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The purpose of this paper is to study the subject Islam and Democracy and see what 

commonalities exist between the two ideas and traditions of thoughts. The subject is topical 

and often highlighted by the media in the West. The Islamic voices that we hear today is 

certainly not democratic, given the violence and hatred carried out by Islamic extremists 

against the West. The investigation of this paper have shown a different direction when there 

are other voices such as those investigated reformist thinkers who argue that Islam has many 

democratic elements, and even that Islam is more suitable than democracy. According to the 

reformists is the sovereignity of god more suitable than sovereignty of the people. Governance 

model of an Islamic state is democratic and legitimate. The research is based on a 

comprehensive overview of Islam, Sharia Law, the development of political Islam and the 

reformers vision of an Islamic state.  The conclusion shows a comparison between the Islamic model 

by the reformers and advocates for the theoretical point of democracy and the result shows that 

many democratic elements exist in the reformers islamic modell. Democracy works with different ideas 

and traditions of thoughts such as socialism, liberalism, conservatism, etc., so why should it 

not be possible to reconcile Islam and democracy? 
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1. INLEDNING 

1.1 Problembild 
 

Islam och politisk islam har länge varit en viktig fråga i den politiska debatten särskilt frågan 

om islam kan förenas med demokrati, närmare bestämt om islam som politisk idé– och 

tanketradition kan förenas med demokratin som idé– och tanketradition. För många politiska 

tänkare, och bland många skribenter och tyckare i den allmänna debatten, är det en 

självklarhet att islam inte alls kan förenas med demokrati. Man känner då bara till, eller tänker 

endast på, extremistiska eller konservativt traditionalistiska varianter av islamiskt politiskt 

tänkande. Och det är kanske naturligt att dessa varianter inte kan förenas med och innefatta 

demokrati och ett modernt samhälle. Sedan den uppseendeväckande iranska revolutionen i 

Teheran 1978 är det också vanligt i Europa och USA att se regimen i Iran som den enda eller 

”sanna” bilden av politisk islam, det egentliga eller naturliga styrelseskick som ligger inbyggt 

i den islamiska idé- och tanketraditionen. Ett annat exempel på politiskt islam är de 

jihadistiska (militanta) rörelserna såsom al-qaida som utförde 11 septembers attacker. 

Uttalanden och filmer av deras ledare och medlemmar visar hur odemokratiska dessa rörelser 

är.   

 

Jag anser att denna bild av islam är både ensidig och okunnig, eller att den framställs av vissa 

läger som sanning, men även av vissa läger inom den islamiska traditionen själv. Kanske 

ingår det också som något politiskt ”korrekt” eller ”nyttigt” från båda sidorna i den epok som 

kallats ”kriget mot terrorismen” (å ena sidan George Bush´s utrikespolitiska linje och den 

amerikanska kristna högern, å andra sidan olika islamiskt fundamentalistiska läger). Hos båda 

sidor, kan man tänka sig, finns det ett intresse av att ständigt betona att islam är oförenligt 

med demokrati respektive att västerländsk demokrati strider mot islam. Som exempel kan från 

amerikansk sida nämnas Samuel Huuntingtons bok Civilisationernas kamp. Bland muslimer 

finns å andra sidan grupper som helt avfärdar idén om att islam skulle kunna vara förenligt 

med demokrati exempelvis militanta islamister och i spetsen Osama bin Ladin. De anser 

istället att koranen, som är Guds sanna oförvanskade ord, och sunnan (Muhammeds 

handlingar och tal) passar människor i alla tider och platser. Därför kan islams grundsatser 

inte moderniseras eller förändras till att ingå i ett modernt demokratiskt sammanhang. Skulle 
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fundamentalister acceptera en demokratisk modell är det bara för att uppnå en islamisk stat 

och sedan fortsätta styra på sitt sätt.1 

 

Med tanke på att det råder ett demokratiskt underskott i majoriteten av de länder där islam är 

den största religion kan det ses som något speciellt när islamister väljer att utveckla ett 

politiskt tänkande som ska möjliggöra och främja ett demokratiskt styrelseskick. Det finns 

emellertid många politiska tänkare och politiska aktivister, både idag och under hela 1900-

talet, som tänker på hur islam kan reformeras och utvecklas så att den passar till moderna 

demokratiska normer. Ett exempel är den islamiska aktionsfronten i Jordanien som genom 

Ziad Abu Ghanima har uttryckt att: ”demokrati för oss är en form av jihad. Islams källor 

uppmuntrar åsiktsfrihet och handlingsfrihet. För oss är demokrati inte en taktik, det är en 

strategi. Den islamiska rörelsen är inte totalitär. Vi tror att demokrati är oupplösligt förbunden 

med islam”.2  

 

Islam respektive demokrati som politiska ideologier har under hela 1900-talet varit två 

politiska huvudmodeller för en stor del av folket i den muslimska världen. Sekulära krafter 

vill ha den demokratiska modellen och islamister förespråkar den islamiska modellen men på 

senare tid har det kommit diskussioner om en modell där man kan ha både demokrati och 

islam. Det internationella samfundet trycker på muslimska länder att anamma demokrati eller 

åtminstone implementera vissa demokratiska inslag, exempelvis fria val och mänskliga fri- 

och rättigheter. På nationell nivå vill en stor majoritet av folket ha ett demokratiskt styre, det 

vill säga ha inflytande över vilken regering man ska ha och vilken politik som ska föras. 

Muslimer i muslimska länder upplever i allmänhet ett stort missnöje med sina regimer. 

Korruption, despotism, nepotism, repression och ofrihet dominerar de ofta auktoritära eller 

semiauktoritära politiska systemen, som den absoluta majoriteten av de muslimska länderna 

har. Folket vill ha förändring kan man läsa av boken Vems Islam: De kontrastrika muslimerna 

(2008).3 

 

Folket i muslimska länder är i stort sett muslimer och den muslimska tron och kulturen är en 

stor del av deras liv. Som jag kommer att utförligt redogöra senare, har återislamiseringen 

                                                 
1 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/20/47/cdd32cde.pdf Helena Lindholm Schulz, Michael Schulz och 
Thord Jansson sida 23 
2 Gardell, Mattias (2006): Bin Ladin I Våra Hjärtan. Stockholm: Leopard, s.179 
3 Fazlhashemi, Mohammad (2008). Vems Islam: De kontrastrika muslimerna. Stockholm, Norstedts. S. 125 



 

 

 

4 

sedan 1970-talet varit successivt framgångsrik i hela muslimska världen. Folket tänker på de 

goda tiderna då islam var i 1400 år en stor politisk, ekonomisk, militär och kulturell makt och 

vill ha det samma tillbaka. Dagens största frågor i dagens politiska debatt i de muslimska 

länderna är hur förändringen ska se ut. Muslimska broderskapet i Egypten ser ett islamiskt 

styre som lösningen medan sekulära krafter ser demokratin som lösningen, till exempel 

Muhammed El-Baradei ordförande för national församlingen för förändringen i Egypten, före 

detta general direktör för IAEA internationella atomenergiorganet och nobel fredspristagare 

(2005).4 

 

Islam är inte bara en religion utan som tanketradition innefattar den också liksom 

kristendomen gjorde i Europa fram till demokratins genombrott, politisk ideologi, livsstil, 

kultur, familjeliv, relationer mellan man och hustru, mellan föräldrar och barn samt olika 

institutionaliserade och formaliserade politiska, ekonomiska och juridiska system. Islam som 

religiös och juridisk tanketradition är heterogen inom den stora muslimska världen med cirka 

en miljard människor. Den har ingen enhetlig organisation som till exempel katolska kyrkan 

har haft i snart två tusen år, vilket gör det svårt att definiera hur islam som religiös och 

juridisk tanketradition ställer sig till olika inslag i det moderna samhället, däribland tanken på 

ett demokratiskt styrelseskick. Inom teologi och juridik finns flera olika islamiska rättskolor 

sedan 800-talet. Shiiter och sunniter har olika teologiska, juridiska och politiska synsätt. 

Dagens politiska muslimer är utspridda från sekulära till jihadister, från modern vänsterpolitik 

till konservativ högerpolitik.5 När vi allt oftare diskuterar islam så finner vi inte ett enhetligt 

svar på vad islam är och vad den står för. 

1.2 Ämnesval  
 

Jag har valt mitt ämne därför att islam är ett aktuellt ämne i dagens politiska debatt i nästan 

hela västvärlden. Man hör oftare idag att västländerna, särskilt de europeiska, inte vill ha 

främmande kulturer som blandas med den egna dominerande kulturen. En del politiker höjer 

sin retorik till en grad där de framställer islam som en främmande kultur vilken utgör ett hot 

för den västerländska harmonin. Muslimer bör assimileras i och smälta in i den västerländska 

kulturen säger den politiska högern i nästan hela Europa, exempelvis danska folkpartiet i 

Danmark och Sverigedemokraterna i Sverige. Är islam verkligen en främmande kultur? Är 

                                                 
4 http://www.dostor.org/politics/egypt/10/april/27/14574  El-Baradei Muhammed 
5 Leif, Stenberg, (2005): Världsreligioner i Vardagen. Bromma, Bilda. S. 117 
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islam ett verkligt hot mot den västerländska kulturen med dess normer och värderingar? Islam 

finns nästan i alla länder och till och med alla storstäder i västvärlden, skulle muslimerna i 

västvärlden kunna anamma den demokratiska normen västvärlden står för? Eller snarare finns 

det några inslag där muslimer i västvärlden kan använda för att anpassa sig i ett demokratiskt 

samhälle? Frågor som dessa väcks och blir viktiga för den offentliga och politiska 

samhällsdebatten. Jag tänker därför undersöka hur islam ställer sig mot de västerländska 

normerna och särskilt demokratin i spetsen, vilket är ett aktuellt och intressant ämne.  

 

I den muslimska världen har islamiseringen eskalerat sedan 60-70 talet och muslimer är mer 

benägna idag att införa ett islamiskt styre än innan då demokratiskt styre var ett önskvärt 

alternativ. ”Nu har muslimerna blivit så starka i Europa att vi inte behöver media längre. 

Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Det finns ingen som står emot. 

Den liberala värdegrunden i Sverige är förfallen, Svenska kyrkan är en döende organisation, 

precis som hela Europas civilisation”, hävdar den kämpande islamisten, poeten Mohamed 

Omar som är bosatt i Sverige6. Sådana uttalanden kan man ofta höra i muslimska världen.  

 

Men även andra fenomen talar för att mitt ämnesval är relevant. Muslimska invandrare utgör 

10 % av nyfödda i Europa och deras antal är i ständig ökning. De utgör 50 % av de nyfödda i 

Bryssel. Det är oroande siffror för Jean Marie Domenach 1991 som Samuel P. Huntington tar 

upp i sin bok civilisationernas kamp 1996. Författaren nämner hur svårt det är för muslimer 

att integrera sig i den västerländska kulturen. Huntington säger att västs problem inte är 

islamsk fundamentalism utan det är islam som är en annorlunda civilisation vars människor är 

övertygade om sin kulturs överlägsenhet. Islams problem är inte CIA eller USA: s militära 

styrkor utan det är väst som är en annorlunda civilisation vars människor är övertygade om sin 

kulturs överlägsenhet. Båda civilisationerna är övertygade om att deras kultur är universella 

och vill sprida den över hela världen7. Jag framhöll detta resonemang bara för att påpeka att 

det är intressant att undersöka hur islam ställer sig gentemot demokratin som är en allmänt 

omfattad norm i västländerna idag.   

 

Många av oss kanske drar snabba slutsatser om islam och vill kalla den för en förtryckande 

religion som leder till ett odemokratiskt politiskt system. Vi hör ofta i västerländsk media att 

                                                 
6 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169126 Alvarsson Rickard 
7  P. Huntington, Samuel (1996): Civilisationernas kamp. Stockholm: Atlantis. sida 283 
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fundamentalistiska muslimer använder våldsamma metoder för att nå politiska mål bland 

annat självmordsbombningar som definieras som terrorattacker. Vi hör ofta att den muslimska 

kvinnan är förtryckt och hennes hijab (slöja) är en symbol för det förtrycket. Straffregler 

såsom prygel, amputation och stening kränker mänskliga rättigheter men har en lång tradition 

i den muslimska rättstraditionen. Alla nyheter som rapporterar om den muslimska världen är 

bara om våld, kvinnoförtryck och om människor som lever ofria i sina politiska system. Hela 

den bilden väcker en intressant fråga hos mig: är islam verkligen en förtryckande religion? 

Och finns det muslimer som är moderna och kan anamma en modern syn på islam? Det jag 

vet själv är att de nyheter som publiceras oftast bara om fundamentalistiska muslimer som de 

flesta muslimer kallar för icke muslimer, eftersom ”islam är barmhärtighets- och rättvisas 

religion”.  

 

I alla mina personliga diskussioner med de muslimer jag möter dagligen kan jag höra att allt 

som händer i den muslimska världen idag är bara för att de flesta muslimer inte vet vad islam 

står för. Jag vill bara påpeka här att jag inte kommer att undersöka hur islam som religion är. 

Min uppsats är inte teologisk utan den handlar istället om hur politisk islam ser på två 

specifika frågor, för det första styrelseskicket och för det andra rättsordningen. Jag kommer 

till och med att undvika att ta upp de extremistiska politiska islamisterna och hur de ser på 

dessa frågor. Jag kommer i stället att undersöka centrala och viktiga, nutida muslimska 

tänkares filosofi för att undersöka hur de ser på demokrati och islam närmare sett 

styrelseskick och rättsordning i en islamisk stat. Nedan i kapitel 3 kommer jag närmare att 

presentera vilka jag har valt ut. De är dock de mest intellektuella och centrala i 1900-talets 

idédebatt inom politisk islam. 

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om politisk islam som politisk idé- och 

teoritradition går att förena med västerländsk demokrati som politisk idé- och teoritradition. 

Är det möjligt att tänka sig ett politiskt tänkande som dels är troget mot islams principer och 

ändå innehåller demokratiska och moderna tankar om politik och samhälle? För att genomföra 

detta syfte vänder jag mig till de nutida centrala islamiska reformatörerna. Reformatörerna 

utgör en grupp av tänkare som, sedan slutet av 1800-talet, som en reaktion på den europeiska 

kolonialismen, har tagit som sin uppgift att återuppväcka och nyformulera islam som politiskt 



 

 

 

7 

tänkande. Reformatörerna har vidareutvecklats under 1900-talet i två huvudsakliga riktningar: 

de fundamentalistiska reformatörerna och de reformistiska reformatörerna. Vad detta innebär 

kommer jag att närmare redogöra för i kapitel 3 nedan. 

 

I den här uppsatsen vill jag alltså ifrågasätta den ömsesidiga och ensidiga bilden av islam och 

demokrati. Jag är av en helt annan uppfattning. Jag tror att det finns grundtankar om att Islam 

principiellt och filosofiskt går att förenas med demokrati. I denna uppsats vill jag visa på de 

många och avancerade politiska tänkare inom islamisk idétradition som utifrån islam själv, 

inom ramen för islamisk filosofi, religion och politik, har försökt att formulera ett politiskt 

tänkande där islamiska grundtankar görs förenliga med demokratisk teori. I min forskning 

kommer jag också att finna vissa tankar där författarna inte anser att islam går att förena med 

demokratin. Jag vill också i den uppsatsen belysa kortfattat hur både islam och demokratin 

utvecklades i de muslimska länderna under 1900-talet då författarna var verksamma och hur 

författarna påverkade denna utveckling genom sina reformistiska idéer. Avislamiseringen i 

början av 1900-talet orsakades delvis för att andra politiska ideologier vann terräng hos 

muslimerna och den senare återislamiseringen på 1970-talet var delvis orsakad av dessa 

politiska ideologers bankrutt och att därför politisk islam kom att bli mer populär. Islamiska 

reformatörer har naturligtvis påverkat denna process genom reform och modernitet på en 

politiska islam.  

 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

Huvudfråga: 

Finns det demokratiska inslag hos de nutida centrala tänkarna, vanligen kallade 

reformatörerna, inom den nutida islamiska idé- och tanketraditionen, och därigenom kan 

nutida islam samexistera med eller införliva demokratiska inslag? 

 

Delfrågor: 

– Hur ser de nutida centrala muslimska tänkarna på styrelseskicket/? Närmare bestämt: Är 

politisk demokrati förenligt med islam som de tolkar den? 

– Hur ser de nutida centrala muslimska tänkarna på rättssystemet. Närmare bestämt: Hur kan 

man se på Sharia-lagarna i förhållande till mer moderna rättspraxis? 
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1.5 Metod, material och avgränsning 

1.5.1 Metod och material 
Det jag ämnar undersöka i mitt arbete är att se om vilka gemensamheter det finns mellan 

islam och demokrati som idé- och tanketradition. Till detta syfte kommer jag att göra en 

kvalitativ analys med ett omfattande överblick över ämnet. Jag vill understryka att jag utgår 

ifrån ett västerländskt synsätt när jag talar om demokrati. Både internationellt och svenskt 

perspektiv kommer att behandlas i teorin. För att tydliggöra begreppet demokrati kommer jag 

att börja med att ta upp olika grundläggande kriterier som FN och Hilding Johansson har 

presenterat men även ta upp lite allmän fakta om demokrati som en politisk teori och hur 

spridningen ser ut i världen idag. Jag kommer att kartlägga hur Islam ställer sig i vissa frågor 

och hur demokratin kräver att regimer bör ställa sig i exakt samma frågor. Mitt val av de 

centrala tänkarna var välstuderat då alla var centrala figurer under hela 1900-talet i sina 

respektive länder och i hela den islamiska världen. Deras böcker är spridda över hela den 

islamiska världen och är belysta internationellt av centrala islamforskare som kommer att 

visas nedan i arbetet.  

 

Jag vill redan här i inledningen påpeka att jag använder ordet ”reformatörer” (på engelska 

reformers eller reformists) för att anknyta till det svenska språkbruket och ordet 

”reformation”, som ju avser ett reformerande av (den kristna) tron och (den kristna) kyrkan. 

