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Sammanfattning 

En kulturell styrka som bygger på dominans och förtryck. Detta är idén bakom förhållandet 

mellan öst och väst som framställs av Edward Said i sin bok, orientalism. Said menar att 

denna maktposition som väst har befunnit sig i under kolonialtiderna och även under 

postkoloniala fasen, där de har framställt orienten och den muslimska världen som exotisk 

och outvecklad, har skapat en polarisering. Under processen av skapandet av orientens 

identitet har själva orienten varit frånvarande vilket gav västvärlden en fullständig autonomi 

till skapandet av denna identitet, vilken har varit fullständigt felaktig och fylld med fördomar. 

Än idag är vi påverkade av hur kolonialmakterna har framställt orienten och detta har 

minskat på forskarnas produktivitet. Anledningen till detta enligt Said är för forskarna i väst 

har endast givits imperialistiska, rasistiska och etnocentriska redskap för att handskas med 

andra kulturer. Ett redan existerande lärdomsfält som inte går att undvika när det kommer 

till undersökandet av andra kulturer som har tagit form under den långvariga kolonialtiden. 

Denna studie försöker med hjälp av diskursanalys bemöta fördomarna om islam och 

orienten som framställs i Saids teori. Tre centrala stereotyper om islam och orienten som 

ofta förekommer i boken är odemokratisk, icke-tolerant och icke-jämställd. Denna studie 

bemöter dessa tre stereotyper utifrån arabiska källor samt muslimska modernistiska 

teologer som är bosatta i västvärlden. Gemensamt för dessa tre forskare är att de 

huvudsakligen hänvisar sig till koranen för sina argument.  

Nyckelord: islam, modernism, orientalism, demokrati, kolonialism 

Antal ord: 11 549 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Från att Islam tidigare varit ett negligerat forskningsområde har det idag vuxit fram till att bli 

ett eget forskningsfält. Detta är förvånande inte minst då Islam har präglats som en stor 

religion i Europa med ett stort inflytande ända sedan 700-talet i bland annat den Iberiska 

halvön genom invasionen av Spanien. Och framförallt det osmanska riket som har haft ett 

djupgående inflytande ända sedan deras invasion av dåvarande Konstantinopel 1453, och 

därmed få kontroll över Svarta havet och huvudrutterna till Balkan och östra adriatiska 

havet. Sultanerna i det osmanska riket var under hela 1500-talet obestridda och 

representerade den muslimska världen. Osmanerna hade den största armén i Europa, en 

örlogsflotta som dominerade farlederna i östra medelhavet och deras huvudstad Istanbul var 

5 gånger större än Frankrikes huvudstad, Paris. Allt detta gjorde så att det tysk-romerska 

riket (som var kristet) kände sig hotat av osmanska riket (som var muslimskt) på grund av 

deras närhet, och på grund av islams snabba spridning som har ägt rum i stora delar av 

världen de senaste 500 åren. Ett naturligt resultat blev att stora delar av Europa började göra 

större satsningar på försvaret och mobilisera deras militärer.1 Trots denna centralitet och 

inflytande som islam har haft i Europas historia så diskuteras och behandlas islam som en ny 

företeelse som precis tagit form i Europa som ett resultat av den ökade 

arbetskraftinvandringen som kom till i slutet av 1960 talet.2 

1.2 Syfte 

Islam har fått stå ut en massiv kritik av väst och speciellt nu på senare tid i takt med den 

ökade globaliseringen. Samhällsstrukturerna har blivit mindre homogena och kulturkrockar 

har inträffat. Alltfler stater sedan 1970 började tillämpa multikulturalismens politik som 

uppmanar för multikulturella samhällen genom att reducera på diskrimineringen, främja 

jämlikhet när det kommer till deltagandet i samhället och att övervinna barriärer som kan 

komma i vägen för deltagandet. Denna politik har varit kritikfylld. Sedan början av millenniet 

började kritikernas röster att röra sig mot samma riktning och huvudanledningen till att 

kritikerna började komma överens, fast deras grund skiljde sig åt, kan ha varit internationella 

                                                           
1 Woodward, 2001 
2 Larsson, 2014, s. 14 
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terrorhändelser. Sedan år 2000 kulminerade offentliga uttalanden i ett polariserat 

debattklimat kring multikulturalismen i regeringsförsamlingar, tidningar och journaler, TV 

talkshows och radioprogram3. Immigranter och muslimer var alltid i centrum av detta klimat 

och detta har lett till att flera främlingsfientliga partier bildats med kraftiga fördomar om 

Islam, exempelvis Sverigedemokraterna i Sverige och frihetspartiet i Nederländerna. Dessa 

partier har påstått att Islam är en fara för västvärlden som måste stoppas. Fördomarna har 

varit alltifrån att muslimer inte kan assimileras i västerliga samhällen då de inte delar 

västvärldens normer och värderingar, där de bland annat anses ha en annorlunda kvinnosyn 

och demokratisyn, till extremare fördomar där Islam har förknippats med våld och 

terrorism4. Mitt syfte i denna studie blir att bemöta dessa fördomar och testa deras validitet 

genom att ta in nya infallsvinklar. Denna studie bidrar med nya insikter om Islam då den 

bemöter fördomar om Orienten från arabiska källor och västerländska muslimska teologer.  

1.3 Frågeställning 

Som beskrivits ovan har islam blivit alltmer i centrum av polariserade fördomsfulla debatter i 

väst och Islam har även fått utstå en massvis kritik. Något som är förvånande är att 

muslimska teologer och tänkare har varit helt frånvarande från dessa debatter eller inte fått 

möjligheten att i lika stor stäckning framföra sina argument i debatten. Eftersom mitt syfte i 

uppsatsen att försöka ta in nya infallsvinklar blir min frågeställning som följer:  

Hur förhåller sig de valda modernistiska muslimska teologerna till stereotyperna om islam 

som framställs i boken Orientalism? 

Som vi ska se nedan i genomgången av tidigare forskning, har denna fråga varit negligerad 

och börjat uppmärksammas alltmer nu på senare tid. Givet den framträdande roll som Islam 

fått i debatten, både vad gäller politik och samhället i stort, är denna fråga relevant och 

nödvändig att undersöka vidare. 

1.4 Tidigare forskning 

Som nämndes tidigare i inledningen så har islam varit ett relativt försummat 

forskningsområde fram till slutet av 60 talet. Under senare tid har forskning relaterat till 

islam ökat avsevärt. Ett exempel på detta är boken Islam och muslimer i Sverige – en 

                                                           
3 Vertovec, 2010, s. 4 
4 ibid, s. 5 
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kunskapsöversikt (Larsson 2014) där författaren summerar tidigare forskningen skriven om 

ämnet och redogör utvecklingen av forskningen på ett överskådligt sätt. Huvudparten av 

tidigare forskningen som Larsson har samlat in består av böcker, artiklar, rapporter och 

uppsatser publicerade på universitet och högskolor.5 I en del av Larssons bok behandlas 

studier om Islam mellan två perioder, mellan 1970 och 2004, samt mellan 2004 och 

sommaren 2014 som en uppdatering av studien för att undersöka vidare på hur den 

muslimska närvaron har utvecklats över tid. Syftet med den första sammanställningen var 

endast att redogöra den tidigare forskningen, och syftet med den andra sammanställningen 

var att peka på trender och mönster i den tidigare forskningen.6 

Inom perioden 1970 och 2004 kunde författaren hitta 430 publikationer som direkt berör 

islam och muslimer i Sverige, det vill säga främst publikationer som har syftet att direkt 

behandla frågor om islam och muslimer. Larsson valde också att delvist inkludera 

publikationer som behandlar etniska grupper såsom ”turkar”, ”iranier” och ”somalier” där 

det förväntas finnas relevant information som går att anknyta till diskursen om islam och 

muslimer i Sverige.7 I dessa publikationer kunde författaren urskilja ett antal trender, för det 

första så kunde han dela upp materialet till två delar, först texter skrivna av muslimer och 

texter som har syfte att berätta om islam och muslimer i Sverige. Av dessa 430 publikationer 

som Larsson inkluderar i sin bibliografi så har 89 av dem publicerats i tidskriften som har en 

muslimsk profil Salaam och 11 publicerade i tidskriften som också har en muslimsk profil 

Minerat. Båda dessa har upphört att gälla idag eftersom många inom-muslimska 

diskussioner har flyttat till framförallt nätet i form av sociala medier som bland annat 

Facebook.8 En relativt stor del av publikationerna som inkluderas i framställningen inom den 

perioden så var det texter publicerade av myndigheter och svenska kyrkan. Publikationerna 

berör dels muslimerna som en ny grupp invandrare i Sverige, och dels ägnar de sig åt frågor 

som inriktar sig på dialog och integration i samhället. I en stor andel av publikationerna 

behandlas ämnen om etableringen av muslimska institutioner som moskéer och muslimska 

församlingar och av andra redogörs muslimernas närvaro i Sverige översiktligt. Slutligen så 

har många texter fokuserat på muslimer i den svenska skolan, islamfobi, diskriminering och 

                                                           
5 ibid, s. 12–13 
6 ibid, s. 11 
7 ibid, s .17 
8 ibid, s. 18 
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andra har fokuserat på diskussioner om genus, den muslimska kvinnan och konvertering till 

Islam.9 När det kommer till den akademiska världen så inkluderade Larsson 20 avhandlingar 

och samt 73 uppsatser på kandidat- och avancerad nivå med sökorden islam*, muslim*, 

islamfobi, Sverige* på hemsidan uppsatser.se. Utan att gå på djupet på dessa uppsatser så 

ser man tydligt att de har fokuserat mest på frågor som behandlar muslimer i Sverige, 

kvinnor, skolfrågor, media, islamfobi/diskriminering och islamiska församlingar. 

