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Sammanfattning
Islam framställs ofta som en negativ och våldsam religion på sociala medier och i
massmedier. Medierapporteringen kring islam är generellt stor, men material om normbrytare
brister i relation till den stora mängd artiklar. Vilket gör att de försvinner i mängden. Syftet är
att redogöra för hur medierapporteringen i dagstidningar ser ut gällande islamiska
normbrytare. En kvalitativ studie med en kritisk diskursanalys med inslag av en feministisk
teoribildning har använts. Islam framställs som en splittrad religion med förtryck mellan
muslimerna. Det är tydligt att Koranen kan tolkas både på ett traditionellt sätt och på ett
modernt sätt. Normbrytarna arbetar med moderna tolkningar av Koranen. Artiklarna är
överlag skrivna på ett positivt sätt. Normbrytarna är utvalda för att de arbetar med ett
reformarbete för att islam ska bli accepterad i västvärlden som något annat än en terrorreligion. Sätten de arbetar på skiljer sig åt, men har ändå likheter. Sherin Khankan och
Mariammoskén lyfter kvinnliga imamer och kvinnans rätt i samhället genom att bland annat
skapa ett äktenskapskontrakt och bevilja muslimska skilsmässor. Seyran Ates och Ibn-RushdGoethe-moskén jobbar för att skapa en liberal plats där kvinnor och män är jämlikar samtidigt
som hon är en känd aktivist när det kommer till kvinnliga rättigheter. Ludovic-Mohamed
Zahed jobbar för att skapa en plats där män och kvinnor kan be tillsammans, oavsett om de är
homosexuella eller heterosexuella. När det kommer till artiklarna är den genomgående
diskursen att arbeta mot den traditionella tolkningen av islam. Detta för ett islam där fler ska
kunna känna sig välkomna. Det finns flertalet tydliga diskurser. Dessa handlar främst om att
arbeta för jämlikhet, rättigheter och allas rätt att vara den de är och tro på vad de vill. Det ord
som framstår som den tydligaste diskursen är fredlig vilket förekommer i flera av artiklarna.
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Akronymlista
DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet.
DO – Diskrimineringsombudsmannen.
Dr. – Doktor, eller dr, är en titel inom akademin som en individ med avlagd doktorsexamen
vid ett lärosäte erhåller.
Feminism – social rörelse för jämställdhet mellan könen (kvinnor och män).
Hbtq – homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.
Heterogena – objekt som består av skilda olika komponenter. Heterogena former innehåller
olikartade beståndsdelar, med andra ord en oenhetlighet.
Lgbti – lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex.
Okulär – Med blotta ögat.
Pride – En årligen återkommande festival i Stockholm som främst riktar sig till
homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.
Queer – Ett ord som kan beskriva ens kön eller sexualitet. Termen används för att ge plats för
andra normer än heterosexualiteten i samhället.
SCB – Statistiska centralbyrån.
SVD – Svenska dagbladet.
SVT – Sveriges television.
SR – Sveriges radio.
TT – Tidningarnas Telegrambyrå.
USA – Amerikas förenta stater.
Yle – Finsk public service som liknar SVT/SR.
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Inledning
Anledningen till det valda ämnesområdet bottnar i ett intresse för den islamiska religionen.
Normbrytare är ofta omtalade i medier, bland annat i diskussioner om vapenvägrare och
ungdomskulturer. Diskussioner som handlar om islam och muslimska normbrytare väcker
många känslor, vilket återspeglas i artiklar och inlägg publicerade i sociala medier. Till viss
del finns det akademiska texter och avhandlingar kopplade till ämnet, däremot är utbudet
begränsat. Medierapporteringen kring islam är generellt omfattande. I relation till den stora
mängd artiklar som handlar om islam i stort, är artiklarna om normbrytare relativt få i
jämförelse och de försvinner i mängden. Genomsnittssvensken är idag oupplyst när det
kommer till islam och har bildat sin uppfattning om islam genom medierapporteringen.
Religionssociologen Alf Linderman har forskat kring religioner, medier och kultur i
tjugofem år. Genom sin forskning har han kommit fram till att tv och radio är viktiga källor
för svenskarnas uppfattning om religion. Ett av problemen han lyfter fram med detta är att
islam många gånger representeras av terrorism. Detta förmedlar en bild av att islam står i nära
relation till våld.1
Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod i kombination med en kritisk diskursanalys. För
att begränsa ämnet koncentrerar sig uppsatsen på tre muslimer som kan uppfattas som
normbrytare utifrån deras arbete. Då detta bryter mot den rådande normen kring islam så kan
de därigenom ses som normbrytare. Personerna är Sherin Khankan vid Mariammoskén i
Köpenhamn, Seyran Ates vid Ibn-Rushd-Goethe-moskén i Berlin och Ludovic-Mohamed
Zahed vid Inclusive Mosque i Paris.

Frågeställning & Syfte
Syftet med uppsatsen är att analysera hur medierapporteringen ser ut kring de valda
normbrytarna. Därför kommer uppsatsen baseras på två frågeställningar:
1. Hur framställs normbrytarna inom islam i tidningsartiklarna?
2. Vilka diskurser återfinns i de utvalda artiklarna?

Metod
Den metod som uppsatsen baseras på är den kvalitativa metoden. Valet av metod baseras på
ämnets inriktning. Detta då den kvalitativa metoden öppnar upp för en djupare förståelse av

1

Kerstin Doyle. Svenskarnas syn på religion formas av media. Dagen. 2008-12-23.
http://www.dagen.se/svenskarnas-syn-pa-religion-formas-av-media-1.190279 (Hämtad 2018-04-30)
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ämnet. Genom detta tillvägagångssätt blir uppsatsen via analysen och resultatet kvalitativ.
Vidare kommer en form av diskursanalys att prägla uppsatsen. Den kritiska diskursanalysen
används för att undersöka och analysera band mellan diskurser och fenomen i samhället.
Totalt har nio artiklar valts ut, tre om respektive normbrytare som empiriskt material.

Kvalitativ metod
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen är kvalitativ metod ett samlingsbegrepp för
flertalet olika arbetssätt som används när den sociala kontexten undersöks. Den kvalitativa
metoden strävar efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning av undersökningsområdet.2
Den stora skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ metod är att den första metoden
är inriktad på ord och den andra på siffror. Att definiera kvalitativ forskning exakt är svårt då
kvalitativ forskning har en koppling mellan det praktiska och det teoretiska. Den teoretiska
delen styr problemformuleringen och det är problemformuleringen som styr insamlandet av
material och analysen. Bryman anser att kvalitativ forskning handlar om att teorin kommer
som en följd av undersökningen och inte att undersökningen börjar med en teori.3
Den kvalitativa metoden används som redskap för att lösa problem och komma fram med
ny information, där den primära funktionen är att förstå kontexten. Den centrala delen med
metoden är insamlandet av information från olika håll som därigenom ger en djupare
förståelse. Metoden skapar möjligheter till en beskrivande helhet av sammanhanget.
Särprägeln för metoden är närheten till källorna som inhämtas och används vid forskningen.4
Enligt Alvehus är det innebörden bakom materialet som är det intressanta inom den
kvalitativa metoden. Om ett fenomen förekommer flera gånger kan det gå att finna ett
samband, men det finns också ett samband om något bara förekommer en eller några enstaka
gånger. Det är därför av vikt att notera de fenomen som står ut även om de är fåtaliga.
Kvantitet har en betydelse inom den kvalitativa forskningen då det kan vara en antydan på att
det är något som behöver vidare granskning.5 Syftet kan vara att se det som inte är uppenbart
synligt, det är en av grundpelarna i den tolkande forskningen. Nämligen att utveckla sättet
som vi ser saker med och kunna lyfta fram en mer nyanserad bild av fenomenet.6
Språket är en av de grundläggande punkterna i den mänskliga interaktionen. Genom

2

Kvalitativ metod. Nationalencyklopedin.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitativ-metod (Hämtad 2018-04-30)
3 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi, 2002:249
4 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa
metoder, 2. [rev. och utök.] uppl., Lund: Studentlitteratur, 1997:13–14
5 Johan Alvehus. Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Stockholm: Liber, 2013:20–21
6 Alvehus. Skriva uppsats med kvalitativ metod, 23
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samtal lär vi känna andra människor och vad de har för känslor och attityder till världen som
vi lever i.7 Genom att studera det empiriska materialet med hjälp av en kvalitativ metod enligt
Kvales tolkning, kan en bild av hur människor tänker och uppfattar sin omgivning framstå.

Diskursanalys
Den mest lämpade teorin för detta arbete blir att genomföra en kritisk diskursanalys. Detta då
diskursanalysen analyserar förbindelser mellan olika strukturer och mönster i samhället.
Diskurser är en social praktik som är konstituerande, det som sägs och skrivs förordnar
den sociala världen, men blir påverkad genom andra sociala praktiker.8 Teorin skapas av
strukturer samtidigt som den bidrar till utformning och omformning.9 Med hjälp av en
diskursanalys ska analytikern, eller forskaren, granska det som sagts eller skrivits.
Analytikerna ska undersöka vilka mönster eller samband som syns och vilka som skapats.
Syftet med metoden och teorin är att analysera den aktuella diskursen utifrån dess påverkan
för sociala konsekvenser i det vardagliga livet.10 Diskursanalysens främsta uppgift är att
förtydliga maktförhållanden i processer och i samhället. Exempelvis hjälper teorin att
analysera och framställa glappen mellan olika sociala klasser i samhället.11 Den kritiska
diskursanalysens huvudsakliga syfte blir att bidra till sociala förändringar genom att påvisa
och avslöja den betydelse som diskursen har för att upprätthålla ojämlikheter och strukturer.12
När en diskursanalys används som angreppssätt behöver den kombineras med andra
relevanta teorier för att ge ett bra och utspritt perspektiv i uppsatsen. Diskursanalytikern
Norman Fairclough skapade den kritiska diskursanalysen, den handlar om att utgå från en
bestämd ram när det kommer till de teorier som används vid analysen av materialet.13 Genom
att använda den kritiska diskursanalysen tillsammans med en feministisk teoribildning och det
normkritiska perspektivet framstår en helhetsbild av ämnet.
Fairclough anser att det är i vardagslivet som människan skapar och producerar
diskursiva praktiker, det vill säga produktion och konsumtion av texter. Genom språket skapar
människor sin identitet och sina sociala relationer.14 En del av den kritiska diskursanalysen
handlar om att undersöka olika maktförhållanden mellan exempelvis sociala klasser och kön,
7

Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, 1997:15
Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund:
Studentlitteratur, 2000:67–68
9 Norman Fairclough, Critical discourse analysis: the critical study of language, 2. uppl., Harlow:
Longman, 2010:59
10 Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 28
11 Fairclough. Critical discourse analysis: the critical study of language, 8–9
12 Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 70
13 Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 141–143
14 Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 15
8
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inriktningen blir på det som inte är jämlikt i sociala- och kulturella strukturer.15 Dagens
informationssamhälle ger hela tiden mottagarna nya intryck, dessa kommer bland annat från
olika typer av medier. Dessa intryck kan hjälpa till att forma personers identitet och sociala
relationer.16
Genom Faircloughs tankar belyser uppsatsen de ojämlikheter och de sociala strukturerna
som finns i artiklarna om de utvalda normbrytarna, för att leta efter sammalänkande mönster.
Analysen kommer granska både ordval och innehåll vilket kommer att presenteras i analysen.

Material
Det primärmaterial som ligger till grund för denna uppsats är tidningsartiklar. Genom att
analysera flera olika tidningsartiklar med hjälp av en kritisk diskursanalys och de valda
teorierna framstår en slutsats. Analysen presenteras i avsnitt längre ned i uppsatsen.
Det empiriska materialet består av nio tidningsartiklar, tre om respektive normbrytare.
Tidningarna har valts ut med riktmärke att de skulle vara skrivna mellan 1 januari 2000 och
15 april 2018. Vid uppsatsens början är journalisterna bakom artiklarna okända och utvalda
för att representera olika tidningar. Avsnittet som handlar om materialet börjar med att ge en
allmän bakgrund kring tidningarnas politiska beteckningar samt övergripande statistik för
olika ord som har med normbrytarna att göra. Uppsatsen lyfter några söktermer kring
terrorism för att ge en överblick av mängden artiklar som skrivits kring islam i negativ
mening. För att presentera statistiken används databasen Svenska dagstidningar. Databasen är
en internettjänst som har över 400 tidningar i digitaliserat format via Kungliga biblioteket.
Digitaliseringen började 2014 men mikrofilm finns från 1940-talet.17
Politiska beteckningar på tidningar
Den politiska beteckningen oberoende som tidningar använder sig av syftar till att tidningen
inte är förknippad med något politiskt parti. Skulle det dock stå oberoende liberal betyder det
att tidningen är oberoende från något parti men att ägare och redaktionens åsikt präglas av den
politiska inriktningen.18 Expressen ägs av Bonnier AB (som även äger Dagens Nyheter,
Sydsvenskan och Dagens industri) och är en liberal dagstidning.19 Tidningen Metro är en

15

Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 69
Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 91
17 Kungliga biblioteket. Svenska dagstidningar: Sök bland KB:s digitaliserade dagstidningar, från 1600talet och fram till idag. https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/svenskadagstidningar.html (Hämtad 2018-04-30)
18 Svenska dagstidningar. Läs mer om politiska färger. http://svenskadagstidningar.se/politisk-farg/
(Hämtad 2018-04-30)
19 Om Expressen. Expressen. https://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/ (Hämtad 201804-30)
16
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politisk obunden tidning.20 Aftonbladets ledarsida betecknas som obundet
socialdemokratisk.21 Svenska dagbladet är en obunden moderat tidning,22 och Dagens nyheter
är oberoende liberal.23 Katrineholms-Kurirens ledarsidor är liberala.24 SVT och SR ägs av
förvaltningsstiftelsen som har till huvudsaklig uppgift att vara en buffertzon mellan
statsmakten och programföretagen. Detta för att främja public service.25 Det är
sändningsrätten som reglerar att innehållet skall vara opartiskt och sakligt.26 Yle är en finsk
motsvarighet till SVT/SR som arbetar med public service. Yles verksamhet bygger på de tre
värderingarna: trovärdighet, oberoende och respekt för människan.27 Det är förvaltningsrådet
som granskar hur Yles verksamhet sköts.28 QX är ett livsstilsmagasin som bevakar hbqtsamhället.
Förklaring till Svenska dagstidningar
Nedan kommer en förklaring till olika sätt att söka på Svenska dagstidningar, som exempel
används orden kvinna och imam vilket ger 3011 träffar, träffarna representerar olika artiklar.
Sökningen kan preciseras genom att skriva kvinnlig imam vilket istället ger 753 träffar.
Problemet med en sökning på den här kombinationen av ord är att samtliga artiklar som
innehåller orden kvinna imam samt kvinnlig imam kommer upp. Orden behöver inte ha med
varandra att göra för att resultera i en träff. Skrivs "kvinnlig imam" ger det 135 träffar, ord
innanför "" innebär en sökning på en fras. Frasen i det här fallet är kvinnlig imam. Skrivs
istället kvinn* imam, där * söker databasen efter ord med varierande ändelser, vilket ger andra
sökträffar. I det här fallet kan kvinn* som exempel ge träffar såsom kvinna, kvinnor och

20

Lars Pehrson. Metro klargör och ägare Qviberg pudlar. Metro. 2017-05-13.
https://www.metro.se/artikel/metro-klargör-och-ägare-qviberg-pudlar-xt (Hämtad 2018-04-30)
21 Ledare Special. Aftonbladet. http://ledare.story.aftonbladet.se (Hämtad 2018-04-30)
22 Ander Q Björkman. Högervriden - med en tydlig vänsteragenda. Svenska Dagbladet.
https://www.svd.se/hogervriden--med-en-tydlig-vansteragenda (Hämtad 2018-04-30)
23 Om Dagens Nyheter. DN. 2008-02-28. https://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/ (Hämtad
2018-04-30)
24 Svar på vanliga frågor om Katrineholms-Kuriren. Katrineholms-Kuriren.
https://www.kkuriren.se/svar-pa-vanliga-fragor-om-kk/ (Hämtad 2018-04-30)
25 Förvaltningsstiftelsen. Om stiftelsen. http://www.forvaltningsstiftelsen.se/omstiftelsen.html (Hämtad
2018-04-30)
26 SVT. Så arbetar SVT med faktagranskning och saklighet. 2018-04-30.
http://www.forvaltningsstiftelsen.se/omstiftelsen.html (Hämtad 2018-04-30)
27 Pia Stoltzenberg. Svenska Yle. Yles verksamhetsprinciper. 2016-06-06.
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/06/yles-verksamhetsprinciper (Hämtad 2018-04-30)
28 Pia Stoltzenberg. Svenska Yle. Förvaltningsrådets berättelse 2017: Allas vårt Yle. 2018-04-20.
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/04/20/forvaltningsradets-berattelse-2017-allas-vart-yle (Hämtad
2018-04-30)
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kvinnliga. Denna typ av sökning går inte att använda i kombination med en frassökning.
Sökmotorn gör inte heller någon skillnad på versaler och gemener.29
Övergripande statistik genom sökning på Svenska dagstidningar
Sökord

Resultat

Mariammoskén

34

Sherin Khankan

125

Seyran Ates

84

Ludovic-Mohamed Zahed

39

Islam

53324

Muslim

59714

Islamistisk extremism

346

Islamistisk terrorism

2876

Jihad

5995

En sökning på normbrytare islam ger inga träffar alls. En sökning på Mariammoskén ger 34
träffar, görs sökningen på "Mariam moskén" blir det istället 12 träffar. Detta skulle kunna
innebära att 22 träffar är fel i resultatet, vid en okulär genomgång konstateras att det är 23
träffar som inte verkar ha något att göra med Mariammoskén i det första resultatet. I och med
denna precisa sökning ges en felmarginal med en träff vid sökningen i databasen. Om en
sökning istället görs på Sherin Khankan ger det 125 träffar. 56 träffar kommer från liberala
tidningar och 36 träffar från opartiska tidningar. Resterande resultat är av olika slag, denna
typ av sökning ger ett något mer överskådliga resultat.
En sökning på Seyran Ates ger 84 träffar, 49 av dessa kommer från liberala tidningar, 13
från opolitiska, 12 från vänstern och resten är blandade. Preciseras sökningen till Seyran Ates
imam ger denna endast 3 träffar. En sökning på Seyran Ates moské Ibn Rushd-Goethemoskén gav inga träffar oavsett hur orden varierades.
En sökning på Ludovic-Mohamed Zahed ger 39 träffar, 15 från liberala tidningar, 12
opolitiska och resten blandat. En sökning på Inclusive Mosque gav 6 träffar, vid en okulär
besiktning kunde det noteras att fyra träffar inte var relevanta. Preciserades sökningen till
"Inclusive Mosque" gav det två träffar, dessa var de två träffar som den okulära genomgången
noterade som relevanta.
En sökning på islam ger totalt 53324 träffar och en sökning på muslimer ger 59714
29

Jonas Ahlberg. Tidningar Kungliga Biblioteket, Allmänna råd. 2015-03-13.
http://feedback.tidningar.kb.se/viewtopic.php?id=70 (Hämtad 2018-04-30)
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träffar. En sökning på islamistisk extremism ger 346 träffar och en sökning på islamistisk
terrorism ger 2876 träffar. En sökning på jihad ger 9559 träffar. Samtliga sökningar har flest
träffar från liberala tidningar där Dagens Nyheter avviker från mängden med fler sökträffar.30
Sammanfattningsvis valdes tidningsartiklarna ut slumpmässigt. Riktmärket var att
artiklarna skulle vara från 2000-talet och från olika källor.
Artiklar
Presentation av artiklarna som utgör det empiriska materialet.
Fem av artiklarna är skrivna av kvinnor, tre av artiklarna är skrivna av män och en artikel
saknar skribent. De tre männen skriver för olika tidningar, den ena i livsstilsmagasinet QX
och de andra två för public service tjänster. Det innebär att av fem kvinnorna så skriver två för
public service, två stycken för en liberal tidning och en journalist för en obunden moderat.
Den 22 mars 2016 publicerade Katrineholms-Kuriren artikeln Imamen om
Mariammoskén: Klubb med påhittad islam. Artikeln publicerades efter att Skandinavien fått
sin första moské med endast kvinnliga imamer i Köpenhamn. Artikeln beskriver hur imamen
Abd al Haqq Kielan vid Eskilstunas stora moské och Islamiska föreningen i Stockholm
reagerar kritiskt till Mariammoskéns startande.31
Den 9 september 2017 publicerade SVT Sörmland Nyheter en artikel skriven av Lena
Michanek, Sherins moské har bara kvinnliga imamer - ”utmana islamofober”. Artikel
publicerades i samband med att Sherin Khankan skulle delta på Forumdagarna i Nyköping,
där Khankan deltog för att påvisa att islam går att förändra och att det ”går att bryta
patriarkala strukturer och visa att islam är en fredlig religion.”32
Kristina Olsson skriver den 27 mars 2016 för SvD artikeln Ny dansk moské öppnad:
”Tiden är inne för kvinnliga imamer”. Artikeln beskriver bakgrunden till Mariammoskén som
en moské som drivs för kvinnor och av kvinnor samt proklamerar en mer framåtsträvande
sufistisk form av islam. Där skall alla vara välkomna oavsett om de är män eller kvinnor,
kristna eller homosexuella. De vill göra islam till en mer folklig religion. Precis innan artikeln
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skrevs hade TV2 Danmark visat flertalet dokumentärer som visade uttalanden från radikala
islamistiska imamer.33
Lina Lund skriver den 30 juni 2017 för DN artikeln Hon får dödshot för sin liberala
moské. Artikeln handlar om advokaten och feministen Seyran Ates och den liberala moskén
Ibn-Rushd-Goethe som hon startat. Det är något hon fått betala ett högt pris för med dödshot
och polisskydd. Moskén startades för att vara en plats där alla muslimer kan känna sig
välkomna oavsett kön eller trosinriktning.34
Johnny Sjöblom skriver för svenska Yle artikeln Stämplas som terrorister och islams
fiender – liberal moské i Berlin dras med hets och hot den 3 april 2018. Johnny Sjöblom
beskriver att moskén finns i en ganska diskret byggnad som är en kyrka. Seyran Ates
grundade moskén, tanken är att ge liberalt sinnade muslimer en yta att träffas på.35
Daniel Alling skriver för SR och P1-morgon artikeln Liberal moské i Berlin vill förnya
islam, artikeln publicerades den 2 augusti 2017 och är en introduktion till programmet
”Människor och Tro” som gör en längre sändning om moskén. När reportern besöker moskén
är det en kvinna som leder fredagsbönen. Seyran Ates förklarar att i hennes moské turas män
och kvinnor om med uppgiften att leda bönen. Från moskén vill de förmedla en fredlig och
liberal version av islam som välkomnar alla.36
Karin Fallenius skriver för SVT nyheter och kultursidorna artikeln Imam välsignar
gaypar under Pride, 1 augusti 2014. Fransk-algeriske Ludovic-Mohamed Zahed har gjort sitt
namn känt genom att driva en hbtq-moské i Paris som välkomnar alla. Män och kvinnor ber
sida vid sida oavsett om de är homosexuella eller inte. När artikeln skrevs befann sig Zahed i
Sverige för att välsigna par under Prideveckan.37
Nedjma Boucheloukh skriver i en artikel för Aftonbladet 18 juli 2013 Man kan inte vara
muslim och homofob. Zahed berättar i intervjun som sker över telefon att det inte gått mer än
150 år sedan psykiatriker konstruerade begreppet homosexualitet. Något förbud mot

Kristina Olsson. Ny dansk moské öppnad: “Tiden inne för kvinnliga imamer”. Svenska Dagbladet.
2016-03-27. https://www.svd.se/ny-dansk-moske-oppnad-tiden-inne-for-kvinnliga-imamer (Hämtad
2018-04-30)
34 Lina Lund. Advokaten Seyran Ates får dödshot för sin liberala moské i Berlin. Dagens Nyheter.
2017-06-30. https://www.dn.se/nyheter/varlden/hon-far-dodshot-for-sin-liberala-moske/ (Hämtad 201804-30)
35 Jonny Sjöblom. Stämplas som terrorister och islams fiender - liberal moské i Berlin dras med hets
och hot. YLE. 2018-04-03. https://svenska.yle.fi/artikel/2018/04/03/stamplas-som-terrorister-ochislams-fiender-liberal-moske-i-berlin-dras-med-hets (Hämtad 2018-04-30)
36 Daniel Alling. Liberal moské i Berlin vill förnya islam. Sveriges Radio. 2017-08-24.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6762163 (Hämtad 2018-04-30)
37 Karin Fallenius. Imam välsignar gaypar under Pride. SVT. 2014-08-01.
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homosexualitet finns inte i Koranen och historiskt sett har islam en tolerans mot samkönade
relationer. Zahed fortsätter att beskriva den historiska kontexten kring islam och
homosexuella för reportern. Zahed påstår att islams ursprungliga attityd gentemot
homosexuella låg närmare antikens Rom och Grekland.38
Ronny Larsson skriver den 31 juli 2014 för qx artikeln Imamen Ludovic viger muslimska
gaypar under Pride. Zahed berättar för journalisten om sin organisation CALEM Confederation of Associations LGBTQI Euro-African or Muslim. De har i mer än femton år
arbetat med bland annat diskriminering av sexuella minoriteter, hiv/aids och utbildning av
queera imamer.39

Teori
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur normbrytare inom islam framställs i svensk
massmedia. För att göra detta används det i analysen en normkritisk positionering baserat på
en feministisk grund. Den normkritiska positioneringen genomsyrar uppsatsen för att belysa
några av de rådande normerna som finns inom islam. För att tydliggöra vad detta handlar om
förklarar avsnittet först vad en norm är och sedan vad en feministisk teoribildning innebär.
Normer handlar om det som är normalt och det som anses onormalt, genom att synliggöra
och ifrågasätta vad som klassificeras som normalt respektive onormalt. Det som kan
kvalificeras som en normal norm är det som en person inte reagerar på och är det accepterade
i samhället, medan de onormala bryter mot detta.40 De normala beteendena får mer plats och
handlingsutrymme i samhället än vad de onormala beteendena får. Det är de som tillhör den
normala normen som har makten i samhället att förändra eller för den delen upprätthålla
normerna. Ett normkritiskt perspektiv handlar om att synliggöra maktförhållanden.41
Normer kan handla om både handlingar och materiella ting som exempelvis utseende och
klädsel. Människor vill vara inkluderade och passa in, det innebär en anpassning efter rådande
normer. Det gör att vardagssituationer flyter på lättare och kan leda till privilegier och makt.
Nackdelen för de personer som inte passar in i normerna är att de utsätts för diskriminering
och utanförskap. Normkritik är ett begrepp för både metoder och teorier som används för att
flytta fokus från avvikande normer till att belysa normer som istället tas för givet.42
Boucheloukh. “Man kan inte vara muslim och homofob.”
Ronny Larsson. Imamen Ludovic viger muslimska gaypar under pride. QX. 2014-07-31.
https://www.qx.se/samhalle/pride/27041/imamen-ludovic-viger-muslimska-gaypar-under-pride/
(Hämtad 2018-04-30)
40 Lena Martinsson & Eva Reimers. Skola i normer, Malmö: Gleerup, 2008:10–11
41 Klara Nygren (red.), Konstruktiv normkritik: en rapport om normkritik i Europeiska socialfondens
projekt. Stockholm: Arbetsmiljöforum i Sverige / Tema Likabehandling, 2012:11–13
42 Genus. Norm/Normkritik. https://www.genus.se/ord/normnormkritik/ (Hämtad 2018-04-30)
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Att normer förändras har en rad olika orsaker, det innebär att samhällsstrukturen är
föränderlig. Förändringarna påverkas av att individerna i ett samhälle blir alltmer utbildade
och därigenom har andra förutsättningar. Förändringar av normer som strider mot rådande
normer ger utrymme för en hotfull situation. De som har något att förlora på en förändring
motsätter sig förändringarna, normkritik bidrar till en ökad jämställdhet och likabehandling
för minoriteter. Då äldre principer luckras upp blir samhället mer otryggt och mindre
förutsägbart. Feminism är en, av många, normkritiska rörelser som förändrat
samhällsstrukturen för att ge ökad jämställdhet i stora delar av världen. Ett annat exempel är
kampen för hbtq-personers rättigheter i samhället.43
Tanken med den normkritiska positioneringen som arbetsverktyg är att belysa hur normer
är föränderliga, ett samhälle utan normer och normativa strukturer är en omöjlighet att uppnå.
Ramverket används för att belysa dominerande föreställningar om bland annat sexualitet.
Genom att utmana föreställningen om vad som anses som normalt undergrävs exkludering.44
Normkritik används av religiösa minoriteter som vill förändra och förbättra sin situation.
Gruppen kan, med hjälp av normkritisk analys, öppna upp samhället för förändringar,
förändringar som gynnar minoritetsgruppen likväl klasserna i samhället. Normerna som
existerar i ett land är inte främmande för landets invånare. Däremot blir det en normkollision
när människor rör sig mellan landsgränserna. Det som är en självklarhet i en kultur kan
uppfattas som något mycket hotfullt i en annan kultur. Grupper vars religiositet är stark
upplever ofta att Sveriges normer är omoraliska. Ett exempel som lyfts fram är hbtq-personers
rättigheter. I och med den komplexa situationen måste samhället ta sitt ansvar för att
motarbeta förtryckande normer.45

Feministisk teoribildning
Feministisk teoribildning är komplex och består av flera olika tolkningar och synsätt. Det
gemensamma för alla synsätt är att lyfta fram de genussystem som finns i samhället.46
Forskaren Yvonne Hirdman kallar detta för genuskontrakt och dessa system kan skilja sig
mellan olika samhällen och länder. Generellt handlar det om vad som anses vara kvinnligt
respektive manligt och påvisa hur kvinnan är undergiven mannen i strukturen.47 Att ställa
43

Eli Göndör. Religionskollision: majoritet, minoritet och toleransens gränser, Stockholm: Timbro,
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44 Lena Martinsson. Normkritik. Nationalencyklopedin.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/normkritik (Hämtad 2018-04-30)
45 Göndör. Religionskollision, 100–103
46 Karin Hjälmeskog. 'Feminism, pragmatism och utbildning.', Textanalys/Carl Anders Säfström & Leif
Östman (red.)., S. 305-324, Lund: Studentlitteratur, 1999:306
47 Hjälmeskog. Textanalys, 307–309
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motsatsord i relation till varandra, i det här fallet manligt och kvinnligt, kallas för dikotomier.
Dikotomier handlar om att ställa ord mot varandra och ge dem en innebörd av att vara
maskulina eller feminina. Exempelvis kan orden rationell och stark ställas mot emotionell och
svag, där de första blir maskulin och det andra feminint betingat.48 En av de första forskarna
inom det här fältet var antropologen Margaret Mead, som presenterade sin forskning om
dikotomier i verket Sex and Temperament.49 Förändringarna som skett då kvinnor slagit
tillbaka mot dikotomierna med hjälp av den feminism som vuxit sig starkare i samhället har
bland annat medfört att den politiska bilden förändrats, genom detta har nya lagrum skapats.
Sexuella trakasserier tillsammans med våld och våldtäkter inom äktenskap har fått nya
lagutrymmen.50 Den feministiska teoribildningen handlar om att belysa ojämlikheter i
samhället. Islam kan ses som en mansdominerad religion som är i behov av modernisering,
där kvinnorna skall få en jämbördig plats jämte mannen och inte vara honom underställd.
Hbtq-rörelsen ger ett tydligt sken av feminism i och med de samhällsstrukturer och fördomar
som de arbetar att förändra inom islam i västvärlden.

Forskningsläge
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som valts ut då de handlar om liknande
undersökningsområden. En del verk beskriver mediebilden av islam och muslimer. Andra
beskriver närliggande områden.
En sökning i DiVA-portalen på sökordet normbrytare ger 3 träffar den 29 april 2018 på
mastersnivå. Ingen av dessa faller in under nationell ämneskategori religionsvetenskap, de tre
handlar om normbrytare inom idrott, dans samt psykiatrins förändrade syn på
homosexualitet.51 Det finns däremot flertalet studentuppsatser som är intressanta då de
studerar liknande områden. Bland dem återfinns: Bilden av muslimer i media - en
innehållsanalys av tidningsmedia veckan efter 11 september 2001 av Joel Tedgård från 2011,
Tanya Schulte & Yasmine Winbergs Muslimerna som sätter världen i brand - en kvalitativ
studie om hur muslimer representeras i svensk press från 2013 samt Muslimer och islam i
svenska nyhetsmedier - Om rapporteringen av terrorattackerna i USA den 11 september 2001
en förstudie gjord av Marina Ghersetti & Anna Levin från 2001.
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Antropologen Michael Gilsenan har i Libanon studerat individers rörelsemönster och
kommit fram till några slutsatser om kvinnans undergivna ställning inom islam. Hans
fältstudie är av värde för uppsatsen på grund av att de utvalda normbrytarna arbetar för en
jämlikhet mellan kvinnor och män inom islam.52
Gilsenans studie koncentrerar sig på kvinnors rörelsemönster. Syftet med fältstudien var
att se om kvinnans förflyttning i det offentliga rummet skiljde sig från mannens. I offentliga
miljöer, som på gator och i gränder, höll sig kvinnor borta från allmänhetens synfält. De rörde
sig efter husväggar eller på sidorna av vägen. Männen som gick på samma platser tog istället
en central plats och syntes väl. Männen gick i lugn och ro mitt i gatan. Kvinnorna gick till sitt
direkta mål i ett snabbt tempo. Gilsenan hävdar att rörelsemönstret skiljde sig mellan kvinnor
och män av flera anledningar. Samhällsnormer är en bidragande orsak som ligger till grund
för hur könens rörelsemönster avvek från varandra.53
Marta Axner skrev på uppdrag av DO rapporten: Rapport från medieanalys om
representationer av muslimer i svenska nyheter. Axners huvudsakliga slutsats kring de
studerade artiklarna är att muslimer framställs i mediesammanhang då det handlar om våld
och hot i samhället. En stor del av material inriktar sig på militära insatser. En annan del av
artiklarna handlar om muslimers våld mot muslimer, islamofobi och rasism i samhället.
Många av de studerade artiklarna från 2014 fokuserar på vi och dem-debatten. Axner har som
åsikt att de positiva artiklar som finns kring islam ändå är skrivna med en negativ
utgångspunkt. Detta stämmer överens med Håkan Hvitfelts studie från 1990-talet som visade
att 85 % av de studerade TV-inslagen hade på något sätt kopplingar till våld. En studie från
2006 visar att islam och muslimer nästan alltid porträtteras i samband med våld, hotbilder och
terrorism. Detta visar tydligt hur lite som har förändrats kring nyhetsrapporteringen av islam
och muslimer under de senaste 25 åren. Sammanfattningsvis skildrar detta ett starkt vi och
dem-tänkande i nyhetsrapportering, och en negativ linje är det som representeras i svenska
medier. Axner menar att detta bekräftar tidigare studier. Det vill säga att utrikesrapporteringen
kring islam och muslimer främst handlar om krig, våld och terrorism. Vid inrikesrapportering
fokuserar journalisterna mer på enskilda individer, islamofobi och hot mot muslimer som
utgör en stor del i artiklarna. Inrikesnyheterna utmärker sig med en mer positiv bild. Detta
väcker en fråga om det finns något i nyhetsproduktionernas processer som behöver förändras
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för att få ett annat utfall bland artiklarna.54
När det kommer till forskning gällande attityder i medierapporteringen om islam och
muslimer i Sverige är medieforskaren Håkan Hvitfelt den i Sverige som forskat mest på
ämnet. Hans studier visar att de flesta svenskar har en attityd till att slöjan är något negativt.
Att det är männen som bestämmer att kvinnan ska bära slöja vilket blir ett tecken på
underkastelse och förtryck. Detta resonemang framkom genom en enkätundersökning.55
Genom mediernas stereotypiska rapporteringar ökar de negativa föreställningarna kring
muslimer och islam. Det förstärker bilden av muslimer som något främmande och farligt.
Hvitfelt anser att svenskar i många fall är rädda för det som är onormalt och avvikande, en
rädsla som när det kommer till islam tyder på främlingsfientlighet.56 Det bottnar i att svenskar
vet lite om muslimer och baserar sin inställning på medierapporteringen.57
Det finns flertalet exempel på böcker som berör de traditionella tolkningarna av islam och
en reform. Flera av dessa böcker är skrivna av västerländska författare och muslimska
aktivister. Tre exempel är: Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and
Transgender Muslims från 1997 skriven av Scott Kugle. Kugle är en homosexuell muslimsk
konvertit inom den sufiska traditionen som aktivt jobbar med omtolkningar av Koranens
texter för att skapa rum för homosexuella inom islam. Sexual ethics & Islam är skriven 2006
av den muslimska feministen Kecia Ali, Ali diskuterar reformer av de traditionella
rättstolkningarna inom islam. Boken tar upp bilden av både mannens och kvinnans roll i
äktenskapet. Anna af Burén har skrivit artikeln Queer jihad: HBT-muslimer i väst som ingår i
Svensk religionshistorisk årsskrift från 2008. Den tar upp breda diskussioner, tolkningar och
åsikter gällande homosexualitet och islam.
Jan Hjärpe har skrivit boken Förändringens vind - Den muslimska världen i tidigt 2000talet. Boken skildrar de förändringar som muslimer i islam arbetar för i västvärlden. Boken
lyfter de problem som dessa möter i samhället. Exempelvis den kluvna identiteten och den
tilltagande islamofobin i Europa, samt hur kvinnans roll ser ut inom islam. Den handlar också
om den pågående feminiseringen av islam och hur synen på välutbildade kvinnor inom de

54

Marta Axner. Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering: rapport från medieanalys om
representationer av muslimer i svenska nyheter, Diskrimineringsombudsmannen (DO), Stockholm,
2015:56–60
http://www.do.se/om-diskriminering/publikationer/representationer-stereotyper-och-nyhetsvardering/
(Hämtad 2018-04-30)
55 Håkan Hvitfelt. 'Svenska attityder till islam'. Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.), Politiska
opinioner: SOM-undersökningen 1990, Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Univ., 1991:104
56 Håkan Hvitfelt. 'Den muslimska faran: om mediebilden av islam', Mörk magi i vita medier/Ylva
Brune, red.., S. 72-84, Stockholm: Carlsson 1998:74
57 Hvitfelt, Politiska opinioner, 99–113

18

muslimska länderna ser ut. Samt vad andra generationens kvinnliga invandrare har för
betydelse för den muslimska världen.
Simon Sorgenfrei skriver i artikeln Queer Jihad för tidningen Kulturen om hur
majoriteten av kulturerna och religionerna har begränsat sexualiteten till att vara
inomäktenskapliga och heterogena. Samkönade äktenskap eller utomäktenskapliga
förhållanden har fördöms. Könen har fått definierade roller där mannen är dominant och
överhuvudet. Kvinnan är undergiven och har därigenom en passiv roll. Föreställningarna
utmanas i hög grad under det senaste århundradet. Inom islam har samkönade sexuella
relationer emellertid varit relativt accepterade även om detta är något som talas tyst om. Även
om muslimska kulturer såsom islam har varit starkt könssegregerade, finns det i den antika
och islamiska konstens litteratur många homoerotiska motiv. Det är den sexuella rollen som
avgör ens könstillhörighet. Det har inte, enligt könsordningen, varit felaktigt att penetrera en
förpubertal pojke, slav eller en eunuck. Gränsen mellan religion och kultur är i många fall
vag. Majoriteten av muslimerna är överens om att homosexualitet är förbjudet och felaktigt
enligt Koranen. Detta, även om det historiskt, varit en relativt tolerant inställning till
samkönade sexuella relationer. När islamiska hbtq-rörelser tar sig an homofobin inom
religionen möter de dubbla budskap. Kulturen har varit relativt tillåtande medan texter och
tolkningstraditioner varit fördömande. Institutionerna vill låta tolkningarna samexistera. Först
arbetas det för att hbtq-muslimer ska acceptera sig själva. Därefter för en ökad acceptans
bland andra muslimer.58
Jonas Svensson har skrivit Muslimsk feminism, en del i Skriftserien Religio som ges ut av
teologiska institutionen vid Lunds universitet, publicerad 1996. Där skriver han om den
historiska bakgrunden till dagens muslimska feminism, men också om uppfattningar och
metoder inom den muslimska feminismen. Boken tar upp några fall som studerar
tillämpningen och visar på hur Koranen kan tolkas på olika sätt samt hur muslimska
feminister kan anse att Gud legitimerar kvinnors ledarskap och politiska engagemang.
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) publicerade 2014 i sin skriftserie boken
Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt skriven av Göran Larsson. Det är en bok
som beskriver hur det ser ut med islam och muslimer i Sverige. Ett stycke handlar om
muslimskt kvinnligt ledarskap och tar upp punkter kring hur islam främst företräds av män.
Vidare lyfter den hur svenska muslimer i Stockholm började ifrågasätta de manliga ledarna
som inte kunde se problemen med den patriarkala strukturen. Något som inte blev uppskattat
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och som skapade en del osämja, trots det fortsätter personerna att kämpa för att kvinnor måste
få ta större plats inom det muslimska samhället.59
Göran Larsson skriver ett avsnitt i Rasism och främlingsfientlighet en rapport från
Integrationsverket, ett avsnitt kallat Islamofobi i Sverige 2004. Det är en bok som gör några
fallstudier, bland annat om reaktionerna om två unga muslimer som börjar bära slöja. Ett av
hans konstaterande i boken är att det är svårt att veta hur mycket media har påverkat vad
svenskarna tror och tycker om islam och muslimer. Det är troligt att mediebevakningen av
islam inte har varit muslimerna till fördel. Exempelvis lyfts slöjdebatten fram på ett väldigt
ensidigt sätt vilket gör att många svenskar tolkar den som ett förtryck av den muslimska
kvinnan även om det inte behöver vara fallet.60
Carl Eber Olivestam, Mimmi Eriksson & Stig Lindholm presenterar i sin bok Från kyrka
till wellbeing: omarbetad och aktualiserad handbok i kyrkokunskap termen euroislam.
Euroislam är ett begrepp som börjat användas i Europa, det belyser skillnaderna mellan islam
i den arabiska världen och den islam som är på framväxt i Europa. Det handlar om att det
europeiska klimatet med sina traditioner och normer påverkar islam och muslimerna på olika
sätt. Den främsta aspekten är att Europa baseras på en rättspraxis som är kristen. Begreppet
euroislam handlar om ett islam som för dialog och anpassar sig efter det samhälle som
muslimerna befinner sig. Att en person själv väljer vad de tror på och uttrycker detta, är inget
som fungerar i den arabiska muslimska världen men är något som är praxis i Europa.61

Bakgrund
Denna del handlar om att ge en bakgrund till de utvalda normbrytarna inom den islamska
religionen. Avsnittet avser att ge en kort introduktion till islam.

Islam
Islam, tillsammans med judendom och kristendom, delar en gemensam historia och
trosuppfattning. Religionerna kallas för de Abrahamitiska religionerna och de har en och
samma Gud. Christer Hedin, religionshistoriker och islamolog, menar att religionerna ligger
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mer på det gemensamma teologiska planet än det praktiserande.62
Koranen är islams heliga skrift och den förkunnar att islam är Guds religion. Den
islamiska religionen påstår att Eva och Adam inte bara var de första människorna, de var de
första muslimerna i världen. Islam är mer en livshållning än enbart en religion, det betyder att
det är ett sätt att leva där religionen genomsyrar hela livet. Utgångspunkten för en sådan
livshållning är tron på Gud som livets och alltets skapare. En människa lever endast för att det
är Guds vilja och det är upp till personen att förvalta detta på sitt yttersta sätt.63
Islam är en religion med många profeter, Adam var den första profeten som sändes till
jorden på Guds vägnar. Profeternas uppdrag var att förkunna Guds kunskap till människorna.
När Adams ord glömdes bort och förvanskades av människor skickade Gud ut nya profeter.
Några av profeterna som Gud sände ut var Noa, Abraham, Moses, David och Jesus. Efter att
Gud sänt ut profeten Jesus sändes Muhammed ut som blev den sista profeten. Genom
Muhammed rättar Gud återigen människan om hur hon skall leva sitt liv, för att leva på det
mest rättfärdiga sättet enligt islams lära.64
Inom islam anses man vara muslim genom att erkänna och uttala trosbekännelsen inför
två vittnen.65 Trosbekännelsen lyder: “Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans
sändebud”. Genom trosbekännelsen så befästs Muhammeds position som den sista profeten.
Den ursprungliga Koranen är den Koran som ängeln Gabriel berättade för Muhammed. De
versioner som berättats innan av exempelvis Noa, Adam och Jesus förvanskades med tiden av
människan. Muhammeds version förblev den trovärdigaste då han fick den mest fulländade
versionen av Gud.66 Muhammed lyckades under sin levnadstid ena hela den Arabiska halvön
kring sitt budskap, när han dog år 632 fanns det ingen tydlig ledare för islam. I och med detta
och de påföljande stridigheterna som uppdagades delades islam upp i olika riktningar, de
största är shia och sunni.67
Efter profeten Muhammeds död blev en frågeställning central för muslimer. Var det
närheten och släktbandet till Muhammed som skulle avgöra vem som skulle leda den växande
muslimska gemenskapen eller skulle arvtagaren väljas av folket efter förutsättningar för att
överta ledarrollen? De som hävdade att släktbandet skulle avgöra Muhammeds efterträdare
kallas numer för shiamuslimer. Shiamuslimerna pekade ut Ali Ibn Abi Talib som efterträdare,
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han var Muhammeds kusin och svärson.68 Situationen om ledarskap blev akut efter
Muhammeds död då Ali var kalif. Enligt sunniterna ska ledaren, eller kalifen, utses på grund
av personlig duglighet och respekt. Imamen fyller en central roll inom den islamiska
religionen då denne sitter på kunskap om de dolda meningar som finns i Muhammeds
budskap.69 De muslimska religionsstriderna mellan sunni och shia går under benämningen
fitna. Sunniter åsyftar att konflikter uppdagats då shiiterna motsatte sig majoritetens vilja
gällande Muhammeds efterträdare. Under 800-talet kom den muslimska religionen att formas
och identifieras som islam. Profetens ledarskap, principer och historiska roll fastställdes. Det
gav utrymme för motsättningar och klyftan mellan de två grupperna blev tydligare. 70

Presentation av normbrytarna
Denna del handlar om att presentera normbrytarna, detta för att ge en bakgrund till de
analyserade personerna.

Sherin Khankan & Mariammoskén
Mariammoskén hade vid starten i februari 2016 fyra kvinnliga imamer samt sammanlagt 16
personer engagerade i uppbyggnaden. Moskén finns i Köpenhamn i Danmark.71 Sherin
Khankans drivkraft och ambition är att stärka kvinnors position inom islam och visa vägen till
ett jämställt islam i västvärlden.72 Mariammoskén kallas därför för ett feministiskt projekt.
Begreppet femimam kommer från USA och organisationen Women's Mosque of America. De
predikar om en öppenhet där alla är välkomna i moskén och de vill skapa ett rum för kvinnor
som vill lära sig mer om islam på ett modernt sätt.73 I Danmark är Sherin Khankan en känd
debattör i jämställdhetsfrågor inom islam och redan år 2001 grundade hon ett forum på nätet
för kritiska muslimer. Nätverket arbetar för att religion och politik ska skiljas från varandra.
Nätverket skrev ett manifest där de ställde krav på kvinnliga imamer.74
Det finns många moskéer där kvinnor har inflytande, däremot fanns ingen moské i
Danmark där kvinnorna fick chansen att vara talaren. Många unga muslimer känner sig inte
hemma i den traditionella tolkningen av islam. Det gör att det finns ett behov av en moské
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som är anpassad efter den västvärld och den kultur som Danmarks muslimer lever i. Ett steg
för att bekämpa islamofobin som i Danmark växt sig starkare under 2000-talet kan vara att
lyfta fram kvinnliga imamer och visa att islam inte bara är en kvinnoförtryckande religion. En
besökare i moskén berättar att det för henne är viktigt att stödja Mariammoskén för att gamla
traditioner behöver anpassas. Vidare berättar besökaren att traditioner behöver förändras för
att anpassa sig efter det samhälle som muslimer idag lever i.75

Seyran Ates & Ibn-Rushd-Goethe-moskén
Den tyske advokaten, författaren och kvinnorättsaktivisten Seyran Ates startade Ibn-RushdGoethe-moskén i Berlin för att det fanns få platser för liberala muslimer att samlas på. 76
Moskén har inga egna lokaler utan hyr in sig i ett rum i en luthersk kyrka.77 Det var i samband
med en begravning som Seyran Ates började ifrågasätta de regler som finns kring män och
kvinnor i en moské. Hon upplevde att kvinnorna inte fick vara med och sörja, utan att de
istället skulle förbereda begravningsmåltiden hemma då det sades att kvinnans gråt vid graven
störde den döde. Ates far hade redan slutat besöka moskéerna för att de inte representerade ett
islam han kände sig hemma i. Många muslimer vill påvisa att islam är en fredlig religion och
inte bara den extremistiska bild som vuxit fram i den västerländska medierapporteringen.78
De flesta moskéer i världen är konservativa eller fundamentalistiska där bönen sker i
skilda rum, vilket gör att hon känner sig diskriminerad och ifrågasätter om religionen bara är
en fråga för männen. Tysklands grundlag garanterar en jämställdhet vilket islams traditionella
tolkning bryter mot. Hon lyfter bland annat upp ett exempel om Muhammeds fru Khadija som
var den första muslimen att be tillsammans med profeten. Detta under en tid då både män och
kvinnor bad tillsammans. De båda var gifta i ett monogamt äktenskap i 25 år, trots det
förespråkar många imamer att polygami är en norm.79
Seyran Ates menar att förnyelsearbetet inom islam inte är lätt. Många i västvärlden lever
med en bild av att islam är en krigisk religion och att muslimer är terrorister. Hon vill istället
kämpa för en reform för ett modernt islam. Somliga hävdar att det inte går att reformera
religioner, Seyran hävdar att det är lika fel att anse att extremister rättfärdigar sina handlingar
med att det står i Koranen som att förkasta reformarbete. Det är felaktigt och förstärker den
fundamentalistiska bilden av islam. Genom en reformation av islam kan de gamla
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traditionerna som inte är värda att bevaras förskjutas. För att genomföra detta krävs mod då
förändringar alltid är svårt. Ates ifrågasätter varför liberala muslimer inte överöser sociala
medier med den fredliga och godhjärtade islam. Varför höjs inte rösterna för att skolflickor
skall delta i biologi och simundervisning och få följa med på klassresor? Många imamer har
en egen bild av vad demokrati är och saknar respekt för människors lika värde och
religionsfrihet. Ates menar att det kan förklaras med att majoriteten av Tysklands muslimer
kommer från Turkiet, imamerna kan inte språket och vet inget om landet de är i och har
turkiska staten som arbetsgivare. Därför är det inte konstigt att föråldrade läror sprids och
extremistiska predikanter tillåts att predika om bland annat sexualfrågor och
äktenskapsproblem.80

Ludovic-Mohamed Zahed
Det var under 2010 som Algeriskt-Franske Ludovic-Mohamed Zahed startade Homosexuels
Musulmans de France. Rörelsen arbetar mot homofobin inom islam och islamofobin inom
hbtq-rörelsen.81 År 2012 öppnade han en moské för homosexuella (Inclusive Mosque82), den
första av sitt slag i Europa. Liknande moskéer fanns däremot redan i Kanada och USA. Syftet
var att välkomna de muslimer som inte känner sig välkomna i de traditionella moskéerna.
Oavsett om de är män eller kvinnor, queera eller inte. Framför allt feminina män eller
transsexuella personer har väldigt svårt att finna en plats inom muslimska världen och känna
sig välkomna. Zahed beskriver att de flesta moskéer i Frankrike har imamer som är
dogmatiska i sin tolkning av islam, vilket innebär en nedlåtenhet mot kvinnor och
queerpersoner. Zahed vill visa att det finns en plats bland de franska moskéerna att vara både
feminist, homosexuell och muslim. Än har moskén ingen egen lokal utan är inhyst i ett
buddistiskt tempel i en förort till Paris.83
Zahed påstår att det inte är islam som behöver förnyas utan tolkningarna av den. Islam är
nämligen ingen lag utan ett sätt att leva, ett andligt sökande. För honom representerar islam
fred och tolerans, och det är vad han kämpar för.84 Zahed hävdar att en del av de problem som
väcks med progressiva frågor handlar om att islam och muslimer tenderar att vara väldigt
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konservativa.85 Religiösa ledare är väldigt rädda för att förlora makten och det är därför de
vidhåller väldigt dogmatiska regler i sina predikningar. Homofobin bland muslimer används
ofta för att bevisa mannens överlägsenhet gentemot kvinnan. Det maskulina är det som är
viktigt hos mannen och när detta saknas hos honom så tappar han sin maktställning. Zahed
anser att islam är en mycket tillåtande och frigjord religion, vilket tyvärr inte stämmer överens
med den normbild som blivit i dagens samhälle.86

Analys av det empiriska materialet
I detta kapitel analyseras de nio utvalda artiklarna som utgör det empiriska materialet. Syftet
är att redogöra för de olika diskurserna som framträder i de olika tidningsartiklarna. För att
stärka analysen används två uttalanden rörande maktstrukturerna mellan män och kvinnor.
Den mest framträdande diskursen i artiklarna är den som handlar om muslimer som väljer
att bryta mot de traditionella samhällsmönstren. De ses som fiender till religionen då de väljer
att felaktigt tolka Guds ord, det vill säga normbrytarnas felaktiga tolkning av islam enligt
andra anhängare. När det kommer till den diskurs som är absolut tydligast att skilja ut genom
ett enstaka ord är det ordet fredlig som förekommer på flera ställen i det empiriska materialet.
Utifrån det empiriska materialet framkommer det att flertalet diskurser är återkommande.
Diskurserna som förekommer i sammanhanget är: normbrytarnas felaktiga tolkning av islam,
acceptans av normbrytarnas tolkning av islam, det fredliga islam, mediernas framställning av
islam, förnyelse- och moderniseringsarbete, kvinnans rättigheter samt hbtq-personer och
tolkningar av Koranen.
Något som framkommer är att medierapporteringen är tudelad. Reportrarna har inriktat
sig på olika delar när de skrivit sina artiklar. Detta skildrar att rapporteringen bör vara
enhetlig. Sanningen är den att somliga reportrar skildrar det positiva med normbrytarna
medan andra fokuserar på de negativa reaktionerna som de mötts av. Reportrarna har
frågeställningar som är återkommande trots att de är oberoende av varandra. De frågar hur
reaktionerna från allmänheten varit och hur normbrytarna ser på responsen. Det empiriska
materialets genomgående likhet är att de arbetar för människans lika värde och rättighet. De
menar bland annat att kvinnor och män är lika mycket värda. Vidare belyser de hur
homosexualitet och heterosexualitet inte har betydelse i kontexten att följa vägen inom islam.

85

Joel W Abdelmoez. Progressive bigotry and liberal homophobia. Mena Tidningen. 2016-11-30.
http://menatidningen.se/progressive-bigotry-and-liberal-homophobia/ (Hämtad 2018-04-30)
86 Hansson. “Islam är en frigörande religion”.

25

Diskurs: Normbrytarnas felaktiga tolkning av islam
Den felaktiga tolkningen av islam illustreras bland annat i den artikel som Sjöblom skrivit om
Seyran Ates och de reaktioner moskén har väckt. Bland annat för att de tar emot
homosexuella med öppna armar och låter kvinnan leda bönen. Vissa institutioner i Egypten
och Turkiet anser att moskén är ett angrepp mot islam. Seyran Ates anser att de konservativa
muslimerna tar sig rätten att leka Gud och bestämma över vad andra skall tycka och tänka.
Något som hon anser att ingen man eller kvinna har rätten att göra. Ates beskriver hur det hat
och förakt som moskén mött kan liknas med en hatkampanj gentemot all mångfald inom
islam. Hon menar att de konservativa muslimerna inte vill att män och kvinnor ska ha samma
rättigheter.87
Lund konstaterar denna diskurs när hon skriver om hur Ibn-Rushd-Goethe-moskén har
väckt en del uppståndelse runt om i världen. Till följd av detta lever Seyran Ates under
dödshot och med polisskydd. En del anklagar henne för att inte vara en riktig muslim för den
islam hon predikar. Kort efter att moskén öppnats utfärdade det egyptiska institutet Dar alIfta, en fatwa – vilket är ett juridisk utlåtande där institutet menar att den islam som moskén
predikar är:88 ”oförenlig med islam och slår fast att det är oacceptabelt att män och kvinnor
ber tillsammans.”89
Diskursen om normbrytarnas felaktiga tolkning av islam framträder tydligast i
Katrineholms-Kurirens artikel. Den beskriver vad imamen Abd al Haqq Kielan vid
Eskilstunas stora moské och Islamiska föreningen i Stockholm tycker om Sara Delshads åsikt.
Vidare lyfter den hans åsikter om att progressen med kvinnliga imamer tyder på en
attitydförändring inom islam. När det kommer till kvinnliga imamer baserar han sin åsikt på
de fyra olika lagskolorna inom islam. De är baserade på Koranen där samtliga tolkningar
anser att bara en man kan vara imam: 90
Vi lever i en demokrati och kan ju göra vad man vill. Islam är däremot en religion med
vissa regler. Det här är inte en islamisk gudstjänst eller service, enligt min uppfattning.
Som sagt, man kan starta vilka samfund, klubbar eller föreningar som man vill. Man
kan kalla det här en klubb med påhittad islam.91
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Trots detta uttalande tror al Haqq på jämställdhet, ändå dömer han ut Mariammoskén och dess
arbete:
Det här med att inga män får komma på fredagsbönen, det är en korkad sak som
strider mot de islams grunder. Vad är värdet med ett sådant initiativ? Det är ett sätt
att skapa förvirring. Jag tror på jämställdhet mellan män och kvinnor, men inte att
någon ska kunna ändra på världsreligioner för någon modegrej, säger Abd al Haqq
Kielan. 92

Sjöblom visar i sin artikel hur de konservativa muslimerna reagerar på normbrytarnas
beteende. Vidare gestaltar den hur normbrytarnas islam anses vara ett angrepp mot islam då
kvinnor och män ber tillsammans och queer-personer välkomnas i moskén. Däremot visar han
på Seyran Ates tankar om hur de konservativa makterna vill leka Gud och bestämma över
andra genom att kvinnorna inte ska ha samma rättigheter som männen. Lund konstaterar en
liknande diskurs och visar på hur det egyptiska institutet Dar al-Ifta har uttalat en fatwa mot
Seyran Ates Ibn-Rushd-Goethe-moské. Detta för att det är oförenligt och oacceptabelt att
kvinnor och män ber tillsammans. Allra tydligast framgår det dock av Katrineholms-Kurirens
artikel när al Haqq ställs frågan vad han anser om attitydförändringen som Sara Delshads talar
om när det kommer till kvinnliga imamer. Han svarar med att konstatera att svenskarna lever i
en demokrati och kan göra vad de vill, men att islam som religion har regler som måste
efterföljas vilket inte görs i Mariammoskén då det enbart är en klubb med en påhittad islam
som inte har något med religionen att göra. Han menar att han tror på jämställdhet men att
denna påhittade islam inte tillför något och att det är en modegrej med feministiska tankar och
förändringar inom islam när männen utesluts från fredagsbönen.
Denna diskurs visas tydligt genom den schweiziska människorättsaktivisten och lektorn i
statsvetenskap Dr. Elham Maneza. Enligt Maneza är det helt i enlighet med islam att en
kvinna leder en bön för en annan kvinna. Han anser att det nu är dags att bevisa att en kvinna
kan leda bönen även för män. På detta sätt blir moskén ett rum för samtliga i det muslimska
samhället och de patriarkala strukturerna utmanas, något som måste ske om islam och
moskéerna skall kunna reflektera det moderna samhället.93
Det Dr. Elham Maneza säger visar på hur diskursen om att bryta samhällsmönster också
finns i ett större sammanhang. På flera håll i världen finns det idag kvinnliga imamer som
kämpar mot stora och mäktiga institutioner av muslimer, al Haqqs uttalanden belyser hur svår
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och invecklad denna process är.
Alling skriver i sin artikel om Seyran Ates och att hennes moské är en del av ett projekt
för att förändra islam. Vidare står det att det bästa sättet att göra detta genom är inte med
påverkan utifrån utan att detta skall göras inifrån genom de egna leden:
Det är viktigt att förstå det eftersom bara genom att förändra islam inom islam så kan
vi göra något åt det och det är det vi försöker med här, säger Seyran Ates. 94

Det Dr. Maneza visar på är att denna process, med att bryta ner de starka patriarkala
strukturerna, utmanas i samhället och att en förändring sker inom det muslimska samhället.
Där ett islam som reflekterar det moderna samhället växer fram, i Europa kallas denna
tolkning av islam för euroislam. Det syns tydligt i Allings artikel om Seyran Ates.
Detta illustreras genom muslimen Hicham Mounas uttalande i en artikel från feministiskt
perspektiv av Vera Atarodi. Han beskriver hur det var att växa upp i Danmark som troende
muslim. Versionen av islam som de fick lära sig i moskén fungerade inte med den uppfostran
som danska skolan gett eleverna. Skolan fostrade eleverna till att våga ifrågasätta och
utveckla ett eget kritiskt tänkande, inte för att bara acceptera vad som sades till dem utan
belägg.95
Det Alling tillsammans med uttalandena från Dr. Maneza och Hicham Mouna visar på, är
att det finns en kollision mellan den traditionella islam och det moderna samhället. Ett
modernt samhälle som vissa muslimer växt upp i och att en förändring kanske kan komma
mer naturligt för dem, då det blir ett islam de kan känna sig mer bekväma och hemma med.

Diskurs: Acceptans av normbrytarnas tolkning av islam
Trots de kritiska uttalandena från al Hagg och institutionerna i Egypten och Turkiet finns det
två diskurser som står ut och talar om positiva och med en framtidstro. Journalisten Michanek
skriver om ett besök från en storimam som Mariammoskén hade:
Vi hade nyligen besök av en storimam från världens tredje största moské som finns i
Indonesien. Han välsignade oss och vår verksamhet. Så han och andra bidrar till
legitimeringen av oss. 96

Storimamen validerade Mariammoskéns arbete genom att välsigna verksamheten. Imamen
kom från Indonesien och är verksam i världens tredje största moské. Med andra ord kan det
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tolkas som att delar av den muslimska världen anser att arbetet som Mariammoskén utför är
helt korrekt inom islam. Det är dock värt att notera att Indonesien inte är en del av den
arabiska muslimska världen utan tillhör Sydostasien och Oceanien.
Asien har sedan länge en attityd som är mer tillåtande än vad den arabiska muslimska
världen har, de första kvinnliga imamerna i exempelvis Kina kom redan under 1800-talet.97
Fallenius beskriver i sin artikel om Zaheds framtidstro för queer-muslimer. Han menar att
det inte ska vara en fråga om att vara queer-muslim eller inte:
Situationen för queer-muslimer kommer att bli mycket bättre de närmaste tio åren.
Det kommer inte att vara en fråga alls sen, säger han. 98

Zahed har en positiv framtidstro om situationen för queer-muslimer. Han tror att situationen
kommer bli bättre för personer inom islam och att de kommer gå i västvärldens fotspår. Inom
islam ska det inte vara en fråga ifall någon är queer-muslim. Mycket av det empiriska
materialet handlar om negativa bemötanden och de svårigheter som normbrytarna möter i sitt
arbete. Storimamens välsignelse för Mariammoskén och Zaheds framtidstro tyder på att
förändringar inom den muslimska världen pågår och att det med tiden kommer bli bättre.

Diskurs: Det fredliga islam
En annan diskurs som framkommer i artiklarna är den fredliga bilden av islam, denna diskurs
framkommer i flera av artiklarna. Denna diskurs är något som Sjöblom beskriver i sin artikel
om Ibn-Rushd-Goethe-moskén:
Det som är speciellt här hos oss är att män och kvinnor tillsammans, helt avslappnat
arbetat för ett modern, fredligt och barmhärtigt islam. Här ställer sig ingen upp och
förklarar vad det sanna islam är eller ska vara99.

Alling skriver om Seyran Ates liberala tankar och använder sig av ordet fredlig:
Det är dags att vi muslimer, i tider med så många islamistiska motiverade attentat i
världen, börjar visa islams fredliga sida. 100
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Michanek använder sig av ordet fredlig i sin artikel om hur Sherin Khankan deltog på
Forumdagarna i Nyköping för att påvisa att det:101 ”går att bryta patriarkala strukturer och
visa att islam är en fredlig religion” 102
Diskursen om det fredliga islam är diskursen som framstår som allra tydligast i det
empiriska materialet när det kommer till ett enskilt återkommande ord. Flera av journalisterna
använder ordet fredlig och beskriver hur moskéerna skall vara en öppen och välkomnande
plats för alla. Sjöblom beskriver att Ibn-Rushd-Goethe-moskén skall vara en plats där ingen
dikterar för någon annan vad en person ska tro på eller vilken av vägarna inom islam som är
den korrekta tolkningen. I moskén skall män och kvinnor tillsammans arbeta för ett fredligt
och modernt islam. Alling skriver i sin artikel att dagens liberala muslimer måste visa att
islam har en fredlig sida som världen kan se och att de gamla patriarkala strukturerna kan
brytas. Michanek lyfter ordet fredlig, han menar, precis som Alling, att det går att bryta de
patriarkala strukturerna och därigenom visa att islam är en fredlig religion där kvinnor kan ta
en framträdande och ledande position.

Diskurs: Mediernas framställning av islam
Tre av journalisterna har uttalanden vars diskurs är mediesammanhang. Dessa uttalanden är
tvådelade. Det ena handlar om att de liberala muslimerna sällan får komma till tals i medierna
och att fokusen verkar ligga på de extremistiska muslimerna. Men det handlar om det stöd
som de liberala moskéerna faktiskt fått i media.
Denna diskurs återfinns i Sjöbloms artikel som beskriver att tanken bakom Seyran Ates
moskén är att ge liberalt sinnade muslimer en yta att träffas på. Hon är glad att moskén väcker
uppmärksamhet men tycker det är synd att liberala krafter sällan inkluderas i debatten, hon
menar att de sällan själva får komma till tals.103
Olsson beskriver hur Mariammoskén uppmärksammats i media och den internationella
uppmärksamheten har lett till att moskén fått stort stöd:
Den internationella uppmärksamheten har dock lett till stort stöd för moskén, inte minst
från andra kvinnliga imamer i bland annat i USA, Tyskland, Kina och Sydafrika. I
Danmark har hon mött kritik från konservativa imamer, men fått stöd från de moderata
som erkänt moskén och redan bjudit in till samarbete.104
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Detta framträder tydligast i Olssons artikel som publicerades precis innan TV2 Danmark
visade flera omtalade dokumentärer där tv med dold kamera filmade konservativa danska
imamer som predikar om att aga barn. Samt att en kvinna som exempel inte får neka sexuellt
umgänge till mannen och att en kvinna som varit otrogen får stenas till döds. Något som enligt
artikeln får Sherin att reagera med ilska mot de danska medierna och imamerna:105
Sherin Khankan är arg, både på imamerna från de åtta moskéerna, som hon kallar de
mest extremistiska i Danmark. Men också på danska medier som ständigt fokuserar på
det extrema i stället för att se alla moderata krafter som försöker jobba på ett annat
sätt. Jag är en troende sekularist, det vill säga den form av sekularism som erkänner att
det finns trossamfund och religiös mångfald. För mig finns det en viktig skillnad mellan
religion, som handlar om Gudstron, och religiositet, som handlar om hur man tolkar
religionen. 106

I Lunds artikel om Seyran Ates finns ett uttalande om att de konservativa muslimerna, som
anser att de liberala muslimernas uppmärksamhet i media, gör att muslimer blir polariserade i
det tyska samhället: 107
Vilka är det som står för provokationen? Är det inte de som predikar att islam och våld
hör samman? Som ser till att unga flickor och pojkar radikaliseras? Som hävdar att
700-talets tolkning av islam är den riktiga. Det är provokation för mig. Det vi har skapat
är ett rum av kärlek och samvaro där vi kan utöva vår religion. 108

I Sjöbloms artikel står det att Seyran är glad att moskén väcker uppmärksamhet, hon tycker
däremot att det är tråkigt att det i media läggs mer fokus på de konservativa muslimerna än de
liberala. Olsson nämner diskursen kring medias framställning av islam men menar att
Mariammoskén har fått mycket stöd för att de uppmärksammats internationellt tack vare
media. Visst har de mött kritik från konservativa muslimer, men det liberala stödet väger
tyngre. Sherin Khankan är arg på att de liberala inte får mer uppmärksamhet och får komma
till tals i mer mediesammanhang. Lund uppmärksammar detta i sin artikel om Seyran Ates,
vissa tyska konservativa muslimer menar att Ibn-Rushd-Goethe-moskéns uppmärksamhet i
media lett till att muslimerna blir polariserade från det tyska samhället. Detta är något som
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provocerar Ates då hon anser att det är de konservativa som bidrar till radikaliseringen som
står för det negativa påverkandet i samhället.

Diskurs: Förnyelse och moderniseringsarbete
Flertalet av artiklarna lyfter en diskurs kring det förnyelse- och moderniseringsarbete som
normbrytarna arbetar med.
Boucheloukh beskriver vad Zahed anser om tolkningarna kring islam:
Det är tolkningarna av islam, och inte islam i sig, som behöver förnyas. Islam är inte
en lag utan ett andligt sökande, säger han och sharia betydligt egentligen väg på
arabiska och inte lag som många tror. På en väg är man hela tiden i rörelse, man står
inte stilla och det är vad Allah vill att vi muslimer ska göra, röra oss. 109

Lund skriver i sin artikel om Seyran Ates tankar kring kvinnor och män som jämställda inför
Gud. Dessutom att islam bör moderniseras för att passa in i samhället därmed skulle den
förlegade versionen av religionen försvinna. Islam måste visa att det är något mer än en
terror-religion och att det finns mycket mer att förknippa islam med än våld. Lund lyfter en
kommentar från besökaren Mohammad Moshiri som besöker moskén för första gången, han
menar att tiderna har förändrats när shia- och sunnimuslimer, oavsett om de är kvinnor eller
män, ber tillsammans.110
Alling skriver i sin artikel om Seyran Ates tolkning av Koranen. I hennes moské gäller en
modern tolkning av Koranen. När reportern Alling besöker Ibn-Rushd-Goethe-moskén är det
en kvinna som leder fredagsbönen. Seyran Ates förklarar att i hennes moské turas män och
kvinnor om med uppgiften att leda bönen. Förnyelsearbetet som Seyran Ates genomför jämför
hon med de liberalt kristnas arbete, exempelvis Svenska kyrkan. Svenska kyrkan använder sig
av bibeln på ett modernt sätt, ett liknande förfarande vill Seyran Ates se gällande hennes
moské där den kan ses som en del i en muslimsk reformationsrörelse. Det är något som
behövs då en allt mer konservativ islam breder ut sig ibland annat Tyskland. Moskéns
motståndare är många och de tvekar inte till att ta till med hot och våld. Detta gör att många
muslimer inte vågar ta sig till moskén då de är rädda för reprimander.111
Olsson beskriver att bakgrunden till Mariammoskén, som är en moské som drivs för
kvinnor och av kvinnor, proklamerar en mer framåtsträvande sufistisk form av islam. Där ska
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alla vara välkomna oavsett om de är män eller kvinnor, kristna eller homosexuella 112 Olsson
skriver angående de patriarkala institutionerna:
I de allra flesta religioner möter kvinnorna patriarkala institutioner, vi
startade vårt projekt Femimam för att försöka ändra de institutionerna inom
islam. Tiden var helt enkelt inne för kvinnliga imamer. 113
Michanek skriver i sin artikel att Khankan anser att de som har god kunskap om islam skall
sprida religionens budskap och att det inte finns något som säger att en kvinna inte kan göra
det lika bra som en man. 114
Denna diskurs går att återfinna i ett större perspektiv. Professorn och experten på islam,
Thomas Jøhnk Hoffman vid Köpenhamns universitet, menar att den feministiska rörelsen
bland muslimer bara börjat och att det sker globalt inom den muslimska världen. 115
Boucheloukh menar att Zahed anser att islam är en väg som representerar ett andligt
sökande, en väg som hela tiden är i rörelse. Han menar att det inte är islam som måste
förändras utan tolkningarna av islam, att islam skall fortsätta röra på sig och förändras. Lund
skriver om detta i sin artikel och menar att Seyran Ates anser att det är islam som måste
moderniseras för att passa in i samhället, på det sättet försvinner de gamla förlegade
traditionerna av islam. Detta behöver ske för att visa att islam inte är en terror-religion. En
besökare i Ibn-Rushd-Goethe-moskén menar att tiderna redan har förändrats när shia- och
sunnimuslimer ber tillsammans oavsett om de är män eller kvinnor. Alling är inne på samma
diskurs när det kommer till Seyran Ates, hon menar att hennes förändringsarbete kan ses och
jämföras med det förändringsarbete som skett bland de liberalt kristna, exempelvis Svenska
kyrkan. De konservativa muslimerna växer sig starkare i bland annat Tyskland och det gäller
att bryta detta innan det gått för långt. Olsson skriver om Mariammoskén och finner samma
diskurs i ett uttalande från Sherin Khankan. Nämligen att femimam-projektet är till för att
bryta de patriarkala strukturerna som kvinnorna möter inom islam och ändra på dessa vilket
exempelvis kan ske med kvinnliga imamer. Michanek har denna diskurs i sin artikel, där
Sherin Khankan menar att den som verkligen kan islams budskap skall sprida det och att det
inte spelar någon roll om den som har kunskapen är en man eller en kvinna.
Professor Hoffman vid Köpenhamns universitet förstärker dessa uttalanden med att den
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feministiska rörelsen inom islam bara har börjat röra på sig i världen och återfinns i ett
mycket större perspektiv än bara några enstaka exempel. Samtliga av journalisterna lyfter
förändringsarbetet och menar på att det är de gamla strukturerna inom islam som gör att
muslimerna har ett jämställdhetsproblem. Dessa strukturer bottnar i att mannen är
överhuvudet, något som börjat luckras upp allt mer.
Det handlar om att Koranen kan tolkas på många olika sätt och att det finns många olika
versioner av islam och att det är helt rimligt och på sin att plats att förnya islam genom ett
moderniseringsarbete. Flera av artiklarna lyfter fram diskursen att män och kvinnor skall
kunna be tillsammans sida vid sida, att kön är ovidkommande. Det ska inte heller spela någon
roll om personen har en annan trosuppfattning eller sexualitet.

Diskurs: Kvinnans rättigheter
Ett sätt att förstärka känsla av att moskéerna är en plats dit alla är välkomna handlar om att
stärka kvinnans rättighet i samhället. Ytterligare en tydlig diskurs i det empiriska materialet är
den om kvinnans rättigheter och främst när det kommer till kvinnans lika rätt till äktenskap
och skilsmässa.
Michanek skriver hur Mariammoskén arbetar med att förbättra kvinnors rättigheter, bland
annat genom att erbjuda skilsmässa:
Mariammoskén har konstruerat ett nