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Sammanfattning  

Denna studie riktar fokus på slöjans betydelse för konvertiters identitetsskapande och 

omgivningens reaktioner på deras synliga muslimska identitet. Tidigare forskning har visat att 

västerländska konvertiters slöjbärande är förknippat med deras identitet och att konvertiter 

vittnar om negativa bemötanden från omgivningen efter att ha tagit på sig slöja. Då vi inte 

funnit någon svensk sociologisk studie som undersöker hur konvertiter skapar mening kring 

sitt slöjbärande hoppas vi med vår studie kunna fylla en sådan kunskapslucka. Studiens syfte 

är att utifrån en fenomenologisk forskningsansats undersöka hur konvertiters slöjbärande är 

kopplat till deras identitetsskapande samt vilka strategier konvertiter tillämpar mot bakgrund 

av deras erfarenheter av negativa bemötanden i offentlighetens rum. Studiens empiriska 

material baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio kvinnor i åldrarna 23–57 

år. Materialet har analyserats utifrån vårt teoretiska ramverk bestående av Sara Ahmeds och 

Tobias Hübinettes teorier inspirerade av ett postkolonialt perspektiv samt Richard Jenkins 

sociala identitetsteori. Resultatet visar att de undersökta konvertiternas slöjbärande görs 

meningsfullt då denna praktik möjliggör för dem att manifestera sin religiösa identitet. Efter 

att ha blivit synliga muslimer bemöts dock konvertiterna på ett negativt sätt från 

omgivningen. Dessa negativa erfarenheter pekar på att konvertiterna utsätts för 

rasifieringsprocesser på basis av deras synliga muslimska identitet, vilket gjort att deras 

inträde i vita rum försvårats. Som en konsekvens av detta tillämpar konvertiterna olika 

förebyggande strategier såsom att överprestera, hävda sig och tala extra bra svenska i mötet 

med andra människor. Några av studiens viktigaste slutsatser är att slöjan utgör en stark 

identitetsmarkör och att konvertiterna på grund av sina sjalbeklädda kroppar rasifieras och 

exkluderas från svenskheten. 

Nyckelord  

Kvinnliga slöjbärande konvertiter, identitet, rasifiering 
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1.Inledning  

Islam räknas idag som en av världens snabbast växande religioner, vilket delvis kan förklaras 

med att människor väljer att konvertera till islam (van Nieuwkerk 2008, s. 431). Under 1990-

talet och början av 2000-talet var det sällsynt att västerlänningar konverterade till islam 

(Roald 2012, s. 347). Den lilla skara av islamkonvertiter var då individer som i olika former 

kommit i kontakt med den muslimska världen. Men i takt med att muslimer, under 1900-talets 

mitt och framåt, började bosätta sig i västerländska länder, har antalet konversioner till islam 

ökat. Fram till 1990-talet var islamkonversion i hög grad kopplad till personliga möten mellan 

muslimska migranter och västerlänningar. I huvudsak konverterade kvinnor, men också män, 

efter att ha träffat en muslimsk partner. Under 1990-talet och framåt har dock denna 

könsskillnad jämnats ut med ett ökat antal manliga konvertiter (ibid s. 347). Idag finns flera 

förklaringar till varför människor antar islam. Vanliga orsaker har beskrivits som svår 

barndom, sociala kriser, möten med muslimer som introducerat islam, synen på islam som en 

”logisk” religion och kritik mot kristendomens teologi (Roald 2004, s. 91–106). Ytterligare 

motiv till människors val av islam är en riktad kritik mot den västerländska materialismen och 

synen på islam som förenlig med den moderna vetenskapen, en familjecentrerad livsstil och 

könstraditionella roller (Haddad 2006, s. 28, 33–35). 

Frågor som rör islam och muslimer tycks ha blivit ett aktuellt inslag i både vardagligt samtal 

och medierapportering. En aspekt av detta är att en slöjdebatt blåsts upp till en 

riksangelägenhet i länder runtom i Europa – något som resulterat i att slöjbärande kvinnor 

utsatts för olika former av samhälleliga inskränkningar (Gardell 2010, s. 166). Vidare råder 

det negativa uppfattningar om islam och muslimer i större delar av Europa, vilket ofta är 

förknippat med stereotypa och negativa mediebilder (Larsson 2006, s. 23–24). Men i skuggan 

av en allmänt negativ inställning mot islam och muslimer, tycks det också finnas dem som 

attraheras av islam - de som konverterar till islam. 

Kvinnlig konversion till islam är omtvistat. Inte sällan upplever kvinnor som konverterat till 

islam och börjat bära slöja att dem möter motstånd i form av negativa bemötanden och 

attityder från sin sociala omgivning. En förklaringsmodell, menar Roald, är kvinnornas 

slöjbruk som inte anses vara förenlig med synen på jämställdhet och kvinnlig frigörelse som 

råder i västvärlden. Enligt en sådan logik tycks det obegripligt att svenska ”frigjorda” kvinnor 

valt att anamma en ”kvinnoförtryckande religion” (Roald 2003, s. 101, 107,111). På liknande 
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vis pekar van Nieuwkerk på att valet till att konvertera till islam ofta betraktas som ologiskt 

bland konvertiters anhöriga. Samtidigt som de är misstänksamt inställda till om konversionen 

och slöjbärandet verkligen är ett intellektuellt och fritt val som konvertiterna själva hävdar. 

Istället finns det hos konvertiters anhöriga en övertygelse om att kvinnorna är tvingade av sina 

män, eftersom kvinnors val av islam uppfattas som irrationellt och i strid med ”kvinnliga” 

intressen (van Nieuwkerk 2008, s. 431–432). 

Inom ett svenskt forskningsfält har det gjorts studier om kvinnlig konversion till islam, som 

behandlat orsaker till konversion, synen på sexualitet, genus, identitet och femininitet (Roald 

2004, Mansson McGinty 2002, Sultan 2006). Då vi inte funnit någon sociologisk studie som 

med en fenomenologisk forskningsansats undersöker hur kvinnliga konvertiter skapar mening 

kring sitt slöjbärande hoppas vi med vår studie kunna fylla en sådan kunskapslucka. Att 

människor med svensk bakgrund väljer att bli muslimer tyder på att islam blir ett alltmer givet 

och betydelsefullt inslag i svenskt samhällsliv. Att kvinnliga konvertiter dessutom väljer att 

manifestera sin religiösa tillhörighet genom att bära slöja gör att frågor som rör identitet 

verkar aktuella. Därför är det av intresse att undersöka kvinnliga konvertiters levda 

erfarenheter av att bära slöja i offentlighetens rum och hur de skapar mening kring sitt 

slöjbärande. 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnliga konvertiters upplevelser av att passera 

som synliga muslimer och hur de ser på sitt slöjbärande. Att passera förstår vi i denna studie i 

dubbel bemärkelse. Det handlar både om att kroppsligt förflytta sig medan den sociala 

omgivningen positionerar och läser den passerandes kropp utifrån dess fysiska attribut och 

därmed uppfattar denna baserat på olika antaganden. Med detta följer också vårt antagande 

om att ett sådant passerande ser olika ut för olika kroppar. Studien intresserar sig för att förstå 

hur konvertiter skapar mening kring sitt slöjbärande och på vilket sätt detta är relaterat till 

deras identitetsskapande. En annan central fråga att söka svar på är om studiens studerade 

kvinnor har erfarenheter av att bli rasifierade och att få sin svenskhet ifrågasatt. Härmed 

medföljer ett ytterligare fokus: att undersöka på vilket sätt kvinnorna bemöter de reaktioner 

som de får av att passera som synliga muslimer. Detta undersöks genom att intervjua tio 

kvinnliga konvertiter till islam bosatta i Sverige. För att söka svar på dessa frågor använder vi 

oss av dessa tre frågeställningar: 
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• Hur är intervjupersonernas slöjbärande kopplat till deras identitetsskapande? 

• Vilka erfarenheter har intervjupersonerna av att passera som synliga muslimer i 

offentlighetens rum? 

• Vilka strategier tillämpar intervjupersonerna i mötet med andra människor mot 

bakgrund av deras erfarenheter av att passera som synliga muslimer? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition struktureras utifrån ordningen inledning, tidigare forskning, teoretiskt 

ramverk, metod, analys- och resultat, samt diskussion. I uppsatsens inledande kapitel får 

läsaren en kort bakgrund till studiens ämne, syftet med studien och dess frågeställningar. I 

kapitel två presenteras tidigare forskningsresultat inom det studerade ämnet som vi anser vara 

relevant i relation till studiens syfte och frågeställningar. Det tredje kapitlet består av vårt 

teoretiska ramverk som behandlar våra valda teorier och begrepp som senare används i 

analysen av materialet. I uppsatsens fjärde kapitel presenteras studiens metodologiska val där 

vi redogör för metodansats, insamling av empiriskt material, kodnings- och analysteknik, 

metodologiska reflektioner, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. Vidare 

presenterar vi vår analys och resultat i det femte kapitlet i vilket materialet har kodats och 

analyserats utifrån de valda teorierna. Slutligen för vi en diskussion utifrån syfte och 

frågeställningar, tidigare forskning, teori och metod. Därefter kommer källförteckning och 

bilagor.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som berör västerländska kvinnors konversion till 

islam utifrån fyra centrala teman. I det inledande temat presenteras framträdande forskares 

definition av religiös konversion och orsaker till västerländska kvinnors konversion till islam. 

Därefter fokuseras muslimska kvinnors slöjbärande, vilket följs av konvertiters förhandlingar 

mellan sina nationella och religiösa identiteter. 

Målet med denna forskningsöversikt är att ge en överskådlig bild över vad det innebär för 

västerländska kvinnor att konvertera till islam, hur de förhåller sig till sina nationella och 

religiösa identiteter och vilka upplevelser de har av att bära slöja. De forskningsresultat som 

presenteras härrör från utöver sociologin dess närbesläktade discipliner såsom teologi, 

etnicitet- och migrationsstudier, feministiska studier, etnologi och antropologi. Kapitlet 

avslutas med en summering av de teman som presenterats och en diskussion om hur denna 

studie kan positioneras i rådande forskningsläge. 

2.1 Den religiösa konversionens process 

Ett centralt tema i studier av konversion till islam är att definiera och beskriva den religiösa 

konversionen. Flera studier som gjorts om konversion till islam visar att det rör sig som en 

process som sker under en längre tid och som innebär en dynamisk, mångfacetterad och 

komplex process som ser olika ut för olika konvertiter (Woodlock 2010, s. 267, van 

Nieuwkerk 2006, s. 2, 11, Köse 1996, s. 66, Sultán 1999, s. 326).  

Ali Köse förstår konversionens komplexa och successiva process som ett personligt tillstånd 

hos individen under en längre period, snarare en något som sker från en dag till en annan 

(Köse 1996, s. 66). Köse som har studerat brittiska konvertiter menar att deras beslut till att 

konvertera baserades på kognitiva och intellektuella dynamiker i deras liv. Deras 

huvudsakliga motivation till att konvertera var dels för att ge deras liv en större mening, dels 

för att identifiera sig med en (religiös) gemenskap, som ett alternativ till det sekulariserade 

brittiska samhället som de menade gjorde inskränkningar på religionen. Med andra ord 

innebar deras konversion inte enbart ett byte från kristendomen till islam, utan också från en 

sekulär livsstil till en religiös livsstil (Köse 1999, s. 310). Konvertiterna var starkt kritiska 

både till den kristna läran och hur religionen fick en alltmer marginaliserad roll i samhället 

och i deras egna liv, vilket blev resultatet av ett sökande efter ett religiöst engagemang. Deras 

konversion till islam möjliggjorde att på ett enklare sätt orientera deras vardagsliv i en religiös 
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riktning, eftersom islam erbjöd flera praktiska tillvägagångssätt till att uppnå för dem ett 

meningsfullt privat och socialt liv (Köse 1999, s. 301). 

Konversion till islam har också beskrivits som ett förkroppsligande av ens religiösa identitet. 

Karin van Nieuwkerk som studerat konvertiter i Nederländerna menar att konversion som 

fenomen är förkroppsligad såtillvida att konvertiteter med sin kropp ger uttryck för vilka de 

är. Förkroppsligandet menar hon sker genom nya religiösa praktiker (bön, fasta och att 

förhålla sig till matföreskrifter), synligt förändrade identitetsmarkörer (slöjbärande) och 

förändringar i sociala och kulturella praktiker (könssegregering) (van Nieuwkerk 2006, s. 4). 

Kroppen används alltså som ett redskap i anammandet av konvertiters religiösa engagemang 

på en daglig basis. 

Ett annat bidrag till definitionen av konversion till islam har gjorts av Anne-Sofie Roald. 

Roald redogör för konvertiters konversionsprocess tiden efter konversionen ägt rum i 

förhållande till interaktionen med födda muslimer. Hon presenterar fyra faser (”zealotry”, 

besvikelse, acceptans och sekularisering) som hon menar att konvertiter går igenom efter att 

ha konverterat till islam (Roald 2012, s. 347–348). Den första fasen menar hon innebär en 

slags ”fanatism” där konvertiter tenderar att bli ”more royal than the king” (ibid s.347). I den 

andra fasen upplever konvertiter en besvikelse över den nya muslimska gemenskapen. Detta 

medför att de i nästkommande fas accepterar att muslimer är ”vanliga” felande människor 

snarare än helgon som fullständigt lever i enighet med islamiska ideal. Det fjärde steget 

medför en sekularisering där konvertiter tenderar att anta en mer personlig attityd till 

religionen, där en del fortsätter att praktisera religionen medan andra övergår till att bli icke-

praktiserande muslimer (ibid s. 347). 

2.2 Orsaker till kvinnlig konversion till islam 

Åtskilliga västerländska studier har visat en mängd variationer bland motiv till kvinnlig 

konversion till islam. Nedan presenteras motiv som berör alternativ femininitet och kritik till 

kristendomen. 

Undersökningar med kvinnliga konvertiter i Sverige (Sultán 1999, 325, McGinty 2006, 85, 

88–91, 2002, s. 153–155, 2007, 475, 477–478), i Storbritannien (Köse 1999, 309), i 

Nederländerna (van Nieuwkerk 2008, 432, 440) i USA (Haddad 2006, 33–35), och (Raja 

2014, 3, 9–10) pekar på att kvinnor tenderar att konvertera till islam på grund av att de 
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attraheras av en alternativ syn på femininitet och genusroller som de menar att islam kan 

erbjuda. 

Madeleine Sultán Sjöqvist har i svenska kvinnors konversionsberättelser funnit olika 

värderingar och livsstilar som lett till att kvinnorna sökt sig till islam. Ett återkommande tema 

var kvinnornas essentiella syn på kvinnlighet och manlighet; att kvinnor och män är biologiskt 

olika (dock jämlika) och därav försedda med olika samhällsuppgifter, uppfattningen om en 

patriarkal kärnfamilj som bäst lämpad, kvinnans moderskap som upphöjd, och en önskan om 

att leva familjecentrerat, som de menade var förenligt med islam. Vilket sedan motiverade de 

till att bli muslimer (Sultán Sjöqvist 1999, s. 327–328). 

I linje med Sultán Sjöqvist visar Anna Mansson McGinty att kvinnliga konvertiters sökande 

efter en alternativ kvinnosyn och alternativa genusroller ledde dem till islam. Mansson 

McGinty skriver att kvinnorna förhåller sig till både ”västerländska” idéer och ”islamiska” 

idéer, vilka de förstår ur en feministisk synpunkt. Detta medför ofta en kritisk inställning till 

både ”svenska” och ”muslimska” budskap om hur kvinnor böra vara och bete sig. Förståelsen 

av islam innebär för kvinnorna en kritisk analys av dominerande misogyna religiösa budskap. 

Islam tolkar de bortom kvinnligt förtryck och förenad med jämlikhet mellan könen, 

individuell frihet, kvinnors rättighet till att förvärvsarbeta och vara ekonomiskt självständig, 

trots makens skyldighet till att försörja henne ekonomiskt. Samtidigt riktar kvinnorna kritik 

till västerländska samhällens materialism, individualism, skönhetsideal, bristande moral, 

svaga familjeband, där kvinnor mer eller mindre är tvungna att förvärvsarbeta, och att vara 

mamma är lite respekterat och värderat. Ett sätt för dem att göra motstånd mot objektifiering 

av den kvinnliga kroppen som de menar är ett rådande fenomen i västvärlden är att bära slöja. 

Med hjälp av sitt slöjbärande skapar de en privat och gömd sfär för sin kropp bortom den 

rådande objektifieringen, vilket ger dem kontroll över sin egen kropp. (Mansson McGinty 

2007, s. 477–481). 

Ett annat vanligt förekommande motiv bland kvinnliga konvertiter till islam är en riktad kritik 

till den kristna läran (Haddad 2006, s. 29, King 2017, s. 460, Roald 2004, s. 103, Poston 1992, 

s. 177–178). Detta motiv är dock mindre vanligt bland skandinaviska konvertiter på grund av 

deras avsaknad av en religiös bakgrund jämfört med amerikanska och brittiska konvertiter 

som innan deras praktiserande av islam varit aktivt kristna (Roald 2004, s. 103). 
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Ebony King har studerat kvinnliga australiensares väg till islam. En central aspekt i 

konvertiternas kritik till kristendomen, menar han, var kopplat till konvertiternas negativa 

erfarenheter av att ha gått i kyrka som barn och vuxnas oförmåga att ge svar på teologiska 

frågor. Frågor om hur treenigheten är beskaffad och Jesus gudomlighet var ständigt frågor 

som kvinnorna under sin barndom sökte svar på men som de vuxna undvek att ge något svar 

på (King 2017, s. 460). På liknande vis redogör Haddad för hur amerikanska kvinnors 

svårigheter med att förstå och acceptera delar av den kristna teologin, i synnerhet 

inkarnationen, treenigheten, Jesus gudomlighet, korsfästelsen och arvsynden, utgjort ett 

viktigt led i processen att konvertera till islam. Som en konsekvens av denna kritik till 

kristendomen ansågs islam vara ett bättre alternativ. De konvertiter som anammade islam som 

ett alternativ till kristendomen, gjorde det med attraktion till islams starka monoteism, och på 

grund av deras förståelse av islam som en rationell religion med vetenskaplig förankring 

(Haddad 2006, s. 29–30). 

