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Abstract 
Author: Aida Sirmanshahi 

Title: The Persian Road to Christianity - A qualitative study on individuals role exit process 

from Islam to Christianity 

This study aims to understand and describe the role exit for Persian individuals that has left 

Islam for Christianity. The process of what individuals go through when leaving a religion for 

another inspired the approach of the study, leading to the subject of leaving Islam for Christi-

anity. Due to the thematic breadth of the collected empirical material, two different theoreti-

cal concepts and theories will be used. The theoretical approach of this study is Emile Durk-

heim’s theory of religious sociology and Helen Rose Fuchs Ebaugh’s (1988) study about the 

process of exit a role. Emile Durkheim’s (1912) theory regards that religion provides social 

cohesion and social control to maintain society in social solidarity. While Helen Rose Fuchs 

Ebaugh (1988) aims to describe the process of roll exiting.  

Since this study is about understanding and describing the phenomenon in hand, a qualitative 

method will be used. The study is based on 10 semi-structured interviews that have conduc-

ted with individuals with a muslim background that have now became christian, and every 

individual has an ethnic Persian background. The results presented that the informants did go 

through a process of a role change, meaning the role change from Islam to Christianity. These 

individuals left the muslim setting and entered their new social role. However, many of these 

individuals went through a prerequisite step that could be considered as a complement to 

Ebaughs study, namely, the possibility of integration.  

Nyckelord: Roll-utträdande, roll-inträdande, religon, integration och konvertering  
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1. Inledning 

Individers uppväxt och deras livshistorier spelar ofta en stor roll då det kan påverka vart man 

hamnar senare i livet. Spår ifrån kultur och uppväxt kan lämna djupa sår inför framtiden. In-

divider som har levt i en roll som de inte är nöjda med riskerar att inte fungera i vardagliga 

situationer, där till och med interaktioner med familj eller vänner kan få individen att känna 

sig obekväm (Ekström, 1993, s. 34). Kultur och samhällets uppbyggnad påverkar individers 

uppväxt. I Irans fall så finns kollektivistiskt och religiös kultur som leder till att iranier upp-

lever en stor påverkan av denna kultur i sin uppväxt.  

Islam är den officiella religionen i Iran. Det är även krav från staten att alla medborgare är 

muslimer. Cirka 90 procent av iranierna är shia-muslimer (NE, 2019). 11 februari 1979 sked-

de den iranska revolutionen som resulterade i att monarkin störtades. Följden blev upprättan-

det av den Iranska Islamiska Republiken. På grund av en ökad ekonomisk tillväxt, så tillkom 

ett flertal dyra offentliga utgifter. Detta fortsatte med höjningar av oljepriserna som sedan 

ledde till hög inflation. Iraniernas köpkraft och levnadsstandard stagnerade och folket de-

monstrerade och protesterade varje vecka. Efter allting hade lugnat ner sig så beslöt staten att 

de ville ha mer kontroll över befolkningen för att undvika liknande händelser i framtiden. En 

av strategierna var att förbjuda individer att konvertera ifrån islam eller att uppmuntra andra 

att konvertera bort från religionen. Om individer konverterar eller uppmuntrar andra till att 

konvertera så kan det leda till extrem förföljelse, som t.ex fängelsestraff eller dödsstraff 

(ibid). Dessa individer utsätts för en social diskriminering som även leder till att dem lever i 

rädsla av att vara i den sociala gruppen dem är i. 

Med det sagt så är det inte ovanligt att tvivla på sin sociala roll vilket leder till att människor 

vill ha förändringar. Då man mer frekvent ifrågasätter vanliga handlingar i vardagen kan det 

även blivit allt vanligare att även ifrågasätta sin egna livssituation. Till exempel så kan man 

börja tvivla på sin tro. I en stund av tvivel ändras livets riktning åt ett annat håll. Att individer 

gör olika sorters förändringar i deras livsroll är inte sällsynt. Många individer har genomgått 

någon sorts förändring (Good & Berti, 2015, ss. 6-7). Exempel på förändringar kan vara som 

att sluta röka, gå ur en relation eller förlorandet av en nära vän. Besluten till dessa rollutträ-

danden är något som man själv tar som individ. De individer som har upplevt någon sorts 
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vändpunkt och vill genomgå ett rollutträde kommer att få en livsstilsförändring. Detta medför 

att individen i många fall får ändra på de normer och förväntningar dem är vana med. Oavsett 

om man har varit tvungen att byta roll eller om man själv tagit beslutet, så kan förändringarna 

bli en process för att lämna sin gamla sociala roll. Det är någonting som kan resultera i att 

personens liv förändras på ett ofrivilligt sätt och att individen måste ändra många invanda 

mönster (Ebaughs, 1988, xiv-xvi). 

Trots att det redan finns studier som talar om rollutträdanden och rollinträdande från olika 

sociala roller så leder det ändå till att detta fenomen är intressant att undersöka då det är ett 

återkommande fenomen som fortfarande är aktuellt att förstå. Med detta sagt så finns det fort-

farande en brist av studier som tar upp rollutträdande ifrån religiösa grupper. Detta medför att 

fenomenet blir intressantare att utgå ifrån studiens grupp, iranier som lämnat islam för kris-

tendomen. Det finns ett tydligt intresse i att studera vändpunkter, speciellt när det kommer till 

forskning som ämnar att förstå processen för individer med en livshistoria som influerat till 

en vändpunkt. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva individers processer och vändpunkter baserat på deras 

livshistoria, som styrt dem till att byta social roll ifrån att vara muslim till att vara kristen. 

Syftet är att ta reda på de vändpunkter individer tar när de ska inta en ny social roll, samt 

även studera hur processen har varit utifrån den gamla rollen. Frågeställningarna som kom-

mer besvaras är;  

- Hur ser den process ut där iranier bytt sin religionstillhörighet från islam till kristendom?  

- Hur kan den processen beskrivas och förstås? 

1.2 Disposition  

Uppsatsen inleds med att positionera studien i förhållande till tidigare forskning som har 

gjorts kring fenomenet för att kunna förstå och identifiera eventuella kunskapsluckor som är 

värda att undersöka. Det som följer är presentationen av det teoretiska ramverket som studien 

kommer utgå ifrån. Den teoretiska referensramen innefattar Durkheims (1912) religionssoci-
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ologi-teori och Ebaughs (1988) exit-rollteori till vägen ut ur en social roll. Därefter redogörs 

denna studies olika metodval och tillvägagångssätt för att hantera datamaterialet till att besva-

ra forskningsfrågorna. Syftet med detta kapitel är att redovisa alla steg i forskningsprocessen. 

I det följande avsnittet presenteras redovisnings- och analysavsnittet, där datamaterialet fram-

förs. Analysavsnittet är uppdelat i fyra olika teman innehållande resultatet som sedan tolkas 

genom de teoretiska begreppen. Slutligen sammanfattas studiens resultat och de reflektioner 

som uppkommit i en slutdiskussion för att redovisa en summering av resultatet samt presente-

ra vad för ny kunskap som har identifierats. 

2. Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som utgår ifrån samma fenomen, processen att 

gå ut ur en social roll. Fenomenet har även samhörighet till individers vändpunkter, som vissa 

studier utgår ifrån. Denna studie tillämpar följande begrepp; vändpunkter, rollutträdanden 

och rollinträdanden. Dessa begrepp har även använts i tidigare forskning för att få fram lik-

nande resultat om rollutträdande. Denna forskningsöversikt ämnar till att förstå och urskilja 

vad som kan saknas ifrån detta fält, i och med att den tidigare forskningen använder de 

nämnda begreppen. 

Den första studien som undersöks är den som har starkast kopplingar till denna studie, då den 

utgår ifrån individer som har haft ett rollutträdande ur en religös grupp. Studien tar fram ma-

terial till att det finns ett flertal olika aspekter som samspelar för att påverka rollutträdandet. 

Därför är det relevant att ta fram och kartlägga dem områdena för att identifiera eventuella 

kunskapsluckor inom samma fält. Härnäst nämns andra studier som har gjorts inom området 

för att beskriva de processer som behöver genomföras för att byta social roll. Detta är för att 

senare kunna visa relevansen till de likheter som finns i den här studien gentemot den tidigare 

forskningen.   

2.1.1 Religionssociologi och vändpunkter  

Processen för att byta social roll tillsammans med de vändpunkter som individer går igenom 

är aktuellt då det är sociologiskt intressant att förstå hur det går till. Dock så är utbudet av ti-
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digare forskning begränsat gällande rollutträdanden inom religion. En av de som studerat det 

här området är Pernilla Liedgren Dobronravoff (2009), en universitetslektor vid Mälardalens 

högskola, som har skrivit artikeln Att lämna en värld– om utgångsprocessen från Jehovas 

vittnen. Hennes artikel tar upp vändpunkter i religösa grupper och vad det innebär att komma 

till förståelse om det man hittills trott varit sanning, men som i själva verket bara varit en in-

bildning. Dobronravoff (2009) tar upp hur man hanterar en sådan situation och hur man går 

vidare ifrån det (Dobronravoff, 2009, s. 390). Artikeln behandlar exit-processer hos tidigare 

medlemmar i Jehovas vittnen som har tvivlat på sin tro och lämnat organisationen. Artikeln 

behandlar utgångsprocessen, från att vara Jehovas vittne till att bli ett ex-Jehovas vittne. 

Dobronravoff  (2009) använder sig av Ebaughs (1988) och Skonovd (1981) processmodeller 

för att besvara sin studies syfte (ibid, 391).   

Resultatet av Dobronravoffs (2009) studie påvisade att det fanns flera sätt att hantera sin tvi-

vel om Jehovas vittnen. I denna studiens fall så nämndes både en motattack mot organisatio-

nen och att fundera och älta innan man kom fram till slutsatsen att gå ur. Trots att medlem-

marna vill gå ur organisationen så väljer de ändå i många fall att stanna. Detta för att kunna 

hjälpa andra velande medlemmar att ta beslutet att lämna organisationen. Man kan se dessa 

individer som stödpersoner, då de vägleder andra individer att ta beslutet att lämna 

(Dobronravoff, 2009, s. 406) . Dobronravoff (2009) fortsätter med att nämna att de som läm-

nat sin roll upplevde att det var många som lämnade gruppen då dem inte ansåg att dem kun-

de uppfylla organisationens förväntningar. Dock så understryker författaren att det finns 

starkt tvivlande individer, som inte lämnar deras befintliga sociala roll. Alla som tvivlar på 

Jehovas vittne går igenom olika stadier av sitt tvivel. Exempel på steg är att de läser kritisk 

litteratur, samtalar med andra och tar bibelstudier på egen hand eller i grupp. Dessa prövning-

ar leder så småningom till en eller flera vändpunkter. Med flera vändpunkter menar 

Dobronravoffs (2009) att individer som kommer till denna fas inser att dem inte kan förlika 

sig med den världsuppfattning som man tidigare haft, vilket blir den första vändpunkten. En 

slutlig vändpunkt infinner sig när en person intellektuellt och känslomässigt omprövar det val 

som denne tidigare har gjort. Med detta tyder författaren att hon använt en utgångsmodell 

som är flexiblare än Ebaughs (1988) och Skonovds (1981) modell (ibid, s. 408). Tillskillnad 

från Skonovd (1981) och Ebaugh (1988) så har hennes resultat påvisat att individer som ge-
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nomgår en utgångsprocess kan uppleva flera olika vändpunkter och insikter (ibid. s. 409). 

Något nämnvärt från Dobronravoffs (2009) studie är att processen för att lämna Jehovas vitt-

nen inte var lätt, utan det kunde ta väldigt lång tid. Det var väldigt jobbigt för hennes respon-

denter att tvivla på sin egna tro baserat på den data hon samlat in (ibid. s. 410).  

2.2 Processen att hitta en vändpunkt och byta social roll  

Forskningen om individers sociala rolländring och vändpunkter präglas av undersökningar 

som jämför olika individers processer genom de olika rollerna, hur de kommer in i rollbytet 

och hur de tar sig ut till sin nya roll. Några studier som har tagits fram handlar om individer 

som har fått genomgå olika steg för deras rollbyte. I denna studiens fall är det relevant att ta 

fram olika fall av forskning som gjorts inom ämnet, även om de utgår ifrån andra empiriska 

kontexter. Här genomförs och beskrives dessa studier med hur processen att byta social roll 

kan se ut i olika sammanhang. 