Inom perioden 2004 och 2014 kunde Larsson hitta 323 publikationer som specifikt behandlar 

islam. Viktigt att nämna att i båda perioderna så är det möjligt att författaren har missat i 

sammanställningen flera centrala publikationer som hade kunnat inkluderas men inte 

kunnat hittas eftersom de inte explicit behandlar ämnet islam och muslimer i Sverige och det 

är författaren själv medveten om.10 I många avseenden så visar Larssons framställning ett 

fortsatt intresse för forskningen om islam och muslimer i Sverige. På en aspekt så har 

mönstret på forskningen varit sig lik, det vill säga forskarna har fokuserat sig på islam och 

diskrimineringen mot muslimer, och på en annan aspekt så har ett nytt mönster uppträtt 

fram och få allt mer uppmärksamhet, och det är frågor som rör säkerhet. Detta har visat sig 

vara extra tydligt efter internationella katastrofliga händelser som har agerats i islams namn, 

som terrordåden den 11 september, mordet på Theo Van Gogh i Nederländerna, bomberna i 

stationen Atocha i Madrird samt terrordåden i London 200511. 

Larsson tar även upp luckorna i den tidigare forskningen som fokusen måste läggas mer på i 

framtida studierna. Det viktigaste enligt Larsson är att fler infallsvinklar måste tas med, det 

visar sig tydligt i den akademiska forskningen där materialet är begränsat till ett fåtal 

forskare med ett upprepande fakta.12  

Det finns också de forskare som menar att islam som religion är svår att definiera. I 

Mohammed Ayoobs verk (Political Islam, 2004) beskriver han i stora drag Islamism som ett 

brett fenomen som är väldigt kontextberoende. Han menar att det inte går att jämföra den 

muslimska ideologin i Egypten med till exempel Jordanien eller Turkiet då den politiska 

diskursen skiljer sig i dessa länder beroende på vilka utmaningar de bemöter. Han förklarar 

                                                           
9 ibid, s. 20 
10 ibid, s. 38 
11 ibid, s. 38 
12 ibid, s. 139 
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även dess ursprung och uppkomst som en reaktion mot den brittiska imperialismen i 

Egypten.  

Andra forskare konstaterar att bilden av islam i väst har varit felaktig. Said Aly och Wenner 

menar att bilden av islam i västvärlden har varit fel och missvisande och genom att de tar 

upp händelser som revolutionen i Iran där Khomeini kom till makten 1979, Sovjets invasion i 

Afghanistan under samma år, gripandet av ”Grand Mosque” också under samma år som 

ägde rum i Saudiarabien, och till sist mordet på den egyptiske presidenten Anwar Al-Sadat 

1981. De menar att dessa händelser bidrog till misstolkningar av Islam och dess teori och 

praktik i det verkliga livet. Det har enligt dem poängterats gång på gång i västvärldens 

populärpress och andra slags massmedier hur dessa händelser är representativa för alla 

islamiska rörelser, men huruvida en förändring skedde på ideologin, där våld inte 

involverades på andra politiska arenor ignorerades helt eller misstolkades av västvärldens 

massmedier. Syftet med deras artikel var att beskriva den historiska utvecklingen för 

islamiska reformrörelserna med Muslimska Brödraskapet som exempel. Denna artikel ligger 

nära till min studie då den har ett likt syfte som mitt, medan deras syfte var att understryka 

existensen av islamistiska reformrörelser och deras ideologiska utveckling utöver de 

revolutionära (som i Iran) så är mitt syfte att försöka ”ogiltigförklara” fördomarna om 

muslimer som icke-kapabela av att dela västerländska värderingar. Viktigt att också tänka på 

är att denna artikel var skriven 1982 efter de ovannämnda händelserna och sen dess har det 

skett många fler katastrofer som har bidragit till försämring av islams rykte. Inte minst den 

ökade fokusen under de senaste 20 åren på Al-Qaida och deras terroristiska handlingar som 

har ägt rum i stora delar av Europa och utförts i religionens namn, men även etableringen av 

ISIS som är väldigt aktuellt idag. 

När det kommer till forskningen av demokratin och islams demokratipotential så undersöker 

författaren i en C uppsats tre muslimska rörelser i Mellanöstern och huruvida de har 

demokratiska potentialer eller inte. Han tittar på Front Islamique du Salut i Algeriet, 

Muslimska Brödraskapet i Egypten och Hizbollah i Libanon och analyserar dessa utifrån 

Robert. A Dahls polyarkimodell. Polyarkimodellen består av sex punkter som är nödvändiga 

för en demokrati och är 1. Valda befattningshavare, 2. Fria och rättvisa val, 3. Rätt att 

kandidera i val, 4. Yttrandefrihet, 5. Alternativa informationskällor, 6. Föreningsfrihet.  
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Syftet med uppsatsen är att utröna huruvida islamistiska rörelser bär på demokratiska 

värderingar, deras demokratisyn och om de bidrar med en framtida 

demokratiseringsprocess i Mellanöstern. Hans slutsats om det muslimska brödraskapet är 

att de accepterar Dahls polyarkimodell men modifierar några punkter. Valda 

befattningshavare, fria och rättvisa val, alternativa informationskällor och föreningsfrihet 

finns inbakade i deras ideologi. Rätt att kandidera i val och yttrandefrihet finns också men 

har som författaren kallar det ”modifierats”. Med andra ord så har ingen av dessa sex 

punkter förkastats i det muslimska brödraskapets ideologi och därmed konstaterar han att 

de har en positiv syn på demokratin och kan bidra med demokratiseringen i mellanöstern. 

Han jämför dessa punkter med Hizbollah i Libanon och FIS i Algeriet och visar att det sker 

mer modifiering av polyarkimodellen i FIS ideologi än de resterande ideologierna. 

Sammanfattnings kan man konstatera att forskningen kring islam har fått alltmer fokus och 

har utvecklats på olika nivåer. Dels började man försöka sig på att definiera islam och på ett 

felaktigt sätt försöka generalisera den, och dels började alltfler defensiva publikationer göras 

som en reaktion mot anklagelserna som islam har fått efter de terroristiska händelserna som 

har agerats i religionens namn. Man ser också ett tydligt mönster på hur forskningen om 

islams demokratisyn har fått alltmer fokus och omfattar en stor del av den svenska 

forskningen om ämnet. Dock står det klart att de tidigare som refereras till ovan inte 

behandlar arabiska källor, eller muslimska västerländska teologer. Därmed anser jag att min 

studie kommer att bli inomvetenskapligrelevant genom att jag försöker bidra till den 

kumulativa forskningen om islam med nya infallsvinklar med hjälp av arabiska källor och 

västerländska muslimska teologer. Dessutom blir den utomvetenskapligarelevansen att jag 

för in ny kunskap på en nationell nivå. 

 

 

1.5 Urval och avgränsning 

Huvudkällorna i analysdelen kommer att bli tre böcker. Den första är på arabiska och heter 

”Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam” (översättning; den islamiska läran om staten) skriven av 

Yusuf al-Qardawi. I boken diskuterar al-Qardawi bland annat islams syn på staten samt 

islams ställning gentemot demokratin och icke muslimer. Han tar upp felaktiga antaganden 



7 
 

om bland annat demokratin och bemöter dem utifrån empiriska historiska exempel och 

exempel ifrån koranen, därför kommer analysdelen att bestå till en stor del av citat och 

verser ifrån koranen. Denna bok är väsentlig eftersom den står i centrum och förekommer 

ofta i debatter kring demokrati hos de arabisktalande. 

 Al-Qardawi anses vara en av de mest inflytelserika teologerna i moderntid. År 2009 blev han 

tilldelad rank 9 i världen av The royal islamic Strategic Studies Centre som en av de mest 

överlägsna teologer någonsin. Han är mest känd för sitt TV program som visas på Al Jazeera 

al-Sharia walhayat (sharia och livet) som har över 60 miljoner tittare jorden runt. Han har sin 

bas idag i Qatar efter att ha levt i exil sedan 1961 på grund av sitt medlemskap med det 

muslimska brödraskapet i Egypten. Han har sedan dess publicerat flertals böcker, allra första 

och mest kända är The Lawful and the prohibited in Islam13. Eftersom ett av mina syften i 

uppsatsen är att försöka ta in nya infallsvinklar till forskningsfältet kommer al-Qardawis bok 

vara nödvändig att uppfylla detta syfte. 