2.3 Muslimska kvinnors slöjbärande 

Studier om svenska konvertiters slöjbärande och vad slöjan betyder för dem är ett relativt 

outforskat ämne. Inom det internationella forskningsfältet finns däremot ett större utbud av 

studier att tillgå, framför allt utifrån födda kvinnliga muslimers perspektiv. Centralt för detta 

avsnitt är därför internationella studier om födda muslimers slöjbärande utöver de studier som 

hittats om konvertiter. 

Karlsson Minganti (2014), Mansson McGinty (2014), Anderson Droogsma (2007) och Guzik 

(2018) har studerat kvinnors muslimska slöjbärande i Sverige, USA och Kanada och kommit 

fram till att slöjan är starkt förknippat med deras identitetsskapande. 

Elysia Guzik har undersökt hur kanadensiska konvertiter till islam söker, utvecklar och 

sprider information som är relaterad till deras konversion och hur dessa praktiker förmedlar 

och konstruerar deras religiösa identitet (Guzik 2018, s. 353). Guzik menar att muslimska 

konvertiter använder kroppen som en religiös symbol. Genom att klä sina kroppar med 

religiöst symboliska kläder, till exempel slöja, kommunicerar de sin religiösa identitet (Guzik 

2018, s. 351, 359). Guzik kallar dessa klädpraktiker för informativa praktiker. Genom att 

anamma dessa akter förmedlar konvertiterna information om sig själva till andra i 

omgivningen som åskådar de. På liknande vis funkar praktikerna som en hjälp att offentligt 

självidentifiera sig med en specifik religiös grupp. Åskådarna ”läser” och tolkar 

informationen som konvertiterna förmedlar via sina kroppar (ibid s. 359) 
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Anderson Droogsma betonar att slöjan fungerar som en viktig symbol för muslimsk identitet 

särskilt viktig för konvertiter, då den utgör en ingång till ett muslimskt samfund. Tack vare 

slöjan, definierades de som muslimer, vilket förstärker bandet med andra muslimska kvinnor 

(Anderson Droogsma 2007, s. 301–302).  

Mansson McGinty argumenterar för att amerikanska muslimska kvinnors slöjbärande är 

intimt förenat med kroppsliga och emotionella erfarenheter. Kvinnorna ser sig själva 

personifiera islam offentligt. Deras sätt att förkroppsliga och internalisera slöjan som en 

religiös symbol är emotionellt förankrat både i jaget och i relation till Gud. Genom 

slöjbärandet internaliserar kvinnorna islamisk fromhet och disciplin och förkroppsligar en 

muslimsk identitet. Slöjan kan därav förklaras som en ”uniform” till jaget, som en form av 

självdisciplin, som hjälper kvinnorna att guida och stärka dem i deras strävan att uppnå 

islamiska idéer om ett anständigt kvinnligt uppförande (Mansson McGinty 2014, s. 691). 

På liknande vis talar Karlsson Minganti om slöjan som inte bara en klädpraktik utan minst 

lika förankrad i idéer om anständigt uppföranden för de undersökta muslimska kvinnorna i 

Sverige. Hon beskriver slöjan som ett helhetspaket kombinerat med kvinnlig kläd- och 

uppförandekod (Karlsson Minganti 2014, s. 229–230). Iklädd slöjan positioneras kvinnorna 

som fromma ambassadörer för islam och förväntas därav att bete sig på ett korrekt sätt – ett 

”islamiskt” sätt. Deras slöjbärande medför ett förkroppsligande av islam och den 

muslimska/islamiska umman (ibid s. 231–232).  

I linje med ovannämnda forskare relaterar Anderson Droogsma slöjan till amerikanska 

kvinnors strävan att med sitt uppförande visa på goda exempel som muslimska kvinnor i 

vardagliga interaktioner. De studerade kvinnorna beskriver slöjan som en ”behaviour check” 

att påminnas om innan de agerar i olika sammanhang. Slöjbruket utgör också en religiös 

påminnelse till kvinnorna om att leva i enighet med Guds vilja. Slöjan hjälper kvinnorna att 

inrätta sitt uppförande i enighet med sina religiösa värderingar (Anderson Droogsma 2007, s. 

304). 

Att representera islam i form av att bära slöja har också visats sig vara kopplat till aktivism. 

Karlsson Minganti beskriver slöjan som ett verktyg i kvinnornas utövande av islamisk 

aktivism (ibid s. 264). Slöjbärandet menar Karlsson Minganti fungerar som en del av 

kvinnornas dawa-bidrag, som både betonar vikten av att se inåt mot en själv och se utåt mot 

muslimer liksom icke-muslimer (Karlsson Minganti 2014, s. 231–232). Genom att bära slöja 
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och utåt sett visa att de är muslimer önskar kvinnorna vara förebilder för andra ungdomar med 

muslimsk bakgrund. Kvinnorna berättar om deras förhoppning om att fler av Sveriges 

ungdomar med muslimsk bakgrund ska bli praktiserade muslimer och leva enligt ”sanna” 

islamiska ideal. De studerade kvinnorna såg det som viktigt att ungdomar är stolta över att 

vara muslimer och också visar sina muslimska identiteter i form av islamisk klädsel (ibid s. 

231–232).  

Mansson McGinty för ett liknande resonemang. Bland hennes studerade kvinnor innebar 

deras slöjbruk en viktig roll i en förkroppsligad och politisk synlighet som också fungerade 

som en form av aktivism. Eftersom kvinnorna offentligt förkroppsligade en muslimsk 

identitet var deras aktivistiska insatser av större kraft, då deras aktivism bland annat byggde 

på att agera mot och motbevisa stereotypa fördomar om muslimska kvinnor. I sina projekt i 

att sprida kunskap om islam på ett samhälleligt plan och att närvara och företräda som synligt 

muslimska kvinnor kunde de inte bara visa islams närvaro i staden utan också hävda sin 

tillhörighet där (Mansson McGinty 2014, s. 694–695). 

Även Anderson Droogsma pekar på sjalbeklädda kvinnors tendens att ha för vana att 

motbevisa människors stereotypa fördomar om muslimska kvinnor genom att agera på ett 

sådant sätt som beslöjade kvinnor ”inte förväntas göra” (Anderson Droogsma 2007, s. 303). 

Detta behov av att motbevisa allmänna stereotyper vittnade även de studerade kvinnorna i 

Karlsson Mingantis studie om. Mot bakgrund av risken för att stämplas som bakåtsträvande 

hände det emellanåt att kvinnorna iscensatte ”muslimsk tjej i sjal” genom att agera subversivt, 

i form av att ta plats, vara ful i mun och gestikulera yvigt – ett uppförande i kontrast vad 

omgivningen förväntat sig från en sjalbeklädd kvinna (Karlsson Minganti 2014, s. 236).  

2.4 Negotierande nationell och religiös identitet 

I de något nyare studierna som presenteras i denna forskningsöversikt har flera forskare 

fokuserat muslimska konvertiters förhandlingar av sina nationella och religiösa identiteter 

(van Nieuwkerk 2004, Midden 2018, Jensen 2008, Ozyurek 2015, Manson McGinty 2006). 

Jensen som studerat danska konvertiter till islam drar flera slutsatser kring de studerade 

konvertiternas syn på deras nationella och religiösa tillhörighet. I Danmark uppfattas det som 

”odanskt” att markera sin religiositet offentligt, till exempel genom att som kvinna bära slöja. 

En rådande polarisering mellan ”danska” och ”muslimska” värderingar speglar den 

dominerande diskursen om ”danskar” och ”muslimer”, som baseras på ett ”vi” och ”dom”-
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tänkande. Till följd av detta betraktas danskar som konverterar till islam som ”de andra” 

synonymt med att ha invandrat till Danmark. Konvertiter uppfattas också som motsägelsefulla 

och farliga varelser som leder till ett hot mot landets nationella enhet (Jensen 2008, s. 390). 

Med anledning av detta möter konvertiterna ofta motstånd från sina anhöriga när de berättar 

om konversionen, varpå motståndet når sin höjdpunkt, då konvertiterna börjar manifestera sin 

nyvunna religiösa identitet, till exempel genom att ta på sig slöja. Konversion till islam ses 

som synonymt med att ha övergivit sin danska identitet (ibid s. 398). 

Mot bakgrund av detta skriver Jensen att konvertiter ofta beskriver sig själva som klämda 

mellan sina två tillhörigheter: danskar och muslimer. Annorlunda uttryckt känner de sig 

splittrade mellan den danska kulturen och den muslimska kulturen. En aspekt av detta är att 

konvertiterna saknar ett muslimskt socialt nätverk då de inte är födda i en muslimsk familj, 

vilket anspelar på några av de studerade konvertiternas upplevda situation som ”föräldralösa”. 

De beskriver sig själva som annorlunda både bland danskar och födda muslimer, vilket gör att 

de har svårt att passa in någon av kategorierna. Enligt Jensen speglar sig konvertiter i sitt 

”jag” som representerar deras biologiska familj och övergripande dominerande diskurs om 

dansk kultur, genom vilken de också ser sig som annorlunda: som icke-danskar och 

exkluderade från det danska samhället. Till följd av detta söker sig många gånger konvertiter 

till den egna (konvertit)gruppen och tar avstånd från både danskar och födda muslimer i 

allmänhet (Jensen 2008, s. 400–407). Dessa upplevelser av att vara varken eller, båda två och 

mitt emellan, gör att de symboliskt positioneras i ett liminalt tillstånd (Jensen 2008, s. 401). 

På liknande vis redogör Midden för hur europeiska konvertiter till islam blir exkluderade från 

sina europeiska nationella identiteter på grund av deras nyvunna muslimska praktiker och 

trosuppfattning, då dessa inte ses som kompatibla med den allmänna idéen om vad det innebär 

att vara europé (Midden 2018, s. 691–692). Detta gör att konvertiter uppfattas som förrädare 

till nationen eller i ett större sammanhang till den europeiska kulturen och ”rasen” (Midden s. 

198, van Nieuwkerk 2004, s. 236, Ozyurek 2015, s. 3). Att konvertiter aktivt väljer en religion 

som av allmänheten betraktas som motsägelsefull till europeiska värderingar och som mer och 

mer diskuteras som ett hot mot europeiskt liv, gör att de marginaliseras och ibland också 

ofrivilligt klättrar ned ett steg i deras sociala status (Midden 2018, s. 694). Till följd av detta 

vittnar kvinnliga konvertiter om ett förändrat bemötande från samhället efter att ha tagit på sig 

slöja. Exempelvis av att bli sedda som ”invandrare” och mindre intellektuella. Något som 

resulterat till ett upplevt behov av att ”motbevisa” omgivningens fördomar om muslimska 

kvinnor (van Nieuwkerk 2004, s. 236). 
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Midden understryker dock att konvertiters position i Europa är komplex, då de positioneras 

till att både vara insider och outsider. Samtidigt som de marginaliseras och diskrimineras på 

grund av deras synligt muslimska identitet har de dessutom vissa privilegier som vita 

européer. Midden skriver att rent teoretiskt kan de klä av sig sin muslimska identitet och 

därav återfå sin privilegierade position till skillnad från icke-vita människor som inte har den 

möjligheten (Midden 2018, s. 691–692, 698).  

2.5 Studiens relevans i relation till tidigare forskning 

I denna forskningsöversikt har fyra centrala teman behandlats med utgångspunkt i sociologi 

och dess närbesläktade discipliner. Majoriteten av den forskning som presenterats är 

internationell. Därför vill vi argumentera för att det överlag råder en kunskapslucka på 

svenska sociologiska studier som behandlar sjalbeklädda konvertiters erfarenheter av att 

passera offentligt, och i synnerhet studier om konvertiters meningsskapande kring att bära 

slöja. Denna undersökning är därför relevant i förhållande till det rådande forskningsfältet på 

kvinnlig konversion till islam. I denna studie syftar vi till att genom kvinnliga konvertiters 

erfarenheter och upplevelser bidra till en ökad förståelse för hur kvinnorna bemöts offentligt, 

hur de hanterar dessa bemötanden, samt vad deras slöjbärande betyder för deras 

identitetsskapande. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt redovisas vårt teoretiska ramverk som består av texter från Richard Jenkins 

(2008), Tobias Hübinette (2012) och Sara Ahmed (2011). Från Jenkins, Hübinette och Ahmed 

hämtas begrepp som anses vara relevanta teoretiska och analytiska verktyg för att studera 

studiens empiriska material och därmed besvara våra frågeställningar. Vår förståelse är att 

dessa teorier är teoretiskt kompatibla, då de positionerar sig i en socialkonstruktivistisk anda. 

Därav ser vi dessa teoretiska perspektiv som relevanta komplement till varandra, då vår 

uppfattning är att ingen av dem står i strid med varandra. En viktig utgångspunkt i denna 

studie är därför att begrepp som är hämtade från teorierna såsom personlig identitet, social 

identitet, vithet och svenskhet ses som socialt konstruerade, därmed också föränderliga över 

tid.  

Gemensamt för Ahmed och Hübinette är att deras teorier tar utgångspunkt i ett postkolonialt 

perspektiv, vilket är oss till hjälp i denna studie som delvis ämnar undersöka slöjbärande 

konvertiters upplevelser av att passera som synliga muslimer. Ett postkolonialt perspektiv är 

härmed relevant för att undersöka konvertiters eventuella erfarenheter av att rasifieras med 

anledning av deras slöjbärande. Vi vill med andra ord synliggöra på vilka sätt konvertiters 

fysiska attribut tenderar att sammanbindas med vissa kontinenter och vissa egenskaper. Att 

Hübinettes teoretiska resonemang är förankrat i en svensk kontext, gör att hans perspektiv är 

relevant för denna studie som undersöker konvertiter bosatta i Sverige. Med Ahmeds teori vill 

vi bredda och vidareutveckla förståelsen för hur vitheten är konstruerad och hur fenomenet 

passera tar sig uttryck. Vidare kompletteras Ahmed och Hübinette med Jenkins sociala 

identitetsteori. Härifrån hämtas begrepp som är relevanta ur analytisk synpunkt för att söka 

svar på vilka sätt slöjan är betydelsefull för konvertiters identitetsskapande.   

 

3.1 Social identitetsteori 

Från Jenkins sociala identitetsteori hämtas begreppen personlig identitet, social identitet, 

individuell- och kollektiv identifikation och social kategorisering.  

Jenkins menar att vi skapar jaget när vi interagerar med andra, därför är den sociala 

interaktionen med andra människor väsentligt (Jenkins 2008, s. 76). Identitet kan översättas 

på många olika sätt, då det är ett är brett och abstrakt koncept. Jenkins förstår begreppet 

identitet som en kontinuerlig och föränderlig process som är bunden till det sociala samspelet 
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med andra människor (ibid s. 79). Vidare menar han att identiteten består av dels en personlig 

identitet, dels en social identitet. Den personliga identiteten handlar om vad som gör en 

person speciell och vad som skiljer denna från andra individer. Den sociala identiteten avser 

istället vilka grupper vi identifierar oss med. En viktig aspekt som är förenat med social 

identitet är begreppet gruppmedlemskap såtillvida att det är gruppmedlemskapet som talar om 

för individerna i en grupp om vilka de är och hur de ska bete sig på ett passande sätt (ibid s. 

112) 

Social kategorisering menar Jenkins kommer till uttryck när individer kategoriserar sig själva 

och andra i olika grupper. Individer eftersträvar positiv självkänsla, vilket på gruppnivå kan 

innebära att andra grupper behandlas sämre. Syftet blir härmed att förbättra sig själva och höja 

den egna gruppens gemensamma självkänsla. Om en eller flera individer tillhörande gruppen 

inte är tillfredsställda med den sociala identiteten, kan det leda till olika åtgärder, exempelvis 

genom att konkurrera med andra grupper för att skapa eller återskapa en bekräftande 

identifiering (ibid s. 112–113). Således uppstår sociala jämförelser i formandet av sociala 

identiteter, vilka kan komma till uttryck i negativ eller positiv självvärdering.  

Individuell – och kollektiv identifikation menar Jenkins är relaterade till individers förmåga 

att förstå vilka de är och vilka grupper eller kategorier de är medlemmar av. Den individuella 

identifikationen markerar skillnader genom att individer identifieras och identifierar andra. 

Identifikationen görs genom det som särskiljer en från andra på liknande vis som 

identifieringen av andra görs genom det som särskiljer dem från andra (ibid s. 102–103). Den 

kollektiva identifikationen framhäver istället likheter istället för skillnader: vilka likheter en 

individ har med andra, vilka grupper hen upplever sig passa in i eller inte passa in i (ibid s. 

145). Viktigt att notera är dock att skillnader och likheter samexisterar, på så vis att det inte är 

möjligt att uppfatta kollektivet eller gruppen utan att se vad det jämförs med (ibid s. 81).  

 

3.2 Ras, rasifiering, vithet och svenskhet 

Från Hübinette tillämpas begreppen ras, rasifiering, vithet och svenskhet. Hübinette beskriver 

ras som ett sätt att klassificera människor på utifrån synliga och fysiska attribut som 

härstammar från kolonialismens och det ”vetenskapliga” rastänkandets tidsperiod. Denna 

indelning har gjort att vissa kroppar sammanbinds med vissa kontinenter, och blir ibland 

också försedda med vissa läggningar och egenskaper. Det betyder att våra fysiska kroppar 
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spelar roll för hur blir behandlade, betraktade och bemötta, vilket i sin tur påverkar våra liv i 

förlängningen (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & Rosales 2012, s. 14–15). 