2.2.1 Att lämna en parrelation  

Diane Vaughan (1993) skriver i sin bok Uncoupling- Turning Points in intimate relationships 

om processen att lämna en parrelation. Studien tar upp de olika stegen som genomgås för att 

en relation mellan ett par ska kunna brytas ner. Det Vaughan (1993) påpekar är att nedbryt-

ningen av ett förhållande kan börja på grund av olika faktorer, som att börja tvivla på sin 

partner. Detta tvivel kan leda till att man börjar tveka på allting, och aktivt leta efter orsaker 

som kan vara anledningen till varför man är missnöjd. Eftersom att man letar efter fel, så hit-

tar man det. Detta leder till att man får en sorts bekräftelse på att det finns problem i relatio-

nen (Vaughan, 1993, ss. 32–33).  

För att kunna gå igenom detta tvivel utan att lämna sin partner så skriver Vaughan (1993) om 

olika strategier som kan leda till att man slutar tvivla på sin relation. Saker som att hålla sig 

sysselsatt och att isolera sig oftare är exempel på sådant som kan hjälpa. Detta kan leda till att 

man glömmer bort eller bortser ifrån det man började tvivla på från första början (Vaughan, 

1993, s. 49). Detta är dock inte någonting som alltid fungerar. Om en part i relation verkligen 
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börjar tvivla och tar tag i dessa tankar så kan det innebära att dem börja söka efter fel i deras 

partner. Man bör i första hand försöka prata med sin partner om de tvivel man har. Blir dem 

bemötta på ett negativt sätt angående deras känslor och tankar, så kan tvivlet eskalera och 

leda till att man går vidare i processen för att lämna sin relation. I detta stadiet kan det vara 

att initiativtagaren söker efter stödpersoner som kommer ge dem ett positivt bemötande och 

respons till att lämna sin partner (ibid, ss. 34- 36). Dessa stödpersoner blir då dessa individers 

förebilder och rådgivare dessa under deras tvivel. Vaughan (1993) nämner att stödet är av stor 

vikt då det är ett rollbyte som innefattar en svår övergång. Individerna som lämnar sin partner 

behöver vara redo att spendera tid ensamma, ha en egen ekonomi, bo i separat bostad och i 

vissa fall även vara redo att vara en ensamstående förälder. Därför säger Vaughan (1993) att 

det är så viktig att dessa individer har stödpersoner runt om dem (ibid, ss. 37-38).      

2.2.2 Processen att bli en droganvändare 

En annan studie som behandlar de steg individer får gå igenom när det gäller ett rollbyte är 

Howard Beckers studie Becoming a marihuana user (1953). Han tar upp processen för att bli 

en droganvändare, i detta fall en marijuanaanvändare. Becker (1953) nämner att individer 

oftast börjar genom att läsa på om hur andra som brukat upplever drogerna, vad andra går 

igenom när dem är påverkade, samt varför andra tar droger. Detta leder till att dessa individer 

som vill testa ser samband till sina egna upplevelser som andra har skrivit om. Individerna 

vill försöka uppleva samma symptom som andra har skrivit om. Dem behöver hitta den rätta 

drogen för att få den önskade effekten som de strävar efter (Becker, 1953, ss. 238–239). Bec-

ker (1953) fortsätter med att dessa individer behöver hjälp från andra aktörer för att få drogen 

att uppnå den önskade symtomen. Beteendet på den individen som söker sig till dessa droger 

måste även ändras, detta är något som andra aktörer kan hjälpa till med. Detta syftar på att 

ändra sitt beteende för att skapa sig ett mönster för att ta drogen. Utan hjälp från andra kom-

mer inte individen uppnå till det beteendet som krävs för att bli en marijuanaanvändare (ibid, 

s. 242). Becker (1953) påpekar dock att ingen blir marijuanaanvändare om effekterna av dro-

gen inte är enligt förväntan.  

Becker (1953) skriver vidare att om man vill bli en droganvändare, så måste man gå igenom 

en process. Denna process krävs för att lära sig att använda drogen på rätt sätt. Man blir inte 
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en droganvändare tills man lär sig vad den kan producera för effekt på individer. Det första 

steget är att då förstå att drogen är ett objekt. Detta följs med att förstå och känna igen effek-

ten som drogen ger. Tredje steget är att njuta av känslan som drogen ger. Efter att man har 

gått igenom dessa steg så kan man påstå att man har bytt roll och blivit en droganvändare. 

Utan den här processen skulle inte lusten av att vilja ha drogen finnas. Det som kan leda till 

att man tvivlar på att man har blivit en droganvändare är reaktionerna ifrån samhället. I dem 

stunderna är det hjälp ifrån andra aktörer runt om som finns där för dem som gör att man inte 

påverkas av vad andra tycker (ibid s. 242). 

2.2.3 Vändpunkter från bottenplan  

Alain Topors (2004) skriver i sin bok Vad hjälper? – vägar till återhämtning från svåra psy-

kiska problem om vändpunkter individer har innan deras rollbyte. Specifikt tar han upp dem 

olika vägarna en individ kan ta för att återhämta sig från svår psykisk ohälsa. Topor (2004) 

tar upp att vändpunkterna för dessa individer brukar uppkomma vid en punkt i deras liv då 

individerna får hopp om ett annat liv (Topor, 2004, s.65). Huvudbegreppet i hans bok är den 

absoluta bottenplanen, där individer ibland kan hamna. Detta begrepp som Topor (2004) tar 

upp är den platsen där det känns helt hopplöst, och det inte går att komma djupare ner än det 

stadiet. Det är dock vid detta stadie där flera individer börjar sin återhämtningsprocess. Det är 

oftast när individer är på väg ner till bottenplanet som man brukar inse vad ens vändpunkt är. 

Denna vändpunkt kan enligt Topor börja på olika sätt. Det är oftast individernas egna mog-

nadsprocess som ger resultat från deras beslut samt de människorna som finns som stödper-

soner för dessa individer. En av Topors (2004) viktigaste aspekter om begreppet vändpunkt är 

att det handlar om en förändring i personens sätt att uppfatta sig själv i förhållande till sitt 

eget liv, deras symtom och deras livstillstånd. Även om vändpunkten är en betäckning av 

hopplöshet kan det även bli till ett beteende inför individerna. Detta beteende kan vara att in-

dividerna börjar ta små steg bort från bottenplanet, som dem tar tillsammans med individerna 

som finns i deras närhet som vill hjälpa dem ifrån bottenplanet (ibid, ss. 52-94). 
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2.3 Tillämpning av forskningsöversikten  

Denna studiens syfte är att undersöka och förstå hur just denna process samt hur den kan se ut 

för iranier som har lämnat islam för kristendom. Då det finns en brist av forskning inom fältet 

för denna studiens syfte så blir det både intressant och relevant att studera ämnet. Som 

Dobronravoffs (2009) studie påpekar så finns det väldigt lite information om just fältet att 

lämna religösa grupper. Då hennes studie är relativt nyutkommen så blir det intressant att se 

om resultatet för denna studie kommer ha likheter i jämförelse med Dobronravoffs (2009) 

studie, då studien påvisade att individer kan ha mer än bara en vändpunkt. 

Dobronravoffs (2009), Vaughan (1993), Becker (1953) och Topors (2004) studier tar tillsam-

mans upp de olika processerna som individer utsätts för när dem ska lämna en befintlig social 

roll och beskriver hur dessa processer kan se ut. Ett gemensamt tema som tagits fram av alla 

dessa studier är vikten av de sociala relationer som finns runt individerna under deras proces-

ser. Dobronravoffs (2009) talar om att stödpersoner är individer som hjälper andra medlem-

mar som står vid vägskälet att lämna organisationen eller inte. Vaughan (1993) beskriver 

stödpersoner som förebilder för individer som kommer lämna deras befintliga roll. Becker 

(1953) ser på stödpersoner som en sorts mentor för individer som vill bli droganvändare och 

utan dessa aktörer skulle det inte fungera. Topors (2004) tolkning av stödpersoner är individer 

som finns där för personer som försöker ta sig ifrån det totala bottenplanet. Utan dessa blir 

det väldig svårt för de utsatta individerna att komma därifrån. Alla fyra författares vikt på 

stödpersoner är högst relevant för denna studie, genom att se vad det är stödpersonerna har 

för inverkan, om det ens finns stödpersoner i denna studiens fall.  

Utifrån sammanställningen av den tidigare forskningen framgår det att forskning om olika 

rollutträdanden och rollinträdanden är relevant att undersöka. Däremot finns det inte ett stort 

forskningsunderlag som beskriver hur processen går till när man byter från en religös roll till 

en annan. Det framgår att processer kan skilja sig, men även ha sina likheter. Dock så framgår 

det inte hur den specifika processen för ett religionstillhörighetsbyte kan se ut. Genom att 

studera processen ifrån en religion till en annan bidrar man med något nytt till fältet. För att 

besvara studiens frågeställningar kommer den tidigare forskningen användas för att analysera 

materialet och producera förklaringar till studiens syfte och frågeställningar. 

12



3. Teoretiskt ramverk 

De två teoretiska utgångspunkter denna studie kommer utgå ifrån är Helen Rose Fuchs 

Ebaughs (1988) roll-exit teori och Émile Durkheims (1912) religionssociologi-teori om soli-

daritet och grupptillhörighet. Eftersom att studiens syfte är att förstå processer inom religösa 

roller har dessa två teorier valts ut då dem bidrar med möjligheter till olika synpunkter för 

studien. Durkheims (1912) teori kommer att komplettera Ebaugh roll-exit teori. I slutet av 

detta kapitel kommer det vara en diskussion kring varför dessa teoretiska ramverk har valts. 

3.1 Processen att lämna en roll 

Ebaugh (1988) bidrar med sin teori som en förklaringsmodell till vägen ut ur en social roll. I 

hennes studie så tar hon upp hur en process kan se ut när en individ lämnar en roll. Denna 

process kallar hon för roll-utgång. Den här studien kommer huvudsakligen utgå ifrån det re-

sultatet som Ebaugh (1988) kom fram till. Denna modell består av fyra faser som individerna 

kronologiskt genomgår när de lämnar en roll. Det första steget av processen är tvivel, följt av 

sökande efter alternativa vägar. Därefter kommer det tredje steget som är vändpunkter. Det 

sista steget av processen är skapandet av ex-rollen. Tillsammans bildar dem den sociala ut-

gångsprocessen. 

3.1.1 Första steget i processen- Tvivel  

Ebaugh (1988) beskriver det första steget som tvivel. Det hon syftar på är när individen bör-

jar ifrågasätta saker och ting, som exemplevis vardagligheter som tidigare tagits för givet. 

Detta leder till att personen tillfaller in i en tvivlande inställning till deras roll eller sociala 

identitet. Individen riskerar att tolka dem förväntningarna som finns i deras liv på ett negativ 

sätt. Tvivlet är något som denna studie kommer belysa och ta reda på vad steget har för in-

verkan i utgången från en religös roll, i parallell med Ebaughs (1988) teori.  

När tvivlandet börjar kan bero på flera orsaker, exempelvis att individer runtomkring perso-

nen i fråga påpekar en aktuell situation. Detta kan väcka en tanke hos individen som sedan 

leder till att personen börjar ifrågasätta den nuvarande situationen dem är i (Ebaugh, 1988, s. 

70). Hur man hamnar i detta steg i processen kan variera från individ till individ. Vissa upp-
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lever det här stadiet i kortare perioder medans det kan ta mycket längre tid för andra. Stadiet 

kan vara en process som pågår i flera år (ibid, s. 80).  

3.1.2 Andra steget i processen- Alternativa vägar   
Om individen känner att en alternativ väg bort från sin nuvarande roll är mer lockande så 

kommer man in i en övergång in till nästa stadie (Ebaugh, 1988, s. 81). Individer som börjar 

föreställa sig själva i en annan social roll eftertraktar de nya gruppernas normer och värde-

ringar. Detta kan leda till att individerna tar kontakt med personer som är med i den eftertrak-

tade rollen, eller att dem hittar andra individer som gjort ett socialt rollbyte för att ta reda på 

deras historier. Baserat på det som Ebaugh (1988) har skrivit så kommer även denna studie 

att ta ett djupdyk för att titta på relevansen av stödpersoner i den sociala rollbytarprocessen 

(ibid, ss. 107-108).  

Ebaugh (1988) nämner att individerna inte behöver vara en del av den nya rollen i det här 

steget. Det räcker med att bara ta efter gruppens normer och värderingar (Ebaugh, 1988, ss. 

105-108). Detta steg utsätter dock individerna för en risk av negativa åsikter från andra runt 

omkring dem. Åsikterna kan leda till att individen stannar i processen trots att dem tvivlar på 

deras nuvarande roll. Följande kräver att individer som vill gå vidare i processen har stöd 

bakom sig. Stödpersoner är viktiga i processen av att byta social roll, just för att dem kan ge 

ett bemötande som stöttar individen och tydliggör saker dem själva inte nödvändigtvis har 

tänkt på (ibid, ss. 98-100). Utifrån den tidigare forskningen (Dobronravoffs 2009; Vaughan 

1993; Becker 1953; Topors 2004) så har resultatet påvisat att stödpersoner spelar stor roll för 

individer som gör ett rollbyte. Detta ska tas till hänsyn till för att se om detta är ett mönster 

som denna studie också kommer påvisa när det gäller vikten av stödpersoner.  

3.1.3 Tredje steget i processen- Vändpunkter 

Vändpunkter syftar på händelser som kan få individer att tänka till över sin nuvarande situa-

tion, som leder till viljan att lämna den rollen man tvivlar på. Det är oftast dessa vändpunkter 

som leder till att individer känner sig redo och fastställer att individerna ändrar sitt beteende. 

Detta är dock något som kan pågå tills individen känner att dem har modet att kunna lämna. 

Det är oftast en specifik händelse som leder till att man inser något som man inte uppmärk-

sammat tidigare. Det är osäkert om denna studiens respondenter bara kommer att ha en speci-
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fik vändpunkt, då Dobronravoffs (2009) studie påvisar att individer som genomgår en ut-

gångsprocess även kan genomgå flera olika vändpunkter (Dobronravoff, 2009, s. 409). Alltså 

kan det vara intressant att se om studiens respondenter kommer visa sig ha flera vändpunkter, 

eller bara en specifik.  

3.1.4 Den sista steget i processen- Exrollen 

Ebaughs (1988) sista steg i hennes förklaringsmodell till vägen ut ur en social roll redogör 

hur ex-rollen skapas. Den visar även hur dessa individer står i förhållande till deras gamla 

roll. Då dessa individer träder in i en ny roll, så syns det på individerna i fråga att dem är nya. 

Den gamla rollen kommer skilja sig ifrån den nya på något sätt, vare sig det är stora eller små 

förändringar så måste dessa individer anpassa sig och ändra på sig själva därefter, vilket kan 

vara ovant. Samhället förväntar sig fortfarande att individen kommer ha ett visst beteende 

ifrån den tidigare sociala rollen. Detta kan resultera i att individer finner sig i en identitets-

kris. Det är viktigt att ha fortsatt stöd från personer både före och efter rollbyten som stöttar 

en hela vägen (Ebaugh, 1988, ss. 149-150 & 155). Ebaugh kaller denna identitetskris för 

Hangover Identity. Hangover Identity menar Ebaugh är när individer fortfarande påverkas av 

den gamla rollen när dem är i deras nya roll. Det kan vara påverkning genom beteende eller 

att man blandar ihop vad som förväntas. Dessa individer kan även få uppleva social stigmati-

sering eller andra negativa reaktioner över att dem har lämnat en roll och kommit in en ny. 

Det finns alltså en risk att andra inte kan acceptera att man har lämnat en roll och förknippar 

dem fortfarande med deras gamla roll och dess egenskaper. Individer som byter social roll  

lämnar också sina gamla umgängen bakom sig, då man inte längre vill bli påmind eller asso-

ciera sig med den gamla rollen (ibid, ss. 158-161). Det som kommer vara intressant att förstå 

i denna studie är om respondenterna har strategier eller andra verktyg för att hantera proces-

sen att lämna den gamla rollen bakom sig.  

3.2 Samhället och religon   

I The elementary forms of religious life så presenterar Durkheim (1912) sin teori om att reli-

gion är ett resultat av samhället där myter och riter blivit ett fenomen som ger uttryck av 

samhällets uppbyggnad. Durkheim (1912) påstår att individers handlande och känslor om 

emotioner och moralisk tänkande, är hur de sociala ritualerna uppstår (religion). De sociala 
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ritualerna skapar en gruppsolidaritet som ger en gemenskap (Durkheim, 1912, ss. 33-35). Be-

greppet moral blir då en social kraft, där de moraliska reglerna bara får mening i ett socialt 

sammanhang. Även om det förekommer för- eller nackdelar för en själv så förväntas det fort-

farande av samhället att man handlar moraliskt. Då moral utgår ifrån gruppgemenskap, och 

det finns flera olika grupper, så finns det även olika sorters moraler man kan följa (Durkheim, 

1912, ss. 40-42). Religion enligt Durkheim (1912) har inte en kärna som består av Gud, utan 

kärnan består av samhörighet kring vissa föreställningar om vad som är heligt eller profant. 

Det som är heligt ska behandlas moraliskt varsamt. Det finns olika nivåer av helighet: Ord, 

heliga objekt, och andra heliga saker som man automatiskt vet om det är rätt eller fel. Ett ex-

empel på detta är trohet i parrelationer. Social gruppgemenskap upprätthåller det heliga. Ett 

exempel på det är Nattvarden där alla agerar utifrån ett specifikt mönster (regler) med upp-

stånd av gemenskap kring det heliga (Durkheim, 1912, ss. 40-44).  

Utifrån Durkheims (1912) teori så går det att tolka att gemenskapens regler över vad som är 

religion och heligt som ett resultat av samhällets uppbyggnad. Gemensamt här är att religion i 

sig inte är ett eget fenomen, utan grundas av andra omkringliggande orsaker, och blir därför 

psykologiskt eller sociologiskt baserade. När man talar om det psykologiska så baserar man 

insikter från människors erfarenheter och agerande. Den sociologiska aspekten undersöker 

religionens syfte i samhället, vilket är det som är intressant för denna studien. 

3.3 Teorikombinationen 

Studiens frågeställning undersöker vad som bidrog till att iranier lämnade deras roll som 

muslimer med att träda in i en kristen roll. För att kunna besvara frågan måste olika teoretiska 

begrepp tillämpas för en grundlig analys av samtliga aspekter. Det teoretiska ramverk som 

har valts ut är baserat på studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte har operationalise-

rats så att det ska bli genomförbart men även för att det ska finnas en tydlighet. För att förstå 

och fånga individernas process så tillämpas Ebaughs (1988) exit-rollteori. Teorin beskriver 

individers gemensamma process utifrån olika samhällsklasser. Teorin utgår på att generalisera 

en process där individer byter social roll. Genom att jämföra om de steg som iranierna ge-

nomgått stämmer in på teorins påstående, så binder man relevans mellan teorin och denna 

studie. Tillämpningen av denna teori är för att kunna applicera inslag av vad dessa intervju-
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personerna som deltar i studien har gått igenom, samt se om något skiljer sig åt ifrån Ebaughs 

(1988) exit-rollteori. 

Emile Durkheims (1912) teori om religion som ett resultat av samhällsuppbyggnad kommer 

försöka att beskriva varför dessa individer har gått från en religös roll till en annan. Varför har 

individerna inte bara släppt religion helt då det bidrog till att de inte var nöjda med den socia-

la rollen dem hade innan? Att kombinera dessa teorier, utifrån studiens syfte, kommer ge en 

bättre förståelse och inblick om dessa individers processer samt även vad det är dem uppnår i 

en religös roll. Även om dessa teorier används var för sig så kommer de även användas till-

sammans. Exempelvis kan båda teorierna användas för att analysera individernas handlingar 

som dem har gjort, men även förstå varför individernas religionstillhörighet är viktig för in-

tervjupersonerna. Det teoretiska ramverket som redogörs kommer tillsammans med den tidi-

gare forskningen leda till tydligare förståelse för fenomenet som ska undersökas och på så 

sätt besvaras studiens syfte med möjligheten av djupare analyser. Syftet kommer att besvaras 

med Ebaughs (1988) och Durkheims (1912) teorier.  Ebaughs (1988) exit-rollteori kan skapa 

djupare analys och förståelse för dessa människor i processen ifrån en roll medans den religi-

onssociologi teorin med Durkheim förklarar den religionstillhörighet som eftersträvas.     

4. Metod 

De val som gjorts angående metodologisk inriktning, tillvägagångssätt, varför de valdes och 

hur de tillämpas kommer beskrivas i det här kapitlet. Detta följs sedan av en redogörelse 

kring intervjuguiden och hur den tillämpats för att nå studiens syfte. Sedan beskrivs avgräns-

ningar och urval samt hur materialet har bearbetats följt av tillämpningen av reliabilitet och 

validitet. Avslutningsvis kommer även en diskussion kring de etiska överväganden som gjort 

under studiens genomförande  

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är att producera förklaringar och ge förståelse utifrån respondenternas 

egna erfarenheter av processen att byta social roll. Därför är det lämpligast att använda en 
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kvalitativ metod. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 23) har konversationer sinsemellan 

människor använts sedan länge för att skaffa sig en uppfattning om olika företeelser. Inter-

vjun som genomförts utgick ifrån vad studiens syfte grundar sig i och för att besvara studiens 

frågeställning. Därför var det viktig att väl formulerade frågor ställdes. Den kvalitativa forsk-

ningsmetoden som användes var en semi-strukturerad intervju. En fördel med semi-strukture-

rade intervjuer är en större träffsäkerhet i sin bedömning som forskare, på grund av att man 

har huvudfrågor (se bilaga 1), men samtidigt har upphov till att ställa följdfrågor baserat på 

respondentens svar. Detta leder även till att man lättare håller sig inom ämnet, och därmed 

bara får svar på de frågorna man ställer och inga andra frågor utanför forskningsområdet 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 121). Dock måste man ha i åtanken att det finns risker att an-

vända sig av denna metod. Intervjuer uppfattas inte alltid som något positivt. Kvale och 

Brinkman (2014) nämner att intervju som metod kan vara, omoralisk, kränkande och att man 

genom intervju kan bli påmind om ens egen olycka. Å andra sidan så stämmer inte detta helt 

med dagens samhälle, då fler paradoxalt vill ställa upp och få sin röst hörd (Kvale & Brink-

mann, 2014, s. 24). Intervjuer är trots kritiken ovan sett av många som ett verktyg där man 

kan på ett väldigt bra sätt att samla in flera individers egna åsikter om samhällsfenomen på 

kort tid. Utifrån den kvalitativa metoden kan man få reda på hur dessa individer tycker, tän-

ker och gör, eller vilka erfarenheter de har medfört (Ahrne & Svensson, 2015, s. 56).  

4.2 Intervjuguide och intervjuer 

För att nå till ett resultat så har det gjorts en intervjuguide med syftet i åtanke. Genom att ope-

rationalisera intervjun med stöd ifrån de teoretiska ramverken så blir svaren lättare att hantera 

för analys. Studiens teoretiska ramverk går att spåra i intervjuguiden i den mån att de rubriker 

som angetts har sitt ursprung i de teorier som studien utgått från. Intervjuguiden har även 

hanterats som ett levande material som går att ändra på för att inte stänga ute nya idéer och 

frågor som kan vara relevanta för studiens syfte.  

4.2.1 Intervjustruktur 

Intervjun var strukturerad in i fem teman. Det börjar med att respondenterna får berättar om 

sig själva, med bakgrundsfrågor om vem respondenten är och annan egenfakta. Därefter följs 

det upp med frågor om både deras nuvarande och tidigare religösa tro och hur dem upplevde 
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den rollen. Under detta tema fanns det huvudfrågor, men för att få svar på mer specifika frå-

gor fanns det även följdfrågor. Den nästkommande temat är processtemat som berör indivi-

dens process ifrån islam till kristendomen. De frågor som frågades här har en koppling till 

Ebaughs (1988) olika steg i hennes rollexit-teori. Detta för att kunna få tydligare resultat och 

förståelse av den processen som har sket. Här ställdes frågor om deras relationer och andra 

personer som var där för dem under denna bytesprocess. Även för dessa huvudfrågor fanns 

det följdfrågor beroende på hur respondenten svarade. Det näst sista temat handlade om indi-

vidernas vändpunkter, vad det var som fick dem att tvivla på deras roll dem hade och byta sin 

sociala roll. Det sista teman handlar om respondenternas egna reflektioner angående bytet. 

Detta temat är viktigt för att få en helhetsförståelse om intervjupersonen verkligen trivs i den 

nya sociala rollen dem har gått in i. Då dessa frågor kan vara känsliga så ställs dem i slutet då 

man är uppvärmd för att ta emot tyngre frågor.  