Den andra huvudkällan för analysen är en bok som heter The new voices of Islam. Denna bok 

består av ett samlingsurval av de mest inflytelserika modernistiska tänkare som är bosatta 

både i väst och i öst. Mehran Kamrava tyckte att de intellektuella muslimska modernisterna 

förtjänade få en större publik i väst och därför gjorde hon denna samling. Huvudfiguren i 

boken är Mohsen Kadivar och har sin bas i Iran och är i dagsläget en forskare i islamiska 

studier departementet vid Duke university. Hans reformistiska tolkningar av koranen har 

varit högst kontroversiella i Iran vilket ledde till hans arrestering år 1998. Han släpptes efter 

18 månader och steg upp till att idag bli en av de mest ivriga förespråkare av religion-

reformering i Iran. Han är en författare av tre kraftfulla böcker samt ett flertals essäer och 

journalartiklar som har fokus på moderniseringen och reformeringen av islam14. I den valda 

boken undersöker han religionsfriheten först ur ett rationellt perspektiv, och sedan ur 

koranens perspektiv. 

Den tredje huvudkällan är believing women in islam av Asma Barlas. I boken undersöker 

Barlas koranens ställning gentemot flera filosofiska aspekter som, som till exempel 

människans natur för att undersöka om det existerar patriarkatiska budskap i den heliga 

skriften. Asma Barlas har varit och är fortfarande en ivrig kämpare för jämställdhet och social 

                                                           
13 Hanini, 2016, s. 46 
14 Mohsen Kadivar biogrphy 
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rättvisa. Hon anses vara en reformatör inom islam och uppmanar till en självständig tolkning 

av koranen, bort ifrån de traditionella ulamas patriarkatiska tolkningar, som ett nödvändigt 

steg förstasteg till en demokratiskprocess15. Hon flyttade från Pakistan till USA i mitten av 

80-talet som politiskasylsökande. Idag är hon verksam i Ithica university i New York.16 

Dessa tre författare betraktas vara modernistiska och reformistiska krafter inom religionen, 

vilka jag kommer att begränsa mig till.  De reformistiska krafterna anses ha kommit till under 

början av tjugonde århundradet och bringat med sig stora störningar och förändringar i de 

muslimska samhällena17. Fastän dessa krafter delvis har välkomnats, har de också uppfattats 

som främmande element som har påtvingats utifrån och skapat blandade känslor i de 

muslimska samhällena som ett resultat av de långvariga imperialistiska erfarenheterna. Det 

”gamla traditionella” överlevde på så sätt lanseringen av det ”nya moderna” vilket ledde till 

omtvistade spänningar i de muslimska samhällena. Spänningarna handlade till en stor 

utsträckning om tradition, traditionen betraktades antingen som legitimitet till förändring 

och modernisering, eller som något som behövde beskyddas och bevaras ifrån innovation 

och hotande värderingar. Detta skapade en polarisering mellan två grupper, de som 

försvarar traditionen genom ett fullständigt förnekande av västerländskinfluens och betonar 

nödvändigheten till återvändandet till den rena muslimska kulturen. Och mellan den andra 

modernistiska gruppen som omfamnar och anammar västerländska värderingar18. Den 

modernistiska gruppen har fått en stor uppmärksamhet i den akademiska- och mediavärlden 

i väst.  Dessa modernistiska teologer finner den traditionella islam otillräcklig för behoven i 

vår moderna kontext, och främjar sina projekt genom upprop och tillskott mot en renässans 

i de muslimska samhällenas kultur och intellekt. De försöker reformera de materiella, sociala 

och politiska förhållandena i de muslimska länderna. Deras politiska idéer är ofta nära till 

liberalismens tradition baserat på förnuft, frihet och demokrati. De anropar till avskildheten 

av offentligheten från religionens sfär och bedömer koranen som en källa för generella 

etiska riktlinjer snarare än ett svar på alla mänskliga frågor19. Historiskt sätt har det varit i de 

muslimska samhällena en specifik social grupp som formellt talade för islam, ulama. Efter de 

omfattande förändringarna i de muslimska samhällena efter den europeiska kolonialismen 

                                                           
15 Barlas A, Ithaca College 
16 ibid 
17 Taji-Farouki, 2004, s. 1 
18 ibid, s. 1–2 
19 ibid s. 2  
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undergrävdes ulamas position. Deras kontroll över utbildnings- och rättssystemet bröt 

samman och moderniseringen resulterade bildningen av nya sociala klasser. Olika sociala 

aktörer anslöt sig till den kulturella arenan och började yttra sig att tala för islam som 

ingenjörer, läkare, regeringstjänstemän och militärpersonal20. Reaktionerna hos den 

muslimska publiken mot de modernistiska krafterna klargör att det finns olägenheter och 

oenigheter i de muslimska samhällena som reflekterar över den osammanhängande och 

mixerande miljön de befinner sig i 21. Många i de samhällen avfärdar dessa modernistiska 

krafter fullständigt och betraktar dem som okvalificerade till att bidra till debatten som de 

åtar sig. Andra blir dömda för att ha misslyckats med att respektera den historiska 

muslimska konsensus rörande fundamentala religiösa aspekter inom religionen islam, och 

ulamas arv som uttrycker dessa frågor. Andra har blivit anklagade för att ha överträtt det 

heliga och arbetar för att nöta på religionen från dess inre22. Det finns även de som håller 

med vissa aspekter av modernistiska krafterna och tycker att de potentiellt kan ha värdefulla 

medverkanden till upplysningen av den framtida utvecklingen av det muslimska samhället 

antingen internt, eller i relation till andra. Slutligen så finns det de som stödjer dessa krafter 

utan några restriktioner. Dessa positivt inställda till dessa krafter är oftast kvinnor, 

ungdomar och de som har utbildat sig i västvärlden, eller i högre nivåer av 

utbildningsanstalter i den muslimska världen. Så det är rättvist att säga attraktionen av dessa 

krafter generellt sätt cirkulerar sig bland en minoritet23. 

Ett urval på dessa teologer från olika nationalistiska och kulturella bakgrunder formar min 

studie. Eftersom muslimer utgör en alltmer skiftande litteraturkretsar runt koranen, 

förväntas sådana reformistiska krafter multipliceras i kommande år24. Muslimerna upptar en 

växande variation av kulturella och intellektuella miljöer och deltar i eviga omväxlande 

nätverk. De bidrar ständigt till den globala debatten kring det hermeneutiska sökandet efter 

mening och funktionerar som västerländska forskare25 (med undantag på al-Qaradawi). De 

modernistiska krafterna har påvisat en fortsatt centralitet av koranen i sina diskurser26. 

Detta illustreras tydligt hos de valda teologerna som använder sig av koranen som den 

                                                           
20 ibid, s. 12-13 
21 ibid, s. 6 
22 ibid, s. 6 
23 ibid, s. 6 
24 ibid, s. 2 
25 ibid, s. 3 
26 ibid, s. 3 
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ultimata legitimeringen till sina politiska argument i den muslimska traditionen. De använder 

alltså sig av koranen som en förstahandskälla för att styrka sina argument, och därför vill jag 

ge en ”förhandsvarning” till läsaren att analysdelen kan bli ”tungläst” på grund av alla citat 

ur koranen som kommer att inkluderas.    

 

2. Teori 

2.1 Orientalism 

Boken Orientalism kommer att vara central i min studie. I boken gör författaren Edward Said 

ett par antaganden om begreppet ”orientalism” utifrån hur islam framställs i Väst. Han ger 

en bild av orientalism som en struktur skapad av västvärlden som är missvisande och fylld 

med felaktiga fördomar. Han undersöker först kolonialmakterna England och Frankrikes 

förhållande till orienten i den postkoloniala fasen, och därefter USA:s förhållande till 

orienten efter andravärldskriget. Mönstret Edward hittade var att orientalister, det vill säga 

de som studerar orienten, har framställt orienten som motsatsen till västvärlden och det har 

skapat vi och de tänkandet. Vi (västvärlden) gestaltas som demokratiska, liberala och 

toleranta. Och de (orienten) gestaltas som despotiska, förtryckta och intoleranta. Saids 

huvudtes i boken är att orientalism under 1700 och 1800 talet, en period som han kallar för 

den moderna orientalismen, har varit ett ”lärdomsfält”, ett fält fyllt med ”sanningar” och 

negativa doktriner om orienten som i huvudsak är politiska doktriner. Dessa doktriner hade 

sitt ursprung i européers erfarenheter av orienten och karakteriserade den som despotisk, 

brottsling, degenererad och brister på jämställdhet. Deras mål med detta var att de skulle 

utöva deras hegemoni på orienten (framför allt mellanöstern och islam), att framställa dem 

som exotiska och avlägsna, irrationella och inte vet sitt bästa. Som Said uttrycker ”det så 

betraktas orienten av väst som om den var placerad i en klassrumssituation och behöver 

granskas och studeras, i en brottmålsdomstol och behöver bedömas, i ett fängelse eller en 

illusionerad handbok och behöver disciplineras eller styras”.27 Resultatet av uppdelningen 

skapar en polarisering, en polarisering som gör klyften mellan väst och öst ännu bredare och 

begränsar det mänskliga mötandet mellan kulturerna, traditionerna och samhällen.28 

                                                           
27 Said, 1997, s. 113 
28 ibid, s. 115 
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Detta lärdomsfält och den kumulativa och kollektiva identiteten som har ärvts av orienten 

har minskat forskarnas produktion. Deras ämnes anknytning har oftast varit till den 

traditionella lärdomen, det vill säga den klassiska tiden som bibeln, eller allmänna 

institutioner som regeringar eller universitet.29 Främre orienten (Levanten och 

Mesopotamien) har behandlats mellan åren 1800 och 1950 av mer än 60 tusen böcker och 

mönstret i dessa verk har varit likartat och ovarierat, även på en akademisk nivå. Deras 

uttalanden mot orienten har varit rentav rasistiska, imperialistiska och etnocentriska. 