Utöver att vara en kategori och föreställning som skapats genom historien och som 

upprätthålls både i social och kulturell mening, beskrivs ras också som en performativ 

handling, enligt Hübinette. Med det innebär att ras görs och iscensätts i all form av 

kommunikation, både bildligt, språkligt och med kroppsliga framträdanden. Exempelvis görs 

ras på en språklig nivå genom ord och uttryck som har en nedsättande karaktär riktade mot 

icke-vita personer (ibid s. 24–25). När ras görs överlag, oavsett hur den kommer till uttryck, 

rör det sig om en process som kallas rasifiering (ibid s. 15). Gemensamt för alla former av 

rasifiering är att icke-vita personer positioneras i en underordnad ställning gentemot vita 

personer som intar en överordnad ställning. På det här sättet ger rasifieringsprocesser upphov 

till annorlundisering, underordning och det icke-normativa i förhållande till den normerande 

och överordnade vitheten (ibid s. 25). 

Viktigt att ha i åtanke dock är att individer inte bara är vita eller icke-vita, utan utgör även 

andra identifikationer eller positioner (ibid s. 21). Hübinette intar härmed ett intersektionellt 

perspektiv i synen på hur rasifiering uppstår, då han menar att ras är intimt förknippat med 

språk. Det finns således en rasifierande dimension i synen på vilka kroppar som förväntas tala 

felfri och flytande svenska och vilka som förväntas bryta på svenska. En konsekvens av detta 

menar Hübinette är att rasifierade personer kan bli tilltalad på andra språk än svenska som 

förväntas vara deras modersmål. Därav sammankopplas icke-vita kroppar med 

utomvästerländska och utländska språk (ibid s. 22). Med det sagt samverkar ras alltid med 

andra kategorier såsom nationalitet, kön, klass, sexualitet, plats och generation. Beroende på 

hur kategorierna samverkar med varandra ges dem olika innebörder. När ras vävs samman 

med förslagsvis klass, kön eller sexualitet leder det till särskilda positioner fyllda med olika 

slags makt. Dessa positioner skapas i skärningspunkten mellan olika kategorier (ibid s. 21–

22). I denna studie utgår vi från ett intersektionellt förhållningssätt, då vi tar hänsyn till hur 

ras görs i relation till andra sociala kategorier.  

För att förstå hur ras görs krävs också förståelse för hur vitheten är konstruerad. Hübinette 

menar att svenskhet är intimt förknippad med vit hy. Vitheten beskrivs som exklusiv då den 

erbjuder alla möjliga privilegier och chanser till ett gott liv i det svenska samhället. Detta 

betyder att vita personer i det svenska samhället får ta del av förmåner som icke-vita 

människor utesluts från. För de som inte får ingå i och tillhöra vitheten, ”De andre”, ses 
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tvärtom som avvikande och utanför den svenska vita normen (ibid s. 29–30). Hübinette menar 

att en konsekvens av den svenska vithetens exceptionella exklusivitet är att det även 

uppkommit en inhemsk hierarki av olika grader av vithet. Konkret innebär det att även 

majoritetssvenskar som inte ser typiskt ”svenska” ut kan få sin svenskhet ifrågasatt. Dessa 

människor som inte svarar mot en tillräcklig grad av vithet kan misstas för att vara 

”invandrare” och därmed utsättas för rasifiering, genom att bli frågade om vilket land de 

kommer ifrån och varför de inte ser ”svenska” ut (ibid s. 30). Att vara etnisk svensk har 

således blivit synonymt med att vara vit svensk (ibid s. 24). Viktigt att notera är dock att vem 

som räknas som vit och icke-vit är både plats- och tidsbundet liksom det finns flera olika sätt 

att vara vit och icke-vit på (ibid s. 15–16).  

 

3.3. Att passera i vita rum 

Ahmeds teoretiska perspektiv på hur vitheten är beskaffad tillämpar vi som ett komplement 

till Hübinettes tidigare nämnda förståelse av fenomenet. Från Ahmeds teoretiska terminologi 

används också begrepp såsom vita rum, vita- och icke-vita kroppar samt att passera. Ahmed 

argumenterar för att vitheten är osynlig och obemärkt. Med det tillkommer att vitheten för 

med sig många samhälleliga privilegier för de kroppar som ingår i och som tillhör vitheten. 

En av vithetens många privilegier är att vita personer i samhället tillåts passera friktionsfritt 

utan några som helst hinder på vägen. Att vitheten uppfattas som en osynlig markör är just det 

som gör att den besitter en så privilegierad position i samhället. Vitheten är dock enbart 

osynlig för de som åtnjuter den (Ahmed 2011, s. 53, 136). En aspekt av detta, menar Ahmed, 

är att när vita kroppar passerar garanteras en slags social assimilering, i vilken kvardröjda 

blickar riktas mot de som redan är märkta som annorlunda – de främmande kropparna 

(Ahmed 2011, s. 53). Fenomenet ”att passera” förstår vi i denna studie dels i dess bokstavliga 

mening att fysiskt röra sig, förflytta sig, med antagandet om att ett sådant passerande ser olika 

ut för olika kroppar, dels synonymt med att ”uppfattas som”.  Medan en del kroppar lyckas 

passera friktionsfritt, innebär för en del andra kroppar ett mer problematiskt passerande, i 

form av att bli stoppade, avbrutna och få kvardröjda blickar riktade mot sig. 

Ahmed talar om vita rum och om hur icke-vita kroppar inte förlängs av rummen som de 

befolkar, vilket ger upphov till obekväma känslor. Att känna det motsatta, bekvämhet, är en 

känsla som sällan görs medveten eftersom den bekväma kroppen smälter in. Att vara vit i en 
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vit värld bidrar till bekväma känslor. De som däremot inte känner sig hemma, kroppar som 

bebor rum som är beboeliga av endast vita kroppar, förlängs inte av rummen, utan görs istället 

långsamma, då de inte tillåts passera friktionsfritt (ibid s. 143–144). Att vara allt annat än vit 

innebär alltså en dämpad förlängning av kroppens fysiska rörelsefrihet. Att vara svart i 

offentlighetens vita rum kan beskrivas som att inte förlängas av rummets konturer utan 

förminskas på grund av andra kroppars utbredning i rummet. Att ”se svart ut” avviker på så 

vis från att ”vara vit” som är det normaliserade tillståndet (ibid s. 141, 53).  
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska aspekter, där vi redogör för och motiverar 

vårt val av metodansats, tillvägagångssätt för materialinsamling och den analysteknik som 

använts i kodning av materialet. Vidare beskriver vi de metodologiska reflektioner som 

uppkommit under arbetets gång och diskuterar våra positioner som intervjuare i förhållande 

till studiens intervjupersoner. Under rubriken validitet och reliabilitet för vi resonemang om 

studiens giltighet och begränsningar. Slutligen beskriver vi de etiska överväganden vi gjort. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

I denna studie undersöker vi dels hur kvinnliga muslimska konvertiter skapar mening kring 

sitt slöjbärande, dels vilka upplevelser de har av att passera som sjalbeklädda i offentligheten.  

Med en fenomenologisk metodologisk ansats hoppas vi kunna bidra till en djupare förståelse 

om intervjupersonernas levda erfarenhet av att offentligt passera som sjalbeklädd, samt att 

komma åt det väsentliga i upplevelsen av att bära slöja. 

Denna kvalitativa studie tar utgångspunkt i en fenomenologisk ansats såtillvida att vi utgår 

från vissa grundläggande idéer inom fenomenologin. En sådan idé är att ”livet manifesterar 

sig självt i erfarenheten” och som är en viktig utgångspunkt för fenomenologins tidiga 

förespråkare (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 95–96). Målet med fenomenologi är att 

studera hur människor skapar mening i sina levda erfarenheter (Starks & Brown Trinidad 

2007 s. 1372). Utifrån ett fenomenologiskt synsätt förstår människor världen de bebor utifrån 

sina tidigare erfarenheter som både kan vara ens egna eller ärvda. Människors kunskap om 

världen grundas på konstruktioner genom att det är utifrån dessa konstruktioner som 

människor tolkar världen (Schütz 2002, s. 29). Varje individ har en rad uppsättning 

erfarenheter som är unika för just hen som person och som utvecklas under dennes 

livsförlopp, vilket gör en människas situation till biografiskt bestämd. Av den anledningen har 

varje individ dessutom ett individuellt kunskapsförråd (Schütz 2002, s. 34). Det är med 

utgångspunkt i dessa erfarenheter och kunskaper som människor förstår, tolkar och ger 

mening åt sina upplevelser.  

Mot bakgrund av att människor bildar sig en uppfattning om världen och sig själv baserat på 

erfarenheter och kunskaper betonar fenomenologin mänskligt levda erfarenheter. Med ett 

fenomenologiskt perspektiv är det således intressant att studera hur människor tänker, 
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upplever och känner kring ett fenomen. Det är i dessa upplevelser och erfarenheter som ett 

fenomen görs meningsskapande för den erfarna individen. Följaktligen studerar inte 

fenomenologin händelser och objekt sådana som de är, utan hur de av individer erfars och 

upplevs som fenomen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 95–96). En central tanke 

inom fenomenologin är att mening uppstår i relation till livsvärlden. Med det innebär att när 

livsvärlden förändras, förändras också mening (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 115). 

Vad som anses vara riktigt om en händelse kan enligt fenomenologins förståelse bli subjektiv 

och begriplig endast genom förkroppsligad förståelse: vårt meningsskapande uppstår i relation 

till våra erfarenheter som vi får av att färdas mellan olika platser och över tid. Enligt 

fenomenologins förståelse uppfattas verkligheten genom kroppslig erfarenhet (Starks & 

Brown Trinidad 2007, s. 1374). 

 

4.2 Material och urval 

Den empiri som ligger till grund för studien baseras på kvalitativa intervjuer. Valet av 

intervjuer grundar sig i fenomenologi som är studiens metodansats. Inom fenomenologin är 

målet att få en ökad förståelse för det studerade fenomenet som i denna studie är kvinnliga 

konvertiters slöjbärande. Inom fenomenologin rör den ontologiska utgångspunkten 

människors upplevda verklighet, medan epistemologin handlar om det mänskliga 

medvetandet som kunskapens källa. För att komma åt det väsentliga i upplevelsen av att som 

svensk konvertit bära slöja, den så kallade essensen, styrs vi här till att samla in 

kommunikativa data, varpå intervjuer valts som metodval (Fejes & Thornberg 2015, s. 31). 

Vidare är intervjuer relevanta för vårt syfte då det möjliggör ett individnära material med stor 

nyansrikedom. Eftersom vårt fokus dessutom är att studera slöjbärandet utifrån kvinnliga 

konvertiters syn är det av relevans att använda ett material i vilket de själva kommer till tals, 

vilket görs via intervjuer.  

De urvalskriterier som gjorts för studien är slöjbärande kvinnor bosatta i Sverige som 

konverterat till islam. Ingen hänsyn har tagits till skillnader i ålder, tidigare religiös eller 

sekulär bakgrund, etnisk tillhörighet, antal år som praktiserande muslim eller tillhörighet 

gällande inriktning inom islam. Nämnda aspekter ser vi som betydande för deras 

självförståelse och världssyn. Det som varit relevant är kvinnornas självdefinition av att vara 

svensk. Vi har med avsikt valt att utesluta delar av respondenternas personliga bakgrund med 

anledning av anonymitetskravet som vi redogör för senare i metodkapitlet. Respondenterna i 

undersökningen är mellan 23–57 år gamla och bor i Sverige. En del är gifta medan andra lever 
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ensamma. Majoriteten har akademisk bakgrund medan några är för närvarande studerande på 

universitetet. I tabellen nedan presenteras respondenterna med sina fiktiva namn, antal år som 

muslim och slöjbärande. 

Tabell 1: Respondenter 

Fiktiva namn År för konversionen Antal år som slöjbärande    

Agneta 1985 35 

Ann 2012 6 

Cecilia 2018 2 

Emelie 2014 5 

Fanny 2004 15,5 

Josefin 2017 2 

Lisa 2015 6 

Malin 1994 26 

Mathilda 2015 1,5 

Sofia 2011 8 

Till en början tillämpades ett bekvämlighetsurval kombinerat med ett snöbollsurval såtillvida 

att vi via vårt kontaktnät blev hänvisade till fyra möjliga intressenter till att delta i studien. Av 

dessa fyra tackade två ja till att delta i studien, en avstod att delta på grund av bristande tid 

och en svarade inte alls. Den som tackade nej till att delta kunde istället tipsa oss om att 

kontakta en annan möjlig intervjuperson, vilken tackade jag till att delta. Detta tyder på ett 

snöbollsurval. Totalt fick vi tillgång till tre personer via dessa urvalstekniker. Initialt var vår 

tanke att hitta tillräckligt många intervjupersoner via dessa urvalstekniker. Men då detta inte 

gav det resultat som vi hade hoppats på började vi istället att använda oss av olika lämpliga 

forum via sociala medier. Vi kontaktade den ansvariga (admin) för dessa forum och 

informerade om vårt syfte med vår c-uppsats och att vi ville komma i kontakt med de berörda 

personerna. Efter att ha fått godkännande från admin, postades ett informationsinlägg om vår 

studie i dessa forum. Därefter blev vi kontaktade av personer som ville delta i studien eller 

som önskade mer information om studien. Tack vare detta tillvägagångssätt fick vi tillgång till 
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ytterligare åtta personer som var villiga att delta i studien, varpå en av dem efter en tid slutade 

att svara. Totalt intervjuades tio respondenter.  

Beroende på respondenternas svar på frågorna har intervjuerna tidsmässigt varit olika långa 

från femtio minuter till en och en halv timme. Vår första intervju utgjorde en pilotintervju för 

att ta reda på om våra intervjufrågor var relevanta för vårt syfte och frågeställningar. Denna 

intervju var den enda som ägde rum fysiskt, då det var innan Corona-situationen förvärrades 

och innan samhällelig uppmaning till social distansering. Vi planerade att genomföra 

resterande intervjuer via Zoom, men på grund av tekniska svårigheter gjordes en av dessa nio 

intervjuer via Facetime per telefon. Övriga åtta intervjuer genomfördes via Zoom med 

påslagen kamera. Vi hade en del strul med tekniken, därför förlängdes vissa intervjuer samt 

att vissa frågor fick tas om för att respondenten inte kunde uppfatta frågan. Omvänt fick vi 

också be om att få respondenternas svar förtydligade då vi själva hade svårt att uppfatta vad 

de sade. Dessa teknikstrul visade sig sen även bli problematiska i arbetet med 

transkriberingen då det framför allt tagit längre tid att transkribera än vad vi räknat med. I de 

fall då vi inte uppfattat någon av respondenternas svar har vi löst det med att kontakta dem 

och frågat om förtydligande.  

4.3 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Vi skickade ut informationsbrev och intervjuguide till samtliga respondenter. I 

informationsbrevet (bilaga 1) fick intervjupersonen information om syftet med studien, att 

deras deltagande var frivilligt och att de kunde när som helst utan förklaring avbryta intervjun. 

De fick även veta att deras svar skulle avidentifieras och att vi skulle garantera deras 

anonymitet. Vid intervjun användes en intervjuguide (bilaga 2) av en semistrukturerad 

karaktär bestående av olika frågeområden. Att det blev en semistrukturerad intervjuguide 

beror på att en sådan uppfattades som bäst lämpad då vi på förhand visste vilka teman som vi 

ville koncentrera samtidigt som vi ville bevara en öppenhet i den mån det var möjligt. Inom 

fenomenologin är ett öppet förhållningssätt till det som studeras något att sträva efter. I mötet 

med intervjupersoner är det därför viktigt att inta en öppen inställning, vilket innebär en 

genuin nyfikenhet till att försöka förstå, se och vilja lyssna på vad hen har att berätta (Hsieh & 

Shannon 2005, s. 97–98). Respondenterna fick ta del av intervjuguiden för att kunna 

förbereda sig inför intervjutillfället. Intervjufrågorna var fördelade temavis, där varje tema tog 

upp ett antal frågor. Sammanlagt hade vi tjugo frågor (exklusive följdfrågor) med fyra olika 
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teman. De teman som ansågs vara viktiga för intervjuguiden var i följande ordning: slöjan, 

identitet, konversion och i mötet med födda muslimer.  

Intervjuerna genomfördes vid separata tillfällen under fyra veckors period, exklusive 

pilotstudien som ägde rum i ett tidigare stadie, där vi båda närvarade vid samtliga intervjuer. 

De två första digitaliserade intervjuerna skedde för vår del i ett grupprum på Uppsala 

Universitet medan respondenterna befann sig i sitt hem. Resterande intervjuer genomfördes 

för vår del separat. Varje intervju inleddes med att vi presenterade oss själva och återigen 

berättade om studiens syfte och upprepade det som stod i informationsbrevet. Respondenterna 

tillfrågades sedan att berätta lite kort om sig själva innan vi började ställa våra intervjufrågor. 

För att minimera risken att vi skulle prata i mun på varandra hade vi på förhand delat upp 

intervjuguidens frågeområden. Vi såg det som en fördel att vi ansvarade för olika 

frågeområden. Samtliga intervjuer spelades in efter respondenternas samtycke, för att sedan 

transkriberas. Vi förde inga anteckningar under intervjun för att respondenten inte skulle 

känna sig alltför analyserad och även ge henne vår fulla uppmärksamhet.  

Intervjumaterialet har genom transkribering förberetts för analys. Till en början planerade vi 

att transkribera materialet nära inpå efter att intervjun ägt rum till fördel för minnet. Det var 

något vi inte lyckades med på grund av att vi vissa dagar hade flera intervjuer inbokade och 

därav inte hann avsätta tid för transkribering. En av transkriberingens poänger är att göra om 

det inspelade materialet till analyserbar text. Eftersom vår avsikt inte varit att analysera 

språkbruket på ett ingående sätt har en mindre noggrann och fullständig transkribering gjorts 

(Lindgren 2014, s. 31). Till exempel har onödiga hummanden, upprepningar och dialektala 

variationer skalats bort. Vidare har de citat som förekommer i uppsatsen gjorts mer läsvänliga 

och anpassade till skriftspråk än vad de som talspråk varit från början. Islamiska fraser på 

arabiska som förekommer under intervjun översätts då de presenteras i citat i analys- och 

resultatdelen.  

4.4 Analys 

Kodnings- och analystekniken gjordes i enighet med IPA - tolkande fenomenologisk analys. 

Syftet med IPA är att så detaljerat som möjligt undersöka respondentens syn på det studerade 

fenomenet, komma nära dennes känslor och upplevelser, för att försöka uppnå ett 

inifrånperspektiv (Smith, Jarman, & Osborn 1999, s. 218). IPA karaktäriseras av en 

uppsättning allmänna processer (från det unika till det gemensamma, och från det beskrivande 

till det förklarande) och principer (forskarens engagemang i att förstå respondentens 
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perspektiv, samt hens psykologiska fokus på respondentens personliga meningsskapande i 

särskilda kontexter). Kännetecknande för IPA är att analysen görs i en cyklisk process, 

såtillvida att nya teman som uppstår i senare intervjuer, testas i de tidigare intervjuerna, 

genom att gå tillbaka till dessa och analysera dem på nytt. Att analysen gjorts i en cyklisk 

karaktär innebär således att vi pendlat mellan bedömningen av olika temans relevans. När det 

uppstått osäkerhet kring huruvida ett tema är betydelsefullt för studiens frågeställningar har vi 

behövt upprepa processen med att bedöma temat på nytt. Detta har då gjorts i förhållande till 

övriga teman och övriga intervjuer. På det här sättet har det vuxit fram en klarhet i vilka 

teman som fortsättningsvis skulle fokuseras (Smith, Jarman & Osborn 1999, s. 224–225). I 

denna analysprocess fokuserades inte teorin i första taget, utan istället analyserades datan mer 

öppet och fördomsfritt, vilket är ett vanligt förhållningssätt till teorin inom fenomenologin 

(Fejes & Thornberg 2015, s. 28). Målet med ett fenomenologiskt angreppssätt är att 

undersöka, analysera, klargöra, förstå och beskriva hur människor skapar mening kring 

fenomen i sina levda erfarenheter och livsvärldar (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 

95–96). 

Ett första led i vår analytiska process var att göra en reduktion av datan, det vill säga en första 

kodning. Detta gjorde vi genom att iaktta mönster och identifiera de allra mest centrala dragen 

i materialet (Lindgren 2014, s. 37). Med IPA som utgångspunkt läste vi varje transkribering 

ett flertal gånger för att på ett djupgående sätt komma nära materialet. I detta skede kunde 

sammanfattande meningar och preliminära tolkningar skönjas, vilka antecknades i 

transkriberingens vänstra marginal. Den högra marginalen användes istället för att 

dokumentera de något mer finjusterade titlar för de teman som uppkommit av stödorden i den 

vänstra marginalen (Smith, Jarman & Osborn 1999, s. 220–221). Detta redogör vi för nedan i 

tabell 2. 

Tabell 2: Utveckling av framväxande teman. 

Utforskande kommentarer  Citat ur transkriberade 

intervjuer       
Framväxande 

teman  

Definierar sig som muslim. Muslimska 

identiteten viktig, då det är relaterat till hennes 

självbild.  

Att vara muslim är en jättestor del 

av vem jag är. 

  

Personlig identitet. 
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Slöjan markerar grupptillhörighet men även hur 

kvinnorna önskar och förväntar sig att andra ska 

bemöta de. Slöjan är förknippad med deras 

religiösa identitet och deras identitetsskapande, 

då den talar om för andra att de är muslimer. 

De kommer inte att närma sig mig 

på samma sätt som vem som helst 

som inte bär sjal. 

 
Den viktigaste saken för mig till 

varför jag har hijab på mig är att 

den visar att jag är muslim. 

Social identitet. 

 

Gruppmedlemskap 

och tillhörighet.  

Slöjan skapar en känsla av trygghet. Att vara 

”synlig” muslim bidrar till känslan av att vara en 

del av en muslimsk gemenskap och tillhörighet. 

De får hjälp av andra muslimer.   

Jag känner mig trygg. Man blir 

som ett community, och man 

känner att man har varandras 

rygg. 
 
Muslimer hjälper varandra, finns 

där för varandra och verkligen 

ställer upp. 

Kollektiv 

identifikation. 
 
Syster- och 

broderskap. 

Hon ses inte som svensk på grund av sitt 

utseende och på grund av sin sjalbeklädda kropp. 
Hennes icke-vita kropp tillåts inte att passera 

friktionsfritt.  

Så rasifieras man dels som icke-

svensk, dels som sjalbeklädd 

muslim.  
 

Jag har blivit slagen och 

bespottad, svuren åt, 

knuffad, puttad på. 

Rasifiering. 
 
Svenskhet. 
 
Intersektionalitet. 

Sågs som “den andre” redan innan hon blev 

muslim. Hon underordnades vitheten.  
 
Exkluderas från de svenska vita privilegierna. 

Jag skulle säga att just det här 

med att leva som svensk muslim 

har jag faktiskt inte fått uppleva 

så mycket, för ingen tror att jag är 

svensk. 
 
Svenskar ser mig inte som svensk. 

Jag har blivit kallad för 

landsförrädare bland annat. 

Exkludering. 
 
Underordning. 
 
“Den andre”.  

För att passera som hijabi och för att motverka 

fördomar om muslimer blir deras strategier att 

överprestera genom språket eller genom att vara 

överambitiös.  

Det blir så att man 

överkompenserar och pratar 

jättebra svenska och kanske lyfter 

fram att man har ett jobb eller 

utbildning. 
 
Jag försöker att vara allt. Jag 

försöker vara överambitiös. 

Personlig identitet. 
 
Individuell 

identifikation. 
 
Negativ stereotyp. 
 

Strategier.   

 

4.5. Metodologiska reflektioner 

Som nämnts ovan handlar IPA primärt om att förstå och förklara respondentens levda 

erfarenhet och hur hen skapar mening kring den levda erfarenheten. Men trots det är 

slutprodukten alltid en framställning av hur vi som analytiker tänker oss att respondenten 

tänker. Med andra ord är vår analys oundvikligen en gemensam produkt av respondenten och 
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oss själva som analytiker (Smith, Flowers & Larkin 2009, s. 79–80). Samma princip gäller 

under intervjutillfället då vi ofrivilligt formade materialet bara genom vår närvaro. Även om 

vi försökte hålla oss neutrala bör våra instämmanden, skratt och frågor ses som en betydande i 

skapandet av materialinsamlingen. Dessa reflektioner leder oss till att också fundera över våra 

egna positioner som intervjuare i förhållande till respondenterna och det studerade fenomenet. 

Anne Sofie Roald menar att en problematik med studier om muslimer genomförda av icke-

muslimer, där materialinsamlingen baseras på kommunikativa data, är risken för missförstånd. 

Detta menar hon har sin grund i att icke-muslimska intervjuare och muslimska respondenter 

inte delar samma världssyn och ”kulturella språk” (Roald 2001, s. 70 – 72). I mötet med våra 

intervjupersoner och i egenskap av att vi identifierar oss som muslimska kvinnor är vår 

förhoppning att vi undkommit denna problematik. Att en av oss dessutom är en ”insider” i 

betydelsen av att vara svensk sjalbärande konvertit medför ett ytterligare inifrånperspektiv. 

Det är möjligt att intervjupersonerna känt att de kunnat relatera till oss som muslimska 

kvinnor och därav känt förtroende till att dela med sig av personliga erfarenheter och 

upplevelser. Vår tillgång till kunskap om konvertiternas levda erfarenheter hade således 

kunnat se annorlunda ut ifall vi inte var muslimska kvinnor. Omvänt kan vi också ha uteslutits 

från att ta del av erfarenheter som intervjupersonerna kanske istället hade berättat om för en 

utomstående intervjuare.  

Samtidigt som vårt ”muslimska” bagage kan ses som en fördel i mötet med 

intervjupersonerna finns det också en fara med att vara intimt närgången med sitt studerade 

fenomen. Paradoxalt nog kan det behövas ett avstånd till studieobjektet för att kunna komma 

nära det (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 107). Detta gäller i synnerhet för en av oss 

som själv har erfarenheter av att konvertera till islam. Dessa reflektioner har vi iakttagit 

genom att kombinera ett reflexivt avstånd med en närhet till vårt undersökta fenomen. Vi har 

pendlat mellan närhet och distans (Dahlberg & Nyström 2008, s. 108). I stunder har vi 

dessutom behövt påminna varandra om att vara uppmärksam på att ställa särskilda följdfrågor 

även då vi uppfattat något som ”taget för givet”.  

 

4.6 Validitet, reliabilitet och reflexivitet 

Vi anser att vi har uppnått god validitet och reliabilitet i denna studie då vi har samlat in 

information som är relevant för denna studie och har försökt tolka det på ett trovärdigt sätt. 
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Trots detta är vi medvetna om studiens eventuella begränsningar och problematiker. Några av 

dessa diskuteras i detta avsnitt. 

På grund av att vi genomfört digitala intervjuer via Zoom och inte kunnat träffa 

respondenterna fysiskt har det begränsat och försvårat studien något. Vi kan ha missat vissa 

viktiga detaljer, eftersom vi inte kunnat höra och se varandra lika bra jämfört med fysiska 

intervjuer. Detta menar vi påverkar vår datainsamling. En till problematik som påverkar 

studien är hur väl vi författare har ställt våra frågor, hur respondenten har tolkat dessa frågor 

och utifrån det svarat, vilket påverkar slutresultatet. 

En ytterligare begränsning är att vi endast har vänt oss till konvertiter som är medlemmar i 

specifika forum via sociala medier, vilket utesluter andra konvertiters perspektiv. Det är också 

sannolikt att respondenternas olika långa erfarenhet av att leva som praktiserande muslimer 

medför skilda erfarenheter. Vi vill därför understryka att det är svårt att dra några allmänna 

slutsatser, då de intervjuade personerna inte kan representera alla kvinnliga konvertiter som 

bor i Sverige. 

 

4.7 Etiska överväganden 

God forskningssed och etik är grundläggande i alla forskningsprojekt. I denna studie har flera 

etiska överväganden gjorts i samråd med Vetenskapsrådets fyra övergripande etikregler: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att deltagaren som väljer att delta i studien ska informeras om 

studiens syfte. Samtyckeskravet avser att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Med konfidentialitetskravet menas att deltagarens uppgifter och det material som 

samlas in ska behandlas så konfidentiellt som möjligt för att det inte ska gå för en 

utomstående att identifiera personen. Vidare innebär Vetenskapsrådets fjärde etikregel, 

nyttjandekravet, att informationen som samlats in om deltagaren enbart ska användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet 1990). 

Samtliga av ovan nämnda etikregler som utarbetats av Vetenskapsrådet har iakttagits och 

tillämpats. Studiens intervjudeltagare har informerats om studiens syfte, hennes rätt att 

avbryta intervjun eller avböja att svara på en fråga utan särskild förklaring, att hon kommer 

delta anonymt, att materialet kommer avidentifieras och enbart användas i forskningssyfte, via 

ett informationsbrev som sändes till de innan intervjutillfället. 
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Med hänsyn till konfidentialitetskravet, har identifierbara detaljer hos respondenterna eller i 

deras berättande uteslutits, såsom geografiska platser, deras etniska tillhörighet och makarnas 

etniska tillhörighet. Detta för att minimera risken för möjligheten att lista ut vilka 

respondenterna är. Presentationen av respondenterna är därav också av en mer generell 

karaktär än specifik. Dessa avidentifieringstekniker menar vi är särskilt viktiga då studien är 

gjord på en liten avgränsad grupp individer och då vi med en viss förförståelse är medvetna 

om att kvinnliga muslimska konvertiter tenderar att ha ett stort socialt nätverk inom den egna 

konvertitgruppen. Vidare förekommer det avsnitt ur intervjuerna som kan uppfattas som 

känsligt innehåll, frågor som rör respondenternas biologiska familj, vilket gör att 

konfidentialitetskravet bör tas på allvar. 
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5. Resultat och analys 

Denna studie syftar till att undersöka kvinnliga konvertiters syn på sitt slöjbärande och vilka 

upplevelser och erfarenheter de har av att passera som synliga muslimer. Som tidigare nämnts 

tar studien avstamp i en fenomenologisk ansats. Det innebär att vi i våra intervjuer försökt 

komma nära respondenternas känslor för att försöka uppnå ett inifrånperspektiv. Studiens 

syfte besvaras genom följande undersökta frågeställningar: Hur är intervjupersonernas 

slöjbärande kopplat till deras identitetsskapande?, Vilka erfarenheter har intervjupersonerna 

av att passera som synliga muslimer i offentlighetens rum?, Vilka strategier tillämpar 

respondenterna i mötet med andra människor mot bakgrund av deras erfarenheter av att 

passera som synliga muslimer? 

Resultat - och analysdelen har en struktur bestående av tre huvudsakliga teman: det första 

temat analyserar respondenternas upplevelser att bära slöja och vad det betyder för deras 

identitet, det andra temat behandlar respondenternas upplevelser och erfarenheter av att 

passera som sjalbeklädda kvinnor offentligt, följt av det tredje temat som redogör för 

respondenternas strategier till att förhindra att bli uppfattad på ett missgynnande sätt.  

Innan analysen tar vid är det på sin plats att ge en kort överblick över respondenternas väg till 

islam. Här bör noteras att denna presentation är mycket förenklad och generell, då studien inte 

har som syfte att studera respondenternas konversion till islam. Även om respondenternas 

ingång till islam skiljer sig åt verkar de flesta på olika sätt ha varit sökande innan de fick upp 

ögonen för islam. Flera av respondenterna hade innan konversionen intresserat sig för 

existentiella frågor såsom ”vad gör vi här?”, ”vad är meningen med det här livet?” till frågor 

som mer berör deras identitet ”vem är jag?” och ”vad vill jag med mitt liv?”. En del av 

respondenterna hade sedan tidigare en kristen tro medan andra hade en ateistisk 

livsåskådning. Några av de framträdande motiven i intervjudeltagarnas konversionsprocess 

var en vilja att ha en religion som erbjöd ett religiöst praktiserande på daglig basis, att de 

tilltalats av islams monoteism ofta i relation till en kritik mot kristendomens treenighet samt 

deras syn på islam som en logisk religion. Två av respondenterna berättade om avgörande 

ögonblick i deras konversionsprocess som kan tolkas som spirituella, där de läst Koranen 

samtidigt som de befunnit sig i en svår period i livet och till följd av det upplevt att Gud 

väglett dem till islam. En annan motivation till deras konversion till islam var att de ansåg att 

religionen stämde bra överens med deras personlighet och hur de ville leva sina liv. En aspekt 

av detta är att några påstod sig leva utifrån ”islamiska” principer, värderingar och tankesätt 
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redan innan de blev muslimer. Tiden från att de började fundera på att konvertera till islam till 

att de tog beslutet att uttala den islamiska trosbekännelsen, shahada, varierar mellan allt från 

några månader till två år. 

5.1 Slöjan som identitetsskapande 

I detta avsnitt behandlas respondenternas syn på sitt slöjbärande i relation till deras 

identitetsskapande. Här redogörs för slöjans olika funktioner och vilka känslor och 

upplevelser den framkallar för respondenterna. En annan central aspekt som undersöks är på 

vilka sätt slöjan görs meningsskapande för respondenterna. 

 

5.1.1. Slöjans flera betydelser 

Respondenternas huvudsakliga skäl till att bära slöja grundar sig på deras uppfattning om att 

det är obligatoriskt för muslimska kvinnor. Parallellt med uppfattningen om att slöjan är något 

som Gud påbjudit menade respondenterna att deras slöjbärande var självvalt och deras 

genuina vilja, då de såg det som en del av deras religiösa praktik. Annorlunda uttryckt 

fungerade deras slöjpraktik som en religiös dyrkan, då de menade att slöjan gjorde de 

påminda om Gud. De påstod sig förstå logiken bakom att täcka sitt hår och sin ”skönhet”. 

Majoriteten hade tagit på sig slöja i samband med att de konverterat, medan andra hade gjort 

det i ett senare skede. Från att initialt ha varit relaterad till respondenternas religiösa 

övertygelse visade sig deras tankar och känslor kring sitt slöjbärande ha utvecklats med tiden, 

vilket gör deras syn på slöjan mångfacetterad. 

Ett annat avgörande skäl till att bära slöja var respondenternas vilja att ”informera” andra om 

deras religiösa identitet, att utåt sett visa att de är muslimer. Andra orsaker till slöjbärandet var 

ett uttalat motstånd till vad intervjudeltagarna tolkar som rådande skönhetsideal i form av 

skeva förväntningar på hur kvinnors kroppar bör se ut. Härmed upplevs slöjan som en symbol 

för motstånd till en sådan samhällsutveckling men också som ett ”skydd” mot sexuella 

trakasserier som en del av de fått uppleva tiden innan de blev ”synliga” muslimer. 

Gemensamt för respondenterna var att de beskrev slöjan som en del av deras identitet och att 

de vittnade om positiva känslor kring sitt slöjbärande, vilka ofta bottnade i termer av trygghet, 

styrka, frihet, stolthet och harmoni. Mathilda har haft slöjan på och av i perioder under sina år 

som muslim och berättar under intervjun att slöjan betyder mycket för henne. Hon berättar att 
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hon idag känner sig stark i sitt slöjbärande och att hon inte vill vara utan sin slöja. Miranda 

beskriver slöjan som relaterad till en känsla av trygghet för henne:  

Den betyder att jag gör en obligatorisk grej inom islam, alltså jag följer en sak som Gud har påbjudit. Jag 

känner mig trygg i den vetskapen och jag känner mig trygg med att andra muslimer ser att jag är muslim, 

för man blir som ett community, och man känner att man har varandras rygg. (Mathilda) 

Genom att manifestera sin religiösa identitet med att bära slöja tillåts Mathilda att känna sig 

hemmahörande i en så kallad muslimsk community, i vilken hon också i andra muslimers 

ögon betraktas tillhöra. Att andra muslimer ”ser” att hon är muslim verkar förutom trygghet 

också vara förknippad med termer som tillhörighet och gemenskap. Slöjan får här fungera 

som en ingång till en upplevd gemenskap och tillhörighet. Detta påminner om Jenkins syn på 

kollektiv identifikation som en individs sätt att identifiera sig med den grupp hen upplever sig 

passa in i. När en kollektiv identifikation kommer till uttryck betonas de likheter en person 

delar med sina upplevt likasinnade (Jenkins 2008, s. 102–103, 145). För Mathildas del handlar 

dessa likheter om att hon tillsammans med andra muslimer delar samma religiösa övertygelse. 