Datamaterialet som har samlats genom dessa kvalitativa intervjuer analyseras genom en fe-

nomenologisk ansats. Respondentens erfarenheter och vändpunkter kan påverka deras upp-

fattningar. Då respondenternas förutfattade meningar kan påverka deras beskrivning av påstå-

endena så behöver hänsyn tas till detta. Därför krävs en kritiskt granskning av datan (Kvale, 

1997, ss. 54-55). Det finns en risk att intervjupersonerna berättar en påhittad version av sig 

själva som man som forskare måste ta hänsyn till (Ahrne & Svensson 2015, s. 55).   

4.3 Urval av informanter 

Utifrån forskningsfrågan och studiens syfte så hittar man det urval man får utgå ifrån. I detta 

fall har det använts två olika sorters urval för att kunna hitta lämpliga respondenter för studi-

en. Ena urvalet var det icke-probabilistiska bekvämlighetsurvalet. Bekvämlighetsurval är ett 

urval som handlar om att välja något som är passande för studien genom att välja något till-

gängligt (Bryman, 2016, s. 187). Med hjälp från författarens kontaktnät kom författaren i 

kontakt med en iransk kyrkogrupp. Dock så är det viktigt att inte bara utgå från en kontakt-

person ifrån bekvämlighetsurvalet då det finns flertalet negativa faktorer inblandat. Detta 

gjorde att författaren tog kommunikation med andra individer som gick i en kyrka för iranier. 

De som besökte kyrkan var mestadels individer som hade konverterat från islam till kristen-

domen. Efter att ha kommit i kontakt med den första intervjupersonen där skedde ett snöboll-
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surval. Respondenterna har då rekommenderat andra individer som skulle kunna ställa upp. 

Det finns dock risker med snöbollsurval som också togs till hänsyn. En risk är att man får re-

kommendation på individer med liknande erfarenheter som respondenten själv har gått ige-

nom. Då denna studie utgår i ett geografiska område som är östra delen av Sverige, så måste 

man även ta till hänsyn att det innebär en risk. Det kan eventuellt bli sämre spridning av det 

insamlade materialet (Bryman, 2016, s. 384). 

Tanken var att olika kyrkor skulle används i sökandet efter informanter. Iranska grupper inom 

kyrkor som var till för individer som var iranier och kristna hade varit en gynnsam inkörsport 

för sökandet efter respondenter. Anledningen till att det inte blev det här tillvägagångssättet 

beror på saknad av tillträde till fältet. Då detta är ett känsligt ämne för många, så leder det till 

att individer blir rädda för att ställa upp. Därför användes en gatekeeper som i sin tur öppnade 

flera dörrar till andra intervjupersoner. Men som tidigare nämnt, så finns det en risk att re-

spondenterna kunde vara styrda och ha liknande erfarenheter som gatekeepern (Bryman, 

2016, s. 384). En annan risk med att intervjua individer som är religösa är att dessa individer 

redan har arbetat sig igenom processen dem har gått igenom. Ett telefonsamtal till studiens 

gatekeeper genererade ett flertal telefonnummer och mejladresser till individer som möjligt-

vis kunde vara öppna till att ställa upp. Tillträdet till fältet kom då via en närstående kontakt 

som själv genomgått denna övergången. Detta resulterade i individer som var positivt inställ-

da till att ställa upp. 

4.4 Tillvägagångssätt och bearbetning av material 

Respondenterna avgjorde själva hur de ville att intervjun skulle göras om det var via ett di-

stansmöte genom mejl eller telefonsamtal, eller i ett personligt möte. Frågorna som ställdes 

riskerade att vara känsliga och väcka gamla tankar och känslor som respondenterna kunde ha 

gått igenom under utgångsprocessen. Därför fick intervjupersoner själva välja hur, vart och 

när intervjuerna skulle genomföras. Även om frågorna inte var riktade till händelser, utan mer 

åt upplevelser och processen så kunde det fortfarande vara känsligt att prata om. 
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Alla intervjuer genomfördes via telefon, utifrån alla tio respondenters begäran. Detta var för 

att ingen av dessa individer ville att jag skulle få ett ansikte på dem. På grund av rädsla så var 

ingen respondent intresserad av att träffas för ett personligt möte. Rädslan sitter kvar i indivi-

derna då detta ämne är olagligt i Iran. Frågorna i intervjuguiden fick då anpassas något så 

dem passade en situation då man inte satt fysiskt tillsammans. Nackdelen som följde med det-

ta var att som forskare blev det inte lätt att läsa in hela personens och situationens intryck när 

en intervju genomförs via telefon. Många nyanser och gester missas då enbart ljudintryck 

förmedlas. Vid ett par tillfällen så stannade intervjun upp då båda parter väntade på att den 

andra skulle säga något. Troligtvis hade dessa situationer inte uppstått vid ett personligt möte. 

En annan nackdel är att vid telefonintervju så finns det ökad risk för tekniska problem med 

att samtal bryts eller dålig ljudkvalitet, något som lyckligtvis inte påträffades under denna 

studies intervjuer. (Bryman 2011, s. 214) 

Även om telefonintervjuer har sina nackdelar så talar Bryman (2011) om flera fördelar, där 

den mest uppenbara fördelen är att resor besparas, vilket både är kostnads- och tidseffektivt. 

Vidare skriver han att vissa felkällor kan undvikas när mötet inte sker ansikte mot ansikte. 

Exempelvis så minskar risken att respondenterna svarar på ett sätt som de tror intervjuaren 

uppskattar (Bryman 2011, s. 215). Möjlighet att välja en lugn och trygg omgivning att prata i 

är bekvämt för båda parter. Väljer man omgivningen själv så öppnas en annan typ av frihet i 

kroppsspråk när bara talet observeras. Slutligen så stärks anonymiteten ytterligare, som är 

den viktigaste faktorn för många då man inte vill igenkänd.  

Baserat på vad respondenterna berättade så ägde intervjuerna rum på en neutral plats. De fles-

ta var hemma. Intervjun tog runt 30-60 minuter och spelades in med ett elektroniskt röstverk-

tyg, tillsammans med kompletterande anteckningar. Ahrne och Svensson (2011) rekommen-

derar att forskare använder sig av inspelningsutrustning under intervjuerna, då det underlättar 

att kunna återgå till datamaterialet (Ahrne och Svenssons, 2011, s. 26). För att respondenterna 

skulle kunna slappna av så småpratades det innan. Detta följdes åt med att informera respon-

denterna om alla de etiska krav som gäller från författarens sida och även ta upp responden-
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ternas rättigheter. Bearbetning av intervjun var tematisk och materialet transkriberades orda-

grant från muntligt språk till skriftligt språk (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 217). När tran-

skriberingen var klar så började den preliminära kodningen av materialet. Intervjun lästes 

systematiskt igenom för att namnge de olika sekvenserna, vilket gav en överblick på materia-

lets teman innan analysen.  

4.5 Metodens tillförlitlighet 

För denna studie så har den kvalitativa datan har fördel med att belysa normer och värdering-

ars sammanhang på ett mer nyanserat sätt än kvantitativ data. Nyanserna är av yttersta vikt 

för att komma underfund med mekanismer i samhällslivet, exempelvis maktprinciper och be-

slutsfattande (Ahrne och Svensson, 2015, ss. 11-12). Kvalitativa data bidrar även till bättre 

förutsättningar gällande förståelse av utsatta gruppers perspektiv, livsomständigheter såväl 

som förståelse för långsiktiga historiska processer. Då det studien avser att undersöka är svårt 

att mäta i exakta siffror så är den kvantitativa metoden olämplig för denna fallstudie (Ahrne 

och Svensson, 2015, s. 12).  

Att använda en kvalitativ metod möjliggjorde följdfrågor om det var något viktigt som be-

hövde fördjupas. Även möjligheten till att respondenterna själva fick tala om det dem ansåg 

var viktigt att lyfta fram. Då intervjuerna gjordes per telefon var det lätt att få mer beskrivan-

de svar än om intervjuerna genomfördes via mejl. Mejlintervjuer hade kunnat påverka studien 

negativt. Om en respondent tolkade en fråga på ett annat sätt än forskarens mening så hade 

det påverkat studiens reliabilitet. Reliabilitet är ett begrepp för tillförlitlighet och avser om 

studiens resultat kan reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter  (Kvale och Brink-

mann , 2009, s. 263). Enligt Bryman (2011) så har inte validitet och reliabilitet samma roll i 

kvalitativ forskning som den har i kvantitativ (Bryman, 2011, s. 351). Genom att istället fo-

kusera på studiens tillförlitlighet från forskaren och trovärdigheten från dess respondenters så 

ger man en rättvisare bedömning. För att en studie skall vara tillförlitlig krävs det att den är 

trovärdig, överförbar, pålitlig samt innehåller en möjlighet att styrka och bekräfta resultaten 

(ibid.).   
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Trovärdigheten som mäter studiens reliabilitet kan mätas genom att språket är anpassat till 

informanterna. Detta uppnåddes genom att undvika ett akademiskt språk i syfte att minimera 

missförstånd. Liknande resultat ska kunna reproduceras om studien gjordes om. Studien har 

även följt forskningsdesignen enligt rekommendationer i kurslitteratur med ett motiverat me-

todval. Överförbarheten för studien finns med då det tydligt tas upp om kontexten, som är 

processen att lämna en social roll, samt en tydlig beskrivning för teorierna som är bas för un-

dersökningen. Då datan som har samlats in har spelats in och transkriberats noggrant så stärks 

även pålitligheten. Detta leder till en ökad reliabilitet. Transkriberingen har även resulterat i 

ett fördjupat analysmaterial. Pålitligheten för denna studie hittas även i dess transparens. Det-

ta innebär att man som forskare har tagit upp eventuella brister i forskningen, vilket garante-

rar tillförlitlighet i största mån. Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det bättre att vara ärlig 

och ta fram möjliga brister än att försöka dölja (Ahrne och Svensson, 2015, s. 40). Bryman 

(2011) påstår att det är centralt att forskaren inte medvetet låter personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka utförandet av slutsatserna (Bryman, 2011, s. 143). Strävan för 

denna studie har varit att vara så objektiv som möjligt, men den är medveten om att egen för-

förståelse kan påverka, både i intervjusituationen samt hur datamaterialet har tolkats. För att 

eftersträva en så liten påverkan som möjligt, så användes en semi-strukturerad intervju där 

den intervjuades eget liv låg i fokus. Respondenten fick själv bestämma vilka viktiga ögon-

blick denne ville lyfta fram. Detta gjorde att varje intervju har unika drag i berättelsen och att 

egna tolkningar inte hade inverkan på materialet. I denna studie är reliabiliteten hög och om 

någon skulle utgå ifrån denna studie så skulle dem troligen få ett liknande resultat. En nämn-

värd punkt är att intervjufrågorna är utformade för att vara beskrivande. Många av dem som 

intervjuades hade inte svenska som första språk. Alltså utformades frågorna på ett sätt så det 

skulle vara lättförståeligt och tydligt med vad som frågades, och för att undvika missförstånd. 

Då frågorna var tydliga resulterade detta till att alla frågor besvarades.    

Något som även påverkar reliabiliteten är studiens validitet. Validitet handlar i samhällsveten-

skapen om metoderna faktiskt undersöker det som dem avser att undersöka (Kvale och 

Brinkmann , 2009, s. 264). Det kan handla om att respondenterna har utrymme att utveckla 

sina svar och att ge uppföljning på viktiga aspekter i intervjun för att får en ständig kontroll 
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att svaren har tolkats rätt (ibid, ss. 297-298). Forskningsfrågan och intervjufrågorna visade 

sig frambringa relevanta svar för teorin som användes i analysen, vilket tyder på validitet. 

Studien har även avgränsats för att kunna nå ett resultat som är användbart. Utan avgränsning 

så kan det bli svårt att få ett generaliserbart resultat. Avgränsningen skedde genom att under-

söka individer som har gått igenom ett socialt rollbyte från att vara muslim till att vara kris-

ten. För att avgränsa det ytterligare ligger fokus på gruppen iranier som har gått igenom roll-

bytet. Kravet var att de individer som intervjuades hade konverterat och varit kristna i unge-

fär 5 år eller mer. Detta för att individerna ska ha mer erfarenheter och att processen är helt 

genomförd. Även om denna studie är avgränsad till denna sorts process av att byta social roll, 

så går det att hävda att studien är generaliserbar från ett större perspektiv. Denna studien ut-

går ifrån ett visst fall av utgångsprocesser. Detta innebär att processen som individerna går 

igenom under deras rollbyte kan generaliseras (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 210).  

