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1. Inledning 

 

Religion och dess utveckling i ett större perspektiv har alltid intresserat mig. Vad som också har 

vållat mig mycket huvudbry är att finna belägg för att religion kan ha ett tidlöst budskap och 

samtidigt anpassa sig efter samtiden. Hur mycket enklare vore det inte om religion bestod av 

fakta som visserligen kunde diskuteras och ifrågasättas men där nytolkningar och omtolkningar 

av dessa fakta inte gav upphov till konflikter rörande dess ursprungliga kärna.  

 

För mig är en av de mest fascinerande aspekterna av religionsstudier den utveckling och 

problematik som många gånger uppstår då kontradiktionen mellan en Helig Skrift och tidens 

pockande på förändring blir uppenbar. Svårigheter kan även uppstå vid förenklade och 

kategoriska påståenden och beskrivningar som till exempel ”detta är islam” eller ”den muslimska 

kvinnans situation och jämlikhet mellan könen inom islam”. Det största dilemmat för mig är 

kvinnors funktion i religion och hur budskap i religiösa texter som till exempel Bibeln och 

Koranen måste tolkas på nytt med avancerade metoder för att legitimera kvinnors och mäns lika 

värde och rättigheter. 

 

Kvinnors ställning och roll inom islam har intresserat mig i många år. Jag får i denna uppsats en 

möjlighet att fördjupa mig i idéer, åsikter och argumentation vad deras ställning och rättigheter 

anbelangar och studera hur muslimska förespråkare för kvinnors rättigheter finner belägg för 

detta i Koranen. Jag kommer även att belysa hur några specifika och omdebatterade avsnitt i 

Koranen diskuteras bland olika debattörer. Eftersom mina kunskaper om kvinnor i islam är 

betydligt magrare än om kvinnor i kristendomen ger detta också ett ypperligt tillfälle att rätta till 

något av den bristen.  

 

Enligt islamologen Christer Hedin kan man inte tala om muslimska kvinnor som en homogen 

grupp och därför inte heller om deras ställning och rättigheter som något universellt. Det finns 

ungefär en halv miljard muslimska kvinnor i världen och det gör det omöjligt att generalisera och 

tala om islam som ett regelsystem av förtryckande bestämmelser som omfattar alla muslimska 

kvinnor.1 Därför vill jag betona att jag undersöker och fokuserar på några av de uttryck och 

synsätt som präglar genusfrågor inom islam. Jag upplever det som viktigt att klargöra detta från 

början då min uppsats kommer att behandla ett sådant specifikt, stort och vittomfattande ämne 

som islam, med dess olika traditioner, historia och geografiska spridning. 

                                                           
1 Hedin, Christer, Islam i samhället, 2001, s. 209  
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Situation och levnadsvillkor för muslimska kvinnor i Somalia skiljer sig från muslimska kvinnor i 

Pakistan, som i sin tur skiljer sig från andra generationens muslimska invandrare i Malmö. 

Kultur, skillnad i utbildning, miljö och språk gör att en enhetlig beskrivning av muslimska 

kvinnor inte låter sig göras eftersom vi alltid måste ta i beaktande den sociala och kulturella 

kontext som format och omformar deras situation. Förutsättningarna för en högutbildad 

nordamerikansk muslimsk kvinna som önskar förändra sina levnadsvillkor ser naturligtvis helt 

annorlunda ut än för en illitterat marockansk muslimsk kvinna.2 De olika sociokulturella 

omgivningarna som de befinner sig i gör alltså att deras kamp för samma rättigheter som de 

muslimska männen i högsta grad varierar. 

 

Huruvida muslimska kvinnor är och/eller anser sig förtryckta är också en fråga som ibland ger 

upphov till diskussioner bland muslimer såväl som bland icke-muslimer. Ofta rör sig debatten 

runt tolkningar av olika koranställen och ett exempel är sura 4:34 om mannens påstådda 

överlägsenhet i förhållande till kvinnan: 

 

MÄNNEN SKALL [sic!] ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med den styrka och de andra företräden 

som Gud har gett dem, och i egenskap av kvinnornas försörjare.3 

  

Enligt Koranen är kvinnor och män jämlika inför Gud men män är beviljade makten över kvinnor 

och på så sätt överlägsna. Det är mannens skyldighet att försörja kvinnan och kvinnans rättighet 

att bli försörjd. Muslimska kvinnor kan därför paradoxalt nog ses som frigjorda och jämlika såväl 

som underordnade mannen, beroende av den kontext de befinner sig i.4  

 

Vad det gäller den muslimska kvinnans ställning påpekar islamologen Jonas Svensson att en 

redogörelse för denna inte låter sig göras eftersom den skulle tillåta alltför stora generaliseringar. 

Vad man dock rent generellt kan säga så har ju möjligheterna och därför levnadsvillkoren i stort 

förändrats för kvinnor under det senaste århundradet; de har givits möjlighet och rättighet till 

politiskt deltagande, till utbildning samt möjlighet att vara en del av arbetsmarknaden.5 Denna 

emancipering av kvinnan har främst ägt rum i västvärlden men utvecklingen har inte gått 

muslimska kvinnor i till exempel Arabvärlden förbi. 

                                                           
2 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 5 
3 4:34, Koranens budskap, Tolkning från arabiskan av Mohammed Knut Bernström, 2002,  
4 Fleur-Lobban, Carolyn, “Toward a theory of Arab-Muslim women as activists in secular and religious movements”, 
Arabs Studies Quarterly,Vol. 15, 1993, s. 2 
http://web11.epnet.com/delivery.asp?tb=1&_ug=dbs+0%2C1+ln+en-us+sid+72C1E61 
5 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 8 
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Globaliseringen är, enligt Göran Larsson, ytterligare en faktor som haft konsekvenser för 

muslimska kvinnor. Kunskap om och erfarenhet av ekonomiska orättvisor, miljöförstöringar och 

kulturkrockar har ökat i betydelse. Jämlikhetsfrågor kan inte längre knytas till ett område i 

världen och det har blivit lättare att relativisera och utmana normer som tidigare varit självklara.6 

Traditioner som tidigare upprätthölls av religiöst lärda har idag blivit lättillgängliga på Internet 

vilket har resulterat i att religiösa auktoriteters legitimitet och maktposition ifrågasätts. Ett 

utmärkande drag för religion i vårt senmoderna samhälle tycks vara att det blivit enklare att 

ifrågasätta och bryta ned religiösa hierarkiska strukturer. Samtidigt har globaliseringen medfört 

att rörelser som arbetar mot kvinnors rättigheter och möjligheter förenas, till exempel i 

abortfrågan. I Beijing och Kairo protesterar konservativa kristna såväl som muslimer mot abort.7 

 

Många muslimska kvinnor, men även män, anser att mycket fortfarande står att önska vad det 

gäller lika rättigheter på ett socialt, politiskt, ekonomiskt och religiöst plan.8  Ett flertal av dessa 

debattörer, bland annat den marockanska sociologen Fatima Mernissi, använder sig av historiska 

analyser av muslimska kvinnors ställning, kritiserar och ifrågasätter somliga tradenters 

trovärdighet samt utför nytolkningar av ahadith. Ahadith, (singularis, hadith) är dokumenterade 

berättelser om Profeten Muhammeds undervisning och handlingar. De återfinns inte i Koranen 

utan insamlades för eftervärlden av hans närmaste följeslagare och familjemedlemmar, vilka då 

benämns tradenter. Enligt Svensson lägger Mernissi tyngdpunkten emellertid på specifika citat ur 

Koranen som hon anser vara feltolkade och därför har Guds ursprungliga intentioner om 

jämlikhet mellan könen gått förlorad. Kampen för muslimska kvinnors likaberättigande omnämns 

ibland som ”gender jihad”.9  

 

Med detta avses en strävan och en kamp för att skapa nya och genomförbara tolkningar av islam 

baserade på Koranen och Sunna, den normerande sed enligt Profeten som visar hur muslimer ska 

leva, där man öppnar upp diskursen för nya möjligheter till både individuella tolkningar och 

kollektivt samförstånd. 

 

 

 

 

                                                           
6 Larsson, Göran, Virtuell religion Globalisering och Internet, 2002, 117 
7 Ibid. s. 117 
8 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 8 
9 Ibid. s. 151ff 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Föreliggande uppsats har som målsättning att redogöra för vad som kan kallas för den tidiga 

feminismen inom islam men också varför termen ”feminism” kan vara problematisk och laddad 

för muslimer. Jag har valt att lägga tonvikten på genusfrågors ursprung och olika uttryck, till 

största delen från ett muslimskt perspektiv.  

 

Vidare kommer jag att undersöka olika debattörers resonemang runt några utvalda och 

omdebatterade suror i Koranen för att se hur de finner belägg för sina åsikter. Syftet med 

föreliggande uppsats är följaktligen att försöka belysa och analysera debatten kring mäns och 

kvinnors lika rättigheter inom islam. Min målsättning är även att sätta debatten i ett sociologiskt 

perspektiv genom att relatera till teoretiska idéer kring religion och könsroller. 

 

De frågeställningar jag arbetar efter är följande: 

• Hur porträtteras den tidiga feminismen inom islam? 

• Hur kommer det sig att feminism kan uppfattas som problematiskt bland muslimer? 

• Hur diskuteras frågan om kvinnor ska bära slöja? 

• På vilket sätt kan frågan om att mannen anses vara kvinnan överlägsen debatteras? 

 

1.2 Teori 

 

Meredith B. McGuire är professor i sociologi vid Trinity University i Texas, USA. Där 

undersöker hon framförallt grundprinciper inom religion. Jag kommer att använda mig av hennes 

teorier om könsroller och kvinnors plats och ställning i religion i min uppsats. En av McGuires 

ståndpunkter är att definitionerna av manlighet och kvinnlighet är kulturellt betingade och 

grundmurade.10 

 

Med utgångspunkt från dessa definitioner utvecklar en grupp vissa sociala olikheter mellan män 

och kvinnor. Som exempel tar hon det amerikanska samhället där små pojkar förväntas vara mer 

aktiva och aggressiva och små flickor uppmuntras att vara artiga, passiva och vårdande. Med 

andra ord, för att socialiseras in i ett sammanhang så får det manliga och det kvinnliga sina 

kulturellt anvisade könsroller, vad gruppen anser är passande för det manliga och det kvinnliga 

                                                           
10 McGuire, Meredith, Religion, The Social Context, 1997, s. 120ff 
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inom uppförande och attityder. Gruppens definition av en passande kvinnoroll blir sålunda, 

genom socialisation, en del av kvinnors individuella självdefinition. 

