visuella hjälpmedel som i sociala sammanhang kan fungera som symboler 

som utmärker individer och gruppers ”avvikande” attribut. Dessa tecken förmedlar olika 

informationer i sociala sammanhang. Då övergår dessa tecken till att bli symboler och när 

symbolerna medlar om något (för den sociala omgivningen) avvikande, övergår de till att bli 

stigmasymboler (ibid. s.9, 52-53, 57). Här kan vi genom intervjupersonernas historier om den 

sociala omgivningens attityder, relationer och bemötanden se ett flertal narrationer som 

påvisar och vittnar om att de i sociala sammanhang kan rangordnas genom negativa attribut 

(för majoritetsbefolkningen) som är kategoriserande och stigmatiserande.  
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Ett stigmatecken som tydligframkommer i narrationerna är intervjupersonernas hijab. Elin 

talar om sin upplevda jag identitet kopplat till islam. Hon menar att identitet styrs väldigt 

mycket av det faktum att hon idag är muslim. Men den sociala omgivningens syn på hennes 

sociala identitet skiljer sig från hennes upplevda jag identitet. Detta kommer särskild till 

uttryck i hennes historier om bemötandena och lärarnas attityd på komvux. Här ser vi tydligt 

att Elins hijab fungerar som ett stigmatecken som genomstyr den sociala omgivningens 

förståelse av hennes sociala identitet. Anna menar i sin tur att de negativa bemötandena på 

lekplatsen när hon är ute med sin dotter, ofta baseras på att andra dömer henne efter hennes 

hijab. För Anna som lägger stor vikt på den muslimska identiteten, är dessa processer väldigt 

starka. Hon menar att hijaben är mycket mer än bara en tygbit och att hennes muslimska 

identitet är mer än bara ytligt.  

 

Ronjas upplevelser av ”annorlunda” bemötande under vardagen är ett bevis på att hon känner 

en skillnad mellan tiden innan konverteringen och tiden efter konverteringen. My upplever i 

likhet med Ronja och Sofia en stark koppling till sin svensk identitet. Hon ser denna identitet 

som en ständig pågående process, en konstruktion. My menar även att i likhet med de andra, 

att hennes sociala identitet inte matchar hennes upplevda jag identitet då andra människor kan 

uppfatta henne som annat än svensk. Genom dessa historier kan vi tolka hijaben som ett 

stigmatecken som identifierar intervjupersonerna med det som är främmande för 

majoritetsbefolkningen, nämligen den muslimska minoriteten. Hijab som stigmatecken har i 

dessa historier ett virtuellt värde som avgör den sociala identiteten. Alltså att den i relation 

med majoritetsbefolkningen tillskriver intervjupersonerna en specifik social status som leder 

till normativa bedömningar av intervjupersonernas identitet. Detta resulterar i sin tur till olika 

krav som framkommer tydligt i berättelserna. Dessa krav avvecklar i sin tur 

intervjupersonernas upplevda jag identitet och skapar en social identitet som är främmande 

för intervjupersonerna. Här tillskrivs intervjupersonernas attribut tecken som kan identifieras 

med den övriga muslimska majoritetsgruppen. Då majoriteten av muslimska 

minoritetsgruppens medlemmar följaktligen har utländsk bakgrund, identifieras 

intervjupersonerna genom hijaben som ”utlänningar” och på så sätt får de även bära den 

muslimska minoritetsgruppens tribalism stigma. Med andra ord blir stigmatiseringen mot 

intervjupersonerna stambetingad. På så sätt påverkas och avvecklas intervjupersonernas 

upplevda nationella identitet av den sociala omgivningen (ibid. s.9-10, 12, 117-118).  
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Vi kan också se att hijaben som stigmatecken av den sociala omgivningen, även uppfattas 

som en förnedrande handling som befläckar intervjupersonenrnas personliga karaktär, vilket 

leder till att intervjupersonerna till följd av detta upplevs som naiva med bristande viljestryka 

som påverkas och manipuleras av andra. Exempel på detta är Sofia, Anna, Ronja, My och 

Elins berättelser om att deras val av konvertering och hijaben inte tas på allvar och de ständigt 

ifrågasätts i att de självständigt har tagit dessa beslut. Samtliga intervjupersoner är väldigt 

måna om att fastställa att konverteringen och hijaben varit ett självständigt och aktivt val, som 

de tagit oberoende av yttre påtryckningar (ibid. s.12). Hagström (2006) beskriver att identitet 

kan definiera upplevelsen av vem man är i förhållande till den sociala omgivningen. Identitet 

kan också vara en position, ställning och tillhörighet i förhållande till den sociala 

omgivningen. I en identifieringsprocess kan olika attribut vara avgörande. Några exempel på 

dessa attribut som framkommer i denna studie är svensk, muslim, mor, dotter, syster, lärare 

och elev. Även hijab har varit en avgörande attribut för intervjupersonernas identitet (ibid. 

enl. Giddens, s.18). Hagström (2006) menar vidare att människor som ursprungligen 

härstammar från en vis plats och tid kan tillkännage sig en specifik kultur som kan förklara 

många av en individs kännetecken och utmärkande egenskaper. Därför kan vi förstå att 

identitet och kultur har ett nära samband och i samspel skapar individens upplevda jag 

identitet. På så sätt blir det möjligt att urskilja grupper eller individers kulturella tillhörighet 

och identitet i ett socialt sammanhang. Genom intervjupersonernas historier kan vi följa 

intensiva berättelser som alla vittnar om hur intervjupersonerna skapat ett sammanhang som i 

sin tur ligger till grund för deras upplevda jag identitet. Vi kan också se att denna jag identitet 

i samspel med den sociala omgivningen blir misskrediterad och på så sätt skapas en (för 

intervjupersonerna) ogynnsam kategoriserande och stigmatiserande social identitet. Men 

intervjupersonerna försöker dock bemöta detta på olika sätt. Vi kan exempelvis se att Anna 

och Elin bokstavligen uttryckt att de inte bryr sig om sin svenska identitet och att de 

egentligen bara identifierar sig som muslimer. Men detta är egentligen ett dubbelt budskap då 

både Anna och Elin vid andra tillfällen under intervjun uttryckt genom känslosamma 

berättelser om hur de känt sig kategoriserade och stigmatiserade då deras svenska identitet 

ifrågasatts. Anna har beskrivit hur hon känt sig kategoriserad av budbäraren utanför 

matbutiken, då hon upplevde budbäraren misstagit henne för en utlandsfödd och hade därför 

en kränkande attityd mot henne. Elin har i sitt känslosamma utfall och oro vidhållit att hennes 

svenska identitet är ifrågasatt av lärarna och eleverna på komvux. I Sofia, My och Ronjas fall 

ser vi ett mer positiv och kreaktiv uttryck för den svenska och muslimska identiteten som här i 

samspel konstrueras och rekonstrueras.  
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Trots intervjupersonernas olika attityder till den svenska identiteten kan vi ändå se att 

samtliga intervjupersoner försöker på olika sätt skapa strategier för att undgå olika tribalism 

stigma och motverka den negativa sociala identiteten. Exempelvis genom att för den sociala 

omgivningen, försöka neutralisera den negativa bilden av islam genom att framhålla sin 

upplevda svenska jag identitet, eller genom att utlysa mer aktivt engagemang för att 

neutralisera bilden av islam eller som i Ronjas fall framhäva en svensk islam där svensk 

kultur, moral och etik kan rymmas i (ibid. enl. Castells, s.19, Goffman, 2011/1963, s.12, 117).  

Utifrån Goffmans (2011/1963) beskrivning av stigma symbol blir det genom analysen skäligt 

att avgöra hijaben som ett stigmatecken som för den sociala omgivningen förknippas med en 

negativ virtuell social identitet. Detta faktum spelar en avgörande roll i intervjupersonernas 

identitetsskapande och omgivningens förståelse av deras identitet. Intervjupersonerna 

upplever att deras jag identitet som här kretsar mycket kring den svenska identiteten, blir 

ifrågasatt på en avgörande nivå av den sociala omgivningen. Vi kan genom intervjuerna följa 

historier som visar på att de i flera situationer förväxlats och identifierats som ”invandrare” 

(ibid. s.52-53, 9-10). Genom Hagströms (2006) diskussion om sambandet mellan namn, 

kultur och identitet kan vi förstå varför intervjupersonernas identitet förringas av den sociala 

omgivningen fastän intervjupersonerna upplever en stark svensk jag identitet. Detta blir 

särskilt tydligt i de situationer där tjejernas typiska ”svenska namn” blir ifrågasatt, som i 

Sofias fall på högskolan där läraren försökte omvandla hennes namn så att det i benämningen 

låter främmande och ”utländskt”. Eller som i Elins berättelser om attityder och relationer på 

komvux där hennes typiska svenska namn blir ett avgörande drag som identifierar henne som 

en svensk muslims, vilket i hennes fall får negativa konsekvenser (ibid. s.22). 