Men att det finns likheter förutsätter också att det finns olikheter. Jenkins menar att skillnader 

och likheter samexisterar på så vis att de ingår i en slags växelverkan mellan varandra, vilket 

gör det omöjligt att uppfatta kollektivet utan att se vad det jämförs med (Jenkins 2008, s. 102–

103, 145). På samma vis gäller för Mathilda som hänvisar till en muslimsk community: denna 

kollektiva identifikation sker i en ömsesidig påverkan med andra communityn som hon 

tvärtom inte upplever sig passa in i. 

På liknande vis lägger Malin tonvikt vid att det för henne är viktigt att hon blir igenkänd som 

muslim: 

[…] den viktigaste saken för mig till varför jag har hijab på mig är att den visar att jag är muslim. För mitt 

namn visar inte att jag är muslim, min hudfärg visar inte att jag är en ”typisk muslim”, så det är bara min 

hijab som visar att jag är muslim. Jag vill inte behöva förklara för folk att jag faktiskt är muslim. Det syns 

på grund av min hijab. (Malin) 

I citatet ovan beskriver Malin sjalen som hennes enda chans till att betraktas som muslim i 

omgivningens ögon därför att hon varken har ett muslimskt namn eller fysiska attribut som 

sammankopplar henne med ett ”muslimskt ursprung”. Detta kan tolkas som att sjalen ges 

mening då den hjälper andra att känna igen henne som muslim, vilket i sin tur hjälper henne 

själv att få sin muslimska identitet stärkt. Detta exempel kan utläsas med hjälp av vad Jenkins 

kallar för individuell identifikation vilket betonar skillnader istället för likheter. Således rör 

det sig om ett skillnadstänkande i form av att en person fokuserar på det som särskiljer henne 
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från andra (Jenkins 2008, s. 102–103, 145). Malin gör detta genom att synliggöra sin 

muslimska identitet och på så vis informera ”åskådarna” om vem hon är. På detta sätt 

manifesterar hon dessutom en skillnad mellan henne själv och andra. Det är möjligt att Malin 

utan sin slöja misstas för att vara ”vem som helst”, men med sin slöja möjliggörs hon att visa 

vem hon egentligen är och vad som faktiskt skiljer henne åt från andra. Återigen blir det 

härmed tydligt att skillnader och likheter samexisterar med varandra (Jenkins 2008, s. 102–

103, 145) eftersom Malins individuella identifikation är präglad av hennes motvilja att bli 

sedd som någon hon inte känner igen sig i. Att utåt sett visa att hon är muslim möjliggör för 

även omgivningen att definiera henne som muslim, vilket kan uppfattas skapa en känsla av 

harmoni och helhet. Slöjbärandet blir här meningsfullt då det fulländar henne som person - 

hennes yttre sammanflätas med hennes inre och bildar en helhet. 

Respondenternas starka vilja till att visa upp sin muslimska identitet var ett tema som var 

återkommande i flera av intervjuerna. Men utöver att vara en identitetsmarkör för de själva 

verkar sjalen dessutom fungera som en ledtråd för andra i hur de förväntas uppföra sig 

gentemot respondenterna. Från att tidigare ha blivit tillfrågad om att följa med ut på nattklubb 

menade respondenterna kunna förhindra sådana situationer genom att visa upp sin religiösa 

identitet. Därav menade de att slöjan kan underlätta för omgivningen då det är införstått att de 

som muslimska kvinnor inte deltar i vissa sammanhang, såsom att gå på nattklubb eller dejta. 

Detta kan illustreras med Emelies uttalande nedan: 

 […] när jag går ut och när folk ser mig så ser de att jag är en muslimsk kvinna och med det så 

kommer själva standarden för hur man blir bemött. De kommer inte att närma sig mig på samma 

sätt som vem som helst som inte bär sjal. […] innan jag hade tagit på mig sjalen fick jag ganska 

många frågor som jag var tvungen att svara nej på, och då blev det såhär att personen ifråga blev 

ledsen eller sur eller kunde inte förstå varför, men sedan när jag satte på mig sjalen så blev det mer 

tydligt […] (Emelie) 

I likhet med Emelie har Mathilda också erfarenheter av att tidigare ha varit ”osynlig” muslim. 

På frågan om hur hon minns tillbaka på tiden då hon inte klädde sig på ett islamiskt sätt svarar 

hon: 

Alltså jag kände mig inte som en del av det här community, inte på något sätt att man blir utestängd om 

man inte har det [slöja], utan det sitter liksom i mig och inte i andra. Så när jag till exempel sa ’Salam 

alaikum’1 till folk som hade slöja, då blev dom lite så här, ’aha?’. Dom förstod inte. Och sen på jobbet, 

dom fråga så här ’ska du med ut i helgen och dricka alkohol?’ ,’ska du ut och festa?’. Då blev det så här, 

’eh, nej jag dricker inte, jag är muslim’. (Mathilda) 

 
1 Allmänt vedertagen hälsningsfras bland muslimer, som från arabiska översätts till ”fred vare med dig” 

(Islamportalen). 
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Ovanstående exempel kan tolkas som uttryck för hur respondenternas sätt att se på sig själva 

inte stämde överens med hur omgivningen såg på de under den period då de inte bar slöja. 

Således uppstod en dissonans mellan deras självidentifiering och omgivningens definition av 

de. I mötet med andra människor, muslimer liksom icke-muslimer, uppfattades deras 

muslimska identitet inte tillräckligt övertygande utan skapade istället oönskade reaktioner när 

de ”avslöjade” sin osynligt muslimska identitet. I Emelies fall ledde det till att de som bjudit 

henne på fest blev ledsna, sura eller hade svårt att förstå hennes val att inte delta. Mathilda 

berättar istället om förvånade reaktioner då hon i mötet med andra muslimer använde sig av 

en allmänt vedertagen muslimsk hälsningsfras. Dessa exempel kan tolkas som att de i 

omgivningens ögon uppfattades som svårplacerade då de varken levde upp till förväntningar 

på hur en ”muslim” eller ”icke-muslim” bör vara och se ut. Det blir således tydligt att en 

persons identitet är en kontinuerlig och föränderlig process som sker via mänskliga relationer 

såtillvida att den är bunden till det sociala samspelet med andra människor (Jenkins 2008, s. 

79). Respondenternas jag skapas i den sociala interaktionen med andra individer (Jenkins 

2008, s. 76) såtillvida att andra människors närvaro är avgörande för att de över huvud taget 

ska uppfatta sin egen identitet. 

Ett annat motiv som åtskilliga gånger kom till uttryck under intervjuerna var respondenternas 

upplevelser av att bära slöja i relation till kvinnliga skönhetsideal som påstod sig vara mer 

eller mindre befriade från efter att ha blivit muslimer. Lisa berättar att innan konversionen var 

hon ganska utseendefixerad och påverkad av vad hon förstår som samhälleligt rådande 

”skönhetsideal” för hur en kvinna bör se ut: 

[…] Ehm, dels för att Gud har sagt det, dels för att jag var så utseendefixerad innan. Och det kändes så 

skönt att bara kunna ta bort den delen och låta folk döma mig för mitt inre och mitt intellekt och inte för 

hur jag klär mig eller sminkar mig eller har mitt hår eller så. Och det var väl det som var utmaningen för 

det var svårt att, det är ju mycket press på utseendet nu eller så här skönhetsideal och du ska vara si och 

du ska vara så. […] (Lisa) 

  

I likhet med Lisa vittnar Cecilia om att hon som slöjbärande kvinna inte längre är lika 

påverkad av dessa krav på hur kvinnokroppen bör se ut: 

Innan [konversionen] kände jag att man ska se ut på ett visst sätt för vi lever i ett ganska utseendefixerat 

samhälle. Och då kände jag att det vore skönt att slippa flera av de där kraven. Eller man tror att det är 

krav, men det är egentligen från omvärlden. Nu känner jag att det är så skönt att bara vara fri och göra 

som man själv känner är rätt. (Cecilia) 
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Josefin berättar att hon i början inte vågade ta på sig slöjan på grund av att hon kände en 

rädsla för vad andra skulle tycka och tänka om henne. Hon beskriver att hon senare, utöver sin 

religiösa övertygelse, motiverades av en vilja att förhindra att få sin kropp sexuellt 

objektifierad - något som hon tidigare utsatts för. 

  

[…] inte bara religiösa skäl. Jag kände också typ att om jag har på sig sjal, har rätt typ av kläder så skulle 

jag inte bli lika sexuellt objektifierad som kvinna i samhället. Innan jag konverterade hade jag stora 

problem med att folk sexualiserade mig och inte såg mig för den jag var, utan att de istället såg mig som 

en fin kvinna eller något sådant. Jag tyckte att det var jobbigt att folk inte såg min kompetens, utan istället 

såg mitt utseende […] (Josefin) 

Citaten ovan visar ett förändrat förhållningssätt hos respondenterna. Från att tidigare ha varit 

utseendefixerade och delaktiga i att ha bidragit till att upprätthålla olika skönhetsideal ställer 

sig respondenterna numera kritisk till sådana praktiker. I respondenternas uttalanden går det 

att utläsa att det är införstått att en kvinnas slöjpraktik inte enbart handlar om att täcka sitt hår 

utan också att täcka andra delar av hennes så kallade ”kvinnliga skönhet”. Såsom att bära ”rätt 

typ av kläder” som Josefin formulerar sig. För Lisa verkar slöjan ha fungerat som ett verktyg 

till att få människor att fokusera på hennes inre (intellekt) istället för hennes yttre (utseende). 

Cecilias resonemang kan relateras till att hon iklädd slöjan vågade ta steget bortom 

omvärldens krav på hur hon som kvinna bör se ut för att istället göra det som känns rätt för 

henne själv. Josefin beskriver ett missnöje över hur hon tidigare som obeslöjad kvinna 

värderades och behandlades baserat på hennes utseende och kläder, varpå hon nu iklädd slöja 

upplever att fokuset snarare riktas mot hennes kompetens. Gemensamt för respondenterna är 

att de beskriver tiden innan de tog på sig slöja som ett tillstånd av otillfredsställelse. Mot 

bakgrund av detta agerar respondenterna i ett försök att förändra situationen till en bättre 

sådan. 

Jenkins talar om personlig identitet som något som gör en person speciell och som skiljer 

denna från andra individer (Jenkins 2008, s. 112–113). Detta kan relateras till respondenterna 

som förutom att manifestera sin nya religiösa identitet dessutom verkar ha velat markera på 

vilket sätt de skiljer sig från andra och vad som gör de unika. Med sitt slöjbärande informerar 

de inte enbart om deras religiösa engagemang utan också om var de står i attityden till hur 

kvinnokroppen förväntas se ut enligt nämnda kvinnokroppsideal. De tar härmed motstånd till 

vad de betraktar vara en samhällelig norm genom att ta avstånd från att upprätthålla den. 

Genom att ”dölja sin skönhet” i form av att bära slöja, tar de makten över sina kroppar, på så 

vis att de försöker hindra andra från att objektifiera och sexualisera de. Detta exempel visar 
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således att respondenternas slöjbärande är intimt förknippat med deras identitetsskapande i 

den mening att i deras slöjbärande inryms mer än ett religiöst meningsskapande, utan också 

var de står i olika samhälleliga frågor. Slöjan får här fungera som en symbol för mer än bara 

religion. 

5.1.2. Slöjan som förkroppsligad  

Som ett resultat av att respondenternas slöjbärande upplevs som intimt förknippat med deras 

identitetsskapande menade samtliga att det skulle kännas ”fel”, ”obehagligt” och ”konstigt” 

att sluta bära slöja. På frågan om hur de hade känt inför att sluta använda sjal svarade 

majoriteten initialt att det var svårt att föreställa sig då det ansågs som något otänkbart. Vårt 

intryck av respondenternas berättade känslor kring sin slöja är att den är djupt förankrad i 

deras personlighet och identitet. Så till den grad att några bad oss att förtydliga vår fråga om 

hur det hade känts att ta av sig slöja: menade vi ifall någon skulle tvinga de till att sluta bära 

slöja? 

Respondenterna berättade att de skulle må psykiskt dåligt, känna sig kränkta, kännas som ett 

intrång i deras person, och kännas som att bli fråntagna sina rättigheter av att inte få bära sin 

slöja. De flesta beskrev att de skulle känna sig “nakna” och “oklädda” utan sin sjal, såsom det 

skulle kännas för någon annan att gå ut utan “behå” eller utan “byxor”. Detta på grund av att 

slöjan blivit en sådan självklar och naturlig del av deras klädsel. Samtliga av respondenterna 

var eniga om att de aldrig skulle sluta bära slöja, med vissa undantag. Ett av de undantagen 

som nämndes var ifall det handlade om liv och död. Gemensamt för de flesta var att om det 

skulle bli förbjudet att bära slöja på deras arbetsplatser skulle de välja sin slöja och söka andra 

arbeten. För några var det till och med möjligt att flytta till ett annat land om det skulle bli 

förbjudet att bära slöja i Sverige. Vissa nämnde att ett eventuellt slöjförbud skulle påverka 

deras religiösa praktiserande och att de därför hade försökt att hitta andra alternativ till att 

täcka sitt hår. 

I citatet nedan resonerar Sofia kring vilka undantag hon hade varit beredd att eventuellt 

avsäga sig sitt slöjbärande. 

[…] det är inte ens ett alternativ för mig, kanske alltså om det handlade om liv och död då, då skulle jag 

väl ta av mig slöjan. Och om det blev straffbart att ha slöja i Sverige eller om det, må Gud förbjuda, blev 

så att föräldrar med slöja skulle bli fråntagna sina barn […] Alltså någonting väldigt väldigt kraftigt, då 

kanske jag skulle ta av mig slöjan. Men annars ser jag inga situationer där det skulle vara ett alternativ för 

mig. Om man inte får jobba med slöja inom [YRKE], då får jag väl jobba med någonting annat. (Sofia) 
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Ann har fått betala ett högt pris för att bli muslim. Bland annat har hon förlorat både familj, 

släktingar och vänner. Att bära sjal beskriver hon utgör en stor del av vem hon är som person 

och att sluta med slöja skulle kännas som att göra våld på sig själv. Vidare under intervjun 

berättar hon att hon ofta drömmer mardrömmar om att gå ut utan sin slöja och att det leder till 

att hon får panik. Hon konstaterar att hon ”inte ens kan föreställa sig själv utan den”. Hon 

berättar att hon skulle känna sig kränkt och fråntagen sina rättigheter om någon skulle tvinga 

av henne slöjan. 

  

[…] Ja, alltså jag tror bara att jag skulle känna att jag svikit mig själv typ på något sätt och min relation 

till Allah. Att vara muslim är en jättestor del av vem jag är och jag har fått genomgå mycket för att få vara 

muslim. Så om jag skulle sluta med sjalen skulle det vara som att göra våld på sig själv. För det skulle 

inte vara för min egen skull utan det skulle vara på grund av någon annans skull. Och då skulle jag känna 

mig kränkt, alltså att jag skulle känna mig fråntagen mina rättigheter […] (Ann) 
  

I citaten ovan blir det tydligt att slöjan inte är endast något så enkelt som ett bihang till 

respondenternas klädsel. Tvärtom framstår den som djupt förankrad i respondenternas 

känsloliv och laddad med egenskaper som utmärker de som individer. Slöjan blir härmed 

förkroppsligad i deras identitetsskapande genom att respondenterna skapar mening kring sina 

erfarenheter, känslor och tankar kring sitt slöjbärande. Att bära slöja och praktisera islam har 

en avgörande betydelse och funktion i respondenternas liv. Detta påminner återigen om 

Jenkins förståelse av personlig identitet (Jenkins 2008, s. 112–113). Respondenterna 

identifierar sig starkt med slöja som är en betydande del av deras personliga identitet. Med 

slöja identifierar de dels sig själva, dels hur de vill att andra ska identifiera dem, då slöjan blir 

deras kanske enda och främsta signum för vad som särskiljer de från andra. Härmed får slöjan 

fungera som en identitetsmarkör på så vis att den visar omgivningen att respondenterna är 

”muslimska kvinnor”. Att sluta bära slöja skulle troligtvis inte bara påverka deras självkänsla, 

utan möjligen också ge upphov till en identitetskris. För Ann skulle det liknas vid att ge upp 

sin muslimska identitet som skulle upplevas som ett svek mot henne själv med anledning av 

de stora uppoffringar hon behövt göra för att få vara den hon vill vara. 

  

I detta kapitel har slöjans flera betydelser för respondenterna behandlats med utgångspunkt i 

deras identitetsskapande. Slöjan ses som meningsskapande då den bidrar till att 

respondenterna möjliggörs att bli betraktade som muslimer. Härmed kan deras slöjbruk också 

förstås som ett verktyg för att ta makten över hur omgivningen ska se på de – det vill säga 

som muslimer. Men för den sakens skull betyder det inte att respondenterna alltid är tillfreds 
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över sättet omgivningen ser på de som muslimska kvinnor. Parallellt med deras kärlek till sin 

slöja upplevde de också oönskade konsekvenser, något som fokuseras i nästkommande 

kapitel. 