 

McGuire vidhåller att religion har varit en betydelsefull källa för dessa kulturella definitioner av 

könsroller och religion har också utgjort dess legitimitet. Eftersom sexualiteten är en stark kraft i 

människans natur och eftersom könsroller är betydelsefulla faktorer för hur ett samhälle delas in i 

skikt och klasser, har den engagerat i stort sett alla religioner. I de flesta officiella religioner har 

kvinnor haft betydligt mindre makt än män att upprätta sociala definitioner av passande 

könsroller. Religion används ofta för att förklara varför vissa sociala ojämlikheter existerar.11 

Som en parantes kan nämnas att McGuire anser att även män utsätts för exploatering och 

diskriminering, men inte på grund av sitt kön.12 

 

Skapelseberättelser i patriarkala strukturer utpekar ofta kvinnan som skyldig till ondska eller 

samtida problem. I dessa myter kan kvinnors förmodade karaktär anta formen av en lättrogen 

sexuell fresterska med omättliga begär och anklagas för kvinnors underordnade roller i samhället 

såväl som för hela mänsklighetens problem.13 

 

Makt och social ojämlikhet påverkar sålunda varandra i ett växelspel. Det förstnämnda är starkt 

förknippat med både religion och sexualitet, delvis beroende av den upplevelse av mystik, fruktan 

och intensitet som de framkallar.14  Makt och sexualitet går ofta hand i hand och de som är i 

maktposition i en social grupp upplever ofta en förändring av maktmönstrets sexuella spel som ett 

hot mot makten i sig. Det kan även utgöra en grund för hur religion tolkas men kan också existera 

utanför religionens ram.  Vad som ansetts och anses vara förtryck har varierat från tid till annan, 

beroende av var i historien man befinner sig, tidsmässigt såväl som geografiskt. Själva termen 

”förtryck” formas och konstrueras till begreppet förtryck. Denna konstruktion varierar från tid 

och plats och kallas diskurs. Diskurs sammankopplas ofta med den som anses vara begreppets 

grundare, den franske filosofen Michel Focault.15 

 

 

En sammanfattning av McGuires teori är att i huvudsak är kvinnors roller och kvinnors sexualitet 

inom religion en fråga om makt. Om kvinnor kunde erhålla större befogenheter än de traditionellt 

                                                           
11 McGuire, Meredith, Religion, The Social Context, 1997, s. 120ff 
12 Ibid. s. 123 
13 Ibid. s. 124 
14 Ibid. s. 129 
15 En förenklad förklaring av diskurs är ett föränderligt tankesystem där vissa gränser för vad som ska ingå är outtalat 
givna. För vidare läsning se Foucault, Michel, Diskursens ordning, 1993 
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sett har haft, skulle de också ha möjlighet att definiera nya sociala och religiösa roller. 

Traditionella religiösa bilder, föreställningar och symboler av kvinnor är generellt sett negativa 

och ovilliga till förändringar men de kan också förändras och omtolkas. 

 

1.3  Metod och material 

 

Min metod är deskriptiv eftersom jag inledningsvis ger en beskrivning av genusfrågors ursprung, 

uttryck och utveckling. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie av främst olika muslimska 

debattörers syn på genusfrågor. I diskussionsdelen kommer jag att försöka klargöra mina 

frågeställningar angående genusfrågornas historik, muslimsk feminism samt hur några utvalda 

suror ur Koranen debatteras. 

 

En bok att utgå från och ständigt komma tillbaka till då man studerar genusfrågor inom islam och 

deras ursprung är islamologen och forskaren Jonas Svenssons Muslimsk feminism.16 Den ger en 

omfattande och noggrann beskrivning av historiken rörande muslimska kvinnors kamp för 

jämlikhet och ger en inblick i resonemang kring genusfrågor hos framstående muslimska 

förespråkare för kvinnors rättigheter. Svensson fokuserar bland annat på den marockanska 

sociologen Fatima Mernissis metoder och selektion av koranverser för sin tolkning av Koranen. 

Hon är en berömd och tongivande forskare vad det gäller muslimska kvinnors rättigheter. 

Mernissis argumentativa ifrågasättande av, enligt henne, felaktiga och kvinnoförtryckande 

korantolkningar utgör på många sätt en utgångspunkt för dem som intresserar sig för muslimska 

kvinnors ställning. Jag har använt hennes mycket omtalade och omdebatterade The Veil and the 

Male Elite.17 

 

Svensson använder sig även av Azizah al-Hibri, professor i filosofi vid Washingtons universitet 

och jag hänvisar till Svensson då jag använder mig av al-Hibri. Både Mernissi och al-Hibri är 

feminister. 

 

För en överblick över muslimsk historia har historikern Karen Amstrongs Islam18 visat sig 

värdefull där hon skildrar islam i sitt historiska, politiska och sociala sammanhang och så även 

Women and Gender in Islam av Leila Ahmed.19 

                                                           
16 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996 
17 Mernissi, Fatima, The Veil and the Male Elite,1991 
18 Armstrong, Karen, Islam, 2000 
19 Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam, 1992 
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Ann-Sofie Roald belyser reformismen inom islam på ett överskådligt sätt i Islam Historia, tro, 

nytolkning.20 Tillsammans med Pernilla Ouis, båda forskare och konvertiter till islam, har Roald 

skrivit Muslim i Sverige som jag också använt mig av.21 

 

The Rights of Women in Islam av Asghar Ali Engineer, konfessionell muslim, ger en muslimsk 

mans perspektiv på korantolkningar.22 

 

För ett övergripande perspektiv har jag studerat 99 frågor om islam, redigerad av islamologen Jan 

Hjärpe23 samt Islam i samhället av Christer Hedin.24 

 

Göran Larsson diskuterar globaliseringens och Internets betydelse för religioner i Virtuell religion 

Globalisering och Internet.25 

 

Carolyn Fluehr-Lobban är professor i antropologi vid Rhode Island College i USA och skriver i 

tidskriften Arab Studies Quarterly bland annat om patriarkatets ställning i arabvärlden innan 

islam kom till det arabiska samhället. Jag har använt mig av hennes artikel “Toward a theory of 

arab-Muslim women as activists in secular and religious movements”. Jag har inte haft tillgång 

till tidsskriften i sig utan använt mig av Academic Search Elite. Sidhänvisningarna är därför från 

dessa internetsidor och inte från Arab Studies Quarterly men hämtade från sidorna 87-107 i 

nämnda tidsskrift.26 

 

En annan artikelförfattare är iranska Sharzad Mojab, nu verksam vid universitetet i Toronto. Hon 

har författat ”Theorizing the Politics of Islamic Feminism”, publicerad i Feminist Review.  

Hon ställer sig tveksam till om muslimsk feminism verkligen ska lyckas åstadkomma några 

förändringar i en kultur, med så stark manlig prägel som islam.27 

 

Jag har även studerat relativt färsk litteratur inom ämnet för att få en bättre uppdatering av 

forskningsläget, och har då haft god nytta av Islam in the era of Globalization som redigerats av 

Johan Meuleman. Där har jag använt mig av följande två inlägg: Riffat Hassans ”Is Islam a help 

                                                           
20 Roald, Ann-Sofie, Islam Historia, tro, nytolkning, 2005 
21 Ouis, Pernilla, Roald, Ann-Sofie, Muslim i Sverige, 2003 
22 Engineer, Ali Asghar, The Rights of Women in Islam, 1992 
23 99 frågor om islam, Red.: Jan Hjärpe, 2004 
24 Hedin, Christer, Islam enligt Koranen, 1995 
25 Larsson, Göran, Virtuell religion Globalisering och Internet, 2002 
26 Fluehr-Lobban, Carolyn, ”Toward a theory of Arab-Muslim women as activists in secular and religious 
movements”, Arab Studies Quarterly, 1993, nr.15 issue 2, s. 87-107 
27 Mojab,Shahrzad, ”Theorizing the Politics of Islamic Feminism”, Feminist Review, 2001, nr. 69 
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or Hindrance to Women’s development?”och ”Muslim Feminists in Western Academia, 

Questions of Power, Matters of Necessity” av Azza M. Karam.28 

 

Den vänsterorienterade sociologen Haideh Moghissis Feminism and Islamic Fundamentalism är 

påstridig och argumentativ men hon presenterar tänkvärd kritik med anledning av den ibland 

förekommande polemiken mellan västerländsk feminism och muslimsk fundamentalism. Hon 

kommer ursprungligen från Iran men är nu verksam som professor i sociologi i Canada.29 

 

Andrew Rippins är professor i historia vid Victoriauniversitetetet i British Colombia. Han ägnar 

ett kapitel åt feminism inom islam i Muslims, Their Religious Beliefs and Practices, där man kan 

ta del av det senaste inom forskningen.30 

 

1.4  Avgränsning 

 

Föreliggande uppsats avser att belysa genusfrågors och muslimsk feminisms historik och 

utveckling inom islam och med utgångspunkt från två omdebatterade suror visa hur man med 

hjälp av nya tolkningar vill tydliggöra muslimska kvinnors rättigheter. Läsaren bör ha i åtanke att 

debattörerna är välutbildade och välartikulerade, och därför inte representativa för alla muslimer. 

Sålunda rör sig min uppsats på ett relativt teoretiskt och abstrakt plan och belyser inte den 

praktiska funktionen av islam i det dagliga livet. Jag har inte för avsikt att redogöra för 

muslimska kvinnors ställning och rättigheter i den muslimska världen eller för olika inriktningar 

inom vad som kan kallas för muslimsk feminism. 

Enligt Svensson finns det tre olika förhållningssätt inom islam till jämlikhetsfrågor mellan könen 

och gränserna däremellan kan vara otydliga. Kortfattat kan man säga att ett synsätt är att islam är 

en kvinnofientlig och ett samhälle präglat av manlig dominans. Religion och reformer för kvinnor 

ska hållas separerade. Ett annat synsätt är att muslimska kvinnor inte är mer förtryckta än icke-

muslimska och att islam ger henne hennes rättigheter. Ett tredje synsätt är att muslimska kvinnor 

är förtryckta men att det inte är islams fel. Feltolkningar är orsaken till att kvinnor inte har 

behandlats jämlikt inom islam.31 Föreliggande uppsats har inte för avsikt att relatera de olika 

debattörernas inlägg i förhållande till de olika synsätten. 