Anledningen till det enligt Edward är att orientalisten (forskaren om orienten) sällan har 

givits några andra redskap att handskas med andra kulturer än imperialism, rasism och 

etnocentrism30, det vill säga det redan existerande lärdomsfältet som vare sig akademiker 

eller författare är bunden till och alltid kommer att bli påverkad av oberoende på hur 

objektiv man än försöker vara. I processen av västvärldens skapelse och formande av bilden 

eller lärdomsfältet om man så vill, av orienten så har alltid frånvaron av orienten varit 

påtaglig, detta har gjort till att formningen av bilden på orienten varit fylld med icke 

existerande felaktigheter.31 

Utav de antaganden som Said har gjort kan vi tydligt se att det har skapats kategorier mellan 

väst och öst. Kategorier som tycks karakterisera dessa två samhällen som motpol till 

varandra. Dessa kategorier och uttalanden om vad som har sagts om orienten i boken, det 

vill säga stereotyperna om öst och islam, hade jag tänkt att summera och placera i ett 

analysschema som underlättar för mig och behandla dem och för läsarna att se det som 

undersöks. Detta analysschema återkommer jag till i ett följande avsnitt. 

 

3.1 Metod 

3.1 Diskursanalys 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag att redogöra och resonera kring metodvalet och 

analysverktyget samt metodvalet och insamlingen av det empiriska materialet. Vidare 

diskuteras metodkritik, brister som kan uppstå med metoden och tillförligheten i studien. 

                                                           
29 ibid, s. 120 
30 ibid, s. 320 
31 ibid, s. 327  
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Innan vi ger oss in på analysverktyget är det viktigt att förstå sig på vad en diskurs innebär. 

Jag använder mig av Esaiassons definition på begreppet där det definieras som ett 

kumulativt forskningsfält. Vad det mer konkret innebär är a) de teoribildningar som brukar 

tas till utgångspunkt för analyserna, b) den empiriska kunskap som finns, c) den 

metodarsenal som tidigare har kommit till användning32. Det kan bestå av allt möjligt 

textmaterial som litteratur, tidskrifter, kataloger, databaser med mera. 

Ett analysverktyg är en viktig del att inkludera i forskningen då den hjälper forskaren att 

fånga in väsentliga aspekter i det som ska undersökas. Analysverktyget kan beskrivas som ett 

styrinstrument för forskaren som visar var och vad man ska under forskningsprocessen.33 

Metoden som jag kommer att anamma i min undersökning är kvalitativ textanalys, eller 

kvalitativ diskursanalys som den också kallas för. Ett skäl till användningen av kvalitativa 

textanalyser är att tyngden ligger på det huvudsakliga innehållet som analyseras i 

textmaterialet, detta görs för att förstå sig på helheten av en text och att påpeka vilken 

kontext den ingår i. Ett annat skäl för användningen av denna textanalytiska metod är att 

budskapet i texterna ibland kan vara dolt och kan endast tas fram med hjälp av en intensiv 

läsning av texten. Enligt Esaiasson m.fl. kan vissa delar i en text vara mer betydelsefulla än 

andra, för att välja det som är mest relevant ska man förhålla sig till följande steg: 

Först ska man under läsningsgång aktivt ställa frågor till texten, som vad vill texten 

förmedla? Vilka argument används i texten? Dessa frågor kan vara viktiga för att få fram det 

väsentliga innehållet.  

I det andra steget ska man ta ställning till innehållet av texterna, antingen genom fasthållna 

svar på frågor som man ställer till texten eller så har man ett mer öppet förhållningsätt. I det 

senare blir svaren mer beroende av vad som hittas i texterna.34 

Det känns rimligt till att jag använder just denna metod för min underökning då syftet är att 

göra en undersökning på hur de valda teologer förhåller sig till fördomarna som framställs 

om mellanöstern. Jag kommer att använda mig av ett strategiskt urval och begränsa mig till 

nytänkande modernistiska muslimska teologer (som redovisas under urval delen) som 

                                                           
32 ibid, s. 20 
33 ibid. s.137  
34 ibid, s. 210 
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anammar, eller har inslag av ”al-wasatiyya al-islamiyya” (mellersta islam). Alwasatiyya 

uppmanar i stora drag av förnyelsen av religionen och återupplivandet av ijtihad-principen, 

samt balanseringen av det fasta av sharian och det föränderliga över tiden.35 

Genom en noggrann läsning och en tydlig avgränsning och operationalisering kan jag lätt 

gräva upp relevant information i materialet som jag kommer att undersöka. 

3.2 Teoretiska definitioner och operationaliseringar 

Innan jag kastar mig in på empirin är det viktigt att för mig att tydliggöra vad jag vill 

undersöka. Först och främst ska de utvalda variablerna ges en tydlig teoretisk definition för 

att sedan kunna tydliggöra vad som kommer att undersökas. I mitt fall blir då variablerna 

som ska tilldelas en teoretisk definition demokrati, frihet, tolerans och jämställdhet. Dessa 

begrepp var jag inne på under teoridelen och de är ytterst kontroversiella och omfattar 

väldigt många aspekter, därför anser jag att en definition är nödvändig för att tydliggöra 

analysen. 

Demokrati är ett invecklat begrepp med som omfattar ett dussintals definitioner. Vissa 

definitioner är deskriptiva som till exempel Joseph A Schumpeters definition där han ger en 

realistisk bild på demokratin där folket inte styr, men endast har en möjlighet till att välja 

mellan olika konkurrerande eliter.36 Med andra ord så är demokratin ett politiskt styre och 

inte ett folkstyre. En annan klassisk demokrati definition är den kända idealdefinitionen 

myntad av Robert Dahl. Dahls definition ses som en maximalisk tolkning av demokratin och 

är motsatsen till Schumpeters minimaliska tolkning. Den maximaliska tolkningen ställer 

betydligt fler krav på hur demokratin ska rättfärdigas än den minimaliska tolkningen. Dahl 

ställer fem nödvändiga kriterier för hur ett demokratiskt styresskick ska rättfärdigas: a) 

jämlik rösträtt, b) effektivt deltagande, c) upplyst förståelse d) kontroll över dagordningen e) 

inklusion. 

Begreppet tolerans är inte så kontroversiellt och de flesta delar uppfattningen om att en 

”tolerant agent dels har en önskan att reglera eller inskränka något som han finner 

omoraliskt eller ogillar, och dels att han ändå avhåller sig från att göra det”37. Enligt Michael 

                                                           
35 Aljazeera 
36 Bernard, 1997, s. 161 
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Walzer är den toleransen mot olikheten när det kommer till kollektivet snarare än individen. 

Med andra ord kan vi säga den fredliga samexistensen i ett mångfalt samhälle mellan olika 

etniska grupper och hur pass dess rättigheter garanteras38. 

Om begreppet jämlikhet så använde jag mig av John Lockes idé om jämlikhet som han 

illustrerade med hjälp av naturtillståndet. Hans argument för jämlikhet kännetecknas först 

av att individer ”har frihet att handla och förfoga över sin egendom och person som de 

finner för gott…”39. Vidare förklaras jämlikhet som ett tillstånd där makt och inflytande 

tillkommer alla, för ingenting är mer självklart än att ”varelser av samma art och rang, utan 

åtskillnad födda till samma naturliga fördelar och till bruket av samma förmågor, också bör 

vara varandras jämlikar utan underordning eller underkastelse40”. Jag tycker att denna 

definition är bra eftersom han använder begreppet ”rättigheter” i sina resonemang vilket 

inte andra som tillexempel utilitaristerna gör41. 

För att göra dessa begrepp mätbara krävs det att de operationaliseras. 

Operationaliseringarna jag väljer kommer att ha en stor betydelse för resultaten jag kommer 

att komma fram.42 

För att undersöka argumenten om demokratin i materialet jag har valt kommer jag att välja 

Schumpeters minimaliska definition. Operationaliseringen blir då fria och allmänna val och 

ansvarsutkrävande. Denna definition är begränsad och är lättare att undersöka. 

När det kommer till tolerans tänkte jag undersöka religionsfriheten och hur pass andra 

religioner tolereras. 

Som operationalisering till jämställdhet väljer jag att fokusera på jämställdheten mellan män 

och kvinnor och undersöka om det framgår någon slags hierarki eller könsmaktsordning. 

Jag väljer att infoga en datamatris (analysschema) placerar jag in analysenheter som ska 

undersökas (västvärlden och orienten) och variabler som är egenskaperna hos 

analysenheterna.43 Detta analysschema använder jag som ett verktyg för att disciplinera 

                                                           
38 Walzer, 1996, s. 22  
39 ibid, s. 68 
40 ibid, s. 68  
41 ibid, s. 68 
42 ibid, s. 55 
43 Esaisson, mfl. 2012, s. 45 
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forskningsarbetet samt för att sammanfatta och förenkla den komplexa verkligheten som 

ska undersökas. Den visar på ett förenklat sätt vilka objekt som jag kommer att undersöka 

(analysenheterna) och vilka egenskaper de innehar (variablerna). 