4.6 Etiska överväganden 

Forskningen följer särskilda regelverk och måste följa de etiska föreskrifter som deltagarna 

tar del av i början av intervjun. Deltagarna måste försäkras om att deras identitet förblir ano-

nym. Intervjuerna följer de fyra etiska huvudkraven. Den första är Informationskravet, vilket 

handlar om att informera intervjudeltagarna om studiens syfte och vilka rättigheter man har 

som deltagande. Information om att medverkan var frivillig, att frågor som väckte obehag 

kunde skippas och vad uppsatsen ämnade att undersöka. Det informerades även om att upp-

satsen publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. Det togs även upp författarens ut-

bildningsprogram uppsatsen utgår ifrån och att det var en kandidatuppsats som skrevs. Då 

alla respondenterna ville ta intervjun per telefon så fick de frågorna i förhand innan intervjun 

(Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7-8). 

Härnäst kommer samtyckeskravet med anledning till att få ett samtycke från de deltagande, 

vare sig det är muntligt eller skriftligt. Även informering att de kan avbryta deras medverkan 

när som helst under intervjuns gång. Detta är även varför respondenterna fick själv välja om 

hur intervjun skulle göras om det var nu var genom telefon eller personligt möte, för att få 

respondenten att känna sig bekvämare (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 9-10).  
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Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som handlar om att tillhandahålla de uppgifter 

som de deltagande delar med sig av på ett sådant sätt så att ingen annan har tillgång till den 

informationen. Svar som kunde möjliggöra identifiering ändras i efterhand för att anonymise-

ra datan till så stor grad som möjligt, till exempel vilken kyrka dem går till eller vart dem bor. 

Alla respondenter har fått andra namn i analysen än vad dem egentligen heter, dels för att 

anonymisera och dels för att lättare prata om respondenten (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

Sist men inte minst så har vi nyttjandekravet med anledning till att intervjuerna inte får eller 

kommer användas till annat än forskningsändamål. Detta innebär att man som författare hade 

krav att berätta exakt hur datan kommer används för studiens syfte. Efter att forskningen är 

färdig så kommer allt material raderas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  Respondenterna som 

intervjuades tillfrågades vilken kyrka dem går till men då det inte finns relevans att ta upp det 

så kommer det uteslutas.  

I början av varje intervju meddelas respondenterna att allt är frivilligt att svara på och att dem 

kunde avbryta sin medverkan när som helst under intervjuns gång, samt att materialet bara 

kommer användas för studiens syfte. Det frågades även om tillåtelse att få spela in intervjun 

för att senare komma tillbaka till datan som samlats in (se bilaga 1). Intervjupersonerna blev 

kontaktade delvis via sms eller mejl med kort information om vad studien syfte, samt en kort 

beskrivning om deras etiska krav som gäller (se bilaga 2). 

4.7 Beskrivning av intervjupersoner 

För att man ska få en bättre bild och förståelse i analys- och resultatavsnittet, så kommer en 

kort beskrivning av intervjupersonerna. För att upprätthålla de etiska kraven och för att an-

passa till respondenternas krav så har alla respondenter tilldelats påhittade namn. De tilldela-

de namnen som appliceras är baserade på respondentens kön. Namnen som har tillämpats är: 

Sara, Markus, Fredrik, Anna, Sandra, Andreas, Lena, Anton, Linus och Emma. 
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Sara har bott i Iran i 31 år med en troende muslimsk bakgrund. Hon flyttade till Sverige pre-

cis efter den Iranska revolutionen med hennes två barn. I nuläget bor Sara ensam och hennes 

två vuxna barn har även flyttat hemifrån.     

Markus är präst i Svenska kyrkan och har varit det sen 19 år tillbaka. Markus har bott i Iran i 

halva sitt liv och har varit med om mycket under denna period. Som protestant för religions-

frihet i Iran behövde han neka sin tro om kristendomen för att inte bli straffad. Detta väckte 

Markus intresse av att hjälpa andra. I nuläget åker han runt för att hjälpa andra att konvertera 

muslimer som behöver vägledning till att hitta kristendomen. Markus bor med sin sambo som 

också är insatt i kyrkan. Båda strävar efter att hjälpa andra under deras konvertering.        

Fredrik har varit uppvuxen i ett väldigt strikt religös familj. Under tiden han var muslim så 

bodde han i Iran med sin ensamstående mamma. Fredrik flyttade till Sverige när han var 25 

år, och blev kristen efter fyra år. I nuläget bor Fredrik med sin fru och två barn, där hela fa-

miljen är troende kristna.    

Anna har varit troende kristen i 20 år. Hon flyttade till Sverige för fem år sedan med hennes 

man. Under tiden Anna bodde i Iran så levde hon med sin man och sina tre barn. Anna hittade 

till kristendomen genom hennes dotter, när hon upptäckte att hennes dotters familj hade kon-

verterat till kristendomen. Det tog tid för henne att förstå, men efter denna händelsen började 

Anna gå på hemliga gudstjänster i Iran, och hålla i hemliga gudstjänster hemma hos sig. 

Sandra flyttade till Sverige själv utan familj. Väl i Sverige kände hon en tjej som hade flyttat 

några år innan henne. Det var den kompisen som introducerade kristendomen för Sandra. Ef-

ter att ha varit muslim i nästan 30 år så har hon konverterat till kristendomen och varit kristen 

i 20 år.   

Andreas är präst med en kandidatexamen inom Religionsvetenskap och teologi. Han har varit 

troende kristen i 16 år och präst under sex av dessa år. Andreas flyttade till Sverige när han 

var 30 år gammal. Han hittade till kristendomen genom sitt intresse för religion. När han fick 

möjligheten att studera olika religioner väcktes hans intresse för kristendomen och hans tvi-

vel för islam.      

Lena har varit troende muslim i 40 år. Hon var muslim under tiden hon flyttade till Sverige 

men när hon fick besked att hon hade fått en allvarlig sjukdom så räckte inte islam längre för 
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henne. Hon blev döpt efter att hon hittade gemenskap i kyrkan och har nu varit kristen i 21 år. 

Lena är ensamstående med tre barn som inte bor i Sverige.  

Anton flyttade till Sverige själv efter att ha bott i Iran i 30 år. När han väl flyttade till Sverige 

hade Anton inga sociala relationer förutom hans enda kompis. Anton var muslim i två år un-

der tiden han bodde i Sverige men kände att det fanns en starkare gemenskap i samhället. 

Han konverterade till kristendomen några år därefter och i nuläget har han varit kristen i  sex 

år. Anton bor med hans fru och jobbar som programmerare.    

Linus har varit kristen i 15 år efter att ha bott i Iran för 25 år. Han träffade sin fru i Sverige, 

och det var även hon som visade Linus kyrkan. Sen dess har båda varit en del av kyrkans ge-

menskap.    

Emma pluggar till ämneslärare och flyttade till Sverige för elva år sen. Hon var troende mus-

lim då hon hade en väldigt troende familj. Hon bor nu med sin mamma som är fortfarande 

muslim, men har varit kristen själv i sex år. 

5. Resultat och analys 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar så kommer detta avsnitt presentera 

resultat och dess analys. Processen om socialt rollbyte ifrån islam kommer att presenteras un-

der fem olika rubriker. Utifrån empirin som har samlats ifrån intervjuerna så framgår det att 

många aspekter utgör processen som dessa individer har fått uppleva. Dessa faktorer bygger 

på individer som har tvivlat på sin roll, stödpersoner som har gjort skillnad, integration samt 

att dessa personer har fått en möjlighet att utgå ur en social roll. 

5.1 Tiden före migrationen  

Alla respondenter har levt i ett samhälle där religion har haft en viktig roll i deras liv, men de 

har också fått uppleva förtryck, revolution och rädsla. Flera har vuxit upp med tron om att 

deras religion, islam, är den enda rätta religionen. För att kunna förstå dessa individers pro-

cess måste man förstå vad de har genomgått. Alla som blivit intervjuade har levt i Iran, och 

samtidigt blivit automatiskt infödda till att vara muslimer. En respondent formulerade sig på 

följande vis.  
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”Hur hittade jag mig själv till Islam? Jag hittade mig aldrig till islam, jag blev muslim. Det 

fanns inte möjlighet för mig att tro något annat. I Iran måste man vara muslim annars får man 

inte leva.” - Linus 

Utifrån detta citat så förstår man att Linus, och i enhet med resten av de som blev intervjuade, 

inte hade något val i den sociala rollen som dem fick. Dem fick förstå att islam var den enda 

vägen för dem att leva och det fanns inget annat sätt, om man nu inte ville bryta mot lagen. 

För att verkligen förstå dessa individers mentala hälsa som även påvisar den mörka sidan av 

det hela var när en respondent talar om sin tid i Iran. Denna punkt i livet utgjorde vart denna 

personen har hamnat nu. 

         

     ”Under denna tid som muslim i Iran… Jag var inte lycklig. Jag hade försökt döda mig 

själv flertalet gånger. Jag frågade mig själv varför just Allah fanns inte där för mig? Flertaliga 

försök tills jag träffade på andra som hade hittat sin väg. Dessa personer visade mig att jag 

hade rätt att leva mitt liv som jag ville. Detta ledde till att jag började protestera i Iran och 

pratade fritt om andra religioner. Detta ledde till att jag hamnade i en situation där jag fick 

neka min tro till kristendomen eller så skulle jag bli stenad. Det var då jag visste att jag be-

hövde komma bort från Iran.” - Markus  

För respondenten så var det den här punkten som avgjorde att han själv ville bestämma över 

sitt liv. Det fanns andra sätt att leva än det som sades vara rätt. Detta bidrog till att han börja-

de ifrågasätta sin livsstil och protestera. Då slog regeringen tillbaka och Markus insåg att han 

inte längre kunde stanna kvar. 

Utifrån att ha intervjuat dessa individer så kan man möjligen koppla till att många gick ige-

nom ett tvivel under deras tid i Iran, men inte vågat uttrycka sig. Man var ju ändå medveten 

om vad för konsekvenser som skulle följa om man sa det man tänkte. Hos följande respon-

dent så fanns det en känsla av att han inte var nöjd med sin dåvarande roll.  
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              ”Jag var aldrig lycklig i den stunden i livet när jag var muslim. Men jag sa inget om 

det, vad skulle jag säga? Hela min familj i Iran var troende muslimer. Så jag höll dessa käns-

lor för mig själv och försökte trycka bort dem tills tankarna försvann.” - Fredrik 

Här beskriver Fredrik känslorna han fick gå igenom tills han senare insåg att dessa känslor 

var för att han redan innan ifrågasatte den sociala rollen han var i. Han anpassade fortfarande 

sitt liv mot något som han inte trivdes med. Man skulle kunna tolka att om Fredrik i detta fall 

hade sagt något, så hade han ändå inte fått möjligheten att påverka sitt liv, då det bara skulle 

leda till konsekvenser. Fredrik visste dock att detta inte var såhär han ville leva sitt liv. Han 

uppfattade däremot inte att han behövde gå ur sin dåvarande sociala roll för att ändra på sig, 

tills han kom till Sverige. 

5.2 Den sociala kontexten och möjligheterna i Sverige  

5.2.1 Sverige öppnade dörrarna   

I processen att byta social roll så krävs det att man behöver ifrågasätta eller tvivla på sin nu-

varande roll för att påbörja utgångsprocessen enligt Ebaugh (1988). Utifrån den insamlade 

datan, så har alla respondenter gått igenom eller förstått att dem genomgått någon form av 

tvivel i sin föregående roll. På grund av lagar och tabu så har många nekat att dem ens har 

tvivlat. Detta ändrades för många när dem migrerade till Sverige. Väl i Sverige så kom insik-

ten till att man fick chansen att ställa frågor om religion utan konsekvenser som påföljd. Det 

var då, tvivlet för islam kunde accepteras utan rädsla. Sara sa följande:  

   ”Jag var väldig troende muslim när jag kom till Sverige, gjorde allt som man ska göra som 

en muslim. Men skillnaden var här i Sverige hade jag tid och kunde faktiskt läsa om andra 

religioner. Mer om islam och få ett bättre förståelse om det hela. I Iran kunde jag aldrig fråga, 

det var förbjudet, jag fick inte ens fråga. Men här kunde jag läsa och förstå.” - Sara 
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Det som går att tolka är att respondenten reflekterade över att hon aldrig fick chansen att för-

stå varför dem var i den rollen. Sara fick aldrig förstå de förväntningarna som fanns inom 

islam. Hon var snarare tvungen att följa flödet och acceptera att det är som det är. Det går 

även att förstå ifrån hur respondenten talar att det finns en viss dissonans i att man inte fick 

ställa frågor. I Sverige så finns religionsfrihet, något som inte finns i Iran (SFS 1998:1593). 