Med uttrycket ”reformistisk reformatör”, ovan, menar jag en reformatör som vill gå fram 

gradvis och är beredd att kompromissa om den islamiska tanketraditionens grundsatser. Med 

uttrycket ”fundamentalistisk reformatör” menar jag en reformatör som inte är beredd att 

kompromissa om den islamiska tanketraditionens grundsatser. Nedan i kapitel 4 och 5 

kommer jag att närmare presentera de centrala nutida reformatörerna. I kapitel 6 kommer jag 

att göra en analys av hur tänkarna ställer sig till demokrati närmare bestämt frågorna 

styrelseskicket och rättordningen. 

 

Reformatörerna är Sayyid Ahmed Khan, Muhammed Iqbal och Abu`l Alaa` Mawdudi från 

den indiska kontinenten och var viktiga i Pakistans politik och deras skrifter spred sig till hela 

den muslimska världen. Muhammed Abduh, Rashid Rida, Hassan Al-Banna och Sayyed Qutb 

från Egypten var viktiga figurer i den egyptiska politiken som var maktcentra i hela den 
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muslimska världen. Deras skrifter lästes och användes i politiken i hela den muslimska 

världen. Jama`at islami och Muslimska brödraskapet blev två viktiga sociala och politiska 

rörelser i olika muslimska länder och de var en produkt av författarnas arbeten. Ruhallah 

Khomeini och Ali Shariati från Iran var centrala figurer som skapade den första islamiska 

statsmodellen i modern tid efter iranska revolutionen år 1979.  

 

1.5.2 källor och avgränsning 
Mina källor var både primära och sekundära. Mitt val av de sekundära källorna var beroende 

på att originalen är skrivna på arabiska eller på andra språk som inte så många behärskar. Jag 

använde mig av handböcker, debattböcker och Internet webbsidor som svenska och 

internationella islamforskare skrivit om de reformatörerna och om politisk islam generellt. 

Mitt syfte var inte att undersöka på djupet utan att ge en första överblick om hur relationen 

mellan islam och demokrati som två idé- och tanketraditioner.     

 

Ämnen som kan ses som viktiga och grundläggande när man talar om demokratier kommer 

jag att bortse ifrån därför att det är ett omfattande ämne. Jag kommer istället att fokusera på 

två områden styrelseform och rättssystem. Andra centrala områden såsom mänskliga 

rättigheter och kvinnosyn är också centrala i sådana forskningar men i ett så begränsat arbete 

skulle det vara omöjligt. 

 

Jag skall undvika att gå in i den muslimska splittringen gällande olika tolkningar om hur islam 

är ställd i vissa frågor och inte heller att ta upp den muslimska grupperingen till exempel 

shiiter och sunniter utan kommer att behandla en allmän syn om Islam. Det är invecklat att 

försöka komma in i den breda splittringen. Det kan kännas svårt att förstå vissa händelser och 

begrepp i vissa sammanhang men läsaren bör ha grundläggande information om islam för att 

ämnet ska kännas sammanhängande. Ämnet är omfattande och stort och det blir svårt att foga 

in allt om islam i ett så begränsat arbete. 

 

Jag ville i början skriva om hur fundamentalistiska reformatörer och reformistiska 

reformatörer ställer sig till demokratin och ville ta upp några få författare av båda lägren och 

jämföra mellan dem men under forskningens gång insåg jag att jag inte kommer att ge båda 

lägren det utrymmet som krävs. För att vara objektiv och ha ett välstuderat ämne har jag valt 

att avgränsa mig till hur reformister och speciellt centrala muslimska författare ställer sig till 
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frågan. Av eget intresse och frågans aktualitet valde jag reformatörerna och därmed nämna de 

största bland centrala muslimska reformatörer. Jag valde ganska många tänkare bara för att 

kunna skapa en så långt som möjligt generell bild och därmed representera det största antalet 

muslimer som räknar de författarna till stora muslimska tänkare. 

 

Gällande validitet och reliabilitet i denna uppsats har jag valt ut mina källor på ett ganska 

säkert sätt då jag använde primära källor som är skrivna av reformatörerna själva och 

sekundära källor som centrala svenska och internationella islam forskare har skrivit. Källor 

som användes till teorin var också valda utifrån deras utbredning och validitet. Varken artiklar 

eller böcker hade publicerats om de inte uppfattades som valida och tillförlitliga. 

 

1.6 Disposition 
 

Efter denna inledning som innehöll problemformulering, syfte och frågeställningar samt 

metod och avgränsning, presenteras teorin demokrati ur FN: s och Hidling Johanssons 

kriterier. I teorin kommer de demokratiska normerna som berör mina undersökta områden 

styrelseform och rättsordningen, presenteras och en översikt över demokratins utbredning. I 

det tredje kapitlet kommer islam, sharialagen (islamiska rättssystemet) och utvecklingen på 

politisk islam under 1900-talet redogöras. Det fjärde kapitlet kommer att handla om de valda 

reformatörerna med en redovisning av deras politiska islam och den islamiska modellen på 

staten. Det fortsätter med två andra reformatörer som lyckades skapa en islamisk modell i den 

islamiska iranska republiken efter revolutionen år 1979. Därefter presenteras 

resultatredovisningen, som inleds med en beskrivning av vilka gemensamma nämnare det 

finns i demokrati och den islamiska modellen som reformatörerna pläderade för. En analys av 

empirin med anknytning till de teoretiska utgångspunkterna kommer att göras. Avslutningsvis 

framförs en slutdiskussion med egna reflektioner och där skriver jag mina åsikter om 

utvecklingen på politisk islam. 
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2. DEMOKRATI SOM TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

2.1 FN: s fem minimikriterier på demokrati och Hilding Johanssons 
kriterier 
 

FN har tagit fram 5 kriterier som ett styrelseskick ska präglas av för att ses som demokratiskt: 

- Ett valssystem som garanterar fria och rättvisa val liksom allmän rösträtt. 

- Ett balanserat system baserat på maktdifferentiering med oberoende rättsväsen och 

lagstiftande församling. 

- Ett dynamiskt civilt samhälle som förmår övervaka myndigheter och privat 

företagsamhet och som erbjuder alternativa former av politiskt deltagande.  

- En fri och oberoende press. 

- En effektiv civil kontroll över militär och andra säkerhetsstyrkor8. 

 

Jag tycker att det är en rimlig definition på hur ett demokratiskt system bör se ut men kommer 

att lägga till några andra synpunkter nedan. Ett exempel på en svensk formulering av en 

demokratisk modell kan kort beskrivas på följande sätt enligt Hilding Johansson:  

1. Demokrati omfattar hela samhället. 

2. Demokrati är pluralistisk och decentralistisk och fungerar genom olika organ. 

3. Frihet, jämlikhet och solidaritet är kärnan i dess ideologi. 

4. Folket har bestämmanderätten i hela samhället. Allmän och lika rösträtt, fri 

opinionsbildning och majoritetsstyre är centrala inslag. 

5. Besluten i samhällsorganen inriktas på att åstadkomma ett samhälle präglat av 

demokratin. 

6. Demokratin riktar sig mot alla formella och faktiska privilegier. 

7. Folkrörelserna, den politiska demokratin, välfärdssamhället och den ekonomiska 

demokratin är hörnstenarna. 

8. Demokratisk samhushållning och demokratiska företag är de väsentliga inslagen i den 

ekonomiska demokratin. 

9. Det finns områden för den enskildes självbestämmanderätt. 

10.  Medagerande från många medborgares sida är en nödvändig strävan liksom att skapa 

så lika villkor som möjligt för medagerandet9.  

                                                 
8 Gardell, Mattias (2006): Bin Ladin I Våra Hjärtan. Stockholm: Leopard. S.17 
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Mitt val av Johanssons kriterier var på grund av hans helhets perspektiv på demokrati och 

hans bakgrund som teolog och kyrkohistoriker. Jag ville också ha en svensk erfarenhet på 

demokrati och dess utövande i den svenska politiken. Hans kriterier skiljer inte sig från FN:s 

kriterier men de har ett övergripande perspektiv med tanke på att FN:s kriterier är begränsade 

för att andra länder ska kunna acceptera dem. Johansson innehade olika poster i den svenska 

riksdagen bland annat i JO-delegation (vice ordförande), konstitutionsutskottet 

(viceordförande), riksdagens krigsdelegation (ledamot) och riksdagens valberedning 

(ledamot).10   

  

2.2 Kommentar till FN: s och Johanssons kriterier 
 

Demokratin är en ”statsform, där medborgarna bestämmer direkt eller indirekt”11. Demokrati 

betyder folkstyre. Medborgarna har rätt att styra sig själva. Det är principen om 

folksuveränitet. Legitimitet för myndighetsutövningen förankras med folkviljan. Folkviljan 

sker genom två principer: jämlikhetsprincipen och frihetsprincipen. Den första principen 

förklarar det politiska medborgarskapet. Man definierar vilka folket är och hur styrelse 

apparaten skall fungera. Jämlikheten går ut i princip på att alla medborgare har rätt att delta 

och styra. Alla behandlas lika i landets styre och ingens vilja väger mer än den andras. 

Frihetsprincipen står för allas rätt att få sina viljeyttringar i en politisk process till stånd. Allas 

vilja skall garanteras att komma till uttryck och allas intressen skall främjas. Konkret sagt är 

att alla skall garanteras lika rösträtt och de politiska friheterna12. En motsats till demokrati är 

förmyndarskap då en minoritet förmyndare som är kvalificerade styr. Förmyndarna anser det 

befängt att människor kan styra sig själva13. 

 

Politisk jämlikhet och frihet handlar om att alla medborgare har rösträtt och ingen har mer än 

en röst och alla är valbara. Politisk frihet gäller för alla och alla är likställda även om inte alla 

har de reella möjligheterna att påverka i de politiska besluten. Föreningen av jämlikhet och 

frihet får två viktiga konsekvenser: (1) majoritetsprincipen: även om enighet eftersträvas, kan 

man besluta genom att nå en bred anslutning istället för beslut måste fattas. (2) är en tolerans 

                                                                                                                                                         
9 Johansson, Hedling (1984): Demokrati: en samhällsmodell, Stockholm: Tidens förlag. S. 31-32 
10 http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=1970&id=559  
11 Johansson, Hedling (1984): Demokrati: en samhällsmodell, Stockholm: Tidens förlag. S. 9 
12 Hadenius, Axel (2006): Demokrati en jämförande analys, Malmö: Liber. S. 10 
13 A. Dahl, Robert (1999): Demokratin och dess antagonister, Stockholm: Ordfront. S. 84 
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som skapar en styrelse genom diskussion. Det är möjligt genom närmanden och kompromiss. 

Den leder till att man avstår från våldet som politiskt medel14.  

 

Valen i en demokrati skall vara öppna, fria och korrekta och det är ett grundkrav. Alla slags 

kandidater och partier skall ha rätt och chans att delta och göra sig gällande. Inga förbud eller 

övergrepp skall hindras på alla möjliga sätt. En motverkning av obalans eller diskriminering 

skall vara tillsedd av statsapparaten. Inga offentliga resurser skall användas av den styrande 

regeringen i sina valkampanjer. Val stationer skall spridas runt om i landet och väljarna ska ha 

rätt till alla handlingar beträffande alla kandidater. Neutrala organ skall utses för kontroll och 

för att folket skall vända sig till ifall oegentligheter förekommer15. 

 

Demokrati är ett instrument för största möjliga frihet. Rättigheter, friheter och möjligheter är 

grundläggande element i den demokratiska processen, där medborgarna väljer lagar som de 

senare lyder, det vill säga människorna har frihet till självbestämmande. Demokratin 

garanterar denna frihet till självbestämmande16. Politiska friheterna i en demokrati förutsätter 

församlings- och organisationsfrihet. Medborgarna skall ha rätt att ordna möten, bilda 

föreningar och demonstrerar för sina åsikter. Yttrandefrihet och pressfrihet skall garanteras. 

Varken staten eller medborgarna själva skall tillåtas inskränka dessa friheter. Det enda förbud 

som tillåts är bara mot odemokratiska krafter som förstör den demokratiska harmonin ett land 

har17. 

 

Demokrati är en styrelseform som inte är tillgjord för gudar utan till vanligt folk med brister 

och ofullkomligheter. ”Demokrati förutsätter ett tolerant, öppet och prövande förhållningssätt: 

en benägenhet att acceptera (ja, bejaka) det faktum att det finns olika uppfattningar, och att 

det dessutom många gånger råder osäkerhet om hur olika lösningar ska komma att fungera” 

säger författaren18.  

 

Tocqueville betonar vikten av det civila samhället i en demokrati. En del organisatoriska 

nätverk och band av samhörighet och förtroende mellan människor, så kallad socialt kapital, 

skall finnas. Med andra ord band till andra människor utanför familjekretsen. Det civila 

                                                 
14 Johansson, Hedling (1984): Demokrati: en samhällsmodell, Stockholm: Tidens förlag. S.10 
15 Hadenius, Axel (2006): Demokrati en jämförande analys, Malmö: Liber. S. 11 
16 A. Dahl, Robert (1999): Demokratin och dess antagonister, Stockholm: Ordfront. S.138-139 
17 Hadenius, Axel (2006): Demokrati en jämförande analys, Malmö: Liber. S. 13 
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samhället reglerar relationen och nätverk mellan familjen och staten i kollektiva aktiviteter av 

ett frivilligt och icke offentligt slag. Som exempel kan jag nämna kulturella och sociala 

föreningar, religiösa och ideella sammanslutningar, professionella organisationer, kooperativ, 

intressegrupper, politiska cirklar och partier med mera19. Systematiska empiriska studier av 

demokratiseringsprocesser världen över ger stöd för observationer där det civila samhället har 

minskat sannolikheten för en diktatorisk regim och till och med kan ersättas med 

demokratiska regimer. Erfarenheterna visar att kuppmakare har det svårt att etablera sitt styre 

i ett samhälle med organisationer och sammanslutningar som finns i ett civilt samhälle, med 

förutsättning att det civila samhället måste vara oberoende och välutvecklad20.    

 

Tocqueville antydde den institutionella miljön som möjliggör den folkliga aktiviteten. Staten 

skall införa institutioner som kan befordra den politiska processen på folklig nivå. Demokratin 

förutsätter ett vitalt och verksamt folkligt deltagande men med stöd och effektivisering av 

statens institutioner. En annan viktig förutsättning för demokratin gällande skapandet av de 

ovannämnda institutionerna är att de bidrar med en maktspridning inom statsapparaten och i 

samhällslivet. Starka, oberoende organ och grupper opponerar mot den sittande regeringen, 

anser Bellins och Ross21. Mer argument för oberoende institutioner hittar vi i Lipharts 

resonemang där han nämner fyra faktorer som är grundläggande. (1) ett proportionellt 

valsystem (2) man bör ha ett stort deltagande på den exekutiva makten. Koalitioner och 

samlingsregeringar föredras. Ett kvoteringssystem föredras i den offentliga sektorn och 

förvaltningen så att alla minoriteter och grupper känner delaktighet och tillhörighet till 

statsapparaten. (3) en segmentell autonomi är ett mål att råda där alla grupper får bestämma 

själva. Ett exempel på frågor som bör behandlas autonomisk är religion eller 

undervisningsspråk i skolorna. (4) en anda av konsensus i stora frågor skall gälla då 

minoriteters intressen skyddas22. 

 

En demokrati som jag ovan nämnt har olika kriterier och representativitet är ett av de 

kriterierna då alla medborgare kan avspegla sina åsikter i alla politiska frågor. Genom val 

avläser politiska partier medborgarnas intressen och transformera dem till konkreta politiska 

beslut. Deltagande är ett annat kriterium där ett aktivt medborgarskap krävs för att höja 

                                                                                                                                                         
18 Hadenius, Axel (2006): Demokrati en jämförande analys, Malmö: Liber. S. 18 
19 ibid. S. 41 
20 ibid. S. 43 
21 ibid. S. 48-50 
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kvalitén i den demokratiska processen. Aktivt deltagande ger medborgarna en insyn och 

kunskap i de politiska sakfrågor och därigenom kunna påverka o ha inflytande. Är man 

delaktig ser man andras uppfattningar vilket öppnar nya tankesätt hos medborgarna. Ett tredje 

kriterium är deliberation, dvs. Diskussion och ställningstaganden sker genom väl övervägda 

och sunda argument. Beslut skall fattas efter diskussioner och argumentering som är 

uppbyggda på saklighet och rationalitet23. 

 

Alla demokratier har ett parlament som står för den legislativa makten. Parlamentet har olika 

uppgifter: (1) stifta lagarna (2) bestämma finanspolitiken (3) kontrollera den exekutiva 

makten, regeringen och förvaltningen (4) representera folks intressen genom folkvalda 

representanter24. Konstitutionell kontroll är viktig i en demokrati som Hadenius beskriver den 

amerikanska utvecklingen av demokratin. Han nämner domstolarna som grundläggande  

faktor för att bevara demokratin och att se till medborgarnas rätt- och friheter inte kränks. 

Domstolarna har till uppgift att (1) på eget initiativ pröva lagars förenlighet med 

konstitutionen, (2) döma i ärenden där medborgarna anser att staten åsidosätter deras 

grundläggande rättigheter samt, (3) döma i kompetenstvister mellan olika myndigheter25. 

 

Domstolar och revisionsmyndigheter skall vara oberoende i förhållande till de som skall 

granskas. Deras angelägenhet grundar sig på värdet av insyn, ansvarsutkrävande och 

rättssäkerhet. Dessa oberoende myndigheter banar väg för öppenhet i det offentliga livet. 

Folket känner sig garanterade gällande relationen till den offentliga sektorn26. 

 

Tolerans för oliktänkandet och för minoriteter som jag nämnt ovan är till stor betydelse i det 

demokratiska sammanhanget. Ingen grupp får tillåtas att köra över en annan men toleransen är 

inte villkorslös till skydd för demokratin själv. Vissa antidemokratiska grupper som verkar för 

diskriminering och förtryck ska inte ha den demokratiska rättigheten att kunna sprida sina 

åsikter. Exempel i Europa och de flesta demokratierna är fientlighet hos vissa grupper mot 

invandrare överhuvudtaget och muslimer specifikt. Stater försöker skydda de minoriteter av 

alla former av diskriminering även om de ibland sker på en individuell nivå27.  