Tabell 1. 

Västvärlden -> 

(Vi) 

Operationalisering Operationalisering <- Orienten 

(De) 

Demokratisk -> Fria och allmänna val 

opinionsbildning, 

ansvarsutkrävande hos 

medborgarna  

Ofria och allmänna val, 

otillåten opinionsbildning, 

ingen ansvarsutkrävande 

hos medborgarna 

<- Despotisk 

Tolerant -> Frivillig religiös dyrkan Icke frivillig religiös dyrkan 

 

<- Intolerant 

Jämlik -> Jämställd, patriarkatisk och 

ingen könsmaktsordning  

Patriarkatisk med 

könsmaktsordning  

<- Icke-jämlik 

 

 

Som vi ser i tabellen så angavs analysenheterna västvärlden och orienten variablerna 

demokratisk, liberal, tolerant och jämställd vilka tycks västvärlden stå för, och orienten 

angavs variablerna despotisk, förtryckt intolerant och icke-jämställd vilka tycks prägla 

orienten. Operationaliseringarna på dessa variabler har jag också placerat in i denna 

datamatris. 

 

3.3 Metodkritik 

Idealet med all forskning är att den ska vara intersubjektiv, det vill säga forskaroberoende, 

genomskinlig och värderingsfri44, men detta är svårt att uppnå med tanke på att forskare 

eller studenter som närmar sig verkligheten har alltid på sig ”glasögon”. Glasögon vilka gör 

att alla observationer som görs är baserade på individuella faktorer som kultur, kön, 
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personliga övertygelser och så vidare. Tanken är att det som observeras i hög grad beror på 

redan gjorda antaganden om verkligheten, även om inte en analysapparat används så har 

forskaren redan någon slags uppfattning om det som ska studeras45. Jag är medveten om att 

detta kommer att påverka min undersökning då min studie kommer delvis vara en produkt 

av mina personliga erfarenheter. Men för att reducera detta krav på forskaroberoendet är 

enligt Esaiasson m.fl. en öppenhet nödvändigt, en öppenhet där forskaren har skyldigheten 

till att vara transparant och visa andra forskare vad man själv har sett.46 Denna problematik 

kommer att ha en viss påverkan på min reliabilitet, vilket betyder att man får samma resultat 

vid upprepade mätningar. Problematiken blir att någon annan forskare som använder 

samma analysverktyg och metod, kan möjligen komma fram till andra resultat som beror på 

den forskarens personliga erfarenheter om ämnet. När det kommer till validiteten tycker jag 

att den är god i min forskning. Validitet betyder att man mäter det man har avsikten att 

mäta, och det gör jag genom en tydlig teoretisk definition, och en överstämmelse mellan 

teoretiska definitionen och operationaliseringen.  

 4. Undersökning 

I följande avsnitt kommer jag att analysera dessa antaganden, eller stereotyper, som jag 

tidigare har placerat i analysschemat, det vill säga Demokrati, religionsfrihet och 

jämställdhet. Jag väljer att undersöka dem utifrån ett par muslimska teologer som länge har 

ägnat sig till att vara representativa för islam i väst. Vikten kommer att läggas på innehållet 

av argumenten som förmedlas, och de kommer att placeras under relevanta kategorier. 

4.1 Demokrati – en historisk överblick 

Den västerländska koloniseringen har lyckats odla ett tankesätt hos muslimerna, nämligen 

att islam är en religion och inte stat. Mer konkret så är religionen något privat och tillhör 

bara gud och har ingenting med staten att göra. Staten är en konstruktion av människans 

hjärna som är beroende av de erfarenheter och omständigheter som efterlevs. De ville 

befria islam från öst som de befriade väst från kristendomen. De konstaterade att väst 

nådde uppvaknandet genom att avsätta religionens dominans på staten, och öst kan endast 

nå detta uppvaknande genom att urskilja religion från stat. Detta är enligt al-Qaradawi 

                                                           
45 Beckman, 2005, s. 21 
46 Esaisson, mfl. 2012 s. 26 
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felaktigt eftersom religionen i väst var under kyrkans och påvens auktoritet där prästerna 

manipulerade moral och samvete samt utövade makt på den kristna befolkningen. Detta 

existerar emellertid då inte i islam. De muslimska teologerna har inte haft en sådan historia 

med korruption och moskén har aldrig stått i vägen för fritt tänkande, kreativitet och 

vetenskap, vilket kyrkan gjorde.47 Å ena sidan så finns det muslimska teologer som lever idag 

men håller sig fast vid 700-talets islam utan att modernisera sitt förhållningssätt till dagens 

omständigheter, å andra sidan så finns det dessa liberaler eller marxister som vill urskilja 

religionen och staten åt. Mellan dessa sekulära liberalister och dessa konservativa teologer 

som är frånvarande från sin epok så tillkommer det ett tredje block, al-wasatiyya al-

islamiyya som al-Qaradawi tillhör. Det betyder ”mellersta islam”. Dessa som tillhör detta 

block tror på att islam är ett omfattande tillvägagångssätt som inkluderar individen, familjen, 

samhället och staten. De tittar på religionen med ena ögat, och tittar på tidskontexten med 

det andra. Al-wasatiyya kombinerar mellan det gamla som är användbart och det nya som är 

godtagbart. Den engagerar sig i den förnyade salafismen och balanserar mellan det som är 

konstant och det som är flexibelt till förändring. Den respekterar sinnet, moderniseringen av 

intellektet, den uppmuntrar till kreativitet och ijtihad i religionen (självständig tolkning av 

koranen genom sunt förnuft). Den drar lärdom från det samtidas bästa politiska system och 

tycker att demokratin ligger näratill islam.48 

4.1.1 Synen på demokratin  

Demokratin etablerades efter långvariga konflikter och strider mot maktmissbrukare och 

diktatorer och anses än idag vara, fastän den har brister, en av de bästa garantier för att 

försvara medborgarna från förtryckande diktatorer. Enligt al-Qardawi så är det nödvändigt 

för muslimerna idag att anamma demokratin som ett politiskt system eftersom det är den 

enda metoden som vi känner till som bevarar rättvisa, samråd, mänskliga rättigheter och det 

enda systemet som motverkar grymma tyranniska härskare.49   

Al-Qardawi konstaterar att många entusiastiska religiösa individer har förhastat sig och 

dragit slutsatsen om att demokratin står i motsats till islam. Deras argument var att 

demokratin innebär att styret ligger hos folket, och enligt koranen så är styret enbart hos 

                                                           
47 Al-Qaradawi, 2007, s. 8 
48 ibid, s. 9 
49 ibid, s. 137 
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gud (6:57). Även hos liberalerna i väst så började man dela uppfattningen om att muslimerna 

är fiender till demokratin, och supportrar till diktatur och tyranni.50 Al-Qardawi motsätter 

detta och tycker att demokratins ”kärna” är obestridlig med islam. Med demokratins kärna 

menar al-Qardawi, bort från alla akademiska definitioner, att folket har rätten till att välja en 

ledare som kan leda dem, att de inte påtvingas en ledare eller ett system som de ogillar, och 

att de ska ha rätten till att avsätta ledaren ifall hen korrumperar och ifall hen pådriver dem 

till ekonomiska, sociala, kulturella eller politiska riktningar de inte accepterar eller är 

omedvetna om. Islam påtvingar inte bönen som är en av de fem pelarna på dem som inte 

accepterar eller ogillar den. Al-Qaradawi menar om detta tvång inte förekommer i bönen 

som är religionens ryggrad, hur är det då när det kommer till frågor om politik och det 

privata livet? Islam har hunnit före demokratin och lagt grunderna som demokratin består 

av, men den lät detaljerna för muslimerna tolkningsbara för dem och öppna för ijtihad 

(tolkningen av koranen genom sunt förnuft) beroende på deras livsutveckling, tid och plats 

samt deras omständigheter och förhållanden51. 

Islam lade regeln om samråd. I surat Ash-shura, som betyder samråd på arabiska, står det; 

…”och som svarar när deras Herre kallar och som förrättar bönen och som [i allt] iakttar 

regeln om samråd och som ger åt andra av det som Vi skänker dem för deras försörjning”… 

Helig koranen (42:38). 

Det som menas med samråd är opinionsbildning och konsultation mellan medborgarna och 

ledaren. Ledaren har en skyldighet att konsultera, och medborgarna har en skyldighet till att 

ge råd. Muslimerna ska också utgå från en fundamental princip som ska upprätthållas under 

alla omständigheter, principen om att ”påbjuda det goda och förbjuda det onda”. Utöver det 

är den största formen av jihad att säga emot det interna förtryck och orättvisa, för oftast är 

dessa orsaker till externa konflikter.52 För att Samråd och opinionsbildning ska verkställas är 

det nödvändigt med flerpartisystem. Ett flerpartisystem som säkerställer att 

minoritetsförtryck inte uppstår och för att allas åsikter ska uppträda fram. Vad som krävs för 

att dessa partier ska få legitimitet till att existera är två saker; 1) Partiet ska erkänna islam 

som tro och sharia och inte motverkar eller förnekar fast de har sina egna tolkningar. 2) Att 
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de inte arbetar för andra vyer som motverkar eller förnekar islam. Partier som anropar 

sekularisering eller bestrider en av de himmelska religionerna får inte sin legitimitet till 

existens.53 När det kommer till röstning och val så är det enligt al-Qaradawi en slags 

”shahada” som betyder ”vittnesbörd”. Den som röstar ”vittnar” om att kandidaten har 

kompetensen för att styra. Den som röstar ska ha en gemensam egenskap som kandidaten, 

rättvisa. Den som röstar på en kandidat bara för att hen är en släkt, eller för att uppfylla 

personliga intressen så har denna person gjort det Gud föraktar och i koranen står det ”…och 

avge själva vittnesmål inför Gud!”. Och den som inte som fullgör sin skyldighet att ”vittna” 

bryter mot Gudsord ” Den som undanhåller vittnesmål syndar i sitt hjärta. Gud vet vad ni 

gör” Heliga koranen (2:283). 

När det kommer till ansvarsutkrävande och ledarskap så är islams syn på ledaren är att han 

ska vara en representant för Umman som ska representera den, eller en anställd hos 

Umman som ska arbeta för den. Detta betyder att Umman som representeras av ledaren har 

rätten till att avsätta honom och ställa honom till svars när det är nödvändigt. Ledaren är 

inte felfri eller ofelbar, hen är endast en människa som gör rätt i vissa fall, och fel i andra, 

och muslimerna ska rätta honom när han gör fel och vägleda honom när han är missguidad. 

Detta är vad de mest betydelsefulla ledarna inom islams historia tillkännagav efter profeten 

Muhammeds död; 

Abu Baker sade i sitt första offentliga uttalande som kalif – ”Åh ni människor! Jag är er 

ledare, men jag har inte mer kunskap än er! Om ni ser mig göra rätt stötta mig! Om ni ser 

mig göra fel hindra mig! Gör med mig det gud tillåter, om jag olyder gud lyder jag då inte er.”  

Den andra kalifen Umar sade – ” Gud nåder den som kritiserar mina defekter” och han har 

också sagt i ett annat offentligt uttalande – ”Åh ni människor! Den av er som ser mig begå 

något skevt, rätta till mig…” En i publiken svarar på honom ”Åh ya Umar! Om vi ser dig göra 

något skevt skulle vi rätta till det med våra svärd!”.54 
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Koranen fördömer tyranniet och maktutövandet med en kraftig insats gentemot grymma 

despotiska härskare som förtrycker sitt folk. Koranen gör det genom att bland annat avslöja 

den lömska pakten mellan tre parter och de är: 

Den högdragna auktoritära härskaren som förtryckte sitt folk (Faraon av Egypten). 

Den politiska hycklaren som använde sin intelligens och erfarenhet för att gynna tyrannen 

och befästa sin position (Haman som var en minister för Faraon). 

Den kapitalistiska eller feodala som tjänar ekonomiskt av att hjälpa Faraon (Korah). 

Denna förtryckande pakt står det om i koranen;  

”Och Qarun och Farao och Haman [lät Vi gå under på liknande sätt]. Moses kom till dem med 

bevis [för sanningen], men i sitt högmod [vände de honom ryggen]; [Vårt straff] kunde de 

emellertid inte komma undan”. Heliga koranen (29:39). 

Och i en hadith av Auf ibn Malik som säger ”De goda av era ledare är de som ni tycker om, 

och de som tycker om er, de som ni vägleder, och de som vägleder er, och de onda av era 

ledare är de som ni tar avstånd ifrån, och de som tar avstånd ifrån er, de ni förbannar, och 

de som förbannar er”.55  

Koranens fördömelse begränsar sig inte bara på tyranner, men den sträcker sig även på de 

som är lydiga till dem.56 

I surat Nuh säger gud om Noas stam ”Noa sade [vidare]: "Herre! De lyssnar inte till mig men 

följer den som [stoltheten över stora] rikedomar och [många] söner driver allt närmare 

undergången”. Heliga koranen (71:21). 

I en annan sura, surat Hud säger gud om stammen Aad Detta [var stammen] Aad. De 

avvisade sin Herres budskap och satte sig upp emot det sändebud [som Han hade låtit 

komma till dem], men de gjorde [villigt] vad varje övermodig fiende till sanningen befallde 

dem”. Heliga koranen (11:59). 

Och om Faraons folk ” Så visade Farao hur han föraktade sitt folk, men de följde honom - de 

var ett folk av hårdnackade syndare”. Heliga koranen (43:54). Samt ”till Farao och hans 
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stormän; de lydde [bara] Farao och Faraos befallning ledde ingen till den raka vägen. På 

Uppståndelsens dag skall han gå före sitt folk och leda dem - [som boskapen leds] till 

vattningsstället - rakt in i helvetets eld. Det är sannerligen ett uselt vattningsställe, som han 

leder dem till!” Heliga koranen (11:97–98). 

Gud har tydligt gett en del av ansvaret till folket som understyrs av tyranner eftersom de 

skapar dem genom att inte stå i vägen eller hindra dem. Ett känt ordtryck som brukar användas 

som demonstrerar detta är ”Faraon tillfrågades, vem gjorde dig till Farao? Han svarade – det 

fanns ingen som hindrade mig”.57 De som får det allra största ansvaret med tyrannerna är 

”styrets verktyg” och som koranen kallar för ”soldater”. Med detta menar koranen den 

militära styrkan som har monopol över politiken, den är piskan som skrämmer massorna ifall 

de revolterar eller ens tänker tanken och det står i koranen ”Och [en som hörde till] Faraos 

hus fann honom och tog upp honom - [Vi hade bestämt att] han skulle bli deras fiende och 

[orsak] dem sorg; Farao och deras män var djupt ogudaktiga människor.” (berättelsen:8) och 

”Vi lät [straffet] drabba honom och hans män och de störtades i havet [och dränktes]; se vilket 

slut de fick som begick sådan orätt!” Heliga koranen (28:40).  

4.2 Religionsfriheten – en historisk överblick 

Enligt Kadivar så har den dominanta förståelsen av och Koranen och Sunnan sitt ursprung i 

religiösa forskare och religiösa teologers omdömen och uttalanden. Det förekommer i dessa 

omdömen och uttalanden, som grundar sig i populära tolkningar, begränsningar av individen 

i flera aspekter. I en del av dessa felaktiga tolkningar delas individernas tro i tre kategorier; 

muslimer, bokens folk och de otrogna.58 

Muslimerna har rätten till att utöva sin religion och praktisera sina ritualer antingen 

individuellt eller i grupp. De har rätten till att kritisera andras religioner, bygga moskéer, sprida 

sin tro och framföra islams överlägenhet. Deras rättigheter begränsas då de inte får ändra sin 

religion till exempel kristendomen eller att bli sekulär. Den som gör det blir otrogen och ska 

bli straffad. En muslim får inte kränka medvetet eller avsiktligt islams dogmer, ifall hen gör blir 

hen straffad. 
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Bokens folk inkluderar kristna och judar. Det är nödvändigt att föra ett krig mot dessa för att 

konfrontera dem med att antingen acceptera Islam, eller acceptera deras livsförhållenden och 

betala jizyah (en skatt för icke-muslimer). Ifall de väljer att behålla sin religion har de inte 

rätten till att bygga kyrkor, synagogor mm.  

De otrogna är dessa som inte har accepterat deras livsförhållanden att leva i under ett 

muslimskt samhälle och dessa måste bemötas med jihad. Kampen mot dem måste fortsätta 

tills de accepterar Islam eller tills de utrotas59. 

världen därigenom format islams historia och handling. Denna populära tolkning av Islam är 

ofta förekommande i länder styrda av islamiska regeringar. Under det senaste seklet började 

ett flertals reformistiska tänkare ifrågasätta den här tolkningens legitimitet60. 

4.2.1 Religionsfriheten ur ett rationellt perspektiv  

Moshen Kandivar som är en av huvudfigurerna i boken analyserar först religionsfrihet från ett 

rationellt perspektiv utan att referera sig till någon berättande källa. Dessa som utfärdar 

fatwas enligt honom för att begränsa religionsfriheten gör det för att undvika korruption och 

för undfly konsekvenserna den kan medföra. Dessa kan vara att man välkomnar oönskade 

åsikter eller värderingar som förorenar det folkligasinnet. Det krävs hårda straff för att 

upprätthålla ett hederligt samhälle. Det ligger i människans natur att hen behöver tvång eller 

avskräckning för att låta bli det onda, och en överdrift av frihet skulle tillåta djävulen dominera 

ens liv. Med dödsstraff för dem som lämnar islam kommer då ingen att lämna islam.61 

Däremot dessa som utfärdar fatwas av motsats karaktär gör det för att betona fördelarna med 

religionsfriheten. Eftersom religionsfriheten enligt Kandivar något rationellt börjar han 

analysera det genom förnuftet.62 

På sidan om rationaliteten av religionsfriheten så är detta också något som förekom redan 

innan religion. Det är genom denna frihet religionen valdes och etablerades. Hur kan en 

religion som begär av sina följare att söka för sig själva och välja sin tro baserat på kritiskt 

tänkande och samtycke förneka nödvändigheten med religionsfrihet? Resultatet av ett 
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forskningsprojekt kan man ju inte komma framtill innan forskningen ens ha börjat. Kadivar 

lägger tio rationella grunder för religiös och intellektuell frihet. Några av dessa punkter är: 

Först tycker han att religion och åsikter är frivilliga frågor som människor stödjer eller överger 

baserat på egen vilja. Att välja en specifik religion krävs vissa rationella betingelser som 

religionsfrihet. Frånvaron av dessa betingelser, och närvaron av tvång leder till att man 

överger sin religion eller att man utövar den ytligt utan en övertygelse. Men ett frivilligt 

anammande av religionen gör att den internaliseras.63  

Den andra logiken bakom religionsfriheten är att människor inte kommer att välja en religion 

om de inte finner inre frid och spirituell uppfyllelse i den. Han menar att alla religioner och 

trossystem inte har samma transparens och giltighet, och det mest kloka sättet att reformera 

och ”rätta” till människors tro är genom logik och inte tvång. Tvång kan snarare leda till 

spridningen av ”felaktiga” läror än utrotningen av dem. Människor ändrar sin tro eller religion 

väldigt sällan, och när de gör så sker det genom övertygelse, och inte genom tvång.   

För det tredje så går människan genom förändringar och påträffar oändliga tester. 

Människorna är fria till att välja mellan de existerande religionerna, giltiga eller ogiltiga, rätta 

eller felaktiga, alla är ansvariga för sina egna val i nästa liv. Om Gud ville, så kunde Han ha 

skapat människan till att göra det rätta och att välja den rätta vägen. Han kunde ha skapat 

människan av samma karaktär som ängeln och befriat den ifrån kampen mellan det goda och 

det onda. Om så var fallet skulle, det eviga priset för dessa som väljer det rätta, och det eviga 

straffet för dessa som väljer det onda, vara meningslöst. 

Historiskt så har mångfallet av idéer och tron bland människorna varit oundvikligt. Och idag 

enligt Kadivar, mitt i överflödet av alternativ och val som människorna anträffar skulle 

begränsningen av religionsfriheten orsaka oenighet, bedräglighet och hyckleri. Hyckleriet 

underminerar tron. Det Kadivar försöker säga här att avrättningen av de som sprider ”falska” 

läror, och att de inget val har men att hyckla sin lydnad till vilken än religion som dominerar 

under den givna tiden, skulle resultera till spridningen av hyckleri och splittring i samhället. 

Många religioner och läror betraktar sig som den mest perfekta och mest upphöjda, och deras 

följare tvekar inte på detta. Endast gud bestämmer huruvida de är upphöjda som de påstår 

                                                           
63 ibid, s. 129 



24 
 

sig vara eller inte. Efter långvariga dylika hävdanden så har ingen religion kunnat övertyga alla 

andra religioner om sitt exklusiva monopol över sanningen. Och detta är något som omöjligen 

skulle kunna hänga med hjälp av tvång. 

 

Förbjudandet av religionsfriheten och rätten till ändringen av religionen är kontraproduktivt. 

Det får en motsats effekt och väldigt få individer väljer frivilligt att bli troende. 

Nackdelarna med förbjudandet av religionsfriheten att det nedslår människorna ifrån att 

framhäva sin rationalitet. Och Kadivar betonar att om dessa som emitterar fatwor i opposition 

mot religionsfrihet var rationella och mindre trångsynta så skulle de också ha ändrat sig. 

Utöver det så tycker Kadivar att i ett fritt samhälle är alla aktiviteter av religiös propaganda är 

understående av rättsstaten, och ingen människa har rätten till att trampa ner på dessa 

rättigheter av andra, störa den allmänna ordningen, moralitet och säkerhet under 

täckmanteln av religiösa aktiviteter. 

Religioner och läror som vilar på kompakta fundament oroar sig inte över att tävla i 

idémarknaden med andra religioner. Endast dessa system med svaga värdegrunder fruktar 

dylik konkurrens och försöker därför undvika det genom att förbjuda religionsfriheten. 

Det är ologiskt att hävda att det finns en fundamental skillnad mellan tankefriheten och 

religionsfriheten, och att den förra är acceptabel och den senare inte. Det Kadivar försöker 

säga är att tänka kräver inte tillåtelse av någon som helst källa, och är inte något som beviljas 

som ett privilegium av någon. Och så är det med religionsfriheten, har man rätten till att tänka 

då ska man ha rätten till att handla i förhållande till åsikterna.64 

Baserat på den här diskussion utifrån det rationella perspektivet, som Kadivar genomför med 

hjälp av förnuftet kunde Kadivar konkludera att religionsfriheten är något rimligt och resonligt. 

I nästa steg analyserar Kadivar religionsfriheten ur ett annat perspektiv, ur islam och koranen. 

4.2.2 Religionsfriheten ur koranens perspektiv  

Det finns ett flertals verser ur koranen som stödjer idéen om religionsfrihet. Dessa verser har 

Kadivar delat upp i sju kategorier. Den första kategorin av verserna förbjuder tvång när det 
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kommer till ändring av religion och tvång när det kommer till att behålla en religion. I en vers 

i surat al-baqarah står det;  

” TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel 

och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit 

ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt”. Heliga koranen (2:256) 

 Och i en annan sura står det ” Om detta hade varit din Herres vilja skulle alla jordens invånare 

helt visst utan undantag ha antagit tron. Men kan du [Muhammad] påtvinga människorna 

tron” Heliga koranen (10:99). Dessa verser innehåller förbud och negationer – de negerar 

antagandet om att Gud har grundat tron genom våld, och förbjuder befallandet av tron på 

andra. Man kan säga att nekandet av tvång i denna vers, efter skiljandet av rätt och fel, stödjer 

rätten till att själv välja sin egen tro. Koranen har tydliggjort att tron på Gud är det rätta och 

urskiljer det som är rätt och det som är fel, utan att försöka sig på att tvinga människorna att 

välja mellan det ena eller det andra.65 

När Noah deklarerade sig som profet, bemöttes han med ett kraftigt motstånd och 

fördömelse. Som svar på det erbjöd han de som förnekade honom att åtminstone överväga 

möjligheten att han är en profet sänt genom Gud. Profeten Noah, som alla andra profeter, 

hade inte rätten till att tvinga människorna till att tro på honom som Guds sändebud66. I 

koranen står det när han talade till sitt folk: ” [Noa] sade: "Vad anser ni, mitt folk? Om jag har 

ett klart vittnesbörd från min Herre som jag stöder mig på och Han stärker mig med Sin nåd, 

men [budskapet] ändå förefaller er dunkelt - kan vi då tvinga er att godta det mot er vilja?” 

Heliga koranen (11:28) 

Slutsatsen som Kadivar har dragit från dessa tre verser är att vi inte kan och inte får tvinga 

människorna till att följa en viss tro, eller att använda oss av förtryck eller hot för att försäkra 

att någon inte överger sin tro. 

Den andra kategorin av verser från koranen som Kadivar har gjort fastställer nödvändigheten 

med friheten till att hitta eller förlora den rättavägen i livet. Och i surat al-Kahaf (grottan) står 

det:  
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”Säg: "Sanningen från er Herre [framstår nu klar och tydlig]; låt därför den tro som vill tro, och 

låt den förneka tron som vill förneka den." För de orättfärdiga har Vi en Eld i beredskap [vars 

flammor] skall omsluta dem liksom tältduken [omsluter invånarna i ett tält]; och om de ber 

att få [stilla sin törst] skall de få dricka vatten hett som smält koppar, som bränner deras 

ansikten. Vilken djävulsk dryck! Vilken jämmerlig viloplats!” Heliga koranen (18:29) 

Det framgår tydligt här också att religionen är ett eget val, och att muslimer inte har rätten till 

att utöva våld över icke-trogna. Det framstår också tydligt återigen att islam är den rätta vägen 

som alla bör följa, om inte så bestraffas man. Men bestraffningen sker endast genom gud och 

i livet efter detta. Och i två verser under samma kategori säger Gud till profeten Muhammed: 

SÄG [Muhammad]: "Människor! Ni har nu nåtts av sanningen från er Herre. Den som låter sig 

ledas på rätt väg har själv [all] nytta av detta; och den som går vilse skadar därmed bara sig 

själv. Jag har inte blivit satt att vaka över er."  Heliga koranen (10:108) 

 

”DET ÄR för människornas skull som Vi har uppenbarat Skriften för dig med sanningen. Och 

den som låter sig vägledas [vägleds] till nytta för sig själv, och den som går vilse, går inte vilse 

till skada för någon annan än sig själv. Du har inte satts att vaka över dem”. Heliga koranen 

(39:41) 

Gud sände profeten Muhammed endast som ett sändebud och hade ingen rätt till att tvinga 

på andra att tro på honom som profet och på islam som den sanna religionen. Hans uppgift 

och plikt var att sprida läran om islam och vägleda människorna till den rätta läran. Och i 

flera verser förekommer detta: 

”Påminn dem [Muhammad]! Din uppgift är att påminna - men över deras [sinnen] har du 

ingen makt.” Heliga koranen (88:21–22) 

” Vi vet vad de [som förnekar uppståndelsen] säger, och du [Muhammad] kan inte tvinga 

dem [att tro]; men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning!” Heliga koranen 

(50:45) 

 

”Vi har bara sänt dig [Muhammad] för att du skall förkunna ett glatt budskap om hopp och 
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som varnare. Säg: "För detta begär jag ingen lön av er; [jag begär] bara att den som är 

beredd slår in på vägen som leder till hans Herre”. Heliga koranen (25:56–57)  

”Sändebudets enda uppgift är att framföra det budskap [som blivit honom anförtrott] - men 

Gud vet vad ni öppet tillkännager och vad ni vill dölja”. Heliga koranen (5:99) 

 

Kadivar menar om inte ens profeten som är inkarnationen av det rätta, och den primära 

väktaren av islam, hade den rätten att utöva tvång till att tro på islam, hur kan det då vara 

möjligt att vi som är vanliga muslimska individer tar till oss denna ”rätt” och begränsa 

religionsfriheten? 