Detta var något nytt för dessa personer som migrerade. Om man tyder detta på ett annat sätt 

går det att tolka att Sara fick en möjlighet. En möjlighet som inte fanns tidigare när hon bod-

de i Iran. Möjligheten att göra annat än det som påståtts var rätt, utan att bli tillbakavisad av 

samhället. Det går också att påstå att Sara fick se sin sociala roll på ett annat sätt än bara vad 

som var rätt eller fel. Att dessa individer inte haft möjligheter kan vara en förutsättning till sitt 

rollbyte, vilket Ebaughs (1988) exit-teori inte tar upp. 

5.2.2 Sociala relationer och deras påverkan 

Förutom de specifika händelserna som kan leda till tvivel så kan även signifikanta andra eller 

andra sociala relationer påverka ens beslut att byta social roll. Dessa individer kan påpeka hur 

saker verkligen ser ut, samt påtrycka att ändring måste ske (Ebaugh 1988, s. 70). Andras åsik-

ter, i detta fall signifikanta andra, är något som leder till att individer börjar tvivla. Med dessa 

individers bakgrund så kan man se detta på ett sätt att dem inte har haft tillfället att prata mot 

religion tidigare. Med andra ord så öppnar de nya tankesätten upp vägen till början av proces-

sen att gå emot sin nuvarande roll. Ett exempel på detta är när denna respondenten kom i 

kontakt med en familjemedlem hon inte hade träffat på länge. Familjemedlemmen hade flyt-

tat till Sverige, som själv hade konverterat till kristendomen utan att säga något. 

              

     ” /…/ Samma kväll pratade jag med mitt barnbarn och sa till henne kom vi ber för din 

mamma och pappa att komma tillbaka till rätt väg. Under denna tid tänkte jag att kristendo-

men var något hemskt. Men hon sa till mig att vi är glada, mamma och pappa är glada. Så 

började hon gråta då hon blev rädd… Då insåg jag att det var jag som inte var glad.” - Anna  

Respondenten insåg i denna stund att hon levt i någon form av förnekelse, och fick hjälp att 

inse detta genom sitt barnbarn. Denna händelse som barnbarnet initierade ledde till att re-
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spondenten började tvivla om sin egna situation. Som man kan tyda ifrån påståendet så var 

det under det samtalet respondenten insåg att situationen var omvänd. Om denna incidenten  

med Annas barnbarn inte utspelats så skulle hon kanske aldrig förstå själv vad hon verkligen 

ville. Denna signifikanta andra väckte ett tvivel inom respondenten (Ebaugh 1988, s. 70). Det 

som är intressant är att Anna också nämnde att det var flera händelser som ledde till att hon 

ville byta social roll.  

                        ”Dem tog mig sen till en kyrka, jag visste inte vad som förväntades men direkt 

när jag klev in i denna heliga plats så kände jag att allt jag hade gjort innan var så fel. Jag 

kände en värme jag hade aldrig känt förut…” - Anna  

Utifrån detta citat så kan man dra paralleller till Dobronravoffs (2009) studie som påvisar att 

individer som befinner sig i en utgångsprocess kan ha flera händelser där man genomgår tvi-

vel. Annas andra vändpunkt kan ses som att hon infinner sig i en intellektuell och känslomäs-

sig omprövning, då hon tidigare kände en rädsla (Dobronravoff , 2009, s. 409). Anna bevisar 

att det nödvändigtvis inte behöver vara en enskild händelse som påverkar en att vilja utgå ur 

sin nuvarande roll. Genom att ha flera händelser så kan man som individ känna sig säkrare 

över sitt tvivel. Anna nämnde att barnbarnets glädje, sin egna rädsla och gemenskapen i kyr-

kan var det som påverkade henne mest till sitt rollutträdande. De olika sociala relationerna 

samt situationerna har varit avgörande för den rollprocessen individerna fick genomgå.  

5.3 Sökandet av alternativa vägar och välmående    

Det finns ett mönster som pekar på att respondenterna befann sig i en fas i deras liv som var 

väldigt mörkt. En del nämnde att det inte fanns en mening att fortsätta med livet när dem ta-

lade om sitt välmående. Detta var för att många inte visste vad det var som gjorde dem så 

olyckliga eller vad det var dem behövde ändra på i sitt liv för att förbättra deras välmående. 

Denna mörka period är ett av stegen i Ebaughs (1988) teori om att lämna en social roll som 

handlar om att gå andra vägar för att komma ur den situationen man befinner sig i. I detta fall 
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kan man även testa olika alternativ för att verkligen hitta den vägen som passar (Ebaugh 

1988, s. 87). Det är viktigt att ha ett stöd från människor runt omkring sig då stödet möjliggör 

enklare övergångar när man testar olika vägar för fullfölja sitt rollbyte (Ebaugh 1988, ss. 100-

101). Omgivningen eller stödpersoner kan påverka valet individer gör under denna delen av 

processen. För följande respondent så fann han möjliga alternativ genom att han av misstag 

hamnade i en bokaffär där dem skulle hålla en hemlig gudstjänst. Det var alltså enligt denna 

respondenten av ren slump som han hamnade här vilket ledde till uppvakningen av andra al-

ternativ.                    

                  

         ”/…/ jag hamnade sen i någon bokaffär i Iran och letade inte efter något speciellt helt 

ärlig tills jag såg att alla runt om mig hade på sig väldigt stilrena kläder. Dem var för upp-

klädda för att bara vara där för att köpa böcker. Dem frågade om jag behövde hjälp och om 

jag ville stanna. Jag hade aldrig varit med om människor som var så snälla. Jag insåg snart 

där efter att jag har hamnat på en hemlig gudstjänst. /…/ två timmar därefter när gudstjänsten 

var över så ville jag fortsätta leva. Jag ville fortsätta leva!” - Markus   

”Jag ville fortsätta leva”. Ett citat som visar att respondenten insåg att gemenskapen runt 

gudstjänsten var en väg bort från den befintliga rollen. Gudstjänsten gav honom en trygghet 

som han tidigare saknade. Att de andra individerna ville hjälpa till gjorde att respondenten 

fick uppleva gruppsolidaritet som gav en gemenskap utifrån de sociala ritualerna. Det var inte  

nödvändigtvis religionen i sig som var den viktiga aspekten, utan samhörigheten som Durk-

heim (1912) pratar om (Durkheim, 1912 ss. 41 & 44). I och med att dessa personer öppnade 

upp sina armar och erbjöd ett alternativt levnadssätt så blev denna väg aktuell för responden-

ten. Att gå den alternativa vägen öppnade upp möjligheten att se världen annorlunda och för-

bättra sin livssituation. Möjligheten här går återigen tillbaka till en utgångsmodell som är mer 

flexibel än Ebaughs (1988) exitteori. Även om man kan koppla detta till Ebaughs (1988) and-

ra steg i hennes teori så kan man se i Markus situation att det var möjligheten som väckte 

hans intresse. Genom att kunna se världen på ett annorlunda sätt upplevde Markus något som 

han trodde aldrig han skulle få uppleva, han fick en möjlighet han trodde han aldrig skulle få. 
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En annan synvinkel av detta är en annan respondent som utan rädsla sökte en annan väg nu 

när hon hade kommit till Sverige. Svaren hon letade efter fann hon i möjligheten att få läsa 

om andra religioner som hon var nyfiken om. 

            ”Jag hade aldrig läst om andra religoner förut tills min kompis här i Sverige lånade ut 

deras bibel till mig och sa att dem själva har gått igenom samma tankar. Hon hade förståelse 

för mig /…/” - Sandra  

Här fick respondenten en inblick på att hon inte var själv med tankarna som hon präglades av. 

Sara kan ha känt sig instängd då hon saknade möjligheten att kunna läsa om andra religoner. 

Det fanns dock andra runt omkring som hade haft samma känslor, och det fanns även en väg 

ut. Stödpersonen i det här fallet sympatiserade med respondenten och förstod sig på henne. 

Efter bemötandet som denna respondenten fick kan kan man påstå att det blev en form av be-

kräftelse på att man inte ska må som respondenten mådde. Det går även att tyda av situatio-

nen att dessa individer inte längre var rädda att prata om annat än islam. Efter revolutionen i 

Iran uppkom normer som gjorde det svårt för individer som konverterar eller uppmuntrar 

andra till att konvertera. Rädslan för extrem förföljelse var stor, och få allvarliga straff som 

fängelse gjorde att flera tvekade till att prata. Detta uppmuntrade religiös förföljelse, i detta 

fall, förföljelse av kristna (NE, 2019). Dessa individer utsattes för en ökad social diskrimine-

ring. I sin tur ledde det till att individer lever i rädsla av att vara i den sociala grupp man är i. 

När Sandra kom till Sverige kunde hon prata om annat utan att bli straffad som i Iran, hon 

hade inget att vara rädd för. Detta kan anses som en möjlighet som hon fick men samtidigt en 

möjlighet att ändra på sitt välmående till något bättre.  

Något som många intervjupersoner påpekade att det svåraste var att bemöta sin familj angå-

ende att de ville lämna islam. Nedanstående citat är ett bra exempel på hur intervjupersonerna 

framställer hur det var att berätta för familjen at dem ville ändra deras levnadssätt. 
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            ”Jag berättade då till min son om att jag hade lämnat det muslimska levnadssättet, ef-

ter jag berättade så blev de helt tyst och jag var så rädd. Men han blev så glad för min skull 

och sa jag var så stark som verkligen tog steget.” - Andreas    

            ”Jag höll min kristna tro ifrån min make, jag levde i en lögn men tillslut kunde jag 

inte hålla detta inom mig, det gjorde mig för ledsen att leva i förnekelse i något som gjorde 

mig så lycklig. Det tog sin tid innan min make kunde verkligen förstå mitt val men tillslut så 

insåg han själv att detta var den rätta vägen, för oss båda.”- Anna              

Det blev tydligt att Andreas ville framhäva att hans son var stolt över honom, vilket Andreas 

även berättade med en stolthet i röst. Andreas betonade att han blev kallad stark över att han 

ville lämna sin föregående sociala roll. När Anna berättade hur det var för henne att berätta 

för sin make om att hon lämnat Islam så lät det annorlunda. Man hörde att det var en tung 

period då Anna pratade tyst i början. Fortsättningsvis övergick ändå Anna till stolthet i rösten 

när hon talade om att det var den rätta vägen för dem båda. I dessa citat går det att se att det 

finns skillnader mellan de olika intervjupersonerna, även om båda fick ett positivt bemötande 

som Ebaugh (1988) anser vara en viktig faktor. Hade respondenterna fått negativ respons från 

sina nära så skulle den inre dispyten över att lämna blivit mycket svårare. I Annas fall så var 

hon orolig att hennes man skulle bemöta henne på ett negativt sätt. Hade Annas man bemöt 

henne negativt så finns det en risk att hon skulle fortsatt i sin olyckliga roll och fortsatt som 

muslim. (Ebaugh, 1988, s. 121). Bemötandet av deras omgivning gällande deras nya sociala 

roll är viktigt för individerna om de ska gå i mål med rollbytet. Då alla intervjurespondenter 

var ärrade av religiös förföljelse så är det sociala bemötandet något som behöver resultera 

positivt i denna process. 

5.4 Det underliggande tvivlet och den sociala relationen i nya rollen  

När frågan om vad för vändpunkter som fick individen att lämna sin roll som muslim så kun-

de det låta olika. Enligt Ebaugh (1988) så kan dessa vändpunkter formas ifrån specifika stun-

der eller vissa händelser som individen får genomgå. I vissa fall kan det vara att individen får 
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en symbolisk mening som gör att beslutet tas (Ebaugh, 1988, ss. 123–125). Lena berättar om 

sin vändpunkt som något heligt. Vändpunkten resulterade till en tillfredsställelse över sin 

sjukdom men även att ensamheten försvann på grund av hennes val att byta social roll. Lena 

beskriver hennes vändpunkt: 

       ”När jag flyttade till Sverige så kände jag mig så ensam, med så många frågor utan några 

svar. Jag hade fått besked att jag hade även fått cancer. Jag hittade på något sätt till kyrkan, 

även om många visste inte svaret till varför jag fick cancer så kunde jag ändå vända mig till 

kyrkan. Jag började acceptera min sjukdom och vände mig till min nya familj och Gud som 

styrka under denna mörka tiden. Några månader därefter blev jag döpt” - Lena 

För Lena så blev vändpunkten när hon hittade till kyrkan. Respondenten valde att ta sig ifrån 

ensamheten som hon kände när hon var muslim för att hitta en annan religion som gav henne 

styrka. Det var intrycket och gemenskapen i kyrkan som blev vändpunkten för denna respon-

dent. Den gemenskapen som Lena även vände sig till kan bindas till Durkheims (1912) syn 

på religionssociologi med att hitta en gemenskap inom något heligt. Individen kände sig en-

sam, och hittade gruppsolidaritet inom kyrkan (Durkheim, 1912, ss. 41 & 44). Lena kände 

alltså inte att hennes roll inom islam gav henne den lyckan hon sökte efter. Att hon samtidigt 

var ensam i Sverige ledde till att hon ville hitta en annan väg. Respondenten lämnade sin fa-

milj och vänner i Iran när hon flyttade till Sverige. För att fylla ensamheten med något börja-

de hennes utgångsprocess när hon integrerade sig i en svensk kyrka. Men hur kunde hon flyt-

ta från sin gamla roll och relativt snabbt ta beslutet om att leta i en annan religion efter svar? 