                                                                                                                                                         
22 Hadenius, Axel (2006): Demokrati en jämförande analys, Malmö: Liber. S.52 
23 ibid. S. 62-64 
24 ibid. S.92 
25 ibid. S. 114 
26 ibid. S. 122 
27 ibid. S. 149 
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Jämlikhet är ett viktigt kriterium i den demokratiska modellen som jag nämnt ovan. En 

inneboende jämlikhet innebär i grunden att alla människor har lika värde och den inneboende 

jämlikheten ligger först i förmågan att människor kan sitt eget bästa och utveckla en känsla 

för rättvisan. För det andra att hänsyn till varje människas intressen måste tas28. Jämlikhetens 

grundprincip är först och främst likheten inför lagen. Likhet inför lagen betyder inte att var 

och en har samma rättigheter och plikter, utan var och en ska få efter sina behov. Det betyder 

inte att alla ska skatta lika eller myndiga och omyndiga ska behandlas lika utan likhetsidén 

utesluter endast att man gör någon godtycklig eller orimlig skillnad. Exempel på detta att en 

myndighet inte kan skänka en personlig vän särskilda fördelar. Ett annat exempel av en mer 

allmän karaktär är att ställa en vis religiös grupp utanför lagen eller beskatta dem en högre 

skatt än alla andra. Således betyder jämlikhet att en allmän regel ska följas och att lagen ska 

tillämpas regelrätt efter sitt innehåll. Demokratins förhållande till jämlikhetsidén är att vi 

måste skilja mellan å ena sidan jämlikhet i politik och å andra sidan jämlikhet i ekonomiskt, 

socialt och kulturellt avseende. Demokratin förkastar allt som motiverar att den politiska 

makten kan tilldelas vissa personer framför andra. ”Den förnekar den enväldige kungens 

gudomliga rätt och ledarens ledarkall”, säger författaren.  Man kan visst erkänna att 

demokratin har också en elit som styr men till skillnad från det auktoritära styret så är eliten 

vald av folket och har dess tillit och är under dess kontroll. En annan ledande tanke i 

jämlikhetsidén är den är allas personliga och politiska frihet, det vill säga likhet i frihet. 

Autonomifriheten för alla är ett värde som eftersträvas i största utsträckning29.  

 

Rättssäkerheten är en grundläggande nödvändighet i en demokrati. Rättssäkerheten utgör 

garantin för den politiska friheten. Alla rättigheter och friheter garanteras av rättssäkerheten. 

All förvaltning utövas i enlighet med förut fastslagna rättsregler och efterföljande kontroll av 

oberoende domstolar. Rättssäkerheten är inte bara demokratins tekniska förutsättning utan 

även något som kan värdesättas i sig30. 

 

Allas lika värde är som nämnts tidigare ett grundelement i den demokratiska modellen och 

därför är kvinnans ställning av stor betydelse. Antagandet om att de vuxna är kvalificerade att 

styra sig själva kallas ”den starka jämställdhetsprincipen”, eller ”lika kompetens”. Folket i en 

demokrati är både män och kvinnor och båda är kvalificerade att delta i kollektiva beslut som 

                                                 
28 A. Dahl, Robert (1999): Demokratin och dess antagonister, Stockholm: Ordfront. S. 133 
29 Ross, Alf: (1967): Varför Demokrati. Stockholm: Santèrus. S. 136-138 
30  ibid. S. 134-135 
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är bindande för sammanslutningen och har betydelse för medlemmarnas bästa eller intressen. 

Folket, ”demos”, eller medborgarkollektivet är fullmyndiga medborgare. Icke fullmyndiga 

medlemmar är bara barn, mentalthandikappade och icke bofasta utlänningar. Barn och mentalt 

handikappade är inkompetenta att styra sig själva. Demos är alla vuxna som är underställda en 

stats lagar31.  

 

Åtskillnad mellan stat och kyrka skapade en het debatt i demokratiländerna där liberala partier 

verkade för ett borgligt styre bort ifrån den kyrkliga dominansen som varade i århundraden. 

Uppgifterna om utbildning blev statens ansvar och kyrkans roll begränsades skarpt. På senare 

år har demokratländerna skilt kyrkan från staten och den gudomliga lagen är inte längre den 

legislativa och juridiska källan utan det sunda förnuftet32. 

 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta de viktigaste punkterna i en demokratisk modell gällande 

de valda frågorna styrelseskick och rättssystem. Styrelseskicket i en demokrati är legitimt då 

folket genom sin rösträtt väljer fritt, direkt eller indirekt, representanter (parlamentarism, 

legislativa makten) som genom konsensus eller majoritet stiftar lagar, tar beslut om 

regeringen (verkställande makten) och senare kontrollera den. Folket i en demokrati är 

suveränt, ”folkets suveränitet”. Rösträtten ger folket politisk jämlikhet då ingens röst väger 

mer än en annan. Jämlikhetsprincipen går ut på att alla människor är lika värda. Rättvisa och 

frihetär är viktiga kriterier som skall garanteras av styrelseskicket i en demokrati. 

Rättssäkerheten garanteras av ett fungerande rättssystem (dömande makten) som garanterar 

medborgarna likhet inför lagen och den politiska friheten. Alla rättigheter och friheter 

garanteras av rättsäkerheten.   

 

2.3 Demokratins utbredning 
 

Idag har demokratin vunnit många länders förtroende och vi har sett starka demokratiska 

influenser världen över. Bland annat har, sedan 1980, 33 militärregimer världen över, ersatts 

av civila regeringar och så mycket som 47 stater har demokratiserats. Och enligt Förenta 

Nationerna klassas 82 utav drygt 200 stater som demokratier. Det ska även tilläggas att 57 % 

                                                 
31 A. Dahl, Robert (1999): Demokratin och dess antagonister, Stockholm: Ordfront. S. 151-153 
32 Hadenius, Axel (2006): Demokrati en jämförande analys, Malmö: Liber. S. 161 
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av världens befolkning lever i demokratier, vilket är fler än någonsin tidigare i världshistorien. 

Det bör ses som mycket positivt.  

 

Även islamistiska organisationer har sedan 1980- och 1990-talen engagerat och stött en 

demokratisering. De främsta målen har varit att nå en demokratisering av samhällssystemen, 

organisations- och åsiktsfrihet och uppnå mänskliga rättigheter. Men trots att man de senaste 

20 åren har sett flera demokratiska influenser så präglas många muslimska stater fortfarande 

av förtryckande regimer och grova kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter. Och om man 

ser till de flesta länder där islam fungerar som dominerande religion så präglas dem inte av 

demokrati. 

 

Av arabvärldens 22 länder, som tillsammans har mer än 280 miljoner människor så är det 

endast Libanon som kan räknas som en demokrati. Och även Libanon är ingen självklar 

demokrati, det måste ses efter inbördeskriget och försoningsprocessen. Men enligt World 

Values Survey har arabvärlden globalt sett den mest demokratiskt sinnade befolkningen. Så 

avsaknaden av demokrati speglar inte den folkliga synen av demokratiska styrelseformer. I 

sina undersökningar var länder som Algeriet, Egypten, Jordanien och Marocko med och 65 % 

av respondenterna i arabvärlden höll med om att ”demokrati är bättre än någon annan 

styrelseform”. Även avståndstagandet för auktoritära ledare var störst i arabvärlden med hela 

80 % som ställde sig negativa till detta.33  

 

                                                 
33 Gardell, Mattias (2006): Bin Ladin I Våra Hjärtan. Stockholm: Leopard. S.173-178 
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3. ISLAM, SHARIALAGEN OCH UTVECKLINGEN INOM 
POLITISK ISLAM UNDER 1900-TALET 
 

Det är möjligt att inte alla känner till vad islams grundprinciper är och vad den står för. Jag 

tänkte redogöra för läsarna några grundläggande fakta om islam och dess huvudprinciper så 

att läsaren kan få insyn på ämnet som helhet. Jag kommer också att presentera sharia lagen, 

det juridiska systemet i den islamiska doktrinen och bara de omstridda frågorna och de som 

berör mitt ämne, kommer att belysas. Jag kommer att berätta om avislamiseringen som skedde 

i början av 1900-talet vilket jag anser som viktigt för arbetet. Det jag ville belysa av det 

stadiet är att demokratin hade goda chanser att lyckas i den muslimska världen men snarare 

blev det en annan fas senare på 1970-talet i en motsatt riktning och en återislamisering 

skedde. De muslimska tänkarna hade en stor påverkan på hur politisk islam utvecklades från 

att förlora anhängare till att få folket tror på deras nya tankar och förnyelser. Jag kommer 

nedan att redogöra utförligt hur både avislamiseringsfasen i andra punkten och 

återislamiseringsfasen i den tredje punkten utvecklades och varför. I den fjärde punkten 

kommer jag att berätta om hur relationen mellan islam och demokratin såg ut under 1900-talet 

vilket är viktigt eftersom den ger läsaren en syn på att hur utvecklingen såg ut från 

avislamiseringsfasen till återislamiseringen. 

 

3.1 Islam Några grundläggande fakta 
 

”Ordet islam brukar ofta förknippas med underkastelse och lydnad, men det är ett mångtydigt 

begrepp.” Det kan betyda mycket annat exempelvis, fred, frid, harmoni, balans, rättvisa och 

rättfärdighet34. Islam är en stor samling av historier om Muhammed och hans följeslagare 

(sahaba), ritualer som kan följa ens dagliga liv, regler och ord som ger mening åt dem som 

finns i världen. Islams monoteistiska budskap var och är en kärnpunkt i den muslimska 

religionen. Muslimer i enkel mening är människor som ser och räknar sig själv till muslimer 

och har uttalat trosbekännelsen. Men det finns andra som gör (takfir), det vill säga att förklara 

muslimer till icke muslimer, otrogna eller kättare35. 

 

                                                 
34 Fazlhashemi, Mohammad (2008). Vems Islam: De kontrastrika muslimerna. Stockholm, Norstedts. S. 15 
35 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article351605.ab Haraldsson Anders 
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Man kan inte beskriva islam som en enhetlig idétradition för att islam består av ca en miljard 

muslimer som är grupperade efter olika tolkningar. När man frågar sig vad islam är så får man 

ett svar, vems islam? Uppfattningarna är annorlunda tack vare olika uppfattningar bland 

muslimer och till och med icke muslimer. Grundmässigt kan man säga att islam har tre olika 

kunskapskällor: texter, traditioner och nutida teologi. Man kan inte utgå från att islam är bara 

heliga texter för de andra faktorerna var grundläggande gällande islams utveckling.36 

 

Koranen, den heligaste skriften i islam uppenbarades för Muhammed på 600 talet efter 

Kristus. Profeten dikterade texten för skrivare som skrev ner verserna som samlades i en bok 

efter Muhammeds död. Koranen är oföränderlig och passar alla människor, tider och platser. 

Den är skriven på arabiska. Omkring en tiondel av muslimerna är araber och även araber har 

svårt idag att förstå den urgamla arabiskan Koranen är skriven på. Vissa kan läsa texten 

utantill utan att förstå en del eller till och med något av den. Koranlärare har fått makt genom 

tiderna tack vare människors behov att förstå textens innehåll. De kan säga att allt som de 

rekommenderar står i koranen, för många muslimer vet inte ens vad det står där. En stor del 

av det stöd man använder kommer från Muhammeds sunna (Muhammeds tal och handlingar). 

Alla regler och handlingar för muslimer måste legitimeras genom hänvisning till Koranen och 

sunnan. Vissa av muslimernas handlingar kommer inte från de muslimska skrifterna men den 

kulturella påverkan gjorde att vissa muslimer blandar ihop det som är islamisk och kulturell37. 

 

Koranen är fullkomlig hos muslimerna. Den är ett under, en bok utan brister som 

uppenbarades för Muhammed från Gud för att människor ska lära känna honom och hans 

vilja. Muhammed är den nästa viktiga gestalten inom islam. Hans liv (sunna) är ett föredöme 

för alla människor. Han gjorde inget fel under sitt liv och därför ska man ta honom som en 

förebild. Koranen innehåller islams budskap och Muhammeds sunna är en vägledning för alla 

människor38.  

3.2 Sharialagen: den islamiska rättsordningen 
 
Sharia är den gudomliga lagen i den islamiska idé- och tanketraditionen. Den är ett praktiskt 

system för Gudslagar som uppenbarades i koranen. Fiqh är ordet för den islamiska 

rättstraditionen och fungerar genom tolkning och tillämpning av koranen och Muhammeds 

                                                 
36 N. Schlyter, Birgit (2005). Dragomanen. Stockholm: Istanbulinstitutets kansli. S.28 
37 http://www.religion.gotland.se/islam.htm  
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sunna (tal och handlingar).39 Koranen som uppenbarades för Muhammed mellan 610-632 

enligt vår tidräkning har den högsta auktoriteten i islamisk rättstradition.40  

 

Det arabiska ordet sharia har olika betydelser. Ibland kan det betyda wahy, uppenbarelse och i 

andra fall som din, religion. Ordet används som beteckning för den islamiska rättstraditionen, 

(”shariarätt”), eller brukas med samma innebörd som fiqh, (”jurisprudens”), den muslimska 

traditionen av rättspraxis och metoder att härleda regler från rättskällorna. Avleder vi ordet till 

tashri` så blir innebörden ”lagstiftning”. Sharia innehåller olika rättstraditioner beroende på 

vilken rättsskola man följer. Det finns huvudsakligen fyra sunnitiska rättsskolor och en 

shiitisk. Det är inte viktigt att gå in på vad de skolorna står för och vilka skillnader det finns 

mellan dem men nämnde dem för att säga att den delen av sharia lagen går att reformera 

eftersom den har olika tolkningar.41  

  

Domsrätten, jurisdiktionen, det vill säga rätten att döma och straffa, tillfaller Gud i en islamisk 

modell fast det måste finnas en fungerande stat för att praktisera dessa Gudslagar.42 Enligt 

FN-deklarationen så är staten och dess organ sekulära även om det inte sägs direkt. I artikeln 

21:3 står att ”folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet”. Folkets 

suveränitet är kärnan inte Gudssuveränitet. I den islamiska doktrinen tillfaller suveräniteten 

Gud men människan är Guds ställföreträdare på jorden som kan tolka Gudsvilja. En intressant 

fråga väcks här: är det folkviljan (”folkets röst är Guds röst”) eller är det specialisterna 

(fuqaha, de rättslärda) som ska tolka Gudsvilja? I det första fallet skulle det bli förenligt med 

FN- deklarationens premiss men inte i det andra.43 

 

Äktenskapsreglerna har länge varit omdebatterade i både den västerländska och den 

muslimska världen. Ur jämlikhetens princip, kan man hävda att polygami, månggifte är 

ifrågasatt då bara mannen tillskrivs den rätten och inte kvinnan. I sura 4: (3f./3) står: 

 

Om ni är rädda att inte handla rimligt med de faderlösa, så gift er med vad som är gott för er av 

kvinnorna tvåfalt och tre och fyra, men om ni är rädda att inte handla rättvist (med dem) så en enda, 

eller det som er högerhand besitter. Detta är lämpligare så att ni inte handlar rättvist. 

                                                                                                                                                         
38 Hedin, Christer (2006). Islam och Västerlandet: Möten, Myter och Motsättningar. Stockholm, Dialogos. S. 71 
39 Hjärpe, Jan (2005). Sharia: En gudomlig lag i en värld av förändring. Stockholm. Norstedts. S. 7 
40 ibid. S.47 
41 ibid. S.30-32 
42 ibid. S. 18 
43 ibid. S. 28 
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Kvinnorna ska behandlas rättvist, kvinnorna ska ha samma rättigheter. Men detta används 

också som argument mot polygamin. Det heter i sura 4:129/128: 

 

Och ni kommer inte att kunna vara rättvisa era hustrur emellan, även om ni önskade det. 

 

Äktenskap med icke muslimer förklaras i texten 2:221/220 f. som blir en generell regel: 

 

Gift er inte med polyteistiska kvinnor förrän de blivit troende. En troende slavinna är förvisso bättre 

än en polyteist, även om hon väcker er beundran. Och låt inte polyteister gifta sig med era kvinnor 

förrän de blir troende. En troende slav är förvisso bättre än en polyteist även om han väcker er 

beundran. Dessa inbjuder till elden (helvetet) men gud inbjuder till lustgården. 

 

Av texten läser vi att muslimska män inte får gifta sig med icke troende kvinnor förrän de blivit 

troende. Även muslimska kvinnor får inte gifta sig med icke troende män men det förekommer 

i en senare vers att män får gifta sig med kvinnor som inte är muslimer vilket muslimska 

kvinnor inte får. Kvinnor av bokens folk är tillåtna, det vill säga som har en helig bok, kristna 

och judar. I texten 5:5/7 framgår:44 

 

Tillåtna är ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som fått boken före er, när 

ni gett dem deras ”lön”, i det ni är ärbara, inte otuktiga och som inte tar mätresser. 

 

Här kan man läsa att en åtskillnad dras mellan muslimer och icke muslimer samt mellan den 

muslimska mannen och kvinnan. Jag tog upp den frågan för att diskutera jämlikhetsprincipen 

och inte jämställdhet. Det finn ett annat område där det görs åtskillnad mellan muslimer och 

icke muslimer. I sura 9:29 står det: 

 

Strid mot dem som inte tror på Gud och inte på den yttersta dagen och som förbjuder vad Gud och 

hans Sändebud har förbjudit, och inte utövar sanningens religion, av dem som givits skriften, intill 

dess de ger jizya (tribut) från en hand och de är förödmjukade/undergivna.   

 

Texten kan tolkas på radikalt olika sätt men den traditionella tillämpningen är att den syftar på 

dem som fått skriften före Muhammed alltså i första hand kristna och judar men senare 

innefattade sabier och zoroastrier. Bokens folk ska betala jizya (skatt) som kompensation för 

att de inte deltar i krig, det vill säga inte behöver göra militär tjänst i det muslimska riket. Men 
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en fråga väcks här, vad händer med ”polyteisterna” som inte kategoriseras av dem 

ovannämnda kategorierna? Versens senare del markerar att bokens folk ska betala med 

undergivenhet vilken förklaras genom att de lyder under den muslimska staten. Den 

diskriminerande regeln kan nog följas med det så kallas ”Omars statuter” (bokens folk fick 

inte bära en viss klädsel och särskilda märken) men de reglerna hör till den senare 

rättsutvecklingen och nämns inte i koranen.45 

 

Religionsfrihet är också en omstridd fråga då koranen kategoriserar muslimer, bokens folk 

och icke troende i olika kategorier. Men här tänker jag diskutera religionstillhörighet och 

sharia lagens syn på den. FN-deklarationen definierar religionsfrihet i artikel 18: ”Denna tro 

innefattar frihet att byta religion eller tro…”. Den definieringen krockar med hur 

rättstraditionen har behandlat den frågan. Apostasi, avfall från islam, är förbjudet och en 

avfälling kan till och med straffas med döden om han inte återkonverterar.46 Det är nämnvärt 

att säga att koranen inte kom med något straff för apostasi. I sura 2:256/257 står det: ”inget 

tvång i religionen” och i en annan sura 2:217/214 behandlas frågan och visar att ett juridiskt 

straff inte nämns: 

 

(…) men den som skulle avfalla bland er från sin religion och han skulle dö som otrogen, dessa, 

deras handlingar är förspillda i (denna) världen och den andra, och dessa är eldens kamrater (= 

helvetets invånare) och de kommer att förbli i den47 

  

3.3 Avislamiseringen 
 

Muslimerna och europierna hade en tidig kontakt som började till och med sedan islams 

uppkomst. Grekernas vishetslära var dominerande i hela mellanöstern och den anammades av 

muslimerna. Läran om förnuftet användes för att skapa en förståelse av gud och för att skapa 

en balans mellan teologi och filosofi. Det största muslimska riket, osmanska riket, var i direkt 

kontakt med europier då de erövrade en stor del av Europa. Efter stora framgångar på 1400 

och 1500 talet framstod den islamiska osmanska modellen som framstående. På 1700 talet 

vände det sig och europiernas kunskaper och framgångar sågs som ett föredöme i det 

osmanska riket. Trotts känslan för europiernas försprång förnekade osmanerna deras 
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utveckling och såg bara den militära framgången som ett mönster att följa. Alla politiska, 

sociala, ekonomiska och kulturella framgångarna förkastades. I imperiets utkanter exempelvis 

Arabien sågs den osmanska nedgången som en naturlig utveckling av osmanernas icke 

islamiska handlingar. Varken de otrogna osmanerna eller europierna sågs som ett föredöme 

att efterlikna och en återgång till den sanna islam krävdes. Muhammed Ibn Abd Al-wahhab 

(1703-1792) som verkade i den arabiska halvön ansåg att en återgång till islam som var under 

Muhammeds tid på 600 talet är den enda rätta lösningen på muslimernas nedgång48. 

 

Muslimska resenärer som hade rest i väst under 1800 talet fick en annan syn på hur 

rättsäkerheten och de individuella fri- och rättigheterna spelade en stor roll i västs utveckling. 

Handelsmän, diplomater och gäststudenter medlade en positiv bild om väst. En ny bild av 

Europa gav insteg i det politiska och kulturella livet i muslimska världen49. 

 

Osmanska riket förlorade första världskriget och hela imperiet föll samman och styckades upp 

i bitar. Europierna tog över de länderna som var under det osmanska styret. 1923 uträttades 

Turkiet och dess ledare Kemal Ataturk avskaffade kalifatet och hela den islamiska modellen. 

Både Ataturk och Irans despot Riza Pahlavi visade ett stort intresse för den europeiska 

modellen. Arabvärlden delades i olika länder och koloniserades av England och Frankrike. 

Nationalismen fick mer utrymme i samhälls livet, förvaltning och administration. Tron på 

ländernas härskare skulle ersätta tron på religion. Avislamisering och modernisering var 

viktiga projekt för de flesta ledare i muslimska världen. Några exempel på detta var 

utrensning av religiösa ledare från statliga anställningar, förbud för statsanställda att bära 

klädsel som var religiöst präglad, förbud mot religionens undervisning i skolorna samt att 

religiösa ceremonier förklarades olagliga med motiveringen att de var omoderna50. 

 

Mellan 1945 och 1965 fick alla muslimska stater sin självständighet efter en lång kamp med 

kolonialmakterna. Nya regimer uppstod och majoriteten av dem anammade en sekulär politik 

med influens av den turkiska kemalismens, efter Turkiets landsfader Kemal Atatürk, syn på 

islam som ”bakåtsträvande” och ”omodern”. Islamiska institutioner underordnades de 

moderniserade institutionerna trots att konstitutionerna innehöll en plikt att hänvisa till Islam. 

                                                 
48 Fazlhashemi, Mohammad,(2005): Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare. 

Lund, Studentlitteratur. S. 11-12    
49 ibid. S. 16 
50 ibid. S.39-40 
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Den plikten var ganska begränsad angående de flesta områden till exempel ekonomi, politik, 

utbildning, och juridik. Man ville inte att religionen skulle få något inflytande utan religionen 

hänvisades till den privata sfären. De stater som avskaffade shariadomstolarna helt, behöll 

rättssystemet från den koloniala tiden som begränsade deras inflytande på familjrätten och 

privatmoralens områden51. 

 

3.4 Återislamiseringen efter 1970 talet 
 

Fundamentalismen inom islam ökade i kraft sedan början av 1970 talet påverkat av en ökad 

fundamentalism av de flesta religiösa traditioner, judendom, kristendom med flera. 

Fundamentalistiska muslimer började ställa krav på de sekulära regimerna som hade makt 

över nästan hela den muslimska världen. De ville påverka både inrikespolitiska och 

internationella frågor. Islam bör hamna i centrum i det politiska livet krävde de flesta nutida 

centrala muslimska tänkare. Revolutionen i Iran år 1978, var en produkt av den islamisering 

som skedde i mellanöstern. Den politiska utvecklingen i Iran fick en stor betydelse och den 

iranska modellen blev ett riktigt hot för övriga muslimska regimer. Religiösa ledare fick mer 

att säga till om det politiska livet. Revolutionen hade en antivästlig anda och började sprida en 

känsla av förändring i alla muslimska länder där korruption och repressiva regimer 

dominerade. Både muslimska och västliga länder stödde Saddam Husseins regim i kriget mot 

Iran. Man lyckades stoppa spridningen av den iranska revolutionen men misslyckades med att 

stoppa den islamistiska idétradionens pånyttfödelse och spridning. De religiösa känslorna 

stärktes hos de flesta muslimer och en mobilisering mot makthavarna blev allt vanligare. Alla 

muslimska länder fick starka islamistiska rörelser och organisationer i olika former. En 

islamistisk agenda blev också aktuell hos de rörelser som ville genomdriva sociala, politiska, 

kulturella, juridiska och ekonomiska reformer inspirerad av de islamska föreskrifterna.52 

 

Despotiska regimer kände sig hotade av de sociala, kulturella och politiska processer 

islamisterna framställt och började genomdriva parademokratiska reformer för att undergräva 

islamisternas maktställning. Men dessa åtgärder skulle komma att hota till och med deras 

egen maktställning vilken gjorde dessa parademokratiska reformer till ett tveeggat vapen. 

Islamismen var inte en enhetlig politisk ideologi utan olika grupper uppstod med olika 
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politiska mål och olika politiska program. Vissa sociala rörelser gick en demokratisk väg, 

andra ville genomföra radikala politiska förändringar genom revolution dessutom fann de 

jihadistiska grupper som använde terrorism som främsta medel för att påverka situationen i 

olika länder och i förlängningen också skapa en ny världsordning53. 

 

Islamismen gav en negativ beskrivning av den moderna och sekulariserade västerländska 

kulturen och använde en hård propaganda för att svartmåla dess normer demokratin, kvinnans 

självständighet och den moderna livsstilen. Efter 1970 talet blev den västliga politiska, 

sociala, kulturella och ekonomiska modellen förkastlig i olika muslimska länder. Muslimska 

länder som anammade västliga normer kritiserades öppet. Islamistiska proteströrelser krävde 

politiska fri- och rättigheter i islams namn och propagerade mot den bristande ekonomiska 

snedfördelningen i sina samhällen och den utbredda korruptionen hos sina regeringar. Brist på 

socialt skyddsnät, avsaknad av rättsäkerhet och olika orättvisor stärkte islamisternas krav på 

en förändring. En islamistisk revolutionär modell blev en ersättning för andra tidigare 

modeller av revolutionära kampideologier, både socialistiska och nationalistiska.  

 

Bristen på demokrati i de muslimska samhällena orsakade en utveckling bort från nationalism 

och socialism och sekulär statsmakt hän mot en allt starkare trend av islamisering. Kritiken 

riktades mot väst på grund av dess stöd till de despotiska regimerna i den muslimska världen. 

Västländerna stod för imperialism, amerikansk nykolonialism och neokonservativ 

globalisering, ansåg islamismen. Västerländska företag ansågs vilja utnyttja muslimernas 

naturtillgångar, fram för allt oljan. Väst och USA i spetsen anklagades att ha planer på en 

etablering av en ny värld där västerländska normer skulle få överhöghet över den muslimska 

världen. Den egyptiska presidenten Anwar Alsadat kritiserades inte bara för maktmissbruk, 

politisk förtryck och korruption utan för att väst hade för stort inflytande över den egyptiska 

politiken. Ayatollah Khomeyni förkastade efter 1978 den lag som gav amerikanska 

medborgare i Iran en rättslig immunitet och räknade denna gamla lagstiftning från Shahens 

dagar som en kränkning av landets suveränitet. Khomeyni legitimerade sin kritik med 

hänvisning till islam och koranen54. 
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Det talas om islamisering på olika sätt. Muslimska reformister och traditionalister ser på 

frågan från olika synvinklar. Traditionalister (som ofta grundar sig på fundamentalistiska 

islamiska reformatörers tankar och idéer, se nedan kapitel 4) betonar vikten av återförande av 

gamla islamiska institutioner och bruk utan någon förändring, exempelvis islamiska lagar och 

straff, beslöjning av kvinnor, särskilda inrättningar för män och kvinnor och särskild ställning 

mot icke muslimer. Man följer bokstavligen islam med tanke på att koranen är guds ord och 

passar alla människor, tider och platser. Det finns inget hinder för förening mellan islam och 

vetenskap och teknik. Det är kanske nämnvärt att säga här att ett stort antal av medlemmarna i 

både de radikala och måttfulla religiösa rörelser är naturvetenskapligt, tekniskt och medicinskt 

utbildade. 

 

Reformisternas syn på islamiseringsprocessen (som ofta grundar sig på reformistiska 

islamiska reformatörers tankar och idéer, se nedan kapitel 4) är däremot mer dynamisk och 

kreativ, och bygger på en mer historisk förståelse och av dynamiken i islams utveckling. De 

arbetar för an assimilering mellan islams lagar å ena sidan och bruk och institutioner från 

främmande källor å andra sidan, förutsatt att de inte strider mot islam. Samma implementering 

har egentligen gjorts många gånger i de muslimska ländernas historia vid islams ankomst till 

olika länder och kulturer. Både den islamiska juridiska traditionen och muslimska regeringar 

anammade befintliga lagar från andra kulturer, Arabien, Bysans och Persien, argumenterar 

reformisterna sina uttalanden. Reformisterna grundar sina argument på att nya problem 

uppstår med den mänskliga utvecklingen och nya lösningar bör användas, med inspiration av 

koranen och selektiva lån från det internationella samfundet. De är fortfarande kritiska mot 

den västerländska modellen men inte fientliga. Allt de söker är att modernisera islam så att 

man inrättar ett fungerande islamiskt men modernt samhälle – inte en generell 

occidentalisering.55 

 

Islamiseringen har skett genom olika rörelser. De gemensamma nämnarna som de olika 

islamiseringsrörelserna hade var först och främst att börja islamisera samhället. All politisk, 

kulturell, ekonomisk, social, rättslig och andra former av verksamheter ska präglas av en 

tolkning av islam. Vi finner exempelvis ett förbud av all försäljning av alkohol i Irak, den 

”demokratiska regeringen” i Irak har godkänt islamisternas krav på islamiska regler i 

                                                 
55 L. Esposito, John (2001): Islam den raka vägen. Lund, Studentlitteratur. S. 309-310 



 

 

 

28 

samhället. Det visar hur stark påverkan islam hade fått i Irak på senare år.56Detsamma gäller i 

flera andra länder. En annan gemensam nämnare var att alla islamiska grupper fyller ett 

tomrum i samhällen där regeringarna inte tar ansvar för ett skyddsnät åt medborgarna. Olika 

institutioner har skapats av islamister där de hjälper människor i nöd. Många projekt 

tillhandahåller arbeten och ekonomisk hjälp till många fattiga. En tredje gemensam nämnare 

är att alla grupper ser på västerländsk kultur som ett verkligt hot mot den islamiska 

identiteten. Den västerländska universalismen (tanken att alla människor ska vara juridiskt 

och politiskt likställda, både kvinnor och män, oavsett religion, kultur och nationalitet) har 

ingen samhörighet med den islamiska kulturen. Islamiseringsrörelserna ser på globaliseringen 

som en annan form av imperialism och för att skapa nya konsumenter åt de västerländska 

storföretagen.  

 

Islamiseringen har kommit i olika vågor i nästan alla muslimska länderna och med olika 

grader och former. Det finns olika aspekter av islamiseringsprocessen och hur den skall ske i 

ett samhälle. Olika grupper har olika politisk agenda för hur de olika aspekterna skall drivas. 

De viktigaste aspekterna är: 

 

• Politisk islamisering: politiskt maktövertagande och skapandet av en islamisk stat. 

• Juridisk islamisering: införandet av juridiska lagar utifrån shari`a lagen. 

• Social islamisering: skapa ett skyddsnät i samhället efter islamisk agenda och som 

garanterar de svaga en bättre ställning. Alla medborgare skall efterleva de islamiska 

sedligheterna och de moraliska normerna som finns i islamisk tradition. 

• Kulturell islamisering: skapa en islamisk identitet skall skapas med satsning på 

språkbruk och val av livsstil.  

 

Islamisterna vill skapa ett utopiskt samhälle med en muslimsk identitet med dess dygder och 

värdegrund som den västerländska kulturen saknar. Ayatolla Khomeini beskriver ett islamiskt 

samhälle på följande sätt: ”I ett land som organiseras i enlighet med islams lagar och 

föreskrifter kan man redan efter ett par år avveckla polis- och rättsväsenden, ty i ett sådant 
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samhälle råder absolut rättvisa och människorna är så nöjda med samhällsordningen och har 

en sådan hög moralisk nivå att de inte ser någon anledning att begå brott.”57 

 

3.4 Islam och Demokrati 
 

Kontakten mellan muslimska länder och Europa på 1800-talet gjorde det möjligt för 

demokratiska inslag att komma in i den muslimska världen. Många muslimska tänkare 

förankrade idén om någon form av demokrati inom islam, bland annat genom att visa på 

likheter med den islamiska människosynen om allas likhet inför Gud och andra 

grundläggande idéer i islamisk idé- och tanketradition. Men tänkarna kunde samtidigt ha 

reservationer emot vissa delar av demokratin. 

 

En likhet som man ofta förde fram var att rådslag, shura, som går att finna in i koranen, eller 

samstämmighet, ijma, förhandling, tahkim, lojalitetssed, bay’a, som båda har använts i 

islamisk rättstolkning och tradition går att ses som likvärdiga med parlamentarism och 

majoritetsstyre. Man ansåg då att islam kunde ses som förenlig med demokratins 

grundföreställning och som något som inte är främmande för den muslimska traditionen. 

Vissa ansåg till och med att det genom dessa argument borde ses som att demokratin började 

inom islam genom användandet av just rådslag och samstämmighet. I dagens samhälle kan 

man hitta dessa argument hos bland annat Muslimska brödraskapet, som vill islamisera 

Egypten.58  

 

Hos de sekulära tänkarna inom islam kan man hitta många kritiska argument när det gäller 

jämställandet av shura och demokrati. En som tar upp sådan kritik är libanesisk-brittiske 

tänkaren Albert Hourani. Enligt Hourani saknade allmänheten insyn och inflytande över 

makthavarnas beslut. Det trots att dem var valda genom rådslag. Efter valet av kalifen 

upphörde allmänhetens inflytande och kalifen kunde kontrollera allt. Shura ses, av sekulära 

tänkare, som en religiös styrelsefrom som strider mot demokratins grundläggande regler.59  
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Bland muslimska nytänkare finns den iranske skriftlärde Mojtahed Shabestari som skriver att 

det i islams urkunder inte finns någon särskild styrelseform. Han menar att profeten 

Muhammed anpassade sig efter den traditionen som var rådande i arabvärlden. Det han vill 

förmedla är att islam inte avgör vilken styrelseform som skall råda i ett muslimskt land. 

Shabestari hänvisar till att det som går att utläsa i Koranen är tanken om rättvisa. 

Styrelseformen måste värna om rättvisan och han anser att detta enbart kan ske i en 

demokrati. Det som är gemensamt för en auktoritär sekulär styrelseform eller en islamistisk 

och salafitisk tolkning av islam är att dessa utgår ifrån icke-modern människosyn där man gör 

skillnad på människor på grund av exempelvis kön och religiös tillhörighet.60  

 

Den iranske muslimske filosofen Abdulkarim Sorush samtycker med Shabestari men lägger 

även till tanken på individuella och samhälleliga friheten, yttrandefrihet, rättssäkerhet och det 

civila samhället. Ingen bör kunna inskränka dessa rättigheter med hänvisning till religiösa 

omständigheter. Han anser att man måste reformera de shari’a-lagarna som utgör ett hot mot 

mänskliga rättigheter och demokratin. Fria val ses som en del av det civila demokratiska 

samhället men får inte bli så centrala att islamistiska grupper tar makten för att föra en icke-

demokratisk politik. En reformering av shari’a är nödvändig och skulle inte bryta mot islam 

eftersom att tolkningen av shari’a bygger på mänskliga reflektioner. Exempel på icke-

demokratiska shari’a-lagar är stening för äktenskapsbrott, amputation av kroppsdelar för 

stöld, dödsstraff för hädelse eller byte av religion.61 De lagarna är inte förenliga med den 

demokratiska modellen vi är vana med i västvärlden.  

 

En mycket central del inom islam är koranen och dess betydelse. Radikala och salafitiska 

grupper har ett formalistiskt perspektiv, vilket betyder att dem uppfattar Koranen som Guds 

eviga ord och som något som gäller för all framtid. Gemensamt är också att dem förkastar 

demokrati och ser det som något negativt för muslimska anhängare. Muslimska nytänkare 

väljer istället att fokusera på att korantexten hade kopplingar till de förmoderna 

samhällsstrukturen och dess traditioner, vilket innebär att texten anpassades till den tiden den 

kom i. I vår tid kan texten anpassas med de samhällsstrukturer vi har idag, vilket kan bana väg 

för demokratins grundföreställningar.62 
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Tänkare som har tagit till sig den sistnämnda teorin är bland annat Abu Zeid som poängterar 

att korantexten kan revideras, eftersom den har historisk karaktär, som exempel tar han upp 

slaveriet som fanns innan islams uppkomst och regler och rekommendationer kom i koranen i 

form av reglering. Ett annat bevis är koranverserna som förändrades efter platsen. Abu Zeid 

anser att koranen domineras av den häftiga polemiken med andra religioner i Mekka, fokus i 

verserna ligger på att framhäva monoteismen och tanken på den enda Guden. I verserna från 

Medina präglas däremot utav sociala och rättsliga frågor, eftersom det var under den tiden 

som det nyetablerade muslimska samhället utformades. Ett tredje bevis är det gudomliga 

arabiska språket som koranen är skriven på. Abu Zeid anser att Gud talar till människan på 

människans vis och på det rådande språket för att människan skulle förstå.63  

 

I detta sammanhang bör man ta upp möjligheterna som finns att anpassa och förändra 

sharialagarna till dagens moderna samhällen för att på så vis lyckas skapa en demokrati. Jag 

kommer att ta upp två exempel, det första handlar om kvinnans arvsrätt och det andra handlar 

om skilsmässan. Vad det gäller kvinnans arvsrätt i islam så är hon enligt koranen berättigad 

halv arvsrätt. Innan islams uppkomst dock hade kvinnan ingen arvsrätt alls. Att islam valde att 

införa halv arvsrätt, vilket för tiden var positivt för kvinnan, berodde på att om en dotter giftes 

bort och sedan fick ärva så gick arvet inte längre till den egna stammen utan till mannens 

stam. Detta ansågs kunna skapa konflikter. Efter införandet av halv arvsrätt tog man bort allt 

försörjningsansvar hos kvinnan, för att underlätta och förbättra för kvinnan. Liknande 

exempel kan man se när det gäller skilsmässa inom islam. Kvinnan har det betydligt sämre än 

mannen, sett med västerländska mått. Men innan islam kunde en man fördriva sin hustru 

enkelt genom att uttala ett antal fraser. Kvinnan blev då ett lovligt byte för andra män. Men 

islam gick emot detta och gav kvinnan rätten att själv bestämma vad hon ville med sitt liv 

efter skilsmässa. Det man kan se i exemplen är att bestämmelserna var framsteg för sin tid, 

jämfört med hur läget var innan islam. Men i dagens samhällen är det inte längre så och därför 

är behovet stort att göra nytolkningar och anpassa bestämmelserna efter rådande 

världslägen.64   

 

Om man ser till de kriterier som finns för att vara en demokrati så är det inte mycket som 

efterlevs i arabvärlden. Som styrelseform dominerar en maktfullkomlig exekutiv myndighet 
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som utövar total kontroll över alla andra statliga institutioner. Åsikts- och 

organisationsfriheten är övergripande starkt begränsad. Pressfriheten är ytterst begränsad över 

hela arabvärlden. Det är bara i Kuwait och Jordanien som man har sett delvis fria medier. 

Men även Jordanien inskränkte medierna och tog politisk kontroll vilket bidrog till att landet 

förlorade sin status om delvis fria medier och istället blev det icke fria medier, precis som i 

övriga arabländerna.65 

 

I nästa kapitel kommer jag att fortsätta tanken med att undersöka relationen mellan Islam som 

idé- och tanketradition och teorin demokrati enligt de centrala reformatörerna i den 

muslimska världen. Jag kommer att presentera de reformatörerna och deras tankar om hur 

islam är och hur den bör reformeras. Som jag nämnde tidigare så är tänkarna både 

fundamentalistiska och reformistiska reformister vilken vi kommer att läsa av texten.   
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4. POLITISKA ISLAM OCH DE REFORMATORISKA 
TÄNKARNA  
 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra de olika innovationerna som kom genom de olika 

tänkarna på 1900-talet. Dessutom kommer jag att undersöka om vilka demokratiska inslag det 

finns i deras islamiska politik. Styrelse skick och rättsordningen kommer huvudsakligen att 

undersökas. De nya tankarna som författarna lanserade bidrog till en bredare politisk islam 

och en återislamiserings våg som jag tidigare skrev om. Reform och modernitet är också 

viktiga inslag för en förändringsprocess. Jag kommer att redogöra hur författarna använder en 

demokratisk och modern terminologi om islam och de binder samman den moderna 

demokratiska terminologin med den islamiska.  

 

4.1 Reform och modernitet 
 

Reform (islah), förnyelse (tajdid) och återvändande till ursprunget (àwdah) var honnörsorden 

för den islamiska intellektuella kretsen. Renässanstänkarna fann ingen motsättning mellan 

islam och modernitet, religion och vetenskap eller teologins krav och människans förnuft. En 

utbildnings reform skulle dra makten över islamtolkningen från den skriftlärda eliten. Genom 

att återvända till den sanna islam som rådde under Muhammeds och de fyra rättledda 

kalifernas era, skulle islams vetenskapliga utveckling blir annorlunda.  

 

De nya islamistiska tänkarna kom under slutet av 1800-talet och senare. De flesta var 

utbildade i väst vilket gav de stora erfarenheter om hur den västerländska kulturen är 

uppbyggd. Här ska jag presentera några av de centrala islamiska tänkarna och deras syn på 

relationen mellan islam, som idé- och tanketradition, och demokrati. Tänkarna är 

huvudsakligen uppdelade i två läger: det första lägret är reformistiska reformatörer (de ville 

reformera islam genom en nytolkning och en västerländsk modell är inte uteslutet för dem). 

De reformistiska reformatörerna är Sayyid Ahmed Khan, Muhammed Iqbal, Rashid Rida och 

Ali Shariati. Det andra lägret är fundamentalistiska reformister (de ville reformera islam 

genom en återgång till den sanna islam och tillämpa islams grundföreställningar och 

sharialagen). Till det lägret tillhör: Muhammad Abduh, Sayyed Abu`l Ala` mawdudi, Hasan 

Al- Banna, Sayyed Qutb och Ayatollah Khomeini. Jag kommer inte att gå in i skillnaderna 
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mellan dem men ville presentera båda lägren i arbetet. Det kommer naturligtvis visas en del 

av skillnaderna i texten men syftet är fortfarande att undersöka de centrala tänkarnas syn på 

demokrati och dess koppling till islam eller tvärtom. 

 

Sayyid Ahmed Khan 
Den indiske Sir Sayyid Ahmed Khan (1817-1898) adlades av den brittiska kolonialmakten för 

sina tjänster. Han hade hängivet beundrat den brittiska kulturen och fördömde det muslimska 

upproret mot britterna. Han hänvisade till det släktskapet som finns mellan islamisk och 

kristen tradition. Han bad britterna att upphöra med att tvångskonvertera muslimerna och 

istället ger dem en politisk representation och rättvisa. För att motverka de mullornas tyranni 

grundade han det islamiska angloorientaliska universitetet i Alighra för att fostra upp nya 

islamiska renässanstänkare66. 

 

Sayyed Ahmad Khan var övertygad om att en ny tolkning (genom ijtihad) av islam bör ske 

för att muslimerna ska kunna överleva. För att säkra denna överlevnad verkade Khan för att 

förkasta den tolkningen som kom under medeltiden och en acceptans av den västerländska 

kulturen var inte uteslutet. Med islam finner vi relevans med det moderna livet, hävdade han. 

Islam är förnuftets och naturens religion och det finns ingen motsägelse mellan guds ord och 

guds verk (naturen). ”Islam var i total harmoni med naturlagarna och därför förenlig med 

modernt vetenskapligt tänkande.”67 Även om han belyste högsta auktoriteten för koranen men 

när text och förnuft hamnade i konflikt så förnuftet står överlägset, tyckte han. 

 

Khan var till och med kritisk mot profettraditionerna vilka han till stor del ansåg som 

otillförlitliga. Han ifrågasatte historiciteten och autenticiteten hos många av de traditionerna 

så kallade haditherna (Muhammeds tal och handlingar), som är ordet på arabiska språket. 

Khan betonade förnuftets vikt framför allt annat vilken förklarar hans vision om modernitet 

och islam går att och bör reformeras. Som nämndes ovan så var Khan en reformatör som ville 

reformera islam på ett radikalt sätt då han förkastade det blinda accepterandet av medeltida 

tolkningar av islam. Istället ville han tillämpa den västerländska modellen på ett islamiskt sätt 
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vilket många ulama (rättslärda) avfärdade och kallade för ”kulturell kapitulation för 

britterna”.68 

 

Muhammed Iqbal 
Den andra indiske renässanstänkaren är Muhammed Iqbal (1875-1938). Han doktorerade i 

filosofi och juridik vid universitet i Cambridge och Heidelberg. Han hävdade att islamisk 

filosofi går att kombinera med samtida västerländskt tänkande. Han belyste den rationella väst 

och den andliga öst samtidigt förkastade idén om att andligt är irrationellt. Islam utgjorde den 

rationella och den moraliska värdegrund som positivisterna efterlyser. ”Islam framstod som 

ett nödvändigt korrektiv till det positivistiska perspektivets betoning på rationellt tänkande 

och värdefri vetenskap”, sade Iqbal.69 Han framställde människan som ande inte bara förnuft. 

Efter europiernas vetenskapliga tänkande behövdes det en ”andlig tolkning av universum” och 

islam skulle kunna fylla denna roll. Islam behövde bara låsa upp sig från det religiösa 

etablissemangets konservatism för att kunna utveckla ett ”mänskligt samhälle”. ”Islam var till 

sitt väsen dynamiskt, rörligt ständigt i utveckling, såsom den värld gud skapat ständigt 

utvecklats,” påstod Iqbal.70 

 

Trotts det stödet Iqbal gav för den liberala rörelsen, varnade han att anamma den 

västerländska liberalismen som helhet för dess blandning med rasism och nationell 

chauvinism. Islam är en icke territoriell modell utan den passar hela mänskligheten utan 

diskriminering av människor. Ingen nationalism eller imperialism i islam utan ett nationernas 

förbund som passar till alla troende från olika raser. Han rekommenderade alla muslimska 

nationerna att fokusera sig på den egna problematiken tills tiden mognar sig för att bilda en 

hel familj av republiker. Den republikanska styrelseformen samstämde med de islamiska 

idealen för islam är dynamisk, progressiv och utvecklande.71 

 

Det bästa sättet att stifta lagar är den islamiska rättens grund (ijma) konsensus, hela 

trosgemenskapens konsensus, säger Iqbal. Han tog upp den första generationens muslimer 

som diskuterade i rådslaget (shura) för att skapa en konsensus om hur lagar skall utformas. 
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Att muslimerna släppte de demokratiska sätt att hantera politik var bara för att ummayyadiska 

och abbassidiska kalifer avskaffade dem för eget intresse. De gav rätten att stifta lagar till 

rättslärda (ulama) för att legitimera sitt styre. Iqbal ansåg den representativa demokratiska 

modellen som mest överensstämmande med islam. En muslimsk lagstiftande församling kan 

skapa ijma i ett modernt samhälle72. 

 

Iqbal tyckte att islam är dynamisk och kreativ men han undrade hur islam och det muslimska 

samfundet hamnade i ett sådant läge av politiskt maktlöshet, moralisk fördärv, och kulturell 

underutveckling. Iqbal utvecklade en egen filosofi om självet. I den teorin delar han på 

koranisk grund föreställningen om självet till tre delar: det individuella självet, samhället och 

gud. Både varaktighet och föränderlighet rymmer i relationen mellan gud och samhället och 

mellan muslimen och samhället. Individen skall genomdriva guds vilja på jorden enligt 

koranen (2:30) och individen är guds ställföreträdare. Denna relation skall fungera som jag 

nämnt ovan i både varaktighet och föränderlighet vilket innebär att inga givna regler bör gälla 

i vissa världsliga frågor. Här ser vi hur författaren använder de islamiska källorna på ett 

filosofiskt sätt för att legitimera människans suveränitet som guds ställföreträdare. 

Sharialagarna är en allomfattande vägledning för ett muslimskt samhälle. Men iqbal skilde 

mellan sharias eviga, oföränderliga principer och de föreskrifter som människor konstruerat 

genom sin tolkning, vilken går att förändra. En öppning av den dynamiska processen av 

omtolkning (ijtihad) av islamiska principer är viktig. Denna rätt tillhörde alla muslimer och 

inte bara de rättslärda (ulama). Ijtihad och ijma är grunden för rättssystemet och den 

processen sker genom ett parlament och inte genom ulama
73

. 

 

Muhammed Abduh 
Den egyptiska juristen, journalisten och läraren Muhammed Abduh (1849-1905) var en stor 

islamreformator. Han behärskade såväl de islamiska vetenskaperna och dess idéhistoria som 

europeisk filosofi, där han följde europiernas kritik mot kristendomen och dess konflikt till 

vetenskapen. Han ansåg att en sådan konflikt mellan islam och vetenskap, teologi och förnuft 

inte var giltig. En sann islam är en grund för rationalitet och förnuft i ett modernt och 

progressivt samhälle. ”Den sanne muslimen är den som brukar sitt förnuft i världsliga och 

religiösa spörsmål; den ende sanne otrogne (kafir) är den som sluter sina ögon inför 
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sanningens ljus och vägrar överväga rationella bevis”, sade Abduh. Han ansåg att det enda 

sättet att frigöra islam från de traditionella tankarna är genom återgång till de föregångna 

(salaf) första islamgenerationen. Sökning av religiösa kunskaper sker genom det mänskliga 

förnuftet. Abduh var ledande i den så kallad salafyya rörelsen, som betyder återgång till 

Muhammeds- och de fyra rättledda kalifernas tid (år 610-661), och allt efter vara bara en 

nedgång i den islamiska eran.74  

 

En omtolkning av islam var en grundfaktor i Abduhs föreställning om hur det muslimska 

samhället bör omvandlas. Man kan selektivt välja vilka västerländska normer som passar en 

bara att de inte strider mot islam. Han gav en skildring på vilka delar som går att förändra, 

exempelvis bestämmelser om gudsdyrkan går absolut inte att reformera. Bönen, fastan och 

vallfärden är principer i islam och vi kommer alltid att tillvarata de på samma sätt men 

däremot sociala angelägenheter såsom straff, handels och familjerätt är möjliga att göra om. 

Nya sociala förhållanden skall ersätta de gamla lagren av traditioner. Muslimers oförmåga att 

skilja mellan den föränderliga och den oföränderliga skapade en kris för en modern islam75. 

 

Abduh utsågs till stor mufti (högsta domare) i Egypten vilken gav honom stora befogenheter 

att utöva en enhetlig modern islamisk lagstiftning, han agiterade för. En domare måste alltid 

utgå från guds överordnade omsorg om mänsklighetens bästa. Som stor mufti omsatte Abduh 

sina teorier i praktiken speciellt på familjerätten som han hade sina befogenheter över. Hans 

syn på monogami och polygami var betydande i de islamiska reformerna. Han ansåg den 

koraniska versen som berör månggifte som feltolkad. Versen 4:3 säger: ”om ni är rädda att 

inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till 

hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna 

behandla dem alla lika”. Han ansåg inte att den versen stödjer månggifte. För det första 

menade gud att änkor och faderlösa som saknade försörjnings möjligheter ska garanteras en 

ekonomisk och social trygghet i dåtidens klansamhälle. I ett modernt välfärdssamhälle finns 

det andra sätt att tillförsäkra de kvinnor den garantin än genom månggifte. För det andra 

gäller det i den andra delen av versen med lika behandling vilken det är omöjlig. Han styrker 
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sitt uttalande genom en annan vers 4:129 där gud säger till mannen ”Det är omöjligt att ge era 

hustrur lika behandling i allt, hur mycket ni än önskar det”.76 

 

Den politiska visionen Abduh hade var ”retroaktiv” då han inte trodde på att folket kunde 

styra sig självt. Folket behövde en ”rättvis upplyst despot” tills det bildar en ”allmän opinion”. 

Han beskrev parlamentarism som att det är bara en ”myt”. Hans bidrag till politisk islam var 

genom hans krav på reform av sharia lagen som var viktigt för ummas (muslimska folkets) 

renässans. Hans bidrag var till stor del juridisk det vill säga genom fiqh (den islamiska 

jurisprudensen och dess argumentering). Han kom med flera vågade fatwa (ett svar på en 

politisk eller juridisk fråga med stöd av de islamiska skrifterna) som passade med den 

moderna västerländska stilen. Ett exempel på sådan fatwa var som jag nämnde ovan att 

månggifte inte är tillåtet i islam. Ett annat var att banker får använda ränta i sin verksamhet 

men bara till en ”rättvis nivå” och ett tredje var att muslimer kan klä sig som den 

västerländska klädstilen.77 I boken resalat eltawhid (Gudsenighetens brev) skrev han om att 

Gudsenigheten är huvudkällan till lösningen på det islamiska folkets problem.78    

 

Rashid Rida  
Rashid Rida är en annan samtida reformtänkare (1865-1935) född i Tripoli i nuvarande 

Libanon. Han var journalist och författare. I överens med sin lärare Muhammed Abduh 

betonade han den föreningen mellan islam och vetenskap och betydelsen av guds eviga regler 

som skiljer sig från de temporäre regelverk som måste förnyas med hjälp av mänskligt 

förnuft. Gud avser alltid allmänhetens bästa. Han avfärdade vissa traditionella tolkningar av 

islam och som exempel talade han om att döma avfällingar till döden, vilken han förkastade 

med stöd av koranen som påbjuder att inget tvång i religionen. En återgång till den islam som 

rådde under Muhammed och de fyra rättledda kaliferna är en lösning på den islamiska 

problematiken precis som de andra nämnda ovan. Rida var förtjust i de västerländska 

normerna, demokrati och medborgliga fri- och rättigheter. Men han kritiserade samtidigt västs 

agerande i öst och Afrika, imperialism, exploatering och repression som stod emot västs egna 

normer. Ett krav på omtolkning av islam var också viktigt i Ridas föreskrifter precis på 

samma sätt som Abduh. Att utveckla det islamiska rättssystemet var den högsta prioriteten 
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med tanke på hur omvärlden utvecklas. Stora delar av den sociala sfären är potentiella för 

förändringar. Nya bestämmelser ska garantera folket den allmänna välfärden. Den islamiska 

rätten bör genomdrivas av en islamisk regering eftersom rätten stiftas genom rådslag mellan 

kalifen (härskaren) och de rättslärda, lagens väktare-uttolkare79. 