 

5.2 Reaktioner på konvertiternas synligt muslimska identitet 

I detta avsnitt behandlas respondenternas erfarenheter och upplevelser av att passera som 

synliga muslimer i samhällets offentliga rum. I avsnittet inryms reaktioner från 

majoritetssamhället i stort såsom kollegor, sjukvårdspersonal, kollektivtrafikresenärer och 

förbipasserande människor.  

Gemensamt för konvertiterna är att de vittnar om ett förändrat bemötande från omgivningen 

efter att ha blivit synliga muslimer. Huruvida respondenterna upplever och tolkar 

omgivningens reaktioner på deras synligt religiösa identitet ser olika ut. De flesta är överens 

om att det mestadels rör sig om negativa förändringar i bemötandet, ett fåtal anser att de inte 

har så mycket negativa erfarenheter.  

Dessa förändrade bemötanden kan sorteras kring nedlåtande och fördomsfulla attityder, 

skepticism, misstänksamhet, kvardröjande blickar och händelser som kan tolkas som 

diskriminering. Några berättar också om att ha fått utstå verbala och fysiska trakasserier samt 

glåpord så som ”åk hem”, ”landsförrädare” och ”påskkärring”. Ett återkommande tema i 

konvertiternas berättade erfarenheter svarar också för att de fått sin svenskhet ifrågasatt i form 

av frågor som ”var kommer du ifrån?” och ”vad bra svenska du talar”. Men en del konvertiter 

framhäver också förändringar som de ser som positiva. Ofta handlar detta om hur de som 

slöjbärande kvinnor inte längre faller offer för vad de uppfattar som västvärldens sexuella 

objektifiering av kvinnokroppar. De som betonar detta berättar också att de inte utsatts för 

sexuella trakasserier sedan de börjat bära slöja. 

5.2.1 Att som svensk få sin svenskhet ifrågasatt 

Huruvida respondenterna betraktas som icke-svenskar eller svenskar visade sig vara knuten 

till den sociala omgivningen. Medan de flesta konvertiter upplevde en stor skillnad för tiden 

innan och efter de tagit på sig slöja, betonade andra att de redan innan slöjbärandet erfarit 

negativa bemötanden och varit med om att ha fått sin svenskhet ifrågasatt. På frågan om hur 

respondenterna upplever att det är att leva som svensk muslim svarar Emelie enligt följande: 
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Jag skulle säga att just det här med att leva som svensk muslim har jag faktiskt inte fått uppleva så 

mycket, för ingen tror att jag är svensk. Alltså så fort de ser mig så, jag har väldigt mörkt och lockigt hår 

[…] (Emelie) 

Lisa delar dessa erfarenheter av att i omgivningens ögon bli betraktad som icke-svensk men 

medger också att hennes slöjbärande medfört fler lager av diskriminering än tidigare. 

Alltså offentligt eller såhär i jobbsammanhang absolut det är klart att det gör skillnad [för tiden innan och 

efter slöjbärandet]. Det är ett faktum. Och om man ska se det utifrån ett intersektionellt perspektiv så 

rasifieras man dels som icke-svensk, dels som sjalbeklädd muslim. Så det blir flera lager av 

diskriminering. (Lisa) 

Josefin berättar att hon under sin uppväxt inte kände sig som svensk med anledning av att hon 

inte ”såg ut som en svensk”. Vidare för hon ett resonemang om sin syn på svenskhet. Hon 

talar om en nödvändig omdefiniering av svenskhet och att fler än bara vita, ateistiska, på sin 

höjd kristna personer kan definiera sig som svenskar. 

[…] jag tror att många tänker en svensk som en vit person, som är ateist, kanske kristen och lever ett 

svenssonliv, haha. Men jag tror att i dagens samhälle så måste man typ omdefiniera den här svenskheten, 

alltså den här normen, för man kan vara svensk och inte se ut som en svensk […] (Josefin) 

Gemensamt för Emelie, Lisa och Josefin är att deras slöjbärande inte nödvändigtvis resulterat 

i att andra definierar dem som icke-svenskar, då de redan innan konversionen till islam erfarit 

liknande bemötanden. Respondenternas erfarenheter av att inte bli sedda som svenskar vare 

sig med eller utan slöja kan kopplas till Hübinettes resonemang om hur svenskhet är kraftigt 

förenad med vithet (Hübinette m.fl. 2012, s. 30). På grund av deras fysiska markörer uppfattas 

deras kroppar som icke-svenska kroppar i omgivningens ögon. Deras kroppar placeras bortom 

en föreställd svensk nationell tillhörighet. Om det tidigare handlade om Emelies hårtextur och 

hårfärg, handlar det numera även, gissningsvis ännu mer, om vad hon täcker sitt hår med – det 

vill säga hennes slöja. Från att tidigare ha exkluderats från svenskheten har denna exklusion 

möjligen blivit mer påtaglig efter att respondenterna anammat en ytterligare fysisk markör 

(slöja) som går hand i hand med att ses som något osvenskt. Men med det sagt innebär inte att 

rasifieringsprocesserna nödvändigtvis är densamma som innan. Lisa snuddar vid ett 

intersektionellt tankesätt i sin redogörelse för hur hon upplever sig rasifieras både som icke-

svensk och muslim. På liknande vis argumenterar vi, utifrån Hübinettes syn på ras som intimt 

förenad med andra sociala kategorier (ibid s. 21–22) för att ras i det här fallet samverkar med 

respondenternas kön och religionstillhörighet. Den rasifiering som respondenterna utsätts för 

sker alltså i interaktionen mellan ras, kön och religionstillhörighet. När dessa sociala 
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kategorier samverkar med varandra ger det upphov till att respondenterna på grund av sitt 

slöjbärande gissningsvis underordnas och exkluderas dubbelt jämfört med tidigare. 

För de respondenter som saknade erfarenheter av att bli betraktade och behandlade som icke-

svenskar framstår tvärtom ett tydligt innan och efter i relation till deras konversion och 

slöjpraktik. Frågor om ras, vithet och svenskhet blir härmed aktuella med anledning av deras 

tidigare oproblematiska inträde in i svenskheten och möjlighet till vad Ahmed kallar för 

rörelsefrihet i vita rum (Ahmed 2011). Mathilda berättar om sina erfarenheter: 

Jag upplever ofta att jag, till exempel om jag är inom sjukvården, eller när jag behöver visa min 

legitimation, och dom ser mitt namn, att dom liksom ”är det här du?”, för att jag har ett svenskt namn och 

så ser dom mig och så förstår dom inte haha. […] det är ofta man kommer till ställen och så får man 

motbevisa folk. För direkt när jag kliver in så kanske dom inte ens tror att jag kan svenska och så öppnar 

jag min mun och så blir dom lite såhär, dom har svårt att placera mig, dom vill gärna tränga in mig i det 

här facket. (Mathilda) 

Ann beskriver att hon upplever att vissa ser henne som svensk medan andra ser henne som 

icke-svensk: 

Jag tror att muslimer definierar mig som svensk, de som kanske är utrikesfödda, de ser mig som svensk 

men svenskar ser mig inte som svensk. Så jag har blivit kallad för landsförrädare bland annat. Många ser 

en faktiskt lite som en förrädare, hur konstigt det än 

låter. (Ann)                                                                                    

Dessa exempel pekar på att respondenternas fysiska sjalbeklädda kroppar spelar roll för hur 

de blir bemötta, behandlade och betraktade av samhälleliga aktörer. Med hjälp av Ahmeds 

teoretiska terminologi kan detta förklaras med att respondenternas icke-vita kroppar hindras 

från att förlängas och tas upp av vita rum till följd av att rummen befolkas av vita kroppars 

utbredning. Från att tidigare ha kunnat ta vita rum i besittning och ta för sig i dessa är ett 

sådant beteende inte längre en garanti för respondenterna. Att ”se svart ut”, i det här fallet ”att 

se muslimsk ut”, avviker på så vis från att ”se vit ut”– som står för det normaliserade 

tillståndet i en vit tillvaro (Ahmed 2011, s. 143 - 144, 53). På grund av kvinnornas 

sjalbeklädda kroppar tycks de alltså inte längre få åtnjuta privilegiet att inrymmas i vitheten – 

vilket i ett svenskt sammanhang blir synonymt med att exkluderas från svenskheten. Detta 

med anledning av att endast vita kroppar beviljas inträde i svenskheten. Att respondenterna 

trots sin etniskt svenska bakgrund inte tycks utgöra den svenska vita normen kan vidare 

förklaras med vad Hübinette kallar en inhemsk hierarki av olika grader av vithet, vilket gett 

upphov till att majoritetssvenskar som inte ser ”typiskt svenska” ut kan råka ut för rasifiering 

(Hübinette 2012, s. 28–30). Respondenterna tycks på grund av sitt slöjbärande misstas för att 
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ha invandrat till Sverige, vilket gör att deras kroppar knyts till geografiska platser bortom 

Sveriges gränser. 

5.2.2. I mötet med födda muslimer 

Även om de vita svenskfödda respondenterna upplevde svårigheter med att passera som 

svenskar i vita rum, visade sig deras svenska bakgrund istället vara märkbar i mötet med 

födda muslimer2. Att vara ”etnisk svensk” muslim visade sig både medföra positiva och 

negativa erfarenheter och upplevelser i mötet med födda muslimer, vilka respondenternas syn 

på skiljer sig åt. 

Till de positiva erfarenheterna hör upplevelser av samhörighet, tillhörighet och gemenskap 

med födda muslimer. De flesta respondenter berättade om positiva bemötanden från födda 

muslimer som varit välkomnande och uttryckt en glädje över att de som svenskar konverterat 

till islam. För flera av intervjudeltagarna ägde interaktionen med andra muslimer rum i 

moskéer, via ”systerträffar”, under fredags- och eid-bön och under gemensamt eid-firande. 

För många spelade kontakten med födda muslimer liksom andra konvertiter en stor roll. De 

upplevde att dem delade samma mentalitet därav kunna relatera till varandras problem. Citatet 

nedan visar ett utdrag ur intervjun med Agneta. 

Agneta förklarar att hon särskilt känner samhörighet och gemenskap med andra muslimer i 

situationer som har med islam att göra, såsom vid bön och under fastemånaden ramadan. Hon 

tillägger däremot att med detta förutsätts att varken hon själv eller andra inte ägnar sig åt 

konstigheter eller beter sig ”oislamiskt”, vilket bland annat är synonymt med att syssla med 

vidskepligheter eller att vara alltför fäst vid sin egen kultur. Vidare exemplifierar hon sina 

upplevelser av att känna sig tillhörande en större muslimsk gemenskap, vilket kan tolkas som 

upplevelser av en föreställd muslimsk umma3, i vilken bröder och systrar finns där för 

varandra: 

Ända sedan jag blev muslim har jag reagerat väldigt starkt på syster- och broderskapet som finns i islam, 

det är väldigt positivt för mig och känns väldigt bra […] Och även bröder som visar respekt och håller sitt 

avstånd. Men man känner ändå att här finns det någon… Om det skulle hända mig något, till exempel på 

stan, så skulle jag vända mig till den här brodern och inte till vilken svensk som helst. Och det är en 

speciell trygghet. […] Muslimer hjälper varandra, finns där för varandra och verkligen ställer upp, både 

för muslimerna men även för andra. (Agneta)   

 
2 Med ”födda muslimer” avser vi en grovt förenklad och generaliserad benämning av personer som fötts in i   

islam.   
3 En världsomfattande muslimsk religiös gemenskap.  
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Detta ovanstående citat pekar på att Agneta känner att hon få bra bemötande av födda 

muslimer. Hon beskriver att hon upplever tillhörighet med andra muslimer och att hon 

identifierar sig starkt med vad vi tolkar som en föreställd muslimsk umma. Detta går hand i 

hand med Jenkins förståelse av social identitet som handlar om vilka grupper vi identifierar 

oss med. Enligt Jenkins är social identitet förenad med gruppmedlemskap, på så vis att det är 

genom detta gruppmedlemskap som individerna får kännedom om vilka de är och hur de ska 

bete sig på ett passande sätt (Jenkins 2008, s. 112–113). Agneta menade att hon känner 

samhörighet i alla situationer där hennes religion är närvarande, och så länge hon och andra 

inte beter sig på ett icke-passande sätt, tillåts hon känna sig som en del av del av detta 

gruppmedlemskap som Jenkins talar om.  

För några respondenter innebar möten med födda muslimer tvärtom ofta negativa upplevelser, 

vilket inte allt för sällan var kopplat till deras etniskt svenska bakgrund. Under intervjun 

berättar Ann om negativa upplevelser i form av exkludering från en muslimsk gemenskap, där 

hon uppfattat att födda muslimer ser henne bara som en “konvertit” och inte en ”riktig 

muslim”. Hon berättar att hon upplevt att andra (födda) muslimer ser ner på henne med 

anledning av hennes svenska bakgrund. För henne leder detta till att hon emellanåt känner 

svårigheter med att inkluderas i en större gemenskap – något som kan tolkas som en kollektiv 

muslimsk identitet. Ann exemplifierar med tillfällen då hon besökt moskén för att närvara vid 

eid-böner och då hon känt att hon blivit ignorerad och ovälkommen av andra ”systrar” som 

närvarat under bönen. Citatet nedan visar ett exempel på Anns upplevelser av att interagera 

med födda muslimer. 

[…] att folk förminskar en mycket till de här sakerna, att bara vara den där konvertiten. Det kanske inte är 

så för alla men för mig i alla fall och många jag känner också. Man blir liksom inte en del av 

gemenskapen utan man begränsas till den där stereotypen av att vara konvertit liksom […] Ibland känns 

det som att det kanske är det som sätter den här muren på något sätt […] (Ann) 

Även Fanny berättar om negativa upplevelser likt Anns där hon känt att hon inte uppfattats 

som ”tillräcklig” muslim i mötet med andra muslimer. 

 […] att man kanske vill markera revir och säga: kom inte här och tro att du vet någonting, bara för att du 

har blivit muslim, för att det är vi som sitter på den äkta kunskapen. Att man [som svenskfödd muslim] 

trampar på deras område, och då måste de gå i försvar, ibland genom attack för att visa och för att sätta en 

på plats lite, nej du vet inte för du är ju svensk. […] (Fanny) 

Citaten ovan visar att Anns och Fannys personliga identitet hamnar i rampljuset och leder till 

en slags exklusion från vad som uppfattas vara ”genuint muslimskt” (ibid s. 112–13). Det som 

gör respondenterna speciella och det som skiljer de åt från de födda muslimerna, är att de är 
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konvertiter. Av den anledning ses de inte som ”riktiga muslimer”. Detta tolkar vi som att hon 

inte får ta del av den muslimska gemenskapen. Teoretiskt kan detta översättas till den 

kollektiva identifikationen (ibid s. 102–103, 145). De födda muslimerna ser hennes skillnad 

gentemot de själva, att hon är “konvertit” och inte de likheter hon delar med de, att hon är 

“muslim”. På denna grund görs hon annorlunda och anses inte passa in i den muslimska 

gruppen, vilket leder till att hon inte behandlas som en jämlike. 

Förutom att inte ses som tillräckligt muslimsk berättar Fanny att hennes svenskhet sällan 

uppfattas som en merit bland födda muslimer och att hon därav betraktas som ”en av de”. 

Fanny berättar att det sårar henne, då hon identifierar sig starkt med sin svenska nationella 

identitet. Nedan visas ett utdrag ur hennes resonemang: 

Sedan tror jag att många muslimer har svårt att se att man kan vara svensk och muslim samtidigt, de får 

inte ihop det. Det är också därför som jag tror att de försöker få mig till att vara en invandrare eller varför 

de har det här ”en av oss” – tänket.  […] Jag kan ta väldigt illa vid mig av det. Jag är inte den där som går 

till attack eller någonting, men jag blir liksom genuint sårad i min själ och i mitt hjärta när folk säger 

sådana saker, som att svenskar är si och svenskar är så, på ett negativt sätt. Och att de säger “men du är 

inte svensk egentligen, du är som oss”. Som att det vore dåligt att vara svensk när allt jag är och hela min 

familj är svensk och alla mina rötter är i Sverige och så. […] (Fanny) 

Fanny berättar för oss att det påverkar henne på ett personligt plan att hon inte ”tillåts” få vara 

svensk. Hon resonerar kring att det tycks handla om att muslimer sätter ett högre värde på det 

“muslimska” och mindre på det “svenska”. Fannys uttalande kan tolkas utifrån begreppet 

social kategorisering, vilket enligt Jenkins förståelse handlar om hur man kategoriserar sig 

själv och andra i olika grupper. Den sociala kategoriseringen möjliggör för individer att 

identifiera sig med grupper vilket också leder till att dessa grupper jämförs med varandra 

genom att skapa en positiv eller negativ självvärdering. Vidare menar Jenkins att individer 

eftersträvar en positiv självkänsla för att upphöja den egna gruppen och behandla andra 

grupper sämre (ibid s. 112–13). Exemplet kan således tolkas som att de födda muslimerna vill 

höja den egna gruppens värde och självkänsla för att skapa en positiv självvärdering. Ett 

försök till detta är att rädda Fanny från hennes “svenskhet” då de anser att den inte är lika 

värdefull som hennes “muslimskhet”. 

5.2.3. Att passera som hijabi i offentlighetens rum 

Fanny berättar att hon under sina 15,5 år som slöjbärande muslim utsatts för allt ifrån verbala 

och fysiska trakasserier som hon menar inträffat på grund av hennes islamiska klädsel. Fanny 

uppfattar sina och andra hijabis erfarenheter av negativa bemötanden genom att hänvisa till 
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Sverigedemokraternas politiska framgångar som hon menar resulterat i en konstant jaktsäsong 

på muslimer, i vilken hon känner sig som ett lovligt byte. 