Ensamheten och viljan att integrera i det nya samhället kan ha varit anledningar till hennes 

beslut. 

Markus talar under intervjuns gång om hur han bara kände hat för alla som inte var muslimer. 

Allt ändrades efter det bemötandet han fick av de kristna. Han beskriver känslorna enligt föl-

jande:  
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              ” Dessa individerna som var kristna var så snälla mot mig? Och jag kände bara ilska. 

Jag tänkte då hur kan jag fortfarande tro att min tro är kärlek när jag har så mycket hat för 

andras tro? Varför har jag varit uppväxt med att se andras tro som något hemskt medans dem 

är så välkomnande mot mig även om jag inte har samma tro? Det var då jag bestämde mig att 

jag vill inte leva i hat längre. Jag vill leva i kärlek.” - Markus 

Genom att tyda citatet, kan man hävda att problemet Markus kände var att han kände sig ha-

tisk och förstod sig inte på varför de andra var så snälla mot honom, även om de tillhörde oli-

ka religioner. Detta blev ett hinder för Markus att förstå varför han började tvivla på något 

som han tidigare trott så starkt om. Markus ifrågasatte även islams kärlek om den fick honom 

att känna hat mot andra. Här kan man tyda att respondenten valde att lämna islam, som gjor-

de honom hatisk, till att finna kärlek i en annan religion. Ebaugh (1988) skriver att en vänd-

punkt kan ske för individer som har byggt upp ett underliggande tvivel, och indirekt söker 

efter alternativa vägar (Ebaugh, 1988, s. 128). För just denna respondenten så kan man tolka 

att han levt med hat, som leder till att han själv inte kände att han levde lyckligt, vilket är en 

parallell till tvivel. En annan respondent pratar om hur viktig deras sociala relationer var un-

der processen och hur dem bidrog till hans vändpunkt. 

     

        ”När jag kom till Sverige så hade jag bara min kompis som hade bott här i flera år. Det 

kände som allt var så lätt för henne medans jag tyckte det var så svårt att anpassa mig samti-

digt som jag har kvar min religion. Det blev väldigt ensamt då ingen jag kände var muslim, 

medans min enda kompis här var kristen. Under denna tid så ville jag vara som henne, jag 

ville ha massor med vänner och känna kärleken hon kände. /…/ när jag berättade allt detta så 

hjälpte hon mig komma till där jag är nu.” - Anton 

Utifrån citatet går det att tyda att övergången för respondenten blev enklare tack vare sin 

kompis. Den sociala kontexten som Anton beskriver kan tydas att det nya social samman-
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hanget var ensamt och svårt att anpassa sig till. Det går även att koppla Antons känslor till att 

han inte kände att han kunde integrera i det svenska samhället när han hade sin muslimska 

roll. Det sociala sammanhanget spelade en stor roll för Anton. Det var för svårt för honom att 

anpassa sin roll och leva den religösa vägen samtidigt som han försökte leva som en svensk. 

Utan hans stödperson hade denna möjligheten till att integrera varit svårare.  

En annan respondent tog upp att hon kände mer trygghet och säkerhet när hon skapade socia-

la relationer i sin nya roll. 

                ”Hur accepterande alla var mot mig gjorde det hela mycket enklare. Jag var rädd 

först att alla skulle se ner på mig för jag var annorlunda, men så var det inte. Alla gjorde mig 

trygg och detta gjorde så att allt kändes mycket enklare.” - Emma  

Den sociala miljön och dess sociala relationer som Emma upplevde integrerade henne i he-

nens nya sociala roll. Kyrkans sociala ritualer skapade en gruppsolidaritet som gav en ge-

menskap som denna respondenten fick uppleva. Utan samhörigheten så kan inte religionen 

finnas. Ett exempel på detta är att vara accepterande för nya individer, som Emma fick upp-

leva (Durkheim, 1912, ss. 44- 45). Denna gemenskapen fick Emma att känna sig välkommen 

i den nya rollen pågrund av dem andra individerna som var välkomnande. Genom att använda 

sig av sina kontakter så kan det bli enklare för individen att träda in i den nya rollen. Då 

Emma sen tidigare kände några inom gruppen så blev enklare att träda in i rollen och få sam-

hörighet (Ebaugh, 1988, s. 146).    

5.5 Skapande av den nya rollen eller bara vägen ut? 

Det sista stadiet inom utgångsprocessen handlar enligt Ebaugh (1988) om hur ex-rollen ska-

pas, men även hur man lämnar sin tidigare roll bakom sig. Individens beteende kommer dock  

att skilja sig från den föregående rollen till den nya, då det finns andra normer och förvänt-

ningar som gäller (Ebaugh, 1988, ss. 149–150). Familjer, vänner och andra runt om kommer 
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fortfarande ha förväntningar om att individer som har bytt roll fortfarande agerar sin tidigare 

roll. Detta är för att dem har utsätts för en stigmatisering (ibid, ss, 158-161). För några av re-

spondenterna så utsätts dem för något Ebaugh (1988) kallar för Hangover Identity, som inne-

bär att normer eller beteende från den gamla rollen påverkar den nya (ibid, 156). I detta stadie 

i livet kan det vara svårt att komplett komma in i sin nya sociala roll. När det gäller religion 

kan det vara svårt för kroppen att inte agera som den är van att göra. För många individer 

som bytt sin religionstillhörighet från islam till kristendom kan dessa rutiner krocka. Anton 

berättar om hans situation efter att han hade bytt sin religionstillhörighet och hur han fortfa-

rande hade en koppling till sin tidigare roll som muslim. 

  

             ” Det tog tid för mig att sluta gå upp mitt i natten och ta fram koranen och börja be. 

Jag vågade inte säga något till nån dock om detta.” - Anton 

För Anton var det svårt att släppa sina gamla rutiner som var kopplade till Islam, då han var 

van vid dem. Då det finns skillnader mellan dessa två religoner så tog det tid innan han bort-

såg sitt tidigare beteendemönster tankar han hade. Det går också att tyda att Anton nekade att 

hans tidigare beteende fanns kvar då han påpekade att han inte vågade säga något. Detta kan 

ha varit en underliggande rädsla att andra skulle se detta som att Anton tvivlade på sin nya 

roll inom kristendom. Att han inte vågade säga något var eventuellt att Anton inte ville förstö-

ra sin integration i det nya samhället. Då det var svårt för honom att släppa sin muslimska 

roll och levnadsätt medans han integrerade sig som svensk, så ville han leva med svårigheter-

na själv, och inte utsätta sig själv för segregation. Ett annat sätt att se detta är att Anton fick 

hantera detta själv för att komma ur sin Hangover Identity (Ebaugh, 1988, s.156). På ett sätt 

så påverkar de gamla rutinerna och normerna den nya rollen, vilket kan göra det svårt för re-

spondenten att komma in i sin nya roll helt och hållet.  

Samtidigt som många har berättat om hur viktiga stödpersonerna har varit under denna pro-

cess så har det även lett till att flera har fått släppa mer än bara den tidigare rollen bakom sig. 
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För Sara så fick hon både lämna sin muslimska roll samt familj för att kunna träda in i hennes 

nya sociala roll.       

              ” Det svåraste var hur många i familjen som vände ryggen mot mig, i stunden var det 

svårt men jag hade Gud.” - Sara 

”…i stunden var det svårt” säger Sara med gråt i halsen. Att lämna en tidigare roll är inte nå-

got lätt, samtidigt blir det svårt att hantera när man vuxit upp med vikten av ens gamla religi-

on. Saras familj accepterade inte vem hon hade blivit. Förutom att hon lämnade Islam bakom 

sig så fick hon lämna sin familj. För Sara var denna processen en möjlighet som hon aldrig 

trodde hon skulle få uppleva. Även om beslutet var något som ändrade allt för henne, så sa 

Sara att hon ändå inte kände sig ensam då hon hade sin nya religon. Ebaugh (1988) säger att 

man inte bara lämnar en social roll, utan lämnar ofta sina gamla umgängen. I många fall vill 

man inte längre bli påmind eller associera sig med den gamla rollen alls (ibid, ss. 158-161). 

Även om man inte längre vill ha samhörighet med sin gamla roll så kan det ändå vara svårt 

att släppa sin familj och sina vänner, hur mycket det än går emot sin nya roll. Det var inte 

jobbigt för Sara då hon lyckligtvis hade gemenskapen från kyrkan som gjorde det enklare. 

 För Lena så var det annorlunda, hon beskriver sina känslor enligt följande: 

              

            ”Det var svårt för mig att verkligen förstå att jag hade lämnat Islam helt då jag hade 

levt som en muslim i nästan 40 år. Min strategi för att göra det enklare blev då att jag blev 

döpt. Det var det som gjorde allt enklare för mig att jag var nu en kristen.”- Lena 

Lena tyder på att det var svårt att lämna sin gamla roll bakom sig efter att ha varit i sin före-

gående roll under en så lång period. I hennes fall behövde hon en strategi för att verkligen 

träda in i sin nya roll utan att ångra sitt beslut. Strategin kunde göra övergången till något na-
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turligt, något lätt. När Lena väl blev döpt så blev den nya rollen mycket verkligare för re-

spondenten. Dopet som är en religiös ritual anser Durkheim (1912) som en social ritual vilket 

skapar gruppsolidaritet som gör en gemenskap (Durkheim, 1912, ss. 33-35) Man kan även 

tolka detta som en utväg ifrån sin Hangover Identity. Ytterligare kan man läsa det som att 

Lena inte kände sig helt kristen tills hon blev döpt, och att rollbytet blev verkligt just då. Uti-

från Ebaughs (1988) och Durkheims (1912) teorier, kunde Lena lämna sin Hangover Identity 

genom att uppleva en sociala ritual. Det var efter dopet hon äntligen kunde släppa sin tidigare 

roll, att vara muslim, och komma in i den nya rollen till att vara kristen.       

6. Slutsats och avslutande diskussion 

6.1 Slutsats  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar kommer de resultat som har upptäckts i 

studiens analys att redovisas, och samtidigt kopplas till den processen dessa individer har gått 

igenom utifrån de olika erfarenheterna. Resultatet tar också fram att individerna hade olika 

erfarenheter i denna process. Erfarenheterna har dock likheter. Vad som framgår i analysen 

och resultatet är att processen är väldigt invecklad. Ingen av individerna beslutade sig om ett 

rollutbyte under en kväll, utan det var en utdragen process. Att byta sin religionstillhörighet 

från islam till kristendom har en liknande slutsats som Ebaugh (1988) fick i sin studie, det är 

en process som tar tid. Det som även var tydligt är att det inte finns ett enda steg under pro-

cessen som utförs, utan alla steg tillsammans bildar processen för detta rollbyte. Liknande 

som Dobronravoff (2009) nämner i sin studie så upplevde några av denna studiens respon-

denter fler än ett tillfälle där de kände tvivel. Det behöver alltså inte bara vara en specifik 

händelse som leder till att processen kan börja, det kan finnas flera.    

Alla respondenter upplevde ett rollbyte som passade in på de steg som Ebaugh (1988) näm-

ner i sin teori. Det finns dock ytterligare en punkt som denna studie påvisar som en variabel 

till processen. Förutsättningarna Möjligheter samt Integration har spelat en stor roll för att 

respondenterna ska haft chans att göra rollbytet. Alla respondenter upplevde en viss form av 

tvivel under deras tid i det persiska samhället, oavsett om tvivlet var medvetet eller inte. Det 
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var tydligt att denna processen startade i Iran, där möjligheten att bestämma sin egna religi-

onstillhörighet inte fanns. Gick man emot regeringen så blev man straffad. Detta resulterade i 

att dessa individer aldrig fick ta hänsyn till sitt tvivlande tills dem kom till Sverige. Väl i Sve-

rige så öppnades dörrarna för någonting som dem inte trodde fanns. Rädslan att ifrågasätta 

sin religion försvann. Denna möjligheten gjorde att flera av respondenterna kunde uppleva 

tvivel för dem fick möjligheten att göra det. Några individer kände sig även ensamma som 

muslimer och en annan grupp ansåg att de hade svårt att få sin muslimska roll att passa in i 

det svenska samhället. Gemenskapen och känslan i kyrkan blev vändpunkter för dessa re-

spondenter. Som följdeffekt så integrerades de också in i det svenska samhället. Denna ge-

menskap kan kopplas till Durkheims (1912) teori om religon där han påpekar att gemenska-

pen inom något heligt är det som lockar.  

Fortsättningsvis så var stödpersonerna något som spelade en stor faktor i iraniernas rollbytes-

process. Mönstret för alla dessa individer var att de hade en social relation som gav stöd un-

der deras byte från sin gamla religionstillhörighet till kristendomen. Oavsett om de ville gå 

ifrån den ensamheten dem kände eller om dem ville läsa och lära sig om annat, så fanns stöd-

personerna med under hela processen från islam till kristendomen. Stödpersonerna kunde 

vara allt ifrån familj, vänner, eller kyrkogemenskapen. Likt den tidigare forskningen så har 

dessa respondenter också påvisat att stödpersoner har haft en betydande roll under denna pro-

cess.  

Avslutningsvis så har resultatet av analysen i denna studie visat att individernas möjligheter, 

sociala relationer och situationer är det som kännetecknar iraniernas in- och utträdesprocess. 

För att svara på hur processen för iranier som byter sin religionstillhörighet ifrån islam till 

kristendomen ser ut baserat på den analyserade data och det resultatet som följde, så har ira-

nierna fått gå igenom en väldigt invecklad process. Även om dessa individer har haft olika 

erfarenheter under deras rollutträde så finns det ett mönster i den processen som dessa indivi-

der fått uppleva. Att lämna rollen som muslim och bli kristen har varit svårt då normer och 

förväntningar som är kopplade till islam kan sitta kvar. För många så kunde processen ske då 
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individerna hade en gemenskap som dem kunde vända sig till, även om andra hade vänt ryg-

gen mot dem.  

6.2 Avslutande diskussion 

Studien som har genomförts presenterar syftet som är att beskriva hur processen ser ut där 

iranier bytt sin religionstillhörighet ifrån islam till kristendom samt även få förståelse om hur 

processen kan beskrivas. Den kulturen dessa människor har haft bakom sig har satt sina spår 

hos individerna vilket har skapat en rädsla till att göra annat än vad man tidigare gjort. Uti-

från respondenternas upplevelser så har det inte varit en lätt process, men det har heller inte 

varit omöjligt att göra rollbytet. Det som underlättade processen var gemenskapen som dem 

fick uppleva genom kyrkan och dess olika ritualer som exemplevis dopet och nattvarden. 

Dessa känslor som individerna hittade i kyrkans gemenskap var att dem äntligen kunde sluta 

känna hat och äntligen känna av kärleken som flera respondenter nämnde. Durkheims (1912) 

teori påstår att religion som en produkt av samhället som fungerar likt en sammanhållning 

och bildar gruppsolidaritet som ger dem en gemenskap. Då alla respondenter har en religös 

bakgrund, så kan man utifrån empirin se en övergång till en annan religion som något  lättare 

än att bara lämna religion helt. Dessa personer strävade efter en gemenskap som dem inte hit-

tade i sin egna religion. Svenska kyrkan var då en möjlighet för individerna att känna den 

gemenskap dem var ute efter. Med andra ord så behövde det nödvändigtvis inte vara en över-

gång till en annan religion, men att gå från en religion till en annan blev lättare för dessa in-

divider. Det är därför dessa individer har gjort en övergång från en religös roll till en annan. 

Något som också är värt att lyftas fram nu när studien har genomförts är att detta fenomenet 

om att lämna en religös roll kan resultera i att många känslor lyfts fram hos dem som inter-

vjuas. Ebaugh (1988) tar upp att saker som har hänt när man var yngre kan vara svårare att 

släppa. Då alla respondenter är infödda inom islam, så är detta en pågående process som man 

får bearbeta under en längre period (Ebaugh, 1988, ss. 149–150). Vad som kan tydas är att det 

finns ett mönster som har brutits. Dessa individer talar om att dem levde i hat och rädsla, 

istället för den kärleken som dem nu påstår att dem lever i. Rädslan för att fråga har för 

många försvunnit. Dessa personer lever nu i ett samhälle som dem trivs i och som ger dem 

möjligheter som dem inte hade innan.      
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Denna studie strävar efter att ta fram en bild av hur denna exit-process kan se ut, samt pro-

cessen hur utgången ur en religös grupp går till. Under rollutträdet har det visat sig att det inte 

bara påverkar en själv, det påverkar även de sociala relationerna man tidigare hade. Denna 

process kan då påverka familj, som i sin tur kan leda till att man förlorar många nära och 

kära. Därför kan processen vara problematisk för många att gå igenom, då man inte är den 

enda som påverkas av utgången. Det som är viktigt att påpeka är att dessa individer inte bara 

gick raka vägen från den ena rollen till den andra, utan det tog sin tid.  

6.3 Vidare forskning  

Denna studien som har genomförts kring fenomenet om processen att byta social roll och 

dess vändpunkter har öppnat nyfikenhet att undersöka ämnet på många vis. Då det inte är 

ovanligt att byta social roll så går det att undersöka detta utifrån många olika undersöknings-

grupper. Det är även intressant att se om andra religösa grupper går igenom en annan process, 

till exempel från Judendom till Hinduism, eller om det blir liknande resultat som till denna 

studien.  

Det skulle även vara intressant att fokusera mer ingående på just en del av processen som 

presenterats. I Ebaughs (1988) bok tar hon upp att vissa rollbyten är mer acceptabla än andra. 

Ett exempel på en roll som ofta är tabu är att komma ut ifrån en alkoholistroll. Detta kan vara 

för att samhället har svårt att släppa deras tidigare roll och kopplar ofta dessa individer med 

deras förra roll. Dessa individer måste nog ha svårt i steget som Ebaugh (1988) kallar för ex-

rollen. Det skulle vara intressant att genomföra en studie med större fokus på just ett steg av 

processen.  

För denna studie så intervjuades bara de som gått igenom med sina rollbyten. Om man hade 

intervjuat individer som går i tankar att byta sin roll men inte gjort det än så hade man kunnat 

få ett tydligare perspektiv på varför individer tvivlar. Detta hade kunnat givit en intressant 

vinkel. Skulle man också intervjuat individer som velat lämna sin religion men valt att stanna 

kvar så får man båda sidorna av myntet, på varför man väljer att lämna, och varför man väljer 

att stanna kvar, om man tidigare inte trivts i sin roll. Problemet med båda två ovan är att dessa 
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individer kan vara svåra att få tag på, och om man väl hittar potentiella respondenter kan det 

vara ett ämne som för dem är väldigt tabu och svårt att prata om. 

Att välja en kvalitativ insamlingsmetod har varit positivt för denna studie, då den djupare in-

sikten gav ett större stöd till att svara på syftet och de frågeställningar som studien har. Studi-

en begränsade sig till ett urval av iranier som valt att lämna islam för kristendomen, men det 

hade eventuellt sett annorlunda ut om man valde en annan urvalsgrupp, eller tittade på ut-

brytning från andra religioner till antingen ytterligare religioner eller ingen religion. För nya 

studier eller vidareforskning inom ämnet så hade det varit intressant att tänka på dessa två 

aspekter, och sedan jämföra med denna eller liknande studier. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Hej!  

Jag skriver nu min kandidatuppsats inom sociologi. Min uppsats handlar om individer som 

har lämnat islam och det som jag är intresserad av att ta reda på är vad det är för vändpunkter 

ni har fått gå igenom och processerna som tagit er till dit ni är idag.  
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Redan nu vill jag  informera er om att frågorna är helt frivilliga att besvara. Känner du dig 

inte bekväm med att svara på en viss fråga så kan du välja att inte svara. Du kan när som helst 

välja att avbryta din medverkan. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt, och du 

kommer vara anonym under arbetsgång. Intervjuerna kommer enbart användas i forsknings-

syfte. Uppsatsen och dess resultat kommer att publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Ar-

kivet, en databas där uppsatser och forskningspublikationer publiceras. 

Bakgrundsfrågor 

– När är du född?  

– Vad jobbar du med?   

– Vart kommer du ifrån?  

– Hur länge bodde du där? 

– Hur var din barndom? Hur var det att växa upp där? 

Religion 

– Minns du att det var mycket prat om religon när du var yngre?   

– Hur kom det sig att du blev muslim? 

– Hur var det att vara en troende muslim?  

         – Var familjen troende? 

– När flyttade du till Sverige?  

          – Hur länge har du bott i Sverige?  

– Saknar du att bo i landet du föddes i? Skulle du vilja flytta tillbaka?  

–  Var du muslim när du kom till Sverige?  

                 – Om ja: Hur var det att vara muslim i Sverige?  

                 – Om nej: Lämnade du religionen innan du kom till Sverige?   

– Vad är din social roll nu?  
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                – Är du religös?  

– Vad heter kyrkan du går till? 

– Är du aktivt religös? 

– Hur var det du hittade dig till att kristendomen?  

– Hur är gemenskapen hos din kyrka?  

Process 

– Har du någongång fått uppleva islamfobi?  

– Vad var det som påverkade ditt beslut att lämna Islam bakom dig?  

– Hur skulle du beskriva vägen ut ur islam?  

                   – Var det svårt eller hade du lätt att släppa religionen?  

– Fick du stöd under den perioden ifrån andra?  

                 – Om ja: hur uppfattade du hjälpen? Blev situationen bättre? (Vad bestod hjälpen 

av?)  

– Har du haft stödpersoner runt om dig under den tiden? Vänner eller släktingar?  

– Trivs du i den sociala rollen du har nu? 

Vändpunkter  

– Vad fick dig att gå ifrån eller bryta från det levnadssättet du hade innan? När var det du in-

såg att du inte ville fortsätta?  

– Vad fick du för möjligheter efter du lämnade din roll, var det dina stödpersoner som öppna-

de nya möjligheter för dig?  

– Vad var det som hjälpte dig lämna din tidigare sociala rollen?  

– Hur förändras din bild av av dig själv och ditt beteende under och efter du lämnade islam?  

– Vad för typ av frågor ställde du dig själv under tiden du tog dig ifrån islam? 
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Förändringar  

– Har du något tvivel över att du lämnade Islam? 

– Hur har dina sociala relationer blivit efter du lämnat din tidigare roll och kommit in i en ny 

social roll?  

– Om du får backa bandet till tiden i den sociala rollen du hade förut, hade du önskat att du 

aldrig hade den rollen?  

Tack så mycket för din tid! Du får jättegärna komma med kommentarer eller synpunkter eller 

om du tycker att jag har missat att ta upp något! Det är bara att höra av dig om du kommer på 

något i efterhand. Om det går bra, får jag höra av mig igen om någon annan fråga dyker upp?  

Bilaga 2 Mejlkontakt  

Hej!  

Mitt namn är Aida och jag läser mitt sista år på Linnéuniversitetet i Växjö och pluggar just nu 

sociologi. Jag ska nu skriva en kandidatuppsats inom sociologi! Min uppsats handlar om in-

divider som har lämnat islam och blivit kristna, med fokusgrupp på iranier. Det jag är intres-

serad av att veta är vad det var för vändpunkter och processer som har fått gå igenom för att 

komma dit ni är idag. Jag kommer självklart gå igenom mer genomgående om studiens syfte 

om ni vill ha mer information.  

Just nu så försöker jag att hitta individer som skulle vilja ställa upp på en intervju. Jag har 

som önskemål att få spela in intervjun för att sedan enklare gå tillbaka till materialet när det 

sedan ska användas i uppsatsen. Jag kan även intyga att det bara är jag som undersökar som 

kommer att ha tillgång till materialet och att namn och annan känslig information kommer att 

anonymiseras. Skulle du vilja ställa upp eller känner någon som kan ställa upp på en intervju? 

Intervjun tar cirka 30-45 minuter. 

Det är bara att höra av dig om du har flera frågor! 

Tacksam om du vill medverka! 
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Hälsningar,  

Aida Sirmanshahi
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