 

                                                           
28 Islam in the Era of Globalization. Red: Johan Meuleman, 2002 
29 Moghissi, Haideh, Feminism and Islamic Fundamentalism, the Limits of Postmodern Analysis, 1999 
30 Rippin, Andrew, Muslims, their Religious Beliefs and Practices, 2001 
31 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 9 
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1.5 Definitioner 

 

Termen ”feminism” kan enligt Bonniers Svenska Ordbok förklaras som en rörelse som på ett 

stridbart sätt hävdar kvinnokönets likställdhet med mannen.32 Feminism eller muslimsk feminism 

uppfattas ibland av några av debattörerna i föreliggande uppsats som något negativt. Detta gäller 

främst den politiska debatten i muslimska länder. Anledningen till detta kan vara att det ibland 

föreligger en antagonism mellan den industrialiserade västvärlden och delar av världen där islam 

dominerar, företrädesvis Mellanöstern och Arabländerna. Feminism kan uppfattas som ett 

västerländskt påfund och bör betraktas med stor skepsis samtidigt som globalt spridda idéer om 

kvinnors rättigheter gör det svårt att upprätthålla skillnader mellan ”väst” och ”öst”. De flesta 

länder har också godkänt och bekräftat deklarationen om mänskliga rättigheter. 

 

Eftersom begreppet muslimsk feminism ibland kan uppfattas som kontroversiellt kan det därför 

vara mer politiskt korrekt att tala om genusfrågor inom islam. Genus är något som baseras på en 

kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor.33 På en generell nivå 

kan man säga att begreppen biologiskt kön/genus i kvinnoforskningssammanhang används för att 

begreppsliggöra att relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som 

anses “manligt” eller “kvinnligt”, inte är biologiskt givet, utan socialt och kulturellt konstruerat.  

 

I kapitel 2.4 kommer jag mer ingående försöka att förklara muslimsk feminism. 

 

Termen ”Islah” är benämningen på en mångdimensionell trend i den muslimska världen som tog 

sin början under 1800-talet. Traditionella tolkningar av islam började ifrågasättas av vissa 

intellektuella, en ökad medvetenhet rörande genusfrågor bland muslimer ägde rum och 

sammanfattningsvis kan sägas att en reformation startade.34 

 

1.6 Disposition 

 

Det inledandet kapitlet syftar till att ge en bild av den historiska bakgrunden till genusfrågor inom 

islam. Därefter följer reformernas betydelse och ett försök att ge en bild av den tidiga 

feminismen.  Jag visar på olika aspekter varför muslimer kan känna ambivalens inför feminism. 

                                                           
32 Malmström, Sten, Györki, Iréne, Sjögren, Peter A., Bonniers Svenska Ordbok, 1990, s. 136, uppslagsord: 
feminism 
33 Gothlin, Eva, ”Kön eller genus?”, Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999, s. 4  
www.genus.gu.se 
34 Svensson, Jonas, Muslims feminism, 1996, s. 14 
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Efter detta följer en förklaring till hur korantolkningar kan vara upplagda och därefter två 

koranverser för att ge en bild av hur tolkningar kan se ut.  

 

I analysen besvarar jag mina frågeställningar, diskuterar de sociologiska idéerna kring könsroller 

och relaterar dem till materialet. 
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2. Historisk bakgrund 

 

I slutet av 1400-talet och början av 1500-talet upprättades tre större islamska imperier, det 

safavidiska imperiet i Iran, mogulriket i Indien och det Osmanska riket i Syrien, Nordafrika och 

Arabien. Vid slutet av 1700-talet började dessa imperier se slutet av sin storhetstid. En av 

orsakerna till detta var att styrelseskicket till största del hade varit agrara och när nu västerländsk 

vetenskap ryckte fram hade den muslimska världen svårt att hålla jämna steg. Karen Armstrong 

beskriver hur det nya samhället i Europa och dess amerikanska kolonier hade en annan 

ekonomisk bas än den muslimska agrara, som var beroende av ett överskott från jordbruket. 

Redan i slutet av 1500-talet hade européerna genomfört en vetenskaplig revolution som gav dem 

stor kontroll över naturen och nya upptäckter gjordes ständigt inom sjöfart, medicin, jordbruk och 

industrin.35 

 

Den sammanlagda verkan av dessa upptäckter blev mycket stor, även om ingen av dem var i sig 

själv avgörande. Teknikboomen utmynnade i den industriella revolutionen där 

samhällsmoderniseringen krävde effektivitet och arbetskraft måste rekryteras till olika 

vetenskapliga och industriella projekt. Vidare upptäcktes att för en modern stat skulle vara 

effektiv och produktiv måste den vila på en demokratisk och sekulär bas som inbegrep mångfald, 

tolerans och mänskliga rättigheter. Religiösa skillnader och religiösa ideal fick inte stå ivägen för 

samhällets utveckling. Området som idag betecknas som Mellanöstern fann sig därför 

omsprungna av Europa. De brottades samtidigt med inhemska svårigheter och politisk instabilitet 

vilket gav västvärlden ett än större försprång. Enligt Armstrong kunde den muslimska världen 

inte mäta sig med västvärldens modernisering som nu också började blicka mot de muslimska 

ländernas råvaror.36 

 

Länderna i väst hade behov av nya marknader och började därför att kolonialisera de agrara 

staterna utanför det moderna Europa för att dra in dem i sitt handelsnät. Armstrong menar att 

kravet på kontinuerlig tillväxt således fick förödande konsekvenser för den muslimska världen 

där många agrara stater utanför Europa nu koloniserades. Frankrike ockuperade Algeriet 1830, 

Storbritannien ockuperade Tunisien 1881, Egypten 1882, Sudan 1889 och Libyen och Marocko 

år 1912.37  

                                                           
35 Armstrong, Karen, Islam, 2000, s.135-136 
36 Ibid. s. 136ff 
37 Ibid. s. 140ff 
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Trots detta, menar Leila Ahmed, var långt ifrån alla muslimer negativa till västerlandet. Den 

egyptiske författaren Rifa al-Tahtawi (1801-1873) blev inspirerad av upplysningens idéer och 

imponerades av den franska kulturens rationella exakthet och över att vanligt folk kunde läsa och 

skriva. Hans dröm var att även Egypten skulle ta steget in i denna värld.38 

 

Ahmed skriver att motiven till genusfrågors framväxt i den muslimska världen har sin uppkomst i 

början av 1800-talet när framförallt Mellanöstern kommer att genomgå en fundamental social 

omvandling och där denna utveckling får en avgörande betydelse för muslimer.39  

 

Jonas Svensson anser detta vara början till en slags reformation, Islah, rörande genusfrågor bland 

muslimer där ökad tillgång till europeisk vetenskap och utbildning spelade en stor roll. Där 

europeiska kolonialmakter tidigare dominerat kom nu västvärldens militära och teknologiska 

överlägsenhet att tvinga fram reformer och förändringar i samhällslivet.40  

 

Redan under det första decceniet av 1800-talet hade varor tillverkade i Europa gjort sitt intrång, 

vilket framförallt fick konsekvenser för kvinnor från samhällets lägre klasser och för kvinnor på 

landsbygden, speciellt i länder som Egypten och Syrien.41  

 

Generellt sett var effekterna av Europas politiska och kulturella intrång på många sätt komplicerat 

och i vissa fall negativt för kvinnorna. Icke desto mindre var resultatet av den förändring som 

intrånget startat i stora drag positivt, framförallt på grund av att mekanismer där kvinnors 

avskildhet från samhället gradvis kom att plockas ned.  

 

Ahmed hävdar att det sociala systemet hade kombinerat de sämsta särdragen av det kvinnohat 

som florerade i Medelhavsområdet och Mellanöstern med den för kvinnor sämsta tänkbara 

tolkningen av islam.  

 

Den ideologiska och kulturella utvecklingen som följde inverkade emellertid på både muslimska 

kvinnors och mäns liv enligt Ahmed. En något egendomlig följd av utvecklingen var att 

kvinnorna plötsligt befann sig i centrum för nationella debatter. För första gången sedan islam 

etablerades så förekom en relativt öppen diskussion i frågor såsom polygami, mäns lättvindiga 

möjlighet till skilsmässa och segregationen mellan könen. Dessa ämnen dryftades främst 

                                                           
38 Se Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam, 1992, 127 
39 Ibid. s. 127ff 
40 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 11 
41 Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam, 1992, s. 127ff 
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skriftligen, av muslimska intellektuella män i Egypten och Turkiet och var sammanflätade med 

andra signifikanta samhällsfrågor såsom nationalism och sociala, politiska och kulturella 

reformer.42 

 

Det var också vid denna tid som slöjan kom att få en signifikant och symbolisk betydelse och har 

så än idag. Den kom inte bara att representera den sociala betydelsen av könstillhörighet utan 

också hur muslimer i ett större sammanhang ställde sig till import av politiska och kulturella idéer 

från västvärlden. Slöjan kom på så sätt att symbolisera ett slags avståndstagande mot 

västerländskt synsätt. Ahmed ser här en koppling mellan framsteg och regression vad kvinnans 

rättigheter anbelangar, och den politiska maktens syn på nationalism och kultur.43  

 

2.1 Reformer 

 

Christer Hedin beskriver hur utvecklingen i Egypten hade stor betydelse för de sociala 

förändringar som kom att äga rum, och då främst under ledning av Muhammad Ali under åren 

1805-1849. Hans intentioner var att frigöra Egypten från den turkiska suveräniteten, modernisera 

armén samt att öka statsinkomsterna. Hans reformer omfattade jordbruk, administration och 

utbildning som kom att ge kraft åt bland annat ekonomisk och intellektuell utveckling, vilket 

också gynnade kvinnorna. Hedin skriver om hur ungdomar sändes till Frankrike för utbildning 

och en översättarskola inrättades i Kairo år 1835. Ledaren för denna skola, Rifa’a Rafi’ al-

Tahtawi, framhöll att Frankrike, som var ett var världens mest utvecklade länder, utbildade både 

män och kvinnor. Utbildning för båda könen borde därför anammas även av Egypten.44  

 

Muhammad Alis iver att ta del av militära och tekniska framsteg i Europa resulterade sålunda i att 

studenter skickades till Europa men också att grundskolor och högskolor etablerades i Egypten.45  

Svensson skriver att den västerländska utbildningen gav möjligheter till nya kunskaper inom 

modern naturvetenskap, västerländsk historia och språk samt tekniska och vetenskapliga 

framsteg. Resultatet av detta blev enligt Svensson en idé om den muslimska världens möjlighet 

att ta sig ur sin underlägsna position. Västerländska framsteg inom vetenskapliga och sociala 

områden skulle leda till en pånyttfödelse, nahda, för den muslimska civilisationen.46  

                                                           
42 Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam, 1992, s. 128 
43 Ibid. s. 129 
44 Hedin, Christer, Islam i samhället, 2001, s. 212 
45 Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam, 1992, s. 133 
46 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 14 
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Svensson poängterar att här är det viktigt att nämna att längre tillbaka var förhållandena de 

omvända; kontakter med väst var präglade av den muslimska världens överlägsenhet, framförallt 

på det intellektuella planet. Det antika tänkandet hade bevarats och utvecklats i den muslimska 

världen och det var främst under 1200-talet som Europa fick kunskap om sitt eget antika arv, 

bland annat via det muslimska Spanien.47 Ahmed menar att Alis och al-Tahtawis propagerande 

för flickor och kvinnors rätt till utbildning bidrog till att en skola för kvinnliga doktorer 

etablerades 1832. Trots detta dröjde det till 1870-talet innan man införde utbildning för flickor i 

någon större omfattning.48   

 

Med den brittiska ockupationen av Egypten, som började 1882, kom utbildning att få en 

undanskymd roll. Ahmed hävdar att britterna med avsikt höll ned utgifter inom utbildning, både 

av ekonomiska och politiska skäl, trots att kravet på utbildning stadigt intensifierades. 