Det har med SD:S framgång att göra, att det är jaktsäsong på muslimer konstant. Att man är lovligt byte 

för alla. Det kan jag också känna en besvikelse över, att vad tusan är det så här svenskar är, att man går 

runt och säger: herregud hur du ser ut, eller svär åt folk och spottar. Jag har blivit slagen och bespottad, 

svuren åt, knuffad, puttad på grund av att jag klär mig islamiskt […] (Fanny) 

De ovan beskrivna praktiker av rasifiering som tar sig uttryck både fysiskt och verbalt visar 

att Fanny ofrivilligt underordnas i relation till de personer som utövar praktiken och därmed 

intar en överordnad position. Genom dessa rasifierade praktiker görs hon annorlunda och 

icke-normativ i förhållande till den normerande och överordnade vitheten (Hübinette m.fl. 

2012, s. 24–25). Det blir också här tydligt hur hennes icke-vita kropp görs långsam då den 

utesluts från privilegiet att passera obemärkt förbi. Tvärtom stöter hon på hinder längs vägen, 

vilket leder till svårigheter att navigera i det som Ahmed kallar vita rummen (Ahmed 2011, 

s.143–144). 

Emelie berättar att i mötet med vissa människor kategoriseras hon som en potentiell 

arabisktalande person samtidigt som hon i mötet med andra människor betraktas som någon 

som inte kan prata svenska: 

 […] var jag än går så försöker folk prata arabiska med mig. De tror att jag är ifrån någonstans där man 

pratar arabiska. Och det händer ofta att folk pratar med mig som att jag inte kan prata svenska, de pratar 

med mig som om jag är nyanländ. Och folk pratar alltid ner till mig, alltså de pratar med mig som att jag 

inte är på samma nivå som de själva. När de ser mig tror de inte att jag studerar på högskolan eller något 

sådant. De ser liksom ner på mig. (Emelie)  

I citatet ovan framträder ett klassperspektiv såtillvida att Emelies fysiska attribut 

förknippas med att inte kunna tala svenska och att vara lågutbildad. Exemplet visar hur 

den rasifiering som Emelie utsätts för också är sammanflätad med andra kategorier, 

såsom språk och klass. Ur ett intersektionellt perspektiv visar detta exempel återigen hur 

ras samverkar med andra kategorier (Hübinette m.fl. 2012, s. 21–22). Emelies uttalande 

påminner oss också om Hübinettes resonemang om att icke-vita kroppar inte 

nödvändigtvis förknippas med att tala svenska obehindrat, varpå en konsekvens av detta 

är att icke-vita kroppar kan bli tilltalad på språk som förväntas vara deras modersmål 

(ibid s. 15, 24–25). I Emelies fall handlar det om att hon dels förväntas tala arabiska, 

dels bryta på svenska. Detta leder till att hennes icke-vita kropp sammankopplas med 

utomvästerländska och utländska språk.  
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Under intervjun berättar Malin om flera negativa händelser som hon tolkar som kopplade till 

hennes synligt muslimska identitet då de ägt rum först efter att hon tagit på sig slöja. Citatet 

nedan exemplifierar en av hennes erfarenheter av att orientera sig som synlig muslim. 

Vi ville hyra en villa på landet så jag ringde till en man som hyrde ut sin villa och sa att jag heter Malin 

och är från [LAND]. Och han svarade ”ja, kom och titta på den”. Så jag och min man som har skägg 

körde dit. När hyresvärden såg oss sa han ”nej, jag har redan hyrt ut den” […] (Malin) 

Detta citat kan tolkas som att hyresvärden initialt verkar ha uppfattat Malin som en vit europé 

med anledning av hennes namn och nationella tillhörighet. Så här långt får Malin ta del av vad 

Ahmed kallar för vithetsprivilegier såtillvida att hon möjliggörs att som vit passera obemärkt 

förbi utan uppkomst av friktion längs vägen (Ahmed 2011, s. 53). Med andra ord erbjuds hon 

chansen till att få hyra en villa. Detta hinner däremot snabbt vändas upp och ned. Från att till 

en början ha fått passera friktionsfritt fylls nu vägen till att få hyra villan med gupp och 

hinder, då hon i mötet med hyresvärden förändras till att vara något annat än vit europé. I 

mötet med hyresvärden framträder hon inför honom inte längre som vit och osynlig. Varken 

hon själv eller hennes mans fysiska markörer (sannolikt slöjan och skägget) tycks inte 

motsvara europeisk vithet, vilket positionerar henne som svårplacerad. Kanske uppfattas hon 

till och med som ännu mer märklig då hon har rätt namn och nationstillhörighet men fel 

anletsdrag. Detta exempel kan förklaras med hjälp av Ahmeds terminologi, såtillvida att 

Malin från att tidigare ha kunnat breda ut sig tillsammans med andra vita kroppar, istället 

positioneras till det vita rummets marginaler. Detta kan också tolkas som att hennes 

sjalbeklädda kropp uppfattas som icke-vit, vilket gör att hennes kropp inte förlängs av 

rummets konturer utan förminskas (Ahmed 2011, s. 141). 

I respondenternas svar framträder vissa områden och platser som mer problematiska än andra. 

Detta tycks tyda på deras känslor kring att passera som slöjbärande är bundna till olika 

geografiska kontexter. Lisa för ett långt resonemang om vilka känslor som uppstår i områden 

som hon inte känner sig hemmahörande i. Hon talar om att hon i dessa områden känner sig 

särskilt ”utsatt”, ”exkluderad” och ”ovälkommen”. Vidare beskriver hon hur hon aktivt valt 

att söka sig bortom arbetsplatser som hon tror kan vara problematiska för henne som 

slöjbärande kvinna, då de enligt hennes förståelse finns en risk för att de inte tillämpar ett 

”feministiskt” och ”intersektionellt” perspektiv. Ett av citaten nedan får illustrera ett utdrag ur 

hennes resonemang, vilket därefter följs av ett annat citat från Sofia som har liknande tankar 

och erfarenheter om att känna sig som en minoritet i vissa områden. 
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Jag har aktivt valt att inte hänga i stan eller i områden där jag vet att muslimer är väldigt mycket i 

minoritet och där att ha sjal avviker från normen. Vissa områden kan vara mer bekväma liksom. Där det 

finns andra som har sjal och där det inte är något konstigt. Ingen som är så här ”oj vad är det här för 

någonting?” Eller att typ barn som sitter mittemot en på tunnelbanan säger ”mamma vad är det där för 

något? Kolla påskkärringen”. (Lisa) 

[…] som slöjbärande när man rör sig i områden där man är lite i minoritet så tycker jag att det är en hel 

del arga blickar och att människor kollar snett. Där vi bodde förut träffade jag ofta en äldre man när jag 

var ute och promenerade med barnvagnen när jag var mammaledig. Så varje gång vi möttes sa han 

”USCH” och det hände typ en, två gånger varje vecka som vi råkade mötas […] det var det jobbigaste, 

han som sa ”usch”, för det var så förolämpande. ”Usch” säger man till något… jag vet inte, till något 

äckligt liksom. (Sofia) 

Citaten ovan visar hur vissa platser och områden är förknippade med en känsla av att inte vara 

en i mängden, utan tvärtom någon som sticker ut. Detta påminner om Ahmeds förståelse av 

vita rum och hur dessa ger upphov till obekväma känslor hos icke-vita kroppar som inte tillåts 

smälta in och känna sig hemmahörande (Ahmed 2011, s. 143–144).  Dessa obekväma känslor 

kan vidare tolkas som ett resultat av Ahmeds resonemang om hur icke-vita kroppar inte 

möjliggörs att passera på samma villkor som vita kroppar. Annorlunda uttryckt hindras de 

från att passera friktionsfritt, utan stöter tvärtom på hinder längs vägen då de orienterar sig i 

offentlighetens vita rum (ibid s. 53).  På basis av slöjan exkluderas således deras kroppar från 

att åtnjuta de privilegier som kommer med vitheten och som gör att de kan passera obemärkt 

förbi. Att deras kroppar inte uppfattas som tillräckligt vita gör att deras tillträde till och 

vistelse i vita rum försvåras (ibid s. 143–144). Exemplen visar således att respondenterna 

iklädd slöja väcker uppmärksamhet hos omgivningen, vilket tar sig uttryck i olika former av 

rasifiering. De negativa uttalanden som respondenterna hänvisar till i form av att bli uttittad, 

kallad för ”påskkärring” och tilltalad ”usch” kan enligt Hübinettes förståelse tolkas som 

exempel på hur ras är performativa handlingar såtillvida att ras görs på en språklig nivå. 

Något som han vidare förklarar leder till att rasifierade personer positioneras i en underordnad 

ställning i förhållande till den normerande och överordnade vitheten (Hübinette m.fl. 2012, 

24–25). Vår förståelse är att citaten ovan pekar på sådana under – och 

överordningsmekanismer.  

5.2.4. Slöjan som en symbol för tillbakagång? 

Ett annat återkommande tema i respondenternas berättelser är ett upplevt motstånd till deras 

val att som svenska kvinnor bära slöja. Citatet nedan visar Anns tankar kring vad en allmänt 

negativ syn på slöjan bero på: 
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Jag tror att det är främst de här förutfattade meningarna folk har om muslimska kvinnor och vad det 

innebär att vara kvinna i islam. Att man ska vara underordnad mannen och bara stå hemma fastkedjad vid 

spisen och laga mat och vara någon slags sexslav. Det är vad folk ofta tror. […] Det har till och med 

kommit fram en kvinna till mig en gång och sagt det, to my face, ”skäms du inte? Hur kan du bara sälja 

dig sådär, efter allt vi gått igenom och allt kvinnor har kämpat för?” (Ann) 

Agneta som tidigare varit verksam med att förmedla kunskap om islam har liknande 

erfarenheter. När hon förut tog emot grupper i utbildningssammanhang var det ofta talet om 

slöjan som drog till sig störst provokation och uppmärksamhet. 

Det som jag märkte provocerade mest var nog sjalen. Framför allt för kvinnor i fyrtioårsåldern och uppåt. 

De var väldigt provocerade av sjalen och av att jag hade den på mig. De såg det som ett förtryck. […] Jag 

tror att det är för att kvinnor i den åldern känner att de har kämpat för kvinnors rätt, och de känner att det 

här är något som står emot kvinnors rätt. Man lägger andra saker i kvinnors rättigheter […] (Agneta) 

Citaten ovan indikerar att slöjan uppfattas som provocerande och något som inte hör hemma i 

ett ”modernt” Sverige. Respondenternas slöjbärande betraktas stå i kontrast till kvinnors 

rättigheter och utgöra en tillbakagång till det förflutna. Att det är främst kvinnor som reagerar 

starkt förklarar respondenterna har att göra med att det är de som spelat en aktiv roll i 

kvinnorättsfrågor. I denna kamp om kvinnors rättigheter antas vissa saker vara förenade med 

kvinnliga intressen medan andra, det vill säga slöjan, kopplas samman med ett förstadium till 

tiden innan kvinnor fick sina rättigheter. Tack vare dessa framträdande kvinnorättskämpar kan 

respondenterna också räkna med att leva ett gott liv idag, vilket de enligt kvinnorättskämparna 

borde vara tacksamma för. När respondenterna mot bakgrund till detta tvärtom väljer att ta på 

sig slöja ses det som ett svek mot kvinnorna efter allt de ”gått igenom” och ”allt de har 

kämpat för”. För det ”borde de skämmas”. Att respondenterna (läs ”frigjorda svenskar”) valt 

att konvertera till islam och tagit på sig slöja kan här förstås som ett svek mot en föreställd 

kollektiv svensk gemenskap. 

Ann och Agnetas erfarenheter visar återigen tydliga exempel på hur ras görs i relation till 

andra sociala kategorier (Hübinette m.fl. 2012, s. 21–22) i det här fallet med kön och 

nationalitet. Förutom att betraktas som icke-vita är respondenternas kroppar också kvinnliga 

och svenska kroppar. Detta innebär att respondenterna underordnas inte enbart på grund av 

deras synligt muslimska identitet utan också för att de är kvinnor och av svensk nationalitet. 

Således interagerar ras ihop med kön och nationalitet. Att dessa kategorier vävs samman med 

varandra ger alltså upphov till att respondenterna förses med särskilda positioner. Annorlunda 

uttryckt formas maktrelationerna i skärningspunkten mellan dessa kategorier vilket enligt 

Hübinettes kan förklaras med att kvinnorna underordnas och exkluderas (ibid s. 15, 24–25). 
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Det är möjligt att en svensk kvinnlig beslöjad kropp utgör symbol för andra egenskaper än en 

svensk kvinnlig obeslöjad kropp.  

5.3 Strategier för att förhindra oönskade situationer 

Mot bakgrund av att respondenterna erfar negativa bemötanden offentligt uppvisar några av 

respondenterna också olika beteenden och praktiker som vi valt att kalla för strategier. Dessa 

strategier används antingen medvetet eller omedvetet för att förhindra oönskade situationer. 

Annorlunda uttryckt: för att uppfattas på ett förmånligare sätt och därmed stöta på mindre 

friktion. I detta avsnitt redovisas för hur respondenterna många gånger förväntar sig ett 

negativt bemötande från omgivningen och hur de hanterar detta genom att vara beredda på att 

agera utifrån olika strategier. För flera av respondenterna verkar detta innebära en känsla av 

att alltid ”vara på sin vakt”.  

Några av de strategier som vi kunnat utläsa i intervjumaterialet var ett upplevt behov av att 

överprestera, överkompensera, hävda sig, tala extra bra svenska och vara övertrevlig. En 

ytterligare strategi visade sig vara att i offentligheten tydligt tillrättavisa sina barns brister, 

men på ett diplomatiskt sätt, med risk för att annars definieras som grym. Vidare berättade en 

respondent att hon strategiskt undviker att besöka sin biologiska familj vid kristna högtider för 

att minimera risken att morföräldrarna influerar hennes barn med, enligt henne, ”oislamiska” 

traditioner såsom att ge påskägg eller julklappar. Två av respondenterna berättade dessutom 

om hur de brukade undvika att möta människors ögonkontakt för att förhindra kvardröjande 

eller arga blickar riktade mot dem. 

Malin som ursprungligen kommer från ett annat europeiskt land berättar att hon föredrar att 

tala engelska framför svenska med risk för att enligt henne inte uppfattas på ett negativt sätt. 

[…] så jag pratar engelska mest. När jag pratar svenska så känner jag att de jag pratar med tror att jag inte 

är utbildad, att jag inte är en bra människa och att de tänker ”stackars dig”. När jag pratar engelska 

flytande så känner jag att aa okej, då vet de. (Malin) 

Detta exempel visar att språket har betydelse för hur Malin upplever att hon blir bemött i 

offentlighetens rum. Genom att tala engelska ökar hon sina chanser till att bli bemött på ett 

positivt sätt och därmed att kategoriseras i en mer gynnsam kategori – det vill säga som någon 

som är utbildad. Detta indikerar tydligt att ras är kopplat till både språk och klass och att dessa 

tre kategorier ger upphov till underordning och annorlundisering när de samverkar med 

varandra (Hübinette m.fl. 2012, s. 21–22). Återigen kan vi med hjälp av våra intersektionella 



49 
 

glasögon tolka det som att Malin rasifieras inte enbart på grund av sin sjalbeklädda kropp utan 

också för att hon bryter på svenska. Detta leder i sin tur till att andra definierar henne som 

outbildad vilket kan associeras med en lägre klass. Genom att bryta på svenska görs Malins 

icke-vita kropp snäppet ännu mindre vit vilket medföljer ett svårare inträde in till den vita 

svenskheten. 

Även Fanny framhäver att hon i mötet med andra människor förutom att strategiskt uppvisa 

goda kunskaper i svenska språket dessutom betonar sin akademiska bakgrund och yrkesroll. 

Citatet nedan visar ett exempel på Fannys tankegångar, följt av Josefins syn på hur hon 

strategiskt överpresterar i syfte att ”balansera ut fördomarna”. 

[…] det blir så att man överkompenserar och pratar jättebra svenska och kanske lyfter fram att man har ett 

jobb eller utbildning. Jag smyger in det på något snyggt sätt, om jag märker att det behövs för att folk tror 

att man är dum i huvudet och inte bidrar till samhället. […] som muslim kan jag känna att jag måste visa 

att jag faktiskt har kvar mina hjärnceller, för att de tydligen ramlar av när man sätter på sig slöja eller 

något. (Fanny) 

[…] det känns som att man får ta mer skit för att man har slöja på sig. Då försöker jag… jag har redan 

problem med överprestation. Jag försöker att vara allt. Jag försöker vara överambitiös, fast det är ju inte 

så bra, man ska ha balans i livet. Men det blir att jag hamnar där, att jag liksom försöker vara bra för att 

balansera ut fördomarna […] (Josefin) 

 Även om Fanny formulerar sig något ironiskt då hon beskriver ett behov av att visa att hennes 

slöjbärande inte resulterat i att hon gått miste om sina hjärnceller, finns det en allvar ton i 

hennes uttalande. Att Fanny ser det som nödvändigt att hävda sin språkkompetens, 

utbildningsbakgrund och yrkesroll kan tolkas i relation till en negativ stereotyp framställning 

av muslimska kvinnor som passiva med ett bristande samhällsdeltagande. På liknande vis 

gäller för Josefin som känner ett behov av att överprestera och uppträda överambitiöst i ett 

försök att balansera ut vad hon uppfattar som fördomar mot muslimska sjalbärande kvinnor. 

Genom att iscensätta det motsatta tar Fanny och Josefin kontroll över situationen och tvingar 

åskådaren att få sina fördomar motbevisade och därmed omdefiniera dem. Detta exempel 

påminner om Jenkins resonemang om hur jaget skapas i interaktionen med andra och på så vis 

är bunden till det sociala samspelet med andra människor (Jenkins 2008, s. 76, 79).  Men 

också om hur individuell identifikation, enligt Jenkins, görs utifrån det som en individ 

upplever skiljer henne åt från andra (Jenkins 2008, s. 102–103, 134). Detta medför att Fannys 

och Josefins sätt att se på sig själva påverkas av egenskaper som de tar avstånd till, såsom att 

vara passiva och inte bidra med något i samhället. Det är med bakgrund mot dessa egenskaper 

som de tycks uppleva ett behov av att hävda sin kompetens, intellekt, språkkunskaper och 

utbildning i mötet med människor. 
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Gemensamt för Agneta och Mathilda är att de inte upplever så stora skillnader i hur de blir 

bemötta tiden innan och efter slöjbärandet, varpå deras egna uppträdanden ses som en del av 

förklaringen. Medan Mathilda uttalat beskriver att hon intar ett förebyggande beteende går det 

i Agnetas uttalande att tolka det som att det rör sig om en mer eller mindre omedveten strategi 

– det vill säga att ”prata på som om ingenting har hänt” och på så vis verka mindre konstig än 

någon annan.  