Han prisade den fria tanken, effektiviteten, parlamentarismen, utbildningssystemet och det 

högsäte som uppläts åt vetenskapligheten. Han kritiserade kvinnans ställning i väst och 

betraktade islam som hade föresprång i den arenan. Rida poängterade den ekonomiska 

självständigheten, den jämlikheten inför lagen och de politiska och religiösa rättigheterna 

muslimska kvinnan hade då europierna diskuterade om kvinnans själ kom från djuren eller 

djävulen. Han betonar vikten av att europierna tog över de islamiska idéerna som gav kvinnan 

mänskliga rättigheter och legaliserande skilsmässa och tänkte sig att väst kommer att införa 

polygami. 

 

I boken den politiska makten i den islamiska ideologin: Muhammed Rashid Rida som mönster 

som är skriven av Muhammed Suleiman Abo Romman beskrivs Ridas vision om den 

islamiska politiska makten. Den politiska makten i Ridas vision om en islamisk stat handlade 

om att den ska inneha vissa egenskaper som härrör från kunskap och vision om den islamiska 

civilisationens ram. Han satte en ram av kriterier och regler för att den politiska makten ska 

vara legitimt: (1) att följa de islamiska värderingarna. (2) att tillämpa sharia lagen. (3) att 

förstå de kosmiska och sociala reglerna som organiserar människans existens och gruppering. 

(4) att få folkets belåtenhet. Skulle den politiska makten (imamen) inte följa de kraven så bör 

den avsättas med fredliga eller icke fredliga medel. Han gjorde en jämförelse mellan de 

islamiska och västerländska politiska systemet och i den fann han att islam hade ett valsystem, 

en legislativ makt och en exekutiv makt långt innan väst med hänsyn till skillnaden i tid och 

kunskapsmöjligheter. I de första muslimska styren valde folket några personer som i sin tur 

valde kalifen (imamen) och i Ridas islamiska stat väljer de utöver de sist nämnda alla 

huvudpersoner i förvaltningarna och i rättsväsendet. De valda personerna utgör den politiska 

makten, det vill säga den legislativa makten, exekutiva makten och rättsväsendet.80 

 

De högsta värden i en islamisk stat är rättvisa och Gudsenighet (tawhid) till skillnad från 

andra modeller såsom den socialistiska modell som har jämlikheten som högsta värdet och 
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den liberala modellen som har friheten som högsta värdet. Gudsenighet garanterar allas 

jämlikhet under Gud även imamen eller ledaren är under Gud och lagen. I Ridas reformistiska 

idéer om den islamiska staten föregår det allmänna intresset texten, det vill säga folkets eller 

ummas (statens) intresse kommer före vad texten i alla skrifter säger. Staten bör blanda 

mellan det profana och det religiösa. Staten är civil, begränsad och kontrollerad av shura 

(rådslag) principen. Staten ska garantera en mittfåra av islamisk jämlikhet inte en 

”fundamentalistisk demokrati eller fundamentalistisk jämlikhet”.81 

 

Rida verkade för det vi kallar idag det civila samhället, frivilliga organisationer, 

fackföreningar och folkrörelser. Han betonade folkrörelsernas arbete för demokratisering, 

folkbildningens betydelse för alfabetisering och frivilligorganisationernas inverkan i ett 

välfärdssamhälle82. 

 

Sayyid Abu´l - A´la Mawdudi 
Journalisten och författaren Sayyid Abu´l-A´la Mawdudi (1903-1979) kom från en urban övre 

medelklassfamilj i Indien. Han kopplade sitt ursprung till profeten Muhammed genom hans 

dotter Fatima.83 Han var en produktiv författare som publicerade hundratals böcker, 

pamfletter och artiklar i vilka han tolkade islam på ett politiskt sätt. Hans tolkning bygger på 

att utgå från en ”autentisk” islamisk intellektuell och kunskapsteoretisk grund. En individs 

förmåga att tillägna sig vetenskaplig teori och metod var oberoende av hennes kulturella och 

religiösa tillhörighet. Föreningen mellan vetenskap och islam är alltid välgörande. För mer 

konservativa grupper ansågs Mawdudis skrifter som ickeislamiska eftersom hans terminologi 

uppfattades som västerländska. Demokrati, partipolitik, revolution, mänskliga rättigheter, 

manifest och politiska program var viktiga begrepp i Mawdudis skrifter vilka skulle frigöras 

av sina västerländska betydelser för att istället integreras i en islamisk kontext.84  

 

Mawdudi var kritisk mot det religiösa etablissemanget och betraktade det som orsaken till 

islams nedgång. Vägen till framtiden finner man i det förflutna. De eviga principerna som 

förmedlats under den historiskt unika tid, då gud var involverad med mänskligheten i 

konstruktionen av det goda samhället som gemensamt projekt. Ett modernt islamiskt samhälle 
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skulle byggas med dessa principer genom ijtihad (en självständig tolkning av skriften) som tar 

hänsyn till samhällsförändringen som skedde under århundradena. För att stödja sina krav på 

en nytolkning hänvisar Mawdudi till traditionen att gud sänder hela tiden en trons förnyare.85 

 

Jihad (att kämpa för guds skull) är en av islams pelare och Mawdudi ansåg det som varje 

muslims plikt. Den som inte deltar i det rättfärdiga kriget mot guds fiender är ingen muslim, 

tyckte han. Det rättfärdiga kriget är både defensivt och offensivt. Att försvara en islamisk stat 

när den blir angripen är alla muslimernas skyldighet. Att strida för att ersätta en ickeislamisk 

politisk ordning med en islamisk, är en offensiv rättighet för varje muslim. Att vara muslim är 

inte bara att följa vissa trosföreställningar, böner och ritualer, utan muslimer skall kämpa för 

att förinta alla tyranniska och ondskefulla system i världen och hävda sitt politiska program. 

Men samtidigt avfärdade han vid flera tillfällen väpnat jihad som metod för maktens erövring. 

Han betonade istället vikten av väckelserörelser som underkastar sig gud och anamma sig ett 

strikt moraliskt leverne varefter revolutionen gradvis blir ett faktum. ”Grunden för den 

islamiska revolutionen var inte militär utan andlig, social och moralisk” hävdade han och 

deklarerade år 1957 att den islamiska revolutionen ”endast kan åstadkommas genom 

konstitutionella metoder som demokratiska val”.86 

 

”Islam är inte en demokrati, ty demokrati är begreppet för den speciella styrelseform där 

suveräniteten ytterst vilar hos folket,” sade Mawdudi som inte förespråkade ett demokratiskt 

styre utan ett totalitärt av fascistiska och kommunistiska drag. Skillnaden är att den islamiska 

auktoritära staten inte kränker individens frihet och inte ger utrymme för en diktator. Den 

islamiska staten vilar på tre grundprinciper: all makt utgår från gud, endast gud har rätt att 

stifta lagar och den islamiska staten måste ovillkorligen följa de lagar som förmedlats till 

mänskligheten genom Muhammed. Vi ska inte förstå det som att han förespråkade en 

teokratisk modell utan snarare ansåg han de som mer sataniskt än gudomligt. Han 

förespråkade istället ” det demokratiska kalifatet, ” den gudomliga demokratiska 

styrelseformen eller ”teodemokrati”.87  

 

I en teodemokrati utgår all makt från gud och människan är guds ställföreträdare. Varje 

troende är en guds kalif oberoende av familj, klass eller ras tillhörighet. En kalif som är 

                                                 
85 ibid. S. 45 
86 ibid. S. 48. 
87  Ibid. S. 50-51  



 

 

 

42 

ledaren skall vara en moraliskt högtstående from muslim som skulle utses i allmänna val. Alla 

muslimer skall ha rösträtt som väljer och avsätter ledaren ifall han motsätter sig lagen. 

Ledaren kan sitta så länge han åtnjuter folkets förtroende. Till ledaren hjälp skall finnas ett 

parlament som också väljs av folket. Partier skall inte vara tillåtna utan parlamentet består av 

självständiga individer vars beslut och åsikt stod fria från partihänsyn. Beslut skall inte fattas 

av majoriteten utan ledaren har övervägande röst bara för att ingen majoritet skall köra över 

minoriteten. Lagen är given som nämnts förut av Gud och därför finns inte en lagstiftande 

makt. Den exekutiva makten och domstolsväsendet har mer radikal åtskillnad än i andra 

politiska system där domstolarna har stora maktbefogenheter88. ”Till sitt väsen är staten en 

teokrati men till sin praktiska funktion en demokrati” säger Mawdudi. Det enda skillnaden 

från en islamisk demokrati och västerländsk är att suveräniteten är bara Guds inte folkets. 

Sharia lagen är Guds lag och inget beslut får strida mot dem. Folkrepresentationen har till 

uppgift att styra staten efter Guds bok och profetens sunna och därmed kallar han det för ”teo-

demokrati”89. 

 

Gud är rättvis och därför kommer den islamiska staten vara rättvis. Det kommer inte att 

behövas någon opposition eftersom alla medborgare kommer att vara nöjda. Möjligheten för 

protester skall garanteras ifall ledaren eller parlamenten förbryter sig mot guds lag. 

Medborgarna har rätt att kräva en islamisk stat men inte rätten att protestera mot guds 

islamiska styrelseform för gud garanterar alla medborgliga och mänskliga rättigheterna. Guds 

lag garanterar varje individ rätt till ”åsiktsfrihet, trosfrihet, privatliv, personlig frihet, 

organisationsfrihet, samt rätt att få sina grundläggande behov av mat, kläder, husrum, heder 

och trygghet tillfredsställda”90. Mawdudis system bygger på att islam är en samhällsordning 

som inte går att hänvisa till bara en del av det mänskliga livet. Staten ska erkänna Guds 

suveränitet, dvs sharia är landets lag och ska bygga upp samhället på koranen och profetens 

sunna samt ska bekämpa ”otukt, dryckenskap, omoralisk klädsel, promiskuös blandning av 

män och kvinnor, samskolor osv”91. 

 

Idén om nationen avfärdade Mawdudi och ansåg som ett västerländskt påhitt som inte passar 

den islamiska modellen. Förr i tiden kunde man resa till alla muslimska delarna utan att ha ett 
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pass och man kunde lätt hitta en bostad och ett jobb. Han ansåg att islam gick under när araber 

och turkar tog till sig nationalism idén. Mawdudi bildade ett parti 1941 som kallades jama`at 

i-islami (det muslimska sällskapet) som blev med tiden en av de mest kända rörelserna i den 

islamiska kampen i politiken92. Rörelsen är elitorganisation med likheter i uppbyggnad av ett 

kommunistparti. Förutom det politiska arbetet har rörelsen en social verksamhet och 

internationella kontakter93. 

 

Hassan al-Banna 
Hassan al-Banna (1906-1949) föddes i en liten bondby vid Nilen i Egypten. Han läste 

lärareutbildningen på universitetet i Kairo och därifrån började han hysa förakt för den 

skriftlärda eliten som levde gott och resten av folket levde i fattigdom. Som alla ovannämnda 

tänkare ansåg han tiden under Muhammed och de fyra rättledda kaliferna som idealisk då alla 

människor var lika värda. Människan var guds ställföreträdare på jorden, där man hade ett 

system med social rättvisa, ömsesidig respekt, fattade beslut genom samråd, valde sina ledare 

och hedrade idén om yttrande frihet. Med en liten grupp grundade Banna ikhwan al-muslimin 

(det muslimska brödraskapet) år 1928 som blev en stor rörelse i Egypten och senare i hela den 

arabisktalande världen. Banna förkastade som Maududi nation idén och ansåg den som ett 

kolonialist påhitt. Islam har inga gränser oberoende av ras, hudfärg eller språk94. Muslimska 

brödraskapet började som en rörelse för att reformera individens och samhällets moral samt 

åtgärda ”felet” med de muslimska samhällena. Trots de sociala förtjänster man fick av det 

västerländska inflytandet så har det fört med sig främmande värderingar, omoral, missionärer 

och härskande imperier. Brödraskapets lösning var att återvända till den ”sanna 

islam”.95Rörelsens principer var huvudsakligen: (1) att gå ed om att med att följa islam och 

följa salafs väg (islam under Muhammeds och de fyra rättledda kalifernas tid). (2) att befria 

och rädda den islamiska umma (folket) från den inhemska och utländska despotin. (3) att 

använda de nya vetenskaperna och konsterna för att öka det islamiska folkets kunskaper.96   

 

Banna tog avstånd från de västerländska ideologierna trotts dess positiva sidor bland andra 

yttrande friheten, demokrati, och respekt för den enskilde individen. Men han förkastade dess 
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negativa sidor som exploatering, rasism och klassförtryck. Han nämnde också de positiva och 

negativa sidorna hos sovjetkommunisterna. Där fanns jämlikhet och solidaritet med fattiga 

men ingen respekt för mänskliga rättigheterna och religionen. En återgång till den sanna islam 

skulle resultera allt som de ideologierna eftersträvar. Islam har funnit sedan 600 talet det 

franska revolutionen talade om, frihet, jämlikhet och broderskap, och även den ryska 

revolutionens slagord om klass sammanförande och social rättvisa. Banna verkade för en 

islamisk lagstiftande församling som skulle ges mandat att föra den politik som bäst uppfyllde 

koranens och sunnans syfte. En islamisk samhällsordning måste ha en islamisk lag. Han som 

Mawdudi förespråkade iden om val på individer och inte på partier. Parlamentarisk 

flerpartidemokrati leder överklassen att monopolisera regeringen genom agenter som folket 

valde för att förtrycka dem. Den islamiska staten skall garantera varje medborgare, muslim 

och icke muslim, jämlikhet, åsiktsfrihet, trosfrihet, rätt till utbildning och egendom97.  

 

I boken En Blick i Hasan Al-Bannas sociala och ideologiska kultur som är skriven av Hadi 

Khesroshahi står om Bannas analys om orsakerna bakom ”den islamiska ummas tillbakagång” 

och de är följande:  

1. den politiska och rasistiska konflikten efter maktpositioner. 

2. konflikten mellan olika muslimska konfessioner 

3. folkets vändelse till de profana frestelserna 

4. mindre intresse för de moderna vetenskaperna och konsterna 

5. ledarnas egoism gjorde att de inte brydde sig om folkets intresse 

6. det blinda beroendet av despoter och deras våldpolicy 

 

Banna hade en vision om en islamisk modell som han fann ut ur sina historiska studier om 

islam och huvudpersonerna under salaf tiden. Han skrev vissa punkter för att förverkliga den 

islamiska modellen och som är lösningen på muslimernas tillbakagång: 

1. islam har en mjuk ställning till de reformatoriska och revolutionära medlen 

2. alla medel, reformvägar samt radikala förändringar om samhället bör användas 

3.  rättvisa, frihet och jämlikhet är viktiga men bör inte föregå legitimiteten 

4. demokrati bör inte ersätta den islamiska shura modellen 
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5. den västerländska mänskliga regeringen och civila samhället bör inte ersätta vårt 

islamiska samhälle och vår islamiska styrelsemodell98 

 

”Muslimerna som gemenskap är Guds ställföreträdare (kalif) på jorden. Islam är den sanna 

ideologin, lagarna måste reformeras enligt koranen och sunna, sharia är den enda normen. 

Islams moral skall genomdrivas genom lagstiftning, och utbildningssystemet islamiseras. 

Islam ses som ett totalt livsmönster, alltid giltig”,99 så sammanfattade Hjärpe viktiga punkter 

av Bannas politik. Banna hade inte många skrifter bara artiklar och det som andra skrev om 

honom. Vi kommer att se nedan den andra nyckelpersonen i det muslimska brödraskapet 

Sayyed Qutb, skrev om hur politisk islam skulle verka och se ut.   

 

Sayyed Qutb 
Sayyed Qutb föddes på landsbygden i Egypten (1906-1966). Han läste som Banna till lärare i 

Kairo och blev en av främsta ideologer i det muslimska brödraskapet. År 1948 fick han 

tillfället att åka till förenta nationerna för att studera deras utbildningssystem. Han kritiserade 

det amerikanska samhällets rasism, klassklyftor, konsumtionsbesatthet och sexuella 

exploateringen. Hans bok social rättvisa i islam 1949 redogjorde en vision om ett islamiskt 

samhälle som är byggt på principen om social rättvisa, alla människors jämlikhet och 

åsiktsfrihet. Kollektivets och individens intressen skulle balansera varandra. År 1951 blev han 

medlem i det muslimska brödraskapet100. 

 

Den västerländska kulturen och civilisationen var, enligt Qutb, ”som mörkrets okunnighets, 

cynismens, materialismens, egoismens och det moraliska fördärvets boning”. Han betraktade 

den liberala demokratiska och den socialistiska modellen som avsteg från den gudomliga 

traditionen. De modellerna är onda och fattiga, bara den islamiska modellen som erbjuder en 

plan för den enskildes liv och det idealsamhället101. Våld i Qutbs politik var viktig för att få 

bort despoter från den muslimska världen men den gäller bara inom islams områden inte 

utanför dem. Trots hans kritik till den västerländska kulturen så har han inte uppmanat krig 
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mot väst utan kriget är riktat mot muslimerna som övergett Islams väg. Islam behövde inte 

längre kriga mot icke muslimer efter Muhammeds tid.102 

 

Det som Qutb kallade för en ”socialdemokratisk folkhemsislamism” innebar att 

naturtillgångarna bör ägas gemensamt och därigenom garanterar staten alla medborgarnas 

behov av mat, vatten, energi, bostad, utbildning och sjukvård (det vi kallar idag för mänskliga 

rättigheter). Den individuella företagsamheten skall uppmuntras och utrymme för 

marknadskrafter och skilda inkomstnivåer skall finnas. Han ansåg inte att islam liknade någon 

annan ideologi. Nationalism, liberalism och kommunism är bara västerländska ideologier som 

utvecklades sida vid sida med kristenheten i västvärlden och passar inte den muslimska 

världen.  

 

En motsättning mellan religion och social rättvisa fanns inte enligt Qutb utan snarare islam 

föreskriver social rättvisa som en av de grundläggande principerna. Han bekräftar att islam är 

en allomfattande ideologi och är en jämlikhets ideologi som aldrig visat en individs högre 

värde över en annan. Qutb hävdade att islam nådde jämlikheten långt innan alla 

civilisationerna då exemplifierade han rasdiskrimineringen i USA och Sydafrika. Islam är mer 

socialliberal ideologi där människor har samma möjligheter att skaffa sig ett gott liv 

oberoende av ras, klass eller släkt tillhörighet. Därutöver lämnas människan att välja fritt om 

hon vill ha framgång. Själva iden bakom jämlikheten i Islam kommer genom att ingen 

människa skall underkasta sig någon utom gud. Ingen skall behöva undertrycka sin frivilja 

genom att frukta makthavare eller myndigheter för att man enbart får frukta gud och ingen 

annan. Denna tanke i islam förenar den fysiska och intellektuella friheten i den Qutb kallar 

”själens fullständiga frihet”. Genom zakat (beskattning) kommer alla resurser omfördelas så 

att allas grundläggande behov blir garanterade, inte genom välgörenhet utan som en mänsklig 

rättighet som är stadgad av gud103. 

 

Individuell frihet är ett centerbegrepp i den islamiska modellen men samtidigt ska människor 

ha eget ansvar gentemot varandra. En orätt mot en är orätt mot alla och om en människa är 

ofri är alla ofria. Qutb byggde detta resonemang på en fatwa (auktoritativt utlåtande i en 

islamisk rättsfråga) utfärdad av Imam ibn Hazim (d.1064): om någon svälter ihjäl i en by så är 

                                                 
102 Hedin, Christer (2006). Ali Shariatis befrielseteologi. Uppsala, universitetstryckeriet. S. 8 
103 Gardell, Mattias (2006): Bin Ladin I Våra Hjärtan.. Stockholm: Leopard. S. 73-74 
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hela byn kollektivt skyldig till mord, varför personens släktingar har rätt att kräva hela 

samhället på blodspengar104. 

 

Kriteriet för ett civiliserat samhälle är enligt Qutb människans fria vilja som grundar 

samhällskontrakt. En individ kan förändras i tankar och handlingar men kan absolut inte ändra 

sin ras, hudfärg eller i vilken nation man föddes. Därför är ett islamiskt samhälle det mest 

civiliserat av alla där alla människor får genom sin vilja oavsett vilken ras, hudfärg eller 

nationalitet. I ett kapitalistiskt samhälle underordnas människor kapitalets makt. I en kolonial 

samhällsordning underordnas det koloniserade folket kolonialherrar som själva styrs av 

girighet och maktlystnad. I ett nationalistiskt samhälle underordnas folket regimens uttolkning 

av den korporativa nationens väl105. Man kan utmärka tre viktiga punkter i Qutbs politisk 

islam: Gudssuveräniteten är grundläggande, Islam ska tillämpas i sin helhet för den är 

lösningen för världens alla problem och sharia lagarna är essentiella för religionen islam.106 

 

För Qutb är jihad (att kämpa eller den rättfärdiga striden) inte bara defensiv utan offensiv 

också. Motivet till jihad är inte att påtvinga andra människor islams trosföreställningar utan 

för att realisera en rättvis samhällsordning och för det krävs en offensiv jihad. Två principer 

är viktiga för jihad: det finns inget tvång i religionen och att islams syfte är mänsklighetens 

befrielse. I ett islamiskt samhälle finns det utrymme för alla slags människor med sina 

trosföreställningar bara att de lyder guds lagar. Qutbs islamiska samhälle bygger på friheter 

som inte kan förändra guds lagar. Den tanken får vi uppleva i västerländska demokratier där 

alla medborgare garanteras alla friheter bara att de följer de systemets spelregler, lyder dess 

lagar och inte använder de friheterna för att avskaffa demokratin107. 

  

Mawdudi, Banna och Qutb var stora ideologer som bidrog politisk islam många 

reformatoriska idéer och av deras resonemang identifieras sex gemensamma berörings 

punkter: 

 

• Islam är ett allomfattande system som reglerar såväl privat- som samhällsliv. 

                                                 
104 ibid. S. 75 
105 ibid. S. 80-81 
106 Hjärpe, Jan (1983): Politisk Islam.  Stockholm, Skeab. S. 63 
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• Koranen och den första trosgemenskapen under profetens och de fyra rättledda 

kalifernas tid förmedlar de principer som bör vägleda dagens samhälle. 

• Landets konstitution skall byggas på sharia, inte västerländska modeller. 

Sharialagen går att reformera så länge det inte kommer i konflikt med koranen. 

• Avvikelser från sann islam är anledningen till den muslimska världens 

underordning och endast ett återvändande till sann islam kan skapa välstånd och 

en positiv utveckling. 

• Vetenskap och teknik kan överföras från väst till en islamisk kontext. 

• Jihad krävs för att förverkliga det islamiska samhället även om strävan för guds 

sak inte nödvändigtvis kräver våld108. 

 

Jama´at i islami och muslimska brödraskapet är som jag nämnde tidigare två centrala 

politiska rörelser i Pakistans och Egyptens politiska liv. De tolkade islam på så sätt att islam 

inte handlade längre om att vara from och troende utan utvecklade tanken till en ideologi om 

ett socialt och politiskt liv. Islam blev en allomfattande ideologi som rörde både det privata 

och det offentliga livet. Trots karakteristiska skillnader mellan rörelserna beroende på lokala 

förhållanden kombinerade dem genom sina ideologer Mawdudi och Banna religion med 

social aktivism. De hade gemensamt en reformistisk ideologi som skapade aktivistiska 

organisationer som än idag vid liv i hela den muslimska världen. Båda ansåg Muhammeds 

och de fyra rättledda kalifernas era som en islamisk reformation eller revolution. Att kämpa 

(jihad) för att omvandla samhället var exakt samma mål som Muhammed och hans 

efterföljare gjorde. De sociohistoriska förhållanden, som rådde under 1900 talet, var 

inspirationen som låg bakom ideologernas omtolkning av islam. Båda ansåg islam som ett 

organiskt förhållande mellan religion, politik och samhälle. Att västvärlden skilde kyrkan från 

staten var ett stort misstag som ledde hela samhället till ett moraliskt fördärv. 

 

Mawdudi och Banna anammade demokratin som en politisk ideologi i ett islamiskt samhälle 

men skillnaden från den västerländska är att i en islamisk demokrati underordnas folkets vilja 

den gudomliga viljan, det Mawdudi kallade ovan för teodemokrati. En teokratisk modell som 

styrs av präster och rättslärda var inget alternativ för båda författarna. I den islamiska 

demokratin kommer inte majoriteten att stifta lagar utan lagar är redan bestämda av gud 
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genom sharia lagen. Islam är en tidlös, rationell och allomfattande tro som gäller i detta och 

nästa liv109. 

 

                                                 
109 ibid. S. 198-201 
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5. REFORMATÖRER SOM BIDROG TILL DEN IRANSKA 
REVOLUTIONEN ÅR 1979 
 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för två centrala tänkare som bidrog till den iranska 

revolutionen 1979. Revolutionen upprättade den första islamiska staten med ett teokratiskt 

system, under återislamiseringens tid. Vikten av dessa personer ligger utöver deras bidrag till 

revolutionen att de har reformerat den islamiska politiska tänkandet och påverkat många 

muslimer världen över. Det finns skillnader i deras politik och samhällssyn och jag kommer 

att belysa de skillnaderna vilka berikade politisk islam och dess mångfald allmänt.  

     

5.1 En traditionell och religiös fundamentalist: Ruhullah al-Musawi 
al-Khomeini 
 

Imam Ruhullah al-Musawi al-Khomeini föddes år 1902 i en liten by några hundra kilometer 

från Tehran, den iranska huvudstaden. Han växte upp i en familj av starka religiösa traditioner 

och skickades som en 19 årig för att studera islamisk vetenskap som han senare blev lärare 

och författare i. Imam Khomeini var en stor muslimsk tänkare som bidragit med en del i den 

islamiska reformismen och återislamiseringen som skedde efter 1970-talet. Khomeini var 

revolutionens ledare i Iran 1978-1979 och fortsatte som revolutionens lärare och vägledare 

tills sin död år 1989110. Khomeinis reform av islam lyckades med att upprätta ett islamiskt 

statsstyre i Iran som varar tills idag. Han upprättade det så kallas wilayat alfaqih (det 

rättslärdes förmyndarskap) som är ett teokratiskt styre111. 

 

Boken ”islamiskt statsstyre” skrevs av Khomeini och där beskriver han den islamiska formen 

av ett statsstyre. Boken är en samling av olika tal som han höll i olika ställen. Han betraktar 

den islamiska regeringen som unik och inte har någon motsvarighet. Den är inte ett tyranni, 

där statens överhuvud egenmäktigt kan handla med människors liv och egendom. En islamisk 

regering är varken absolut eller tyrannisk, utan konstitutionell. Inte konstitutionell i den 

meningen där majoriteten styr utan ledaren måste underkuva sig vissa villkor när han styr 

landet; villkor som har föreskrivits i koranen och profetens sunna. I en konstitutionell monarki 

eller republik stiftar folket lagarna medan i den islamiska stiftades alla lagar av gud. Den 
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islamiska lagen har accepterats av alla muslimer vilket underlättar regeringens uppdrag och 

gör att det verkligen tillhör folket. I den konstitutionella påstår vissa personer att de 

representerar majoriteten och de stiftar lagar som behagar bara dem. Den islamiska regeringen 

består av lagar och suveräniteten tillhör bara gud. Lagarna har en auktoritet över både 

regeringen och folket. Alla är under lagen till och med Muhammed och hans efterföljare var 

underställda den lagen, skrev Khomeini112. 

 

Khomeini kritiserade Europa och dess konstitutionella styrelseformer som han ansåg som 

otillräckliga och fyllda med brister. Bristerna framkommer i att det är lätt att despotiska 

härskare kan manipulera dem. Lagarna ändras hela tiden med anledning att den tidigare 

lagstiftningen var bristfällig. Hur kan man vara säker på att de nya lagarna inte är bristfälliga, 

undrar han retoriskt. Den islamiska styrelseformen är omöjligt att manipuleras eftersom den 

byggs på lagar som stiftades av gud som ser till människans bästa och är felfria113.  

 

Khomeini förkastade iden om att islam är en framstegsfientlig och motsätter sig modernitet. 

Islam är inte mot sociala och politiska framsteg eller användningen av modernitetens 

vetenskapliga och teknologiska framgångar. Den västerländska kulturens globalisering är 

sedeslös och är urartad moraliskt, enligt han. Islam förkastar monarkin och dess 

successionella maktskifte. Parlamentarism är förankrat i islam då rådslaget muslimerna hade 

under Muhammeds tid var en utopisk modell. I en islamisk stat är lagarna som styr och 

ledaren i likhet med alla andra lyder dessa lagar114. 

 

Kunskap om islams lagar är nödvändigt för ledaren och till och med måste ledaren överträffa 

alla andra i kunskap. Inte bara ledaren utan alla som innehar någon post i regeringen bör 

kunna lagen. Kunskaper om lagen och rättvisa bildar fundamentala kvalifikationer i 

muslimernas åsyn. Kunskap om änglarnas eller guds natur är inte relevanta i fråga om 

ledarskap utan dessa är följande: först ledarens kunskaper skall gälla islams bestämmelser och 

föreskrifter och den andra är ledarens förträfflighet i tro och moral. Förnuft är också en 

nödvändighet och inte det egenmäktiga styrandet. Ledaren måste vara faqih det vill säga 
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rättslärd115. Khomeini beskriver regeringens ledare med stort beslutsamhet och kraft för att 

uppnå rättvisan i samhället där kärlek och omsorg ska också ges från ledaren till folket. 

Samhället med både muslimska och icke muslimska medlemmar kommer att leva i säkerhet 

och lugn116. Här ser vi att Khomeini likställer muslimer och icke muslimer som samhälls 

medlemmar. 

 

Faqih regeringen skall förhindra att individer inkräktar sig på andras rättigheter. Eftersom en 

regering behöver en budget så lagstiftaren gud har specificerat vilka skatter som skall samlas 

in. Faqih regeringen skall också ha den övervakande makten över hur bestraffnings lagar skall 

tillämpas ledaren överser den verkställande makten genom sin plikt att implementera guds 

lagar. Faqihen skall inte ha den absoluta auktoriteten över andra fuqahaa (faqih i plural) för 

det finns ingen hierarki i islam då de rangordnas över varandra. Alla fuqahaa kan demonstrera 

både kollektivt och individuellt117. 

 

”Islam kom för att etablera ordning i samhället: ledarskap och regering är för att ordna upp 

affärerna i samhället”, sade Khomeini. ”Ledaren är faktiskt lagen”; lagen kommer att 

garantera alla säkerheten som ger alla människor frihet. Ingen kommer att skaka i rädsla av 

landets agenter. Komplett säkerhet kommer att garanteras genom lagen som hindrar ledaren 

att ha rättigheten att agera emot lagen. Faqihen kommer att vara förvaltaren som förvaltar alla 

affärer som islam legaliserar, inte bara att erbjuda juridiska utlåtanden118. 

 

Domstolsväsendet var en viktig del av Khomeinis islamiska faqih regeringen och han 

likställde en domare med en profet eller en efterträdare till profeten. Funktionen för domslut 

tillhör rättvisa kvalitén i den islamiska regeringen och det är uppenbart att den tillhör den 

rättvisa faqihen. Den faqih som skall döma måste först vara en imam (ledare eller guide) i den 

lexikaliska betydelsen och i den tekniska betydelsen måste han inneha de attributen om 

rättvisa och kunskap på ett överflödigt sätt. Att vara ledare, rättvis och ha kunskap är tre 

grundläggande kvalifikationer hos domaren. Kunskapen ska inte bara gälla islams lagar och 

juridiska procedurer utan doktriner, institutioner och trons etik119. 
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Som alla andra tänkare betonar Khomeini Gudssuveränitet, den ende legitime härskaren och 

lagstiftaren. Guds enhet är en garanti för folkets jämlikhet då alla är likställda inför gud, inte 

inför den föränderliga lagen. Den icke troende, ”sekuläristen”, som inte tror på att sharia är 

guds lagar måste han följa dem. Parlamentet äger inget suveränitet som lagstiftande 

församling eftersom inga lagar som strider mot guds lagar får stiftas. Parlamentets uppgift är 

att tillämpa lagen inte stifta den. De sunnitiska rättsskolorna och andra troende såsom, judar, 

kristna och zoroastrier skall ha rätt att tillämpa sin egen familjerätt120.  De icke muslimer ska 

vara jämlika de muslimerna men det finns skillnad i både rättigheter och skyldigheter. De är 

medborgare under den islamiska statens beskydd med särskild status både juridiskt och 

politiskt. Den islamiska lagen kan inte tillämpas på dem när det gäller civilrätt, familjerätt, arv 

och liknande, utan har en egen jurisdiktion, under egna ledare. Exempel på skyldigheter och 

rättigheter är att en icke muslim inte behöver göra värnplikt utan betala en särskild skatt för 

skyddet hon får. Religionsfriheten har en annan mening då muslimer inte får lämna islam 

annars riskerar dem en dödsstraff.121  

 

5.2. Ali Shariati: en socialliberal islamist 
 

Ali Shariati (1933-1977) föddes i Iran och verkade där större delen av sitt liv som lärare, 

talare och teoretiker. Hans inflytande på politisk islam kan inte jämföras med andra nutida 

muslimska tänkare. Hans inflytande utvecklade en form av islamisk socialism som påverkade 

många bildade ungdomar och även bidrog till att en form av militant islam spreds. Shariati 

”hade en bredd, både i sitt tänkande och i sin träffyta, som överträffar både Maududi och 

Qutb”, säger författaren för att bekräfta Shariatis vikt i många områden bland andra, islamisk 

teologi och västerländsk filosofi. Han var en av dem som bidrog till den islamiska 

revolutionen i Iran år 1979. Förtrogenhet med europeisk litteratur, filosofi och politisk teori 

gav honom utmärkande drag från de ovan nämnda författarna, till exempel Maududi använde 

västerländska tänkare som extra vittnen till det han ville ha framfört, utan att studera dem. 

Qutb studerade i USA men kritiserade den västerländska kulturen och dess inflytande bland 
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muslimerna. Shariati däremot använde den europeiska filosofin i alla sammanhang för att 

utforma en ny reform av shiitisk islam.122 

 

I boken Eslamshenasi eller islamologi kritiserar Shariati de västanpassade intellektuella, som 

inte inser islams betydelse för Iran. Trotts hans försvar för nationalism, betonar han 

religionens betydelse för landet. Som de ovannämnda författarna lägger han fokus på att den 

”sanna islam” finns i koranen, haditherna, och yttranden av de fyra rättledda kaliferna och 

som shiit lägger han till de tolv imamerna vilka de andra sunnitiska författarna inte gör. i 

boken tjänar han tre syften: (1) att presentera en modern form av islam som ställde krav på 

jämlikhet och demokrati som islam från början präglades av. (2) att analysera orsakerna till 

”islams beklämmande belägenhet i modern tid”. (3) han visar vägen till räddningen av detta, 

nämligen genom tawhid guds enhet (monoteism). Islam har varit föregångare på de 

demokratiska normerna genom idjma` (samstämmig åsikt) och shura (samråd). Genom 

idjtihad (fri nytolkning av texterna i lagfrågor) garanteras tankefriheten och genom koranen 

garanteras religionsfriheten. ”Den islamiska ekonomin påbjöd jämlikhet och förbud mot 

exploatering. Alla människor har samma ursprung och därför skall inte några ha makt eller 

möjlighet att förtrycka andra”, säger Shariati.123 

 

Idealet i en islamisk modell är jämlikhet och frihet, ”Människan är fri men Gud styr allt”, 

enligt Shariati. Att hans text innehåller ord från både Marx och koranen betyder det inte att 

det är motsägelsefullt med tanke på att islam passar med alla teorier. Islams fiender är 

monarkin och det etablerade ”prästerskapet”. Att prästerna ger uttalanden i lagfrågor som inte 

ger folket frihet är mot islam och gjort sig till lagstiftande ”gudar”. Här såg vi en 

grundläggande skillnad mellan Shariati och Khomeinis politiska system då Khomeini 

betonade prästernas vikt i politiken. Människans relation till Gud bestäms av henne själv och 

inga präster kan ge henne kunskap om hur hon utövar sin tro. Man blir en ”riktig” muslim 

genom tawhid (bekänna Gudsenhet) och då måste man ta avstånd från de lagstiftande 

gudarna, prästerna. En ”sann islam” har tre fiender: prästerna, shahen (despoten) och 

kapitalismen vilka man parar ihop med okunnighet, rädsla och girighet.124  
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Synen på våld och folkets möjligheter på revolution var radikal och ansåg revolutionen som 

en historisk determinism. Revolutionen kommer då folket är moget och som Qutb, sade han 

att störta härskaren och dess styre som strider mot Gudsvilja är en plikt för alla sanna 

muslimer.125 År 1979, två år efter Shariatis död, kom den iranska revolutionen vilken han 

bidrog till men aldrig såg. 

 

Shariatis samhällssyn bygger på folkets betydelse för en social förändring. Han anser islam 

som den enda samhällsteorin som garanterar folkets massa det avgörande inflytandet. ”Inte 

ens demokrati anser att folket är den viktigaste faktorn bakom social förändring.” I en 

demokrati ansluter folket sig till någon teori som låter eliten, slumpen, tillfälligheterna och 

några obevekliga sociologiska lagar styra över dem. Folket som helhet är viktigast inte några 

speciella klasser eller grupper i samhället. Andra teorier låter några vänder sig till de bildade, 

andra till en överlägsen ras, några till de stora hjältarna och ytterligare andra till en 

samhällsklass som proletariatet eller borgarklassen. Islam avvisar allt detta och ger folket den 

grundläggande faktorn i en social förändring och utveckling. Människans ansvar är en motvikt 

till determinismen. Det finns krafter som står över individens fria beslut men människan har 

en stor individuell frihet. Shariati ger ett exempel som förklarar situationen enkelt. En 

jordbrukare har ansvar för sin odling men är samtidigt bunden av de lagar som råder i naturen. 

Naturlagarna ger ramar och villkor och inom dessa har människan frihet att handla. Han 

åberopar en blandning av determinism och den fria viljan.126 Här ser vi skillnaden mellan 

Shariatis tänkande och de ovannämnda författarna då han använde den marxistiska retoriken 

om folkmassan medan de andra framhöll individen som samhällets grund eller åtminstone det 

individuella ansvaret.  

 

Människans frihet är en stor del av Shariatis definition på en islamisk modell och han 

bekräftar denna frihet genom koranens skapelseberättelse. Gud har skapat människan som en 

ställföreträdare för sig själv och placerade denna varelse som förvaltare. Människan har 

samma uppgift på jorden som Gud har i universum. Människor sinsemellan är inte bara 

jämlika utan bröder eftersom alla har samma ursprung och lika värde oavsett hudfärg. Män 

och kvinnor är också lika enligt Shariatis tolkning av koranen som säger att mannen och 
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kvinnan skapades av samma natur. Människans ansvar på jorden är stort samtidigt har hon 

frihet att välja det goda.127 

 

Tre nyckelord finner man i Shariatis budskap om en fullkomlig livsåskådning: mystik, 

jämlikhet och frihet. Med mystik menar han gudsgemenskap, med jämlikhet binder han 

socialism och med frihet binder han existentialism. Människan och hennes personliga ansvar 

har upprättats av existentialismen men den har inte svaret eftersom den har en svag punkt: 

 

Hur mycket den än framhäver människan och hennes frihet, så kastar den 

människan rakt ut i luften, eftersom den förnekar både Gud och de sociala 

frågorna. När jag är fri att välja vad som helst, eftersom det inte finns några 

kriterier, uppstår frågan: på vilka grunder skall jag välja vad som är gott och 

förkasta vad som är ont?!128 

 

5.3 Skillnader mellan Shariati och Khomeini  
 

Som jag nämnde ovan så var Shariati och Khomeini viktiga orsaker till den iranska 

revolutionen. Shariatis samhällssyn, livsåskådning och sociologiska bidrag var huvuddrag i hur 

en islamisk stat och ett islamiskt samhälle bör se ut. Khomeinis karismatiska ledarskap och 

politisk islamiska förkunnelse gjorde honom till en andlig ledare för revolutionen och senare 

för staten Iran. En stor skillnad mellan Shariati och Khomeini fann jag i den teokratiska 

modellen Khomeini och revolutionen skapade, där ”prästerna” organiserade människors 

relation till Gud och staten, vilken Shariati tog avstånd av och förkastade helt. Shariati ansåg 

”prästerna” som islams fiender och ansåg relationen mellan Gud och människan är en privat 

relation som hon själv bestämmer hur den skall se ut.  

 

Shariati ansåg sharia lagarna som reformbara och det är människans fria uppgift att anpassa 

sig till naturlagarna, det vill säga Gudslagar. Khomeini hade en fundamentalistisk syn på 

sharia lagen och dess tillämpning. Båda författarna betonade vikten av den ”sanna islam” som 

var under Muhammeds tid (koranen och haditherna) och senare de tolv imamernas tradition. 

En skillnad var att Shariati nämnde tiden för de fyra rättledda kaliferna vilken Khomeini 

                                                 
127 ibid. S. 43-45 
128 Shariati, Ali. (1980). Marxism and Other Western Fallacies. Berkeley: Mizan press. 111  



 

 

 

57 

förkastade. Shariatis tolkning av Islam skedde på ett socialistiskt sätt utan Khomeinis var 

snarare religiöst traditionalistiskt. Författarnas viktigaste gemensamma nämnare är 

Gudssuveränitet och islams betydelse för samhället. Islam innehåller för båda en 

livsåskådning, en allomfattande ideologi och ett rättvist fritt politiskt system. Jag kommer nog 

att analysera mer om likheter mellan författarna samt kopplingen till teorin demokrati i nästa 

kapitel.  
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6. SLUTSATS OCH ANALYS 

 

Efter att ha studerat de olika tankar som finns kring islam och demokrati så kan jag hålla med 

de reformistiska tänkarna om att det logiskt sett går att förena islam och demokrati som idé- 

och tanketraditioner. Deras argument känns på alla plan genomtänkta och respektfulla 

gentemot religionen islam, vilket känns viktigt eftersom att folk inte bör känna sig kränkta när 

det gäller sin trosuppfattning. Att anpassa muslimska länders lagar så att de går mer åt det 

demokratiska hållet borde gå att genomföra utan att behöva gå ifrån religionen alltför mycket. 

Man märker av arbetet att de ovannämnda tänkarna använde en västerländsk terminologi och 

inlemmade den i den islamiska språkliga kontexten. I min analys kommer jag att redogöra för 

de demokratiska inslag som finns i den islamiska modellen enligt de reformatörerna som 

nämndes ovan. Jag kommer att plocka ut de viktigaste elementen i en demokratisk modell och 

jämföra med de islamiska elementen som reformatörerna pläderade för. Jag kommer att gå 

genom de demokratiska termerna som nämndes i teorin och jämföra med de termerna som 

finns i islam enligt författarna.  

 

Demokrati betyder folkstyre och suveräniteten ligger hos folket. Reformatörerna använde en 

islamisk text för folkets speciella status genom att Gud har valt människan som sin 

ställföreträdare eller förvaltare (kalif) och i det fallet kan hon välja fritt det som passar henne. 

Suveräniteten ligger hos Gud eftersom hon är skaparen. I en demokratisk modell väljer folket 

lagarna som senare lyder, det vill säga människorna har rätt till självbestämmande. I en 

islamisk modell har Gud redan stiftat lagarna för hon vet människornas bästa mer än dem och 

hennes lagar är felfria enligt Khomeini. Han kritiserade lagändringen som sker i demokratiska 

länder då människor ändrar lagar för att de var bristfälliga men det finns inga garantier för att 

de nya lagarna inte är bristfälliga. Qutbs islamiska samhälle bygger på friheter som inte kan 

förändra guds lagar. Den tanken får vi uppleva i västerländska demokratier där alla 

medborgare garanteras alla friheter bara att de följer de systemets spelregler, lyder dess lagar 

och inte använder de friheterna för att avskaffa demokratin. Reformatörerna ställde sig olika 

om hur reformeringen av lagar skulle se ut men en gemensam nämnare var att alla tyckte att 

sharialagen bör reformeras och nytolkas så länge det inte kommer i konflikt med koranen och 

sunnan. Allas likhet inför lagen i en demokrati har en motsvarighet i en islamisk modell då 

alla är lika inför Gud som är lagstiftaren, säger alla reformatörerna. 
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Styrelseskicket i en demokratisk modell handlar om att människor väljer fritt sina 

representanter som sitter i ett parlament. Alla medborgare är likställda och har lika rösträtt, 

ingens röst väger mer än en annan. Tolerans som skapar en styrelse genom diskussion. 

Beslutet tas genom majoritetsbeslut även om enighet eftersträvas. Tolerans mot minoriteter 

och oliktänkande är ett krav men inte villkorslös till skydd för demokratin själv. I den 

islamiska modellen som reformatörerna pläderar för hänvisar de till tiden då Muhammed och 

de fyra rättledda kaliferna härskade (salaf). Under den tiden var islam föregångare genom 

idjma`(samstämmighet eller konsensus) och shura (rådslag). Folket valde representanter för 

att välja kalifen efter Muhammeds död och beslutet togs i samstämmighet. Alla människor var 

lika värda och ingens röst var högre än en annan. Social rättvisan var en viktig del av den 

styrelsemodellen. En sådan modell ville reformatörerna utveckla idag genom idjtihad (en 

tolkning i en rättsfråga) då lagarna reformeras till ummas (folkets) bästa. Alla reformatörerna 

prisade parlamentarism och ansåg den som grunde i en islamisk modell. Minoriteter kommer 

att också ha samma rättigheter genom rösträtten och skyddet de får av den islamiska staten. 

Men det var inte så tydligt hur reformatörerna tänkte då det gällde kategoriseringen som 

koranen gör då den delar människorna i muslimer, icke muslimer (troende av bokens folk) 

och icke troende. Reformatörerna hade en viktig gemensam synpunkt då de förkastade de 

västerländska normerna och ansåg sin islamiska modell som värdefullast. 

 

Domstolarna är viktiga för att bevara demokratin och se till att medborgarnas rätt- och friheter 

inte kränks. På samma sätt som demokratin så är rättvisa ett grundelement i reformatörernas 

politiska islam och det är de oberoende domstolarna som har den uppgiften att skipa rättvisa. 

Även kalifen (ledaren) som har stora befogenheter i den islamiska modellen så är han jämlik 

alla medborgare inför Gud som är lagen. Rättssäkerheten är garanterad på samma sätt som 

den demokratiska modellen då ingen är över lagen och lagen skyddar medborgarna. 

 

Jag måste börja med att tydliggöra att det är ett mycket komplicerat ämne som jag berör 

främst med tanke på att det finns så många olika uppfattningar, grupperingar och ideologiska 

tolkningar bland muslimer. Tanken på samexistens mellan islam och demokrati ses på många 

olika sätt. Jag har i min uppsats kommit fram till att det finns många demokratiska inslag i 

den islamiska modellen de reformatoriska tänkarna verkade för. Demokratin förenas med 

andra modeller såsom socialism, liberalism och till och med konservatism så varför skulle inte 

gå att förena islam och demokrati. 
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7. EGNA REFLEKTIONER 
 

En stor del av muslimerna stödjer demokrati som styrelse modell men med islam som 

religion. Det är många tänkare idag som tänker på islam i demokratiska banor. Jag har nämnt 

ovan de centrala och det finns andra idag som utvecklar dessa tankar ännu längre. 

Feministiska, konservativa, socialistiska och liberala islamister pläderar idag för en 

demokratisk islamisk stat. 

 

”Så gick det i kristenheten. För två hundra år sedan betraktades demokrati som 

något mycket ogudaktigt och okristligt, och numera hävdas det gärna att 

demokrati har sin grund i kristenheten, vilket är historiskt felaktigt. Men det 

visar ännu en gång att religion är något föränderligt. Man finner något nytt i det 

gamla. Den processen pågår just nu i den muslimska världen”, säger Hjärpe.129   

 

Jag delar samma uppfattning med Hjärpe som enbart uttrycker sina egna och reformisternas 

förhoppningar. Jag tycker att islamiseringen ska fortsätta i samma takt som den började på 

1970-talet om det inte blir snabbare. Den islamiska modellen kommer att bli alltmer lockande 

för folket med tanke på att de regimerna i den muslimska världen har testat olika politiska 

modeller och misslyckade totalt med att tillhandahålla rättvisa, frihet och jämlikhet. 

Muslimerna tror på den tiden då islam härskade och lyckades skapa ett imperium. Folket idag 

är förtryckt av repressiva korrupta regimer och vill ha förändring. Den enda möjliga passande 

modellen är en islamisk modell tror en stor del av muslimerna. Frågan är vilken islamisk 

modell kommer att vinna i slutet? Den fundamentalistiska sidan finns ju, och vilken som 

kommer att vinna kan vi ju inte veta. De konservativa och de fundamentalistiska (traditionella 

teologer och jihadister) ändå är många och hörs mest, både bland eliter och vanligt folk. De 

har en annan uppfattning och även om det på idéplanet går att förena demokrati och islam är 

det endast första steget i en politisk och teologisk idéstrid och principdiskussion som just nu 

pågår i den muslimska världen. Vilken sida som kommer att vinna i praktiken, och hur 

styrelse förhållandena ser ut i olika länder, är en helt annan forskningsuppgift. Här spelar ju 

också storpolitiken in, Hur USA lyckas eller misslyckas, hur Iran lyckas eller misslyckas, hur 

Israel-Palestina konflikten utvecklas, hur Irak lyckas eller misslyckas etc. 

 

                                                 
129 Härpe, Jan (2009). Förändringens vind: Den muslimska världen i tidigt 2000-tal. Stockholm. Leopard. S. 112  
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Skulle reformisterna lyckas med att uppnå sitt mål med den islamiska staten som bygger på 

den ”sanna islam” så kommer de andra grupperna med andra modeller med andra argument 

som visar en annan sann islam. Problemet är att det finns en annan fråga som följer med 

frågan om vad en sann islam är och den är vems islam? Islam är heterogen och muslimerna är 

splittrade från vänstern till höger i politiken. Jag vet att ingen kan förutspå en 

samhällsutveckling men skulle reformatörernas politisk islam vinna för ett tillfälle, vilket det 

är helt möjligt, så kommer konflikten mellan muslimska grupperna blir ett faktum. Alla 

grupper kommer att hävda sin sanna islam och anklaga varandra att den andre inte har rätt i 

den. Ett exempel idag är jihadister som anklagar många muslimska grupper för kätteri och att 

de har övergett den ”sanna islam”. Det finns ingen hierarki i islam och alla människor har rätt 

att bli rättslärda och tolka islam på sitt sätt. Skillnaden mellan shia och sunna är väldigt stor 

och deras tolkning av islam är väldigt olika. Även i båda grupperna finns det olika rättskolor 

som tolkar Gudslagar olika. Ras och nationalitet är en annan faktor som skulle få konflikten 

eskalera även om det teoretiskt sett får detta inte ske i den ”islamiska staten” som 

reformatörerna pläderade för. Vi kan använda Iran som ett exempel som upprättades efter 

Khomeinis modell. Perser, araber, turkmener, kurder, armenier och pashtunerna är olika 

etniciteter i Iran och det råder ingen harmoni mellan dem. Landet bygger på en shiitisk modell 

men det bor cirka 15-20 % sunniter i Iran och de är förtryckta i den islamiska staten som 

Khomeini och andra byggde.  

 

Minoriteters frågor är också en faktor för en möjlig konflikt då Islam kategoriserar 

människorna till muslimer, icke muslimer (av bokens folk) och icke muslimer (icke troende). 

Vilka regler ska gälla för dem kommer vara en kontroversiell fråga med tanke på den politiska 

jämlikheten och friheten. Kristna utgör en stor del av folket i vissa muslimska länder så som 

Egypten, Syrien och Libanon. Ateister och sekulära krafter ökar med tiden även om det inte 

finns statistik på det. Hur ska de behandlas är en stor fråga.   

 

Kvinnans ställning skulle också vara en kontroversiell fråga med tanke på att de muslimska 

feministiska krafterna är i en ständig ökning. Grupperna är skarpt uppdelade om hur 

kvinnorna ska behandlas i den islamiska staten. Blandningen mellan män och kvinnor är inte 

en enkel fråga att lösa. Kvinnans rättsliga status, klädsel, rätten till utbildning och arbete är 

centrala frågor som kommer till diskussion i den politiska debatten.130 

                                                 
130 http://www.sanningenomislam.se/kvinnan_i_islam.asp  
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Heligheten i texten kommer alltid att vara ett problem därför att dess tolkning måste vara 

omsorgsfullt och precist. Skillnaderna mellan muslimerna uppstår när de tolkar texten vilken 

har olika motsägelser. En undersökning om hur de heliga skrifterna (koranen och sunnan) 

relateras till teorin demokrati är intressant därför att man då kan förstå vilka hinder det finns 

bokstavligen i texten. Man kan ta alla eller vissa texter som berör frågan och som talar både 

för och emot de demokratiska normerna.   
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