 

6. Avslutande diskussion 

Här kommer jag att föra en sammanfattande och avslutande diskussion om studiens resultat 

och analys. Det första som kommer att diskuteras är intervjupersonernas egna attityder och 

relationer till den sociala omgivningen. Genom konversionsberättelsernas kronologiska 

struktur har jag analyserat olika faktorer utifrån ett innan och efter perspektiv (konversion och 

hijab). Här kan vi se att samtliga intervjupersoner har ett tydligt innan och efter perspektiv 

genom vilka de kunnat konstruera en ny bild av sig själva, som står i kontrast till hur de 

upplevde sina attityder och relationer innan konverteringen, detta genom en stark känsla av 

gott och ont, där gamla strukturer och attityder kopplas med onda handlingar och de nya 

attityderna och strukturerna definieras som rena och inordnade efter Guds vilja och väg, alltså 

det ”goda”. De upplever ofta att konversionen bidragit till en medvetenhet kring moraliska 
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och etiska strukturer som lyfts fram i sociala sammanhang. Ett exempel är hur de tar avstånd 

från olika strukturer som innan konverteringen varit oproblematiska för dem. I Sofias fall kan 

vi se att hon nu på alla sätt försöker närma sig sina föräldrar och upplever att hon är mycket 

mer tolerant nu. Detta även om Sofias föräldrar på alla sätt opponerat sig mot hennes val att 

konvertera och bära hijab. Samma toleranta attityd och förhållningssätt mot föräldrar 

framkommer i alla intervjupersonernas fall. Intervjupersonerna har förklarat att detta i stort 

grundar sig i islams påbud om att visa särskild respekt mot föräldrarna. Samma villkorslösa 

tolerans framkommer inte i berättelserna om relationer till den sociala omgivningen. Här kan 

vi se att intervjupersonerna å ena sidan uttrycker bestörtning över att de inte har kontakt med 

gamla vänner och syskon, samtidigt är de medvetna att de gamla vännernas levnadssätt och 

vanor inte längre går ihop med deras (intervjupersonernas) nya levnadssätt, vanor och 

förhållningssätt till sin livsvärld. Med anledning av detta har intervjupersonerna mer eller 

mindre accepterat separationer från familj och vänner, trots processens smärtsamma innebörd. 

Exempelvis kan vi i Ronjas fall se att hon till och med skiljde sig på grund av att hennes man 

inte levde i enlighet med religionens praktiker som bön och fasta eller Anna som mer eller 

mindre accepterat separationen från syskonen, och totalt tagit avstånd från sina gamla mål och 

kontakter. Med anledning av det som behandlats här kan vi säga att konverteringen totalt 

format och påverkat intervjupersonernas attityder och relationer. Både deras egen attityd till 

sitt liv, men även deras attityder och relationer till den sociala omgivningen. Detta har i sin tur 

format och förstärkt intervjupersonernas muslimska identitet på flera sätt. Genom kontrastiv 

självidentifiering har intervjupersonerna skapat en förståelse för det som kan uppfattas som 

goda och onda attityder och relationer. Relationen till föräldrarna, även om den är destruktiv 

har tolkats som en god relation, medan relationen till gamla vänner och gamla attityder, tolkar 

intervjupersonerna som onda relationer. Detta är ett resultat av självidentifierande och 

självkategoriserande strukturer som i sin tur skapar en ”vi” (muslimer) och dem (icke 

muslimer) känsla som baseras på idén kring ”gott” och ”ont” (jfr. Lange, 2001. Sjöqvist, 

2006).  

 

I nästa steg kan vi se att hijaben har en avgörande roll för intervjupersonernas upplevda jag 

identitet samt den sociala identiteten, vilket i sin tur är den största bidragande faktorn till den 

sociala omgivningens stigmatiserande, kategoriserande attityder och relationer till 

intervjupersonerna. Vi kan här omedelbart fastslå att intervjupersonernas hijab har för den 

sociala omgivningen, ett indelande och etiketterande värde som leder till att attityderna, 

relationerna och bemötandena direkt blir diskriminerande, kategoriserande och 
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stigmatiserande. Därmed kan vi konstatera att hijaben fungerar som en stigmasymbol i sociala 

relationer, som även för den sociala omgivningen symboliserar naivitet och förnedrande för 

den som bär den. Förutom hijaben finner vi även andra faktorer som i förbindelse till hijaben 

blir till stigmasymboler, som exempelvis intervjupersonernas namn, majoritetskulturen, islam 

och svensk identitet. Genom att sätta dessa attribut i förhållande till varandra kan vi förstå att 

intervjupersonernas sociala identitet konstrueras mycket kring hijaben som både fungerar som 

stigmasymbol, men även förmedlar att intervjupersonerna har tillkännagett sig en 

”främmande” religion och kultur, vilket leder till att negativa virtuella sociala 

identitetsmekanismer sätts i rullning. Detta resulterar i att kategoriseringsprocesser och 

mekanismer definierar intervjupersonerna som ”dem” eller den ”främmande”. I dessa 

kategoriseringsmekanismer är det först och främst skillnaderna som definieras, och som får 

utrymme när den sociala omgivningen konstruerar intervju personernas identitet. Här igenom 

kan vi säga att hijaben är det attribut som har högst visibilitetsvärde och därför kan vi först 

och främst säga att den kategorisering och stigmatisering som intervjupersonerna får uppleva, 

är ett resultat av den sociala omgivningens negativa syn på intervjupersonernas religion och 

hijab, då hijaben även representerar islam. Hijaben avvecklar intervjupersonerna på deras 

upplevda jag identitet (den svenska identiteten), vilket leder till att de i relation till den sociala 

omgivningen ses och uppfattas som invandrare, utlänningar och anomalier. Härmed förlorar 

de även sin majoritetsstatus och förvandlas till minoriteter (jfr. Goffman, 2011/1963. Lange, 

2001. Hagström, 2006).  
 
7. Förslag till vidare forskning 

Genom studien har ett antal intressanta företeelser uppenbarats, som skulle kunna bana vägen 

för vidare forskning inom ämnet. Den mest intressanta som jag själv reagerat på är hur 

konvertiter tas emot av mottagargruppen, samt vilka sociala strukturer och mekanismer detta 

leder till. Fortsätter diskrimineringen även inom den sociala gruppen, får konvertiterna en 

självklar plats vid sidan av den muslimska majoritetsgruppen eller får konvertiterna en högre 

status, då de i början tillhört den svenska majoritetsgruppen. 

 

8. Definition av begrepp 

Hijab: Den arabiska termen för den muslimska kvinnans ”huvudbonad” är hijab. Många 

kallar även denna hijab för slöja eller sjal, men jag väljer att använda mig av begreppet hijab i 

respekt för den av mina informanter som uttryckte en olust över begreppet slöja. 
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Social omgivning: Menar jag samhället och individer som omger oss. Social: Relaterar i sin 

tur till medborgerlig, skildrar andra; i utvidgad betydelse omvårdnads, sällskaplig.  

Konversion: Innebär den officiellt fastställda rit som en person genomgår när denne 

konverterar till en religion. Men begreppet kan också förstås i en djupare mening som den 

process som konvertering till en ny religion innebär.  

Hedonism: Är en teori som definierar människans strävan efter njutning. Enligt hedonismen 

är detta människans största bedrift. 

Etikettering: Etikettering är en process som inleds då mäniskor utifrån vissa egenskaper som 

tillskrivs stor betydelse, stigmatiserar en annan individ eller grupp.  

Livsvärlden: Är ett filosofiskt begrepp som även används inom samhällsvetenskap och syftar 

till de förnimbara, subjektiva världen såsom individen upplever den.   

Alhamdulillah: Tack gode Gud. 

Inshallah: Om Gud vill. 
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Bilaga 1 
 
Inledande frågor 

1. Varför valde du att konvertera till islam? 

2. Varför valde du att bära hijab? 

Förändringar av ”jaget” och relationer efter konverteringen och hijab 

3. Vad blev den största förändringen för dig när du konverterade? 

4. Hur förändrades du i dina attityder efter att du valde att konvertera och bära hijab? 

5. Hur förändrades andras attityder till dig efter att du valde att konvertera och bära 

hijab?  

6. Hur ändrades du i dina relationer när du konverterade? 

7. Hur förändrades andras relationer till dig? 

Identitet 

8. Vad är identitet för dig? (följdfråga). Vad identifierar dig som person?  

9. Upplever du att din konvertering och valet att bära hijab förändrade din identitet? I så 

fall, hur? 

10. Upplever du att du har två olika kulturer? 

11. Upplever du att andra ser dig som en person som har två olika kulturer?  

12. Hur upplever du att din livssituation och livsvillkor förändrats efter att du valde att 

konvertera och bära hijab? 

Förändringar i bemötandet efter konverteringen och hijab 

13. Känner du någon skillnad i bemötandena innan och efter konverteringen och hijaben? 

14. Hur upplevde du att högskolans/arbetsplatsen lärare/chefer och kollegor bemöter dig 

före respektive efter du konverterade? 

15. Hur upplevde du bemötandet av högskolans elever/kunder före respektive efter du 

konverterade? 

16. Vad kan högskolan/arbetsplatsen göra för att skapa en bättre interkulturell miljö? 

(Interkulturellt, dvs. att öppet, nyfiket, respektfullt och i ett positivt klimat möta andra) 

17. Har bemötandena förändrats med tiden? 

Sammanfattande frågor  

18. Vad har förvånat dig mest i den här processen?  

19. Är det något annat du vill tillägga? 

 