Egentligen inte så mycket [skillnad i bemötande] för som jag sa, det handlar mycket om hur jag beter 

mig. Om jag pratar på som om ingenting har hänt, att det är inget konstigt med mig och behandlar 

människor på ett vanligt sätt så har jag märkt att då behandlar de mig tillbaka på ett bra sätt […] (Agneta) 

Nej, alltså det roliga och det positiva är att jag inte märker sådan stor skillnad i hur jag blir bemött. För att 

ofta, det är ofta förebyggande, bemöter jag människor på ett så bra sätt jag kan, så de inte kan säga 

någonting. Och det är ingen som har kommit och hoppat på mig eller så då jag inte haft chansen att 

förebygga. Men det är det här som jag sa förut att folk blir förvånade när jag börjar prata för att de märker 

att jag kan ren svenska. (Mathilda) 

En gemensam nämnare för citaten ovan är att respondenterna uppvisar agens i mötet med 

andra människor i syfte att göra avtryck på den sociala interaktionen. Detta kan relateras till 

Ahmeds resonemang om att vita kroppars främsta förmån är att de kan passera friktionsfritt 

därför att vitheten uppfattas som osynlig (Ahmed 2011, s. 53). Att respondenterna 

omsorgsfullt använder sig av olika strategier i ett försök att förbättra sina chanser i olika 

sociala sammanhang kan tolkas som att deras kroppar inte betraktas som vita och därmed 

exkluderas från privilegiet att passera obemärkt förbi. Med hjälp av olika förebyggande 

åtgärder (strategier) tycks respondenterna dock försiktigt förbättra sina chanser till att bemötas 

med mindre friktion. En möjlig tolkning är därför att Agnetas och Mathildas tillämpade 

strategier bidrar till att deras icke-vita kroppar smälter in bättre och möjliggörs att i 

framgångsrika fall passera obemärkt förbi. På så vis lyckas de dessutom att förhindras från att 

positioneras i underordning gentemot de människor som ingår i interaktionen. 
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6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel sammanfattas de mest väsentliga resultaten vilka sedan relateras till studiens 

syfte och frågeställningar. Vidare diskuteras dessa resultat i relation till den tidigare 

forskningen som gjorts på området, samt till studiens teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter. Slutligen diskuteras studiens eventuella implikationer för framtida forskning 

och förslag till framtida studier.   

Uppsatsens första frågeställning har för avsikt att undersöka hur konvertiternas slöjbärande är 

kopplat till deras identitetsskapande. Resultaten visar att slöjan i huvudsak utgör en 

identitetsmarkör, då den är förknippad med respondenternas religiösa livsstil och djupt 

förankrad i deras personlighet. Utöver detta fungerar slöjan som en symbol för ett motstånd 

till kvinnliga skönhetsideal. Fenomenet ”att bära slöja” görs meningsfullt då det är med hjälp 

av denna praktik som respondenterna möjliggörs att manifestera sin religiösa identitet. Något 

som är relaterat till en upplevd gemenskap och tillhörighet. En slutsats blir därför att 

slöjbärandet dels handlar om en individuell identifikation, dels en kollektiv identifikation 

(Jenkins 2008 s. 102–103, 145). 

Studiens andra frågeställning redogör för respondenternas erfarenheter och upplevelser av att 

passera som synliga muslimer i offentlighetens rum. Resultatet indikerar att respondenterna, 

efter att ha tagit på sig slöja, vittnar om negativt förändrade bemötanden från omgivningen. 

Exempelvis handlar det om nedlåtande och fördomsfulla attityder, kvardröjda blickar, verbala 

och fysiska trakasserier, glåpord samt att få sin svenskhet ifrågasatt. Resultatet visar också att 

deras slöja leder till provokation, då den betraktas stå i kontrast till kvinnlig frigörelse, vilket i 

sin tur uppfattas som ett förräderi mot en föreställd svensk nationell identitet. En av studiens 

slutsatser är därför att respondenterna iklädd slöja utsätts för rasifieringsprocesser. Som 

slöjbärande betraktas deras kroppar inte längre som ”vita kroppar”, vilket i sin tur utestänger 

de från svenskheten (Hübinette 2012, s. 29–30). Att respondenterna exkluderas från vitheten 

gör också att deras vistelse och inträde i vita rum försvåras. På grund av deras sjalbeklädda 

kroppar tillåts de inte att passera friktionsfritt, vilket gör deras kroppar långsamma och 

hindrade från att breda ut sig i vita rum (Ahmed 2011, s. 53,143–144). 

Studiens tredje frågeställning syftar till att undersöka vilka strategier respondenterna medvetet 

och omedvetet använder sig av i ett försök att förhindra oönskade situationer i mötet med 

andra människor. En slutsats vi kan dra härifrån är att respondenternas erfarenheter av negativ 
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respons från omgivningen orsakat ett upplevt behov av att tillämpa förebyggande strategier. 

Några av dessa strategier är att överprestera, överkompensera, hävda sig, tala extra bra 

svenska, vara övertrevlig och tillrättavisa sina barns brister offentligt. Dessa praktiker 

tillämpas strategiskt i mänskliga interaktioner och leder i framgångsrika fall till att de 

uppfattas på ett gynnsammare sätt. Något som i sin tur bidrar till att respondenterna 

möjliggörs att passera med mindre friktion.  

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning, teori och metod 

Denna studies resultat både avviker och är förenlig med tidigare forskningsresultat i studiet av 

kvinnlig konversion till islam. I studien har redogjorts för att respondenternas slöjbärande är 

starkt förknippat med deras identitetsskapande, vilket överensstämmer med tidigare 

undersökningars resultat (jfr Karlsson Minganti 2014, Mansson McGinty 2014, Anderson 

Droogsma 2007, Guzik 2018). I likhet med slutsatser från Guziks studie om konvertiter visar 

även denna studie att de undersökta konvertiterna använder kroppen som en religiös symbol 

såtillvida att de genom sitt slöjbärande informerar omgivningen om deras religiösa identitet 

(jfr Guzik 2018, s. 351, 359). Dessutom visar resultatet för denna studie att respondenterna 

personifierar islam offentligt genom att förkroppsliga och internalisera slöjan som en religiös 

symbol, vilket är emotionellt förankrat dels i jaget, dels i relation till Gud (jfr Mansson 

McGinty 2014, s. 691). På liknande vis riktade respondenterna en kritik till rådande 

skönhetsideal och sexuell objektifiering av kvinnokroppar, vilka de ansåg sig vara 

distanserade från tack vare sitt slöjbärande. Deras slöjpraktik bidrog således till en känsla av 

att ha kontroll över sin kropp (jfr Mansson McGinty 2007, s. 477–481). Karlsson Minganti 

visar i sin studie att i muslimska kvinnors slöjbärande inryms både en kläd-och 

uppförandekod genom att kvinnorna förväntas bete sig på ett ”korrekt” sätt iklädd slöja 

(Karlsson Minganti 2014, s. 229–232). Detta är dock något som skiljer sig från vår studie, då 

detta inte var något som respondenterna hänvisade till i deras förståelse av sitt slöjbärande. 

Resultatet i denna studie indikerar ett upplevt behov av att ta till förebyggande strategier i 

mötet med andra människor som en konsekvens av respondenternas erfarenheter av negativa 

bemötanden. Dessa slutsatser får stöd av tidigare forskningsresultat som pekar på muslimska 

kvinnors tendens att iscensätta enligt omgivningen ”oväntade” uppföranden i ett försök att 

motbevisa allmänt negativa stereotypa bilder av muslimska kvinnor som bakåtsträvande (jfr 

Anderson Droogsma 2007, s. 303, Karlsson Minganti 2014, s. 236). Vad som däremot skiljer 

resultatet för denna studie är en mer nyanserad och detaljerad redogörelse för hur 

respondenterna omsorgsfullt tillämpar dessa iscensättanden vilka vi valt att kalla strategier. 
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Därav erbjuder denna studie nya slutsatser gällande konvertiters användande av strategier och 

hur dessa är bundna till olika sociala sammanhang och respondenternas tidigare erfarenheter. 

Vidare indikerar studien att konvertiter vittnar om negativa bemötanden efter att ta börjat 

använda slöja och att deras slöjbruk ses som ett svek mot en föreställd nationell identitet som 

inte är kompatibel med islam (jfr Midden 2018, s. 198, van Nieuwkerk 2004, s. 236, Ozyurek 

2015, s. 3). En aspekt av detta är att deras kroppar betraktas som icke-svenskar och mindre 

intellektuella, något som för tankarna till respondenternas behov av att bevisa för 

omgivningen att de fortfarande är lika kompetenta efter att ha tagit på sig slöja (jfr van 

Nieuwkerk 2004, s. 236). 

Eftersom respondenternas erfarenheter av ett förändrat bemötande i samband med att de 

börjat bära sjal var ett återkommande tema i intervjuerna, blev detta oundvikligen ett centralt 

tema i analysen. Även deras innehållsrika och emotionellt orienterade berättelser om vad 

slöjan betyder för dem i relation till deras identitet, ansågs motsvara en väsentlig grund för 

analys. Av dessa anledningar bedömdes ett postkolonialt perspektiv samt ett teoretiskt 

ramverk med tyngdpunkt på identitetsskapande som användbara för studien. Det 

postkoloniala perspektivet inspirerat av Hübinettes och Ahmeds teoretiska utgångspunkter har 

givit oss verktyg till att tolka och förklara respondenternas negativa erfarenheter av att passera 

som hijabi. Jenkins identitetsteori har istället varit oss behjälplig i redogörelsen för på vilket 

sätt respondenternas slöja är kopplad till deras identitetsskapande. Med ett annat teoretiskt 

ramverk hade vi möjligen fått ett annat analysfokus, därav också ett annorlunda resultat och 

andra slutsatser. Ett religionssociologiskt teoretiskt orienterat perspektiv hade förslagsvis 

betonat respondenternas religiösa praktiker, vilket bidragit till kunskaper om respondenternas 

levda religion. Medan ett diskursteoretiskt angreppssätt tvärtom möjliggjort en närmare 

granskning av respondenternas språkbruk vilket förslagsvis hade givit oss kunskaper om olika 

språkligt diskursiva praktiker. 

I studiens metodkapitel har våra metodologiska val och reflektioner kring dessa diskuterats på 

ett mer ingående sätt. I detta avsnitt vidareutvecklas några av de reflektioner som tagits upp 

där. Denna studie tar utgångspunkt i en fenomenologisk ansats. Med detta innebär att vi 

intresserat oss för respondenternas levda erfarenheter samtidigt som vi försökt uppnå ett 

individnära material genom att komma nära respondenternas känslor och tankar. Våra 

metodologiska val bestående av kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär har 
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påverkat vårt insamlade material. Därav också studiens resultat och slutsatser. Med andra 

metodologiska val är det möjligt att vi kommit fram till annorlunda slutsatser.  

Vårt riktade fokus på ett individnära material gör också att det är svårt att dra några generella 

slutsatser, då respondenternas erfarenheter och upplevelser varit högst individuella. Detta 

leder också till en svårighet med att se respondenterna som representativa för sin population. 

En viktig poäng är därför att liknande undersökningar i vilka andra respondenter deltar kan 

indikera andra slutsatser. Detta bör därför ses som en av studiens begränsningar. 

6.4 Implikationer för framtida studier 

Under arbetet med denna studie har vi fått upp ögonen för flera intressanta frågor som berör 

kvinnliga konvertiter bosatta i Sverige. Dessa har dock inte varit möjliga att besvara inom 

studiens omfång. 

Våra intervjuer gav oss ett stort, innehållsrikt och nyanserat material. Delvis tack vare 

respondenternas varierade bakgrund och deras goda förmåga till att verbalisera och reflektera. 

Men också på grund av att vår intervjuguide omfattat många frågor, vilket vi i efterhand ser 

som en självkritik, då det hade varit tillräckligt med färre frågor. Som en konsekvens av detta 

fann vi det under analysarbetets gång emellanåt svårt att navigera i det omfattande materialet. 

I genomförandet av materialets kodningsarbete uppenbarades flera teman som inte 

presenterats i denna studie. Exempelvis uttryckte några respondenter transkulturella 

erfarenheter och särskilda svårigheter med att vara både ”svensk” och ”muslim”. En del 

menade att deras dubbla tillhörigheter som svensk och muslim gav upphov till en känsla av att 

befinna sig i ett så kallat ingenmansland. Med andra ord ett slags mellanförskap. Ett 

ytterligare tema som uppenbarades i analysarbetet men som inte givits utrymme i studien är 

respondenternas syn på sin identitet innan under och efter konversionen. Vidare forskning på 

frågor om kvinnliga konvertiter skulle därför kunna ge möjlighet att studera dessa frågor. 

Med fenomenologi som metodansats och med en religionssociologisk inriktning hade 

exempelvis frågor om hur respondenterna skapar mening kring sin levda religiositet kunnat 

fördjupas. Vidare skulle framtida studier på kvinnliga konvertiter kunna göras med andra 

kvalitativa metoder såsom fokusgrupper, i vilka de deltagande respondenterna givit möjlighet 

att diskutera deras gemensamma förståelse av ett fenomen, som exempelvis ”muslimskt 

systerskap”. Genom en sådan materialinsamling hade det dessutom varit möjligt att analysera 

interaktionen mellan dem. Ett annat förslag till vidare forskning hade varit att genomföra en 
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diskursanalys på olika textmaterial producerade av konvertiter, exempelvis inlägg från 

konvertitforum eller konvertitbloggar. På så vis hade en möjlig ingång varit att undersöka hur 

olika diskurser och subjektspositioner konstrueras i materialet. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Assalamu alaikum syster,  

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi kvinnlig 

konversion till islam, där frågor som rör identitet och slöjbärande är särskilt centrala. Vi är 

intresserade av att studera kvinnliga beslöjade konvertiters upplevelser av att leva som 

svenska muslimer. Med studien hoppas vi få en ökad förståelse för hur konvertiter identifierar 

sig själva och vad deras slöjbärande betyder för dem själva.  

Du tillfrågas därför, i din egenskap som svensk konvertit, då dina upplevelser och erfarenheter 

är värdefulla för oss och för vårt arbete. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som 

helst utan särskild förklaring avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att 

endast vi och vår uppsatshandledare kommer åt det under arbetets gång. Det du berättar om i 

intervjun kommer att avidentifieras och vi garanterar att du förblir anonym. Dina svar 

kommer endast att användas till vårt examensarbete. Det insamlade materialet kan komma att 

förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledaren kommer åt det. 

Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 

Sociologiska institutionen.  

Tack för att du tagit dig tid till att läsa detta. Vi hoppas att vi ses snart, Insha’Allah.  

 

Varma hälsningar,  

Hanna Westring & Sabat Mohammad Said  

Sociologi C-studenter, Uppsala Universitet 

Telefon: 070-8995954 Telefon 073-6137128, 

E-post: hanna.tess@hotmail.com, E-post: sabat.mohammad@gmail.com 

Handledare: Docent Lise Eriksson, E-post: lise.eriksson@soc.uu.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Inledande frågor  

Kan du berätta lite om dig själv?   

  

Frågor om slöjan 

Hur länge har du burit sjal? 

Vilka var de avgörande skälen till att du började bära slöja? 

Hur ser du på ditt slöjbärande? Vad betyder slöjan för dig?  

Så vad skulle det innebära för dig, på ett personligt plan, att sluta bära sjalen? 

Anser du att slöjan är en del av din identitet? I så fall, kan du beskriva det? 

Hur såg reaktionerna ut från din omgivning då du började bära slöja? 

Upplever du någon skillnad i hur du blir bemött (offentligt, privat) tiden innan och efter att du 

började bära slöja? 

  

Frågor om identitet 

Hur upplever du att det är att leva som svensk muslim?  

Hur upplever du att det är att leva dels i en ”muslimsk” kultur och i en ”svensk” kultur?  

Har du någon gång känt att det uppstått motsättningar mellan att vara muslim och svensk? I så 

fall, kan du berätta lite om det?  

Hur ser du på din identitet innan, under och efter ditt beslut att konvertera? Vad har förändrats 

till det bättre och till det sämre?  

Om du skulle definiera dina identiteter, finns det någon som är starkare än en annan?  

Definierar du dig själv som svensk? Tror du att andra definierar dig som svensk?  
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Vad innebär svenskhet och muslimskhet för dig? (identitet, gemenskap, samhörighet) 

 

Frågor om konversionen  

Hur ser din resa till islam ut? Kan du beskriva processen från att du började fundera på att 

konvertera till islam till att du tog steget till att konvertera? Fanns det några avgörande 

ögonblick i denna process? 

Hur såg reaktionerna ut från din omgivning (familj, släktingar, samhället i stort) när du ”kom 

ut” med att vara muslim?  

Om det finns ett motstånd till ditt val av att leva som muslim, var ligger det största 

motståndet, tror du? Upplever du att det finns något i ditt praktiserande som verkar 

”provocera” extra mycket? Hur gör du då? (kompensation/balans?) För att passa in bättre?  

 

I mötet med födda muslimer 

Hur känner du att du blir bemött av födda muslimer?  

Kan du ge exempel på (sociala sammanhang, relationer?) då du känt samhörighet och 

tillhörighet?   

Kan du ge exempel på (sociala sammanhang, relationer?) då du känt att du inte passar in?  
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