4.3 Jämlikhet mellan könen 

Enligt Asma Barlas så förkastar koranen själva idén om könsmaktsordning och könsskillnader. 

Fastän det finns biologiska skillnader, så menar hon att männen och kvinnorna är ontologiskt, 

sociologiskt, etiskt och moraliskt lika. De är så lik varandra att Gud har skapat dem ur samma 

nafs, eller self som Barlas tolkar det (kan tolkas som person eller varelse). Det står i den första 

versen av det fjärde surat som heter kvinnor; 

”MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat 

dess make och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över jorden] i väldiga skaror av män 

och kvinnor. Frukta Gud, i vars namn ni innerligt och enträget ber varandra [om hjälp], och 

[visa aktning för] de nära släktskapsbanden. Gud vakar över er”. Heliga koranen (4:1) 

Koranen stödjer inte kropp-själ dualism, och inte heller köns-dualism (som är idén av 

könsskillnader) och är väldigt noga med att använda ord som nafs eller self, och zawj som 

betyder både make och maka för att bekräfta likheten67. Temat om att män och kvinnor är 

skapades av en och samma nafs är väsentligt och upprepas i flera olika kontexter i koranen: 

”Och det är Han som har låtit er uppstå ur en enda varelse - [för er finns] alltså en [första] 

boning, [modersskötet,] och ett [sista] förvaringsrum, [jorden]; ja, Vi har framställt budskapen 

fast och klart för dem som vill förstå.” Heliga koranen (6:98). 

                                                           
67 Barlas, 2002, s. 133 



28 
 

”DET ÄR Han som har skapat er ur en enda varelse och som av denna skapade dess make, så 

att [mannen] kan finna ro hos [sin hustru].” Heliga koranen (7:189). 

”Och Gud har skapat åt er hustrur av samma natur som ni själva och genom era hustrur har 

Han gett er barn och barnbarn…” Heliga koranen (16:72). 

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro 

hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap 

till människor som tänker.” Heliga koranen (30:21). 

I dessa verser ur koranen konstaterar Barlas att det framstår tydligt att männen och kvinnorna 

är oskiljbara och ontologiskt lika, därav jämlika. Förhållandet mellan männen och kvinnorna 

är baserat jämlikhet, och inte på hierarki eller polarisering, och verserna ovan bekräftar detta, 

och likaväl det faktum att ingen sura i koranen hävdar att mannen och kvinnan är skapade 

genom olika ämnen, eller att kvinnan är skapad genom mannen, eller ens att kvinnan blev 

skapad efter mannen68.  Barlas menar att koranen har gett männen och kvinnorna ett jämlikt 

värde för att de ska samexistera i en ömsesidig kärlek och uppskattning.69 

Det är inte endast den mänskliga skapelsen och den ontologiska naturen av människan som 

grundar jämlikheten mellan männen och kvinnorna, det är även handlingsfriheten utifrån 

moraliska omdömen om vad som är rätt eller fel. Det Barlas menar är att mannen och kvinnan 

har samma kapacitet av moraliska omdömen, val och individualitet, och detta är givet i två 

dimensioner; för det första håller koranen både mannen och kvinnan vid samma standarder 

för deras beteenden, och att den tillämpar samma standarder för att döma mellan dem. Med 

detta sagt så menar Barlas att koranen inte sexualiserar den moraliska handlingen. För det 

andra så utser koranen både mannen och kvinnan som varandras vägledare och beskyddare 

med jämlik kapacitet av att uppnå moralisk individualitet70. Detta förekommer i följande suror; 

”FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de 

troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor 

som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de 

kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de 

                                                           
68 ibid, s. 135  
69 ibid, s. 134 
70 ibid, s. 140 
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kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de 

kvinnor som alltid har Gud i tankarna - [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras 

synder och en rik belöning” Heliga koranen (33:35). 

”och de troende, såväl män som kvinnor, skall ledas till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de 

skall förbli till evig tid, och deras dåliga handlingar skall strykas ut [ur deras bok]. - Detta är 

inför Gud en stor, en lysande seger! [Gud har gett dig denna seger också] för att straffa 

hycklarna, såväl männen som kvinnorna, och männen och kvinnorna som sätter medhjälpare 

vid Guds sida och tänker förkastliga tankar om Gud. Detta onda skall återfalla på dem själva 

och Guds vrede skall upptändas mot dem och [Han] skall utestänga dem från Sin nåd och 

bereda dem en plats i helvetet - ett i sanning eländigt slut.” Heliga koranen (48:36–37). 

Al-Qardawi håller med om detta och anser att kvinnan, precis som mannen, anvisad till 

reformeringen av samhället, och bär på ett lika stort ansvar till verkställandet av att påbjuda 

det rätta och förbjuda det orätta. Han inkluderar följande suror; 

” Hycklarna, männen såväl som kvinnorna, är alla skurna ur samma stycke. De anbefaller det 

som är orätt och förbjuder det som är rätt och de håller ett hårt grepp om penningpåsen. De 

glömmer Gud och då skall Vi glömma dem. De har sannerligen, dessa hycklare, förhärdat sig i 

trots och synd.” heliga koranen (9:67).  

”MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; 

de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar 

allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud 

är allsmäktig, vis.” heliga koranen (9:71). 

I den första versen framgår det tydligt att hycklarna, män som kvinnor, bär på ett lika stort 

ansvar av spridningen av korruptionen i samhället. Likaväl framgår det tydligt i den andra 

versen att män som kvinnor delar samma andel av ansvaret av att påbjuda det rätta och 

förbjuda det orätta, och de är varandras fasta stöd i reformeringen av samhället71. 

 

                                                           
71 Al-Qaradawi, 2007, s. 161 
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5. Slutsats 

Efter genomgången av analysen, och utifrån dessa valda modernistiska teologer som tillhör de 

modernistiska krafterna inom islam, har jag försökt ta in nya infallsvinklar i debatten, samt 

bemöta till någon mån fördomarna om islam som förekommer i Edward Saids teori. Viktigt att 

också nämna att det finns andra aspekter i den globala debatten och att dessa modernistiska 

teologerna har varit högst kontroversiella i sina länder. Alla tre har levt i exil, och har tystnats 

ner i de muslimska länderna på grund av deras explicita kritik mot deras stater och ledare, 

(speciellt Barlas och Kadivar). Därför kan vi konstatera att de reformistiska krafterna har ett 

starkare fäste i västvärlden och en större publik på grund av friheten de åtnjuter. 

Tre olika forskare har inkluderats i analysen som undersöker tre olika koncept utifrån koranen 

som huvudkälla. Genom koranen som huvudkälla kunde dessa forskare bemöta tre vanligt 

förekommande stereotyper om islam och väst. De framgår tydligt att Gud i koranen 

uppmuntrade oss till samråd och val av en god representant. Fördömandet av tyranni och 

despoti (vilket representerar islam och orienten enligt teorin) framgår också tydligt i flera 

verser av koranen. Gud har även ställt höga krav på ansvarskrävande och gett människorna en 

skyldighet till att befria sig från despoti och tyranni. Icke-tolerans mot andra religioner eller 

religionstvång existerar inte heller och det framgår tydligt att bestraffningen mot de icke-

trogna äger rum endast i nästa liv och genom gud, inte annat. Påståendet om att kvinnan i 

islam är underordnad mannen som besitter en hierarkiskmodell kunde också bemötas med 

hjälp av de modernistiska krafterna. Mannen och kvinnan framställs som varandras partner 

som skapades av en och samma self. De skiljer sig inte rent ontologiskt, socialt och moraliskt 

och endast biologiskt. 

Gemensamt för dessa tre forskare, förutom att de använder sig av koranen som huvudkälla, 

är att de uppmuntrar till ijtihad och nytolkning med hjälp av förnuftet för moderniseringen av 

islam som är passande i vår tidskontext. Viktigt att nämna är att koranen är en svår tolkad 

källa som uppfattas på många olika vis, dessa tolkningar och uppfattningar som tas upp av 

dessa teologer kanske kritiseras och inte är lika giltiga för andra teologer.  

Kvarlevande traditioner och seder som präglar stora delar av den stora muslimska världen kan 

ha en medhjälpande hand av fördomarna som tas upp i studien gentemot islam, detta kan 

vara intressant för framtida studier, eller kanske som en uppföljare av denna studie? 
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