Intellektuella nationalister som Jamal al-Din al-Afghani (1837-97) och Muhammad Abduh 

(1849-1905) stred för dess betydelse medan britterna gjorde föga för att möta dessa krav. 

Skolavgifter höjdes och 1892 var 73 procent av de studerande tvingade att stå för sina egna 

skolkostnader.49 

 

Muhammad Abduh ses av Ahmed som en av förgrundsfigurerna till reformer gällande kvinnors 

rättigheter. Abduh kan ses som en lärjunge till Al-Afghani och var som denne en ivrig och 

hängiven religiös tänkare. Han ville se en upphöjning av kvinnans status, förändringar av den 

allmänna praxisen inom äktenskap och han hävdade med emfas vikten av att lämna okunnigheten 

och feltolkningarna av islam som florerat i århundraden.50 Enligt Abduh var islam den enda 

religion som gav kvinnor samma rättigheter som män och det bör noteras att detta var före 

kvinnofrågan väckts i västvärlden.51 Muhammad Abduh och Jamal al-Din al-Afghani, 

tillsammans Rashid Rida, anses av Svensson vara särskilt framträdande inom islah och han 

hävdar att de refereras till i debatter än idag. De krävde alla ett återupptäckande och en 

nytolkning, så kallad idjtihad, av islamska källor. Som en del av denna islah-rörelse visar sig för 

första gången feminismen som idé i den muslimska världen.52 

 

                                                           
47 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 11 
48 Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam, 1992, s. 134 
49 Ibid. s. 137 
50 Ibid. s. 139 
51 Se Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 21 
52 Ibid. s. 18 
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2.2 ”Kvinnans frigörelse” 

 

Qasim Amin ses av Ahmed som portalfiguren för genusfrågor i den muslimska världen. 1899 

publicerades hans skrift som i Sverige senare kom att få titeln Kvinnans frigörelse, och som i den 

muslimska världen orsakade en intensiv och hätsk debatt. Han var en förespråkare för kvinnors 

rättigheter såsom rätten till grundskola för flickor och förändringar av lagar med avseende på 

polygami och skilsmässa, men detta kunde knappast uppfattas som innovativt och 

uppseendeväckande. Dessa frågor hade redan berörts och diskuterats några deccenier tidigare av 

al-Tahtawi och Abduh.53  

 

Vad som däremot väckte heta känslor, menar Ahmed, var framförallt hans agiterande för slöjans 

avskaffande och fundamentala förändringar, som även innefattade andra muslimska länder. Han 

ansåg att ett kvinnoförtryck genomsyrade samhället och uppfattade detta som en ociviliserad 

kvarleva från forna tider och en omöjlighet att upprätthålla om Egypten skulle hålla jämna steg 

med utvecklingen i västvärlden.54 Den senares överlägsenhet berodde på kvinnornas ställning i 

samhället; där kvinnorna var aktiva skapare av civilisationen påverkades nationens välstånd av 

detta på ett positivt sätt.  

 

Enligt Svensson ansåg Amin att den islam som praktiserades var en blandning av olika seder och 

bruk och inte den “sanna” islam. En nytolkning, idjtihad, krävdes för att visa på Koranens 

ursprungliga budskap och att människan tolkat tvärt emot Guds intentioner och själva 

reformationen, islah, vilade i princip på denna nytolkning av islam. Detta gick då stick i stäv med 

tidigare läror. Där ansågs tolkningen av den religiösa lagen, Sharia, som avslutad i början av 900-

talet efter vår tidräkning. Ingen mer tolkning av Koranen och traditionerna ansågs nödvändig utan 

istället skulle taqlid tillämpas. Med taqlid avses “härmning” av vad religiösa auktoriteter tidigare 

fastslagit som den enda rätta tolkningen av Sharia.55  

 

Amin och andra reformatorer använde sig av korancitat för att påvisa det felaktiga med polygami 

och ansåg att äktenskap endast hade syftet att för mannen legitimt kunde använda sig av kvinnans 

                                                                                                                                                                                     
 
53 Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam, 1992, s. 142ff 
54 Se Ibid. s. 145 
55 Se Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 18  
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kropp för sina egna sexuella behov.56 Vad slöjan anbelangar kunde Amin se dess funktion som en 

upprätthållare av moral och kyskhet men frågade sig samtidigt varför endast kvinnor skulle dölja 

sina ansikten för att inte väcka männens lustar och inte tvärtom. Man frågade sig om detta skulle 

tolkas så att män hade svagare karaktär än kvinnor och därför svårare att motstå obeslöjade 

ansikten.57  

 

Qasim Amins skrift kom att skapa en debatt mellan dem som tog Amins parti för kvinnans sak 

och dem som kritiserade hans ståndpunkt. Enligt Roald menade Amin att om kvinnorna deltog i 

arbetslivet skulle det bidra till framsteg i hela samhället. De traditionellt rättslärde kritiserade 

Amin och ansåg att han bidrog till en upplösning av den muslimska familjen. Kritik framförs 

även i modern tid mot Amin där man anser att hans tankar är orsak till den traditionella 

storfamiljens och det traditionella kvinnliga nätverkets upplösning i den muslimska världen. 

Amin förespråkade en starkare relation mellan man och hustru och kritiserade det traditionella 

kvinnliga nätverket där kvinnor från alla samhällsklasser hade samarbetat.58 Ahmed skriver att 

den grundläggande och omtvistade premissen med Amins skrift emellertid var godkännandet av 

den västerländska synen på islam som underlägsen.59 Ahmed argumenterar vidare att Qasim 

Amin felaktigt är benämnd ”den arabiska feminismens fader”. Amins skrift är egentligen bara ute 

efter att ersätta en patriarkal muslimsk livsstil med en västerländsk dito, med en oförändrad 

manlig dominans.60 Roald hävdar att även om Amin fick mycket kritik av sin samtid, från de 

religiöst lärde, så är det idag de muslimska feministerna som främst kritiserar honom eftersom de 

menar att hans syn ledde till mindre rörelsefrihet för den muslimska kvinnan.61 

 

 

2.3 Kvinnors deltagande i kampen för rättigheter 

 

Svensson redogör för hur det var först i mitten av 1920-talet som många muslimska kvinnor 

själva började kämpa för mera jämlika förhållanden. En av de tongivande kvinnorna som 

kämpade för kvinnors rättigheter i Egypten var Huda Sha’rawi. Hon var gift med grundaren av 

Wafd-partiet, ett nationalistiskt parti som starkt motsatte sig det brittiska styret av Egypten.62 Hon 

blev ordförande i Wafd-kvinnornas Centralkommitté 1919 och bildade 1923 EFU, Egyptiska 

                                                           
56 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 22ff 
57 Ibid. s. 24 
58 Roald, Ann-Sofie, Islam Historia, tro, nytolkning, 2005, s. 252 
59 Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam, 1992, s. 162 
60 Ibid. s. 163 
61 Ouis, Pernilla, Roald, Ann-Sofie, Muslim i Sverige, 2003, s. 137 
62 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 30ff 
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Feministunionen. Enligt Svensson hävdade Sha’rawi att det koloniala styret i Egypten hade 

fråntagit henne de rättigheter islam från begynnelsen givit henne. Återigen krävdes nytolkning, 

idjtihad, av Shari’a där de muslimska feministerna ville se förändringar i samhället för kvinnor. 

Deras krav var rösträtt och rätt till utbildning samt en nytolkning inom områden som ägande- och 

arvsrätt, polygami och skilsmässa. Svensson påpekar att den växande feminismen var en del av 

befrielsekampen och ett avståndstagande mot väst och vi bör hålla i minnet att den i princip 

endast förekom bland de högre samhällsklasserna.63  

 

Roald skriver om den libanesiska kvinnan Nazira Zain al-Din som 1928 diskuterade feministiska 

föreställningar inom en islamisk ram i sin bok Unveiling and Veiling: on the Liberation of the 

Woman and the Social Renewal in the Islamic World. Enligt Roald ansåg hon att slöjan för 

ansiktet var ett hinder för samhällsutvecklingen, att samhällsmoral var något som skulle komma 

inifrån och inte kunde tillåtas bero på huruvida kvinnan täckte ansiktet eller inte.  

Roald skriver vidare att den feminism som växte fram i den muslimska världen under 1900-talet 

byggde i stort sett på islams grund och det var först 1975 som icke-islamiska argument fördes 

fram i den muslimska debatten genom Fatima Mernissi. I Beyond the Veil diskuterar Mernissi 

kvinnofrågan i mer sekulära termer och flera muslimska feminister började uttrycka sig på 

liknande sätt. Enligt Roald var dock genomslaget inte särskilt stort i den muslimska världen för 

de sekulära feministiska tankarna, trots att andra muslimska feminister hakade på Mernissis idéer. 

Däremot påverkades icke-muslimer och många författare i Mernissis fotspår översattes till flera 

europeiska språk.64 

 

I mitten av 1980-talet fick återigen den islamiska argumentationen större betydelse där denna 

nygamla infallsvinkel såg att möjligheter att förändra kvinnans situation bäst skedde med dito. På 

1990-talet noterar Roald och Ouis hur både män och kvinnor väljer att diskutera kvinnofrågan 

utifrån en nytolkning där man tar större hänsyn till skillnaden mellan den tid där texterna kom till 

och dagens samhälle.65  

 

Roald menar att idag spelar de stora satellitkanalerna en viktig roll i debatten om förhållandet 

mellan könen. Den populära TV-kanalen al-Jazeera har i TV-programmet Sharia och livet flera 

gånger tagit upp frågor rörande kvinnans kläder, roll i samhället och förhållandet mellan könen. I 

programmet Korantermer och deras synonymer diskuterar irakiern Ahmad al-Kubaisi ord och 

                                                           
 
63 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism, 1996, s. 31 
64 Se Roald, Ann-Sofie, Islam Historia,tro,nytolkning, 2005, sid. 253 
65 Ouis, Pernilla, Roald, Ann-Sofie, Muslim i Sverige, 2003, s.137 
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begrepp i Koranen och nya tolkningar av dem och frågor som varför kvinnor inte tolkat Koranen i 

lika stor utsträckning som männen. Hans resonemang och försiktiga uttalanden runt dessa frågor, 

hur männen gjort detta med de allra bästa avsikter, vittnar enligt Roald om hur känslig 

kvinnofrågan fortfarande är i muslimska sammanhang.66  

 

2.4 Begreppet muslimsk feminism och dess problematik  

 

Min förståelse av termen ”feminism” i västvärlden är att den först och främst är en rörelse för 

kvinnors kamp för jämställdhet med män socialt, kulturellt och politiskt men att det även finns 

olika inriktningar inom feminismen såsom radikal feminism, likhetsfeminism och 

särartsfeminism. Termen som sådan har sin uppkomst i västvärlden och kan även här ibland 

uppfattas som något kontroversiell och anses indikera ett slags fiendskap mellan män och 

kvinnor.  

 

Hjärpe skriver att begreppet muslimsk feminism vid djupare studier ibland kan visa sig orsaka 

diskussioner och meningsskiljaktigheter. Debattörer som till exempel Leila Ahmed och Fatima 

Mernissi ställer sig negativa till begreppet. Somliga debattörer och forskare använder sig av 

begreppet islamisk feminism och eftersom termen ”feminism” är den brännbara kan skillnaden 

mellan muslimsk eller islamisk feminism tyckas mindre betydelsefull.67 Islamologen Hjärpe 

skriver vidare att i den traditionella religiösa rätten, Sharia, utgår man från att det bör göras en 

åtskillnad mellan män och kvinnor och att olika regler ska råda rituellt, juridiskt och ekonomiskt. 

Detta är ett av de tre olika förhållningssätt till kvinnofrågor som förekommer inom islam.68  

 

Azza Karam ser muslimska feministers argumentation för sina korantolkningar främst som ett 

sätt att behålla sin muslimska identitet och inom ramen för islam utveckla program för att 

emancipera kvinnor. Man använder sig av muslimska källor såsom Koranen och Sunna men 

syftet är att visa att diskursen av absolut jämställdhet mellan könen äger laga kraft från muslimsk 

synvinkel. Han anser att muslimska feminister försöker hålla sig till en gyllene medelväg mellan 

tolkningar av den sociopolitiska och kulturella verkligheten enligt islam, och mänskliga 

rättigheter, såsom de deklareras enligt FN. Argumenten, menar Karam, baseras på ijtihad, 

nytolkning, och försöker åstadkomma en förlikning mellan sekulariserade diskurser som hävdar 

                                                           
66 Roald, Ann-Sofie, Islam Historia, tro, nytolkning, 2005, s. 264 
67 Hjärpe, Jan, 99 frågor om islam, 2004, s. 65 
68 Se 1.4, föreliggande uppsats 
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kvinnors rättigheter utanför ett religiöst ramverk, och diskurser som vill placera kvinnors 

rättigheter inom tolkningen av religion.69 

 

Haideh Moghissi ser feminism och huruvida den är kompatibel med islam som en komplicerad 

fråga. Hon hävdar att Sharia gör en klar åtskillnad av mänskliga rättigheter på basis av kön och 

religion där både kvinnor och religiösa minoriteter diskrimineras. Om dess principer ska 

upprätthållas kan inte likhet inför lagen för alla människor förekomma. Om argument för samma 

rättigheter mellan könen legitimt ska stå att finna inom ramverket för Sharia är vi nödgade att 

omdefiniera både lagen och termen feminism. För muslimer är Koranen Allahs ord och dess lagar 

och instruktioner vad jämställdhet anbelangar står bortom mänskligt ingripande.70 Sexuell 

hierarki inom familj och samhälle måste oundvikligen accepteras och även om muslimer vill kalla 

sig feminister kan de inte tro på både den muslimska och den feministiska föreställningen om 

jämlikhet. De två uppfattningarna är inte kompatibla enligt Moghissi. Om muslimsk identitet 

däremot reduceras till att endast omfatta andlig och kulturell tillhörighet, där man kräver 

fullvärdiga medborgerliga rättigheter inom familjerätt och lagar för kvinnor, så finner Moghissi 

att islam är förenlig med feminism.71 

 

Shahrzad Mojab hävdar att muslimsk feminism aldrig på allvar kan utgöra ett hot mot 

patriarkatet. Hennes erfarenheter från teokratin i Iran visar istället att det traditionella patriarkala 

systemet förstärks.72  Enligt Andrew Rippin sägs det ibland att islam är en ”enkel religion” där 

det inte finns något behov av intellektuella diskussioner och där religionens praktiska roll i det 

dagliga livet är viktigare. Trots detta så kvarstår faktum att de grundläggande principerna inom 

islam, nämligen Koranen och Muhammads liv, sätter sin prägel på aspekter av det dagliga livet 

inom islam idag. Rippin anser att ett sådant område för diskussioner och debatter är var kvinnans 

plats i modern islam, nu och i framtiden, kommer att vara.73 

 

Carolyn Fluehr-Lobban anser att kvinnor ställning i arabiska och muslimska kulturer har 

genomgått en unik utveckling och för att förstå måste vi söka förklaringen till dess karaktäristiska 

historia på dess egna villkor. I det förislamiska samhället hade patriarkatet en betydligt starkare 

                                                           
69 Karam, M. Azza, “Muslim Feminists in Western Academia, Questions of Power, Matters of Necessity”, Islam 
in the era of Globalization, 2002, s. 184 ff 
70 Moghissi, Haideh, Feminism and Islamic Fundamentalism, 1999, s. 141 
71 Ibid. s. 141 
72 Mojab, Shahrzad, “Theorizing the Politics of  Islamic Feminism”, Feminist review,nr 69, s. 131 
73 Rippin, Andrew, Muslims, Their Religious Beliefs and Practices, 2001, s. 267 



 20 

ställning än det skulle komma att få då islam introducerats. Med avseende på detta bör dagens 

patriarkala arabmuslimska samhälle betraktas som modifierat.74 

 

Fleur-Lobban menar, att för att en förståelse för detta bör man se till det muslimska samhällets 

innersta väsen och den muslimska religiösa kulturen. En analys av den växelverkan mellan den 

arabmuslimska och västerländska kulturen där den förstnämnda kolonialiserades och tvingades 

till underkastelse är nödvändig, såväl som en acceptans av den muslimska pånyttfödelsen. 

Sammanfattningsvis kan man således se muslimsk feminism som en ny företeelse i den arabiska 

muslimska kulturen som bör analyseras i ljuset av både historiska och kulturella variabler. Den 

ger muslimska kvinnor möjligheter att vara både moderna och muslimska utan någon motsägelse 

däremellan.75 
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75 Fluehr-Lobban, Carolyn, “Toward a theory of arab-Muslim women as activists in secular and religious 
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3. Korantolkningar, två exempel 

 

Koranen är Allahs ursprungliga regler, vilja och lagar, förmedlade till profeten Mohammad som 

enligt Svensson varje rättroende muslim bör följa. Svensson skriver att det uppstod problem för 

tolkarna av Koranen då inte alla suror från början var klara till sin innebörd utan dunkla eller 

kanske till och med motsade varandra. Att tolka Koranen kallas för tafsir vilket innebär att en 

vers tolkas med hjälp av andra verser. Ibland använde man sig av en ersättningsprincip, naskh, så 

kallad abrogering, vilket innebar att om två verser motsade varandra använde man den som låg 

tidsmässigt senare. Problem uppstod dock när tolkarna skulle enas om vilka verser som motsade 

varandra. Vidare fordrades kunskap om den kontext där versen uppenbarats, studier i hadith-

litteratur och naturligtvis mycket goda kunskaper i Koranens eget språk, det arabiska.76 

 

Svensson skriver att kritik mot denna form av korantolkning kom i samband med islah, där nu 

tidigare religiösa auktoriteters fastställande av “sann” islam starkt ifrågasattes. Denna moderna 

korantolkning ville istället se att vissa regler faktiskt måste tolkas som passé då den tidsepok som 

de uppenbarats i erbjöd helt andra livsvillkor än den samtida. De moraliska principerna bakom 

den bokstavliga tolkningen var istället av största vikt. Man skulle se det så att Gud tagit hänsyn 

till de förhållanden som rådde i den tid då Koranen uppenbarats men att Guds avsikt var att 

budskapen sedan skulle ta hänsyn till de förändringar och den utveckling som därefter ägde rum. 

Svårigheten med denna typ utav tolkning var naturligtvis att samtidigt ha belägg för Koranen som 

Guds eviga sanning.77   

 

Den feministiska tolkningen av Koranen följer samma princip som den moderna tolkningen anser 

Svensson, där verser bör ses i sin specifika sociohistoriska kontext och inte som normativ för all 

framtid. Tidigare tolkningar anses kvinnoförtryckande men framförallt feltolkade av de religiöst 

lärde som inte var intresserade av ett jämlikt samhälle och dessutom tidsspecifika. Ett annat sätt 

att tolka verserna är det semantiska, det vill säga en djupare analys av innebörden i de arabiska 

orden och språket och en djupare textanalys. Även hadith-litteraturen, traditionen om hur 

Profeten själv hade agerat, granskas. Här studerar man tradentkedjan, huruvida förmedling mellan 
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de olika tradenterna tidsenligt varit möjligt men även de olika tradenternas trovärdighet. Vidare 

granskas själva innehållet i traditionen då vissa ahadith kan sägas strida mot Koranens budskap.78  

 

3.1 Slöjan 

 

Slöjan eller huvudduken, hijab, som många muslimska kvinnor bär, ger ofta upphov till debatt 

och diskussioner, inte minst i den sekulariserade västvärlden. Den förekommer i många olika 

färger och material. Enligt Hjärpe skiftar dess utförande beroende på var i den muslimska världen 

man befinner sig men man kan också utläsa klass, utbildning, etnicitet, civilstånd, förmögenhet 

och religiös inriktning i beslöjningens utseende.79 I Sverige reduceras ofta debatten till att enbart 

innefatta själva klädesdräkten och individens rättighet att bära den. Men hijab kan också tolkas 

som och syfta på muslimska kvinnors avskildhet från samhället och deras plats i familjen då till 

exempel andra män än maken är närvarande, där de ofta förväntas hålla sig i bakgrunden. Denna 

segregation sägs härstamma från sura 33 i Koranen: 

 

TROENDE![sic!] Gå inte in i Profetens hus annat än om ni är inbjudna till en måltid och gå inte in förrän vid 

utsatt tid. Men om ni har inbjudits, stig in när tiden är inne. Och ta avsked när måltiden är över och dröj er 

inte kvar för att samtal i förtrolighet. Det besvärar Profeten, som av finkänslighet drar sig för att be er gå. 

Men Gud drar sig inte för att säga sanningen. När ni behöver vända er till Profetens hustrur [sic!] för att be 

om något, tala då till dem från andra sidan av ett förhänge, detta är bästa sättet för er och för dem att bevara 

hjärtats renhet.80 

 

Enligt Fatima Mernissis tolkning av denna vers, som i sin tur grundar sig på al-Tabaris 

tolkningar, uppenbarades sura 33:53 när Profeten önskade vara ensam med sin nya fru för att 

fullborda det nyligen ingångna äktenskapet.81 Al-Tabari, historiker och hadithsamlare, död i 

början av 920-talet, ansåg att denna vers härstammar från den utsago som skulle ha kommit från 

en av Profetens följeslagare, Anas Ibn Malik, som vid detta tillfälle deltog i bröllopet och dröjde 

sig kvar. Den växande skara som ständigt omgav Profeten och så även i hans hem, var emellanåt 

synnerligen irriterande för honom. Vid detta speciella tillfälle, då profeten gifte sig med Zaynab 

Bint Jahsh, väntade han otåligt på att gästerna skulle ge sig av från deras rum. När så inte skedde 

utan tre individer fortfarande dröjde sig kvar, ställde han sig med en fot i bröllopskammaren och 

den andra utanför. I denna position lät han så ett skynke eller gardin, sit, falla mellan sig själv och 
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de kvardröjande gästerna och i samma ögonblick uppenbarades för Profeten versen om slöjan, 

hijab. 

 

Mernissi tolkar detta så att al-Tabari här använder sig av två koncept som tenderar att flyta 

samman. Hennes diskussion fortsätter med en semantisk analys av arabiskan där begreppet hijab 

har tre betydelser. Dessa tre betydelser har också en tendens att blanda sig med varandra. Den 

första är visuell till sin betydelse; att gömma och skydda någon från insyn. Roten av det arabiska 

verbet hajaba betyder “att gömma” enligt Mernissi. Den andra betydelsen är rumslig och betyder 

att separera, att markera en gräns eller att etablera en tröskel. Den tredje är etisk och hör hemma i 

den förbjudna sfären. Sålunda har begreppet inte bara betydelser som kan uppfattas med våra 

sinnen, det finns också en abstrakt betydelse inom idévärlden.82  

 

Mernissi ställer sig också frågande till hur det kom sig att denna vers så hastigt uppenbarades för 

Profeten. I tolkningar av ahadith framstår profeten till sin karaktär vara en mycket lugn man med 

en stor portion självkontroll och känd för sin förmåga att lösa konflikter. I det tidiga arabiska 

samhället där man kan förmoda att man snabbt tog till svärdet för att lösa dispyter ser alltså 

Mernissi profetens påstådda förmåga att vara lugn och samlad varit ovanlig. Hans tidigare 

uppenbarelser hade följt en normal rytm, vilket innebar att när ett problem uppstod krävdes en 

viss tid och ett visst mått utav eftertanke innan Profeten fick Allahs svar. Mernissi undrar hur det 

då kunde komma sig att en sådan liten irritation, som att inte få vara ensam med sin brud på 

bröllopsnatten, så snabbt kunde framkalla ett beslut med så stora konsekvenser som slöjan kom 

att få.83  

 

För ett svar hävdar Mernissi att man närmare måste studera Profetens samtid och det samhälle 

som omgav honom. Hon antar att många människor ständigt besökte Profeten för att dryfta sina 

problem och be om råd samt att gränsen var otydlig mellan hans privata liv som make och far, 

och hans offentliga liv som religiös och militär ledare, om den ens existerade. I det tidiga, oroliga 

muslimska samhället fanns därför ett behov av att separera det privata från det offentliga och det 

profana från det heliga. Istället kom denna vers att få den djupare innebörden av den rättmätiga 

segregationen mellan man och kvinna.84 Det är viktigt att påpeka att det naturligtvis är mycket 

svårt med historiska ”fakta” när det gäller tidig islams historia, för Mernissi såväl som för andra 

historietolkare och det föreligger alltid en risk för övertolkning.  
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Huruvida segregationen mellan könen är en del av islam eller inte, skapar debatter och 

diskussioner, inom islam såväl som utanför. Carolyn Fluehr-Lobban däremot, ser slöjan och 

huvudbonader för kvinnor som en del av kulturen i Mellanöstern, från antikens dagar till vår egen 

samtid. Slöjan förekom inte bara bland muslimer utan även bland judar och kristna. Det religiösa 

porträttet av Madonnan med slöjan inom kristendomen är en vanlig företeelse.85 Slöjan har idag 

åter fått liv i muslimska länder och dess användande kan tolkas på flera olika sätt, bland annat 

som en trendmarkering, skriver Fluehr-Lobban. Den kan ses som en politisk symbol för 

muslimska aktivister, kvinnor såväl som män, som deltar i organiserade rörelser där syftet är att 

återupprätta ett muslimskt samhälle. Den kan vara ett uttryck för en genuin, religiös känsla eller 

en pånyttfödelse för ett religiöst och kulturellt arv som har varit nedvärderat under koloniala tider 

och under västvärldens dominans. Under den första tiden, då islam etablerades i arabvärlden, 

kunde slöjan fungera som ett skydd för muslimska kvinnor från de lägre samhällsklasserna. Detta 

gäller även idag för muslimska kvinnor som kliver in i den offentliga sfären för att tjäna sitt 

levebröd.86 

 

Associationen mellan kvinnor/hemliv å ena sidan och män/det offentliga livet å andra sidan är 

inte kulturspecifik för arabisk-muslimska samhällen utan är ett välkänt fenomen vad det gäller 

samtida genusfrågor och bör därför ses som ett mer generellt kulturfenomen. Fluehr-Lobban ser 

segregationen och avskildheten som ett skydd och en ekonomisk trygghet, något som många 

fattiga muslimska kvinnor i Arabvärlden måste ha längtat efter i sekel. Vidare kan segregationen 

skapa ett stark av känsla av solidaritet kvinnor emellan, där man hjälps åt med hushållsbestyr och 

barnpassning.87 

 

Hon ser inte kvinnors avskildhet i muslimska samhällen som nödvändigtvis något skadligt och 

negativt. Istället kan det skapa en hög grad av solidaritet och en potential för nätverk kvinnor 

emellan, en biprodukt som sällan omnämns i den allmänna debatten gällande segregation. 

Kvinnor ställning har i arabiska och muslimska kulturer genomgått en unik utveckling. För att 

förstå, menar Fluehr-Lobban, måste förklaringen till dess karaktäristiska historia sökas på sina 

egna villkor. En analys av den växelverkan mellan den arabmuslimska och västerländska kulturen 
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där den förstnämnda kolonialiserades och tvingades till underkastelse är nödvändig, såväl som en 

acceptans av den muslimska pånyttfödelsen.88 

 

 

3.2 Mannens överlägsenhet i förhållande till kvinnan 

 

Sura 4, vers 34 i Koranen handlar om mäns överlägsenhet i förhållande till kvinnor och har vållat 

mycken diskussion bland muslimer som förespråkar kvinnors rättigheter. Den första delen av 

versen lyder: 

 

MÄNNEN SKALL [sic!] ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med den styrka och de andra företräden 

som Gud gett dem, och i egenskap av kvinnornas försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt 

inför Gud och döljer för andra det som Gud har dolt.89 

 

 

Asghar Ali Engineer tolkar denna vers som att män har en obetydlig social överlägsenhet men att 

versen måste tolkas utifrån den sociala kontext som omgav den. Han ser det som så att den 

sociala struktur som rådde under profetens tid inte tillät fullständig sexuell jämlikhet mellan 

könen. På grund av detta låter inte en ensidig teologisk synvinkel sig göras, synvinkeln måste 

vara socioteologisk. Ingen helig skrift kan vara fullständig som helt bortser från kontexten.90  

 

Män må framställas som något överlägsna kvinnor generellt sett men detta syftar inte till någon 

inneboende svaghet hos kvinnor utan på det sociala sammanhanget. Män och kvinnor har olika 

funktioner, eller roller om man så vill. Vad som avses är mäns roller som ekonomiska försörjare 

av kvinnor där kvinnors arbete till största del utgörs av hushållssysslor. Enligt Engineer så var 

inte medvetenheten om kvinnors rättigheter i det historiska sammanhang där versen uppenbarades 

speciellt stor. Hushållsarbetet tillhörde kvinnornas domän medan männen hade en högre ställning 

på grund av sitt ekonomiska övertag. Engineer påpekar att den engelska tolkningen av Koranen 

säger att männen är kvinnornas föreståndare, inte att de ska vara det.91 Om versen hade sagt att 

män ska vara föreståndare hade den varit normativ för evighet och bindande för kvinnor. Men 
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eftersom versen säger att män är föreståndare talar detta sitt tydliga språk, versen är tidsspecifik 

för de då rådande villkoren i samhället och ska inte tolkas som normativ.92 

 

En annan svårighet med ovanstående koranvers är den exakta betydelsen av det arabiska ordet för 

föreståndare, qammamun. Engineer refererar till teologen och feministen Riffat Hassan som 

menar att detta ord felaktigt översatts till härskare eller den som styr och leder. Den ursprungliga 

betydelsen ska vara “de som har försörjningsansvar”. Versen är normativ och en uppmaning till 

alla män att försörja kvinnorna under den tid de föder barn och kvinnorna ska bara under denna 

tid tvingas avstå från förvärvsarbete.93  

 

Jonas Svensson refererar till muslimska feminister som ser andra betydelser av qammamun. Han 

nämner Azizah al-Hibri, för vilken innebörden är “moralisk omsorg och vägledning” och enligt 

Svensson finner hon inget stöd i vare sig texten eller islam i övrigt att män skulle vara kvinnor 

överlägsna. Versen har enligt henne inte betydelsen att män som kollektiv skulle vara förmyndare 

över kvinnor som kollektiv. För att en man ska vara qammamun krävs att han försörjer henne. 

Kvinnan kan bara förlora sitt självbestämmande vid exempelvis sinnesjukdom.94  

 

Svensson visar också på hur Azizah al-Hibri finner versen som hon anser motsäger betydelsen i 

sura 4:34, nämligen sura 9:71: “De rättrogna, både män och kvinnor, äro varandras beskyddare, 

awliya”.95 Al-Hibris tolkning är att orden awliya och qammamun i princip är synonyma och 

översätts med “ansvariga” eller “vägledare”. Som synes fokuserar dessa tolkningar mer på 

Koranens bokstav än dess anda och även om Hassans och al-Hibris tolkningar inte är lika har de 

gemensamt att den traditionella tolkningen av Koranen är fel och den korrekta tolkningen visar på 

att kvinnan har samma rättigheter som mannen.96 Svensson finner al-Hibris metod att kontrastera 

olika verser mot varandra godtycklig men medger samtidigt att den ger stora möjligheter till ny 

och radikal omtolkning av Koranen.97  

 

                                                           
92 Jonas Svensson klargör att Yusuf Alis engelska tolkning av versen lyder “men are the protectors and maintainers of 
women”--- medan Pickthalls tolkning av versen lyder “Men are in charge of women”---Svensson menar att den 
förstnämnda har en mer feministisk utgångspunkt. Även de svenska tolkningarna skiljer sig åt. Den tidigare koran 
tolkningen av Zetterstén lyder “männen ska vara kvinnornas föreståndare”--- medan Bernströms senare tolkning talar 
om “männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna”---  
93 Engineer, Ali Asghar, the Rights of Women in Islam, 1992, s. 62 
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95 “Beskyddare” förekommer i Zettersténs tolkning av Koranen. I Mohammed Knut Bernströms tolkning är de 
troende männen och kvinnorna “…varandras sanna vänner och fasta stöd.” Sura 9:71 
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Svensson nämner vidare Sisters in Islam, en rörelse med framförallt säte i Malaysia, som också 

använder sig av sura 9:71 för att bevisa att sura 4:34 är feltolkad. Qawwamun i sura 4:34 har 

betydelsen “ha ansvar” och här åligger det män att beskydda kvinnor i en specifik och begränsad 

social kontext, till exempel att underlätta för henne i hennes roll som barnaföderska och för att 

skapa harmoni i samhället.  Detta hindrar inte kvinnor att vara fullt kapabel att sköta sina egna 

angelägenheter eller fungera som politiska ledare. Man och hustru har ett ömsesidigt ansvar vilket 

inte är detsamma som överlägsenhet. När versen pekar på att vissa föredras av Gud indikerar 

detta att vissa varelser har fördelar jämfört med andra och vissa människor fördelar jämfört med 

andra. Däremot betyder det inte att män skulle ha fördelar jämfört med kvinnor, eller tvärtom. 

Följaktligen begränsas versen till sin betydelse för att överensstämma med kraven på fromhet, 

stipulerat i Koranen. Om män därför anser sig överlägsna kvinnor kanske de inte eftersträvar 

harmoni och fromhet, något som Gud önskar av alla människor.98 

 

Flera verser i Koranen poängterar behovet av mäns och kvinnors lika deltagande i kampen för 

islam där sura 9:71 kan ses som en sammanfattning för den anda av jämlikhet som präglar 

Koranens budskap. Eftersom sura 9:71 uppenbarades senare än den första hälften av sura 4:34 

och de båda motsäger varandra, ersätts den tidigare med den senare. Sisters in Islam såväl som al-

Hibri använder sig sålunda av naskh-principen i den traditionella korantolkningen. Det primära 

syftet med nytolkningen enligt Svensson är att få fram normativa svar gällande kvinnans ställning 

i islam som legitimerar den egna verksamheten men även kan tjäna som bas för krav på reformer. 

Sekundärt är det apologetiska syftet som strävar efter att visa att kvinnans underlägsna ställning i 

islam är felaktig.99 
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4. Analyserande diskussion 

 

Meredith B. McGuire talar om de könsroller som religionen tillskriver män och kvinnor. Hennes 

teori om hur roller och förväntningar präglar beteenden hos människan stämmer bra överens med 

vad jag kommit fram till under arbetet med denna uppsats. McGuire menar att i en roll ligger 

alltid en förväntan om ett visst uppträdande och att det är ett sätt att definiera sig själv. Rollen har 

tillkommit både av egna, internaliserade förväntningar och normer samt förväntningar utifrån. 

Eftersom kvinnor historiskt sett haft betydligt mindre politisk och religiös makt har de haft 

mindre makt att påverka och förändra dessa roller. Om man låter sig påverkas av Michel 

Foucaults teori runt tankesystemets begränsningar i förhållande till var i historien man befinner 

sig, kan man fråga sig om en genusmedvetenhet föddes i och med att begreppet feminism 

debuterade eller om tankarna fanns där innan språket medgav diskussioner i ämnet.  

 

Förtryck kan ta sig många olika uttryck och McGuires synsätt om religionens betydelse finner jag 

applicerbart på muslimska kvinnors situation. Vad muslimska feminister har opponerat sig mot i 

historiebeskrivningar faller ofta väl ut med McGuires teori. Ett sätt att utöva förtryck kan vara att 

helt enkelt utelämna kvinnor ur historieskrivningen eller medge ett visst mått utav deltagande 

men då i en underordnad position. Denna form av mer eller mindre subtilt förtryck kan vara 

mycket svårt att upptäcka och därför opponera sig mot men är inte desto mindre synnerligen 

effektivt. 

 

Den religiösa makten inom i stort sett de flesta religioner har till största del varit förbehållen män 

på så sätt att män historiskt sett haft tolkningsföreträde. Vill man vara provocerande kan man 

fråga sig om tolkningar av Koranen eller Bibeln är skapad av män för män. I takt med att hela 

samhällsstrukturen förändras så förändras också detta maktförhållande. Det historiska 

perspektivet är sett från mäns synvinkel och de religiösa texterna har tolkats av män. 

 

Kvinnor har i princip historiskt sett alltid haft en underordnad ställning i förhållande till männen i 

samhällen världen över, ekonomiskt, politiskt och juridiskt. Avvikande röster finns ibland 

dokumenterade där kvinnor under kortare perioder i historien hade högre positioner och där 

någon form av matriarkat existerade. Dessa fenomen har dock alltid varit marginella och haft 

mycket liten plats i historieskrivningen. Som jag försökt visa i min uppsats är det först på 1970-

talet som muslimska kvinnor på allvar börjar ”höras” inom islam, tidigare har männen spelat 
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huvudrollen. Kvinnorörelsens kamp som sådan präglade samhället under denna tid och detta fick 

naturligtvis verkningar även inom religioner såsom islam. 

 

Muslimska feminister kämpar för att kvinnor ska få ta en större plats inom islam, kanske genom 

att hitta egna uttrycksformer för att utöva sin religion. I hela den muslimska kvinnorörelsen ligger 

en revolt mot vad man anser vara en patriarkal struktur och det manliga tolkningsföreträde som 

präglat islam. 

 

Trots kampen för kvinnors lika rättigheter har själva begreppet muslimsk feminism ibland vållat 

diskussioner inom islam. Detta kan antas bero på att begreppet har negativa konnotationer och är 

för tätt sammanflätat med feminismen i väst och därmed med kulturen i västvärlden. Det kan 

därför anses stå i motsatsförhållande till den kulturella autenticiteten. På ett djupare plan kan man 

tänka sig att den tidigare kolonialiseringen och västvärldens teknologiska och vetenskapliga 

övertag spelar stor roll. På ett ytligare plan kan man misstänka att globaliseringen och det faktum 

att man i muslimska länder kan se västerländska såpor där aktörerna har en tvivelaktig moral, 

bidrar till att skapa en stereotypisk, negativ bild av västvärldens könsrollsmönster. Det blir då 

viktigt att värna om den egna kulturen, identiteten och religiösa tillhörigheten, vilket kan omfatta 

ett visst avståndstagande av kultur och begrepp från väst.  

 

Det är viktigt att ha klart för sig att begrepp som frihet och jämlikhet inte behöver ha samma 

betydelse i muslimska kulturer. Den västerländska synen på dessa begrepp samt de värderingar 

som vi lägger i begreppen kan vara något som den muslimska världen ställer sig oförstående och 

frågande inför. Kollektivet som sådant kan ofta ha större betydelse än individens enskilda rätt till 

frihet i tanke och uppfattning. Därmed finns det en risk att det uppstår en diskrepans mellan 

universella mänskliga rättigheter och vad som anses som det mest väsentliga i den egna kulturen. 

 

Inom islam har rollerna för kvinnor oftast varit begränsade till maka och mor men en utveckling 

äger rum även där. Al-Jazeera har till exempel visat reportage om hur kvinnliga, iranska 

regissörer arbetar och gör film från ett kvinnligt perspektiv och även att kvinnor i enskilda fall 

kan tillåtas att bli imamer, det vill säga skriftlärda inom islam. Globaliseringen arbetar också för 

kvinnors sak genom till exempel satellitkanaler där debatter om könsförhållanden, om än i 

västliga mått mycket modesta, dock i det långa loppet förmodligen kommer att få följder för 

jämställdheten mellan könen. 

Med utgångspunkt från McGuires teori kan man därför säga att utestänga kvinnor från ledande 

religiösa befattningar är ett sätt att konservera en maktstruktur. Muslimsk praxis utgår från 
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muslimska mäns tolkningar av religiösa texter, vilket muslimska feminister ifrågasätter utan att 

för den skull ifrågasätta att Koranen verkligen var Allahs vilja, uppenbarad för Profeten 

Muhammed. Vad jag kommit fram till i min analys är att muslimska feminister kämpar för att få 

uttrycka sin religion. Svårigheterna ligger då i att hitta vägar som inte ifrågasätter de manliga 

uttrycksmöjligheterna men ändå ger plats för de kvinnliga. De kvinnliga förebilderna är heller 

inte många i Koranen och där de förekommer har ofta kvinnor ett problem med sättet som de 

framställs på. Går man tillbaka till källorna så upplevs kvinnor, om inte objektifierade, så 

åtminstone marginaliserade. På samma sätt som söner identifierar sig med sina fäder, döttrar med 

sina mödrar, för att sedan integrera eller förkasta olika former av påverkan, så söker muslimska 

feminister efter förebilder att identifiera sig med när de tolkar Koranen. De söker efter bevis som 

kan visa på vad kvinnor åstadkom, på vilket sätt de påverkade samhället och bidrog till 

utveckling och förändring.  

 

Debatten runt de två korancitat som jag tar upp i min uppsats belyser den problematik som 

egentligen utgör kärnan i mina frågeställningar, nämligen vilken tolkning av Koranen eller 

ahadith är de rätta, vem har rätt att avgöra det och utifrån vilka kriterier? Man måste ha i åtanke 

att runt dessa dokumenterade debatter och inlägg så krävs av debattörerna ett stort mått av 

utbildning och skolning. De debattörer som jag använt mig av tillhör enligt min uppfattning en 

slags intellektuell elit. Det behöver inte vara något negativt utan kan tvärtom, om idéerna når ut 

till den breda massan, skapa debatt, nytänkande och därmed utveckling. Föreliggande uppsats kan 

naturligtvis inte ge en heltäckande bild av någon slags muslimsk medvetenhet i genusfrågor, men 

den kan spegla det nya sätt att tänka runt tolkningar av religiösa skrifter och hur detta nytänkande 

i förlängningen kan komma att påverka islams syn på muslimska kvinnors ställning.  

 

Variationerna är enorma vad det gäller kultur, geografisk hemvist, språk, samhällsklass och 

utbildning inom islam. Som exempel kan jag nämna att i Fatima Mernissis hemlands Marocko är 

analfabetismen utbredd och hennes publicerade verk kan definitivt inte läsas av alla muslimer. 

Detta är därför en problematik som det inte går att bortse från, ens när man redogör för och 

analyserar de debattörer som arbetar för muslimska kvinnors rättigheter. Samhällsklass kan ha 

större betydelse än kön och därför kan vi tänka oss att en fattig muslimsk kvinna från 

landsbygden i Somalia troligen har mer gemensamt med en dito man än med en muslimsk kvinna 

som rör sig på världens intellektuella arenor. Enbart könstillhörighet behöver därför inte betyda 

ett automatiskt systerskap mellan kvinnor. 
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Förespråkare för kvinnors rättigheter inom islam söker således finna bevis för Allahs 

”jämlikhetspolicy” i Koranen och gör därför feministiska tolkningar. Man inriktar sig bland annat 

på det arabiska språket för att på så sätt göra en semantisk “nytolkning”.  

 

Sura 4:34 är ett sådant exempel där det arabiska ordet qawwam översätts och tolkas på olika sätt 

av olika debattörer men där syftet är detsamma: att finna belägg för en tolkning som bättre 

framhäver kvinnliga rättigheter än den tidigare manliga tolkningen kommit fram till. Man 

använder sig även av naskh-principen, vilket innebär att en vers som motsäger budskapet i den 

första ska vara den gällande och den ska också vara den senast uppenbarade. 

 

Sura 33:53 som handlar om slöjan som dessutom tolkas från ett sociohistoriskt perspektiv. 

Visserligen förekommer även här en semantisk tolkning men större hänsyn tas till den historia 

som omgärdade upprinnelsen samt en analys av Profetens förmodade kynne. Sura 33:53 har haft 

vittgående konsekvenser för muslimska kvinnor eftersom beslöjning även ha kommit att innebära 

en segregation mellan könen, inte minst i moskéer och att kvinnor har förpassats utanför den 

offentliga sfären. Det är naturligtvis kontroversiellt och svårsmält för konservativa och 

bokstavstroende muslimer att acceptera eller kanske ens diskutera en sådan tolkning. Slöjan kan 

också ha en skyddande funktion för kvinnor, speciellt för de lägre samhällsklasserna som ska 

deltaga i förvärvslivet. 

 

De muslimska feministernas tolkningar visar på det motsägelsefulla som genomsyrar Koranen 

men som försvaras med att uppenbarelser kom vid olika tidpunkter, i en specifik sociohistorisk 

kontext och när folket var redo att ta emot dem. Svårigheten ligger i dilemmat hur Koranen ska 

kunna vara evig på samma gång som verser anses ha spelat ut sin roll. Det raka språket i Koranen 

bidrar också till svårigheter att komma förbi det skrivna ordet. Den innehåller inte det rika 

symbolspråk som vi finner i till exempel Bibeln och inbjuder heller inte till tolkningsfrihet på 

samma sätt.  Koranen är uppenbarad i sitt ursprungliga skick där det uppenbarade språket är på 

arabiska och får därför inte ändras. För att komma förbi detta dilemma får debattörerna inrikta sig 

på att värderingar förändras och försöka uttyda något normativt, hur de önskar att islam var.  

  

Förespråkare för kvinnors likvärdiga status hänvisar till att islam och därmed Allah är utan skuld 

till förtryck av kvinnor. Skulden ligger istället på mäns felaktiga tolkningar av Koranen 

tillsammans med uråldriga sedvänjor. De försöker också att hitta kvinnliga förebilder i Koranen, 

som Profetens hustru Aisha, och väger olika suror mot varandra för att finna belägg för kvinnors 

högre ställning, som de anser vara negligerad av de tolkningar som män utfört. Det kan ibland 
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tyckas som om man blandar ”gamla”, traditionella korantolkningar med nytolkningar. I ahadith 

gör man på samma sätt som med surorna i Koranen: man selekterar för att finna belägg för 

feltolkningar. Lite tillspetsat kan man därför säga att muslimska feminister gör sig skyldiga till 

samma sak som de kritiserat sina manliga företrädare för, att göra tolkningar som gagnar det egna 

syftet. Dilemmat kvarstår; hur Koranens status av att vara evig, oföränderlig och Allahs sanna ord 

en gång och för alltid uppenbarad och samtidigt följa med de förändringar som dagens 

globaliserade samhälle kräver.  

 

Det vi ser är alltså ett avståndstagande, där muslimska feminister vägrar se de kvinnoroller som 

den tidigare tolkningen av islam utgjort som del av kvinnors sätt att definiera sig själva. De 

anvisade könsrollerna som McGuire beskriver passar inte riktigt längre. Muslimska män har tack 

vare sin maktposition haft all möjlighet att upprätthålla denna ordning och enligt McGuires teori 

förmodligen känt en motvilja att förflyttas ur sin maktposition. När trycket från omgivningen blir 

tillräckligt stort och pockar på förändring så krävs en nyorientering. Den förändring och 

utveckling som islam står inför är spännande att studera och den debatt där man kritiserar rådande 

könsrollsmönster i det muslimska samhället utan att angripa islam i sig, fascinerande att följa.  
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5. Sammanfattning 

 

I min uppsats redogör jag för den muslimska genusmedvetenhetens framväxt och dess 

problematik, bland annat med hjälp av olika debattörers tolkningar av Koranen.  

 

Jag har som teoretisk bas använt mig av Meredith McGuires teorier om könsroller som något 

kulturellt betingat och försökt koppla dessa till material som de olika debattörer jag studerat 

framlagt. Jag har på det stora hela funnit en överensstämmelse. 

 

Metoden jag använt mig av är deskriptiv och bygger på litteraturstudier där olika muslimska 

debattörer får komma till tals. Jag har gått tillbaka till vad som kan kallas den muslimska 

feminismens födelse, vilken främst ägde rum i Egypten och visat på att dess början var 

kopplad till och påverkad av kvinnors frigörelse i omvärlden.  

 

Vad mina studier har visat är att ingen händelse verkar härstammar från en enskild orsak utan 

är en produkt av många olika orsaker. Upplysningens idéer och utveckling i västvärlden samt 

industrialismen fick betydelse även för muslimska samhällen. Muslimska kvinnors frigörelse 

var tätt sammankopplat med de reformer som ägde rum i Egypten under 1800-talet. Qasim 

Amin propagerade för flickors rätt till utbildning, kvinnors rätt till förvärvsarbete, slöjans 

avskaffande samt kritiserade lagar gällande polygami och skilsmässa. Han ansåg att den 

felaktiga tolkningen av Koranen till kvinnors nackdel utgjorde en av anledningarna till att den 

muslimska världen inte höll jämna steg med utvecklingen i väst.  

 

Först i mitten av 1920-talet figurerar muslimska kvinnor som språkrör för sin frigörelse, då 

främst Huda Sha’rawi som hade kopplingar till det nationalistiska Wafd-partiet. 

Nytolkningar, idjtihad, efterfrågades igen vilket även är kännetecknande för samtida 

debattörer som bland annat Fatima Mernissi, Carolyn Fluehr-Lobban och Ali Asghar 

Engineer. Efter en viss tid så är förändringar i tankemönster och traditioner oundvikliga och 

har varit så genom världshistorien. Influenser utifrån spelar roll men även egna krav på nya 

livsvillkor och en ny framtid. På så sätt måste samhällen alltid finna andra förhållningssätt till 

omvärldens förändringar. 

Min uppsats har också visat hur problematiskt själva termen ”feminism” kan vara för 

muslimer. Det jag kommit fram till är att dessa negativa kopplingar kan bero på ett värnande 
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om den muslimska kulturen, där man uppfattar feminism som ett västerländskt påfund och 

därför ett hot. Man associerar till moraliskt förfall där tryggheten i givna könsroller och 

ansvarsområden har lösts upp.  

 

En annan anledning till att den muslimska världen ibland tar avstånd från feminismen kan 

vara att förespråkarna för kvinnors rättigheter då kan sätta genusfrågor inom islam i fokus, 

utan att för den skull riskera att bli anklagad för att anamma västerländsk kultur. Dock har 

globaliseringen en stor betydelse för synen på muslimska kvinnors frigörelse eftersom nya 

influenser och intryck blir oundvikliga. Gränser mellan länder och kulturer blir otydligare och 

därmed kan ett värnande om den egna kulturen bli svårare.  

 

 

Förespråkare för kvinnors lika rättigheter använder omdebatterade suror som till exempel 

sura 4:34 eller sura 33:53 som viktiga redskap i den nytolkning som präglar 

genusmedvetenheten och kraven på förändring inom islam. Slöjans betydelse och kvinnors 

påstådda underlägsenhet i förhållande till männen har skapat mycket debatt. Muslimska 

feminister har analyserat suror genom att ifrågasätta specifika arabiska ord och möjligheten 

att dessa från början var feltolkade av de dåtida manliga Koran- och ahadithtolkarna. Att 

kvinnor fick underordnade positioner låg i männens intresse och är enligt muslimska 

feminister inte Allahs ursprungliga intention. På så sätt kommer man runt problematiken om 

hur Koranen ska kunna vara evig och oföränderlig på samma gång som den anpassar sig till 

samtidens förändringar.  

 

Eftersom olika suror motsagt varandra har det tolkats såsom att det är den sura senast 

uppenbarad i tid som är den korrekta. Profeten Muhammed kunde inte få de rätta 

uppenbarelserna förrän samhället han verkade i var moget att ta emot dem. Allt är ett 

missförstånd och debatten runt dessa beskriver det intrikata dilemma som islam befinner sig i 

när det visar sig att så mycket rör sig om rena tolkningsfrågor. Jag har visat att muslimska 

feminister menar att kvinnors underordnade ställning och könsroller inom islam ytterst är en 

fråga om männen makt. De vill framställa islam som en progressiv religion som strävar efter 

jämlikhet mellan könen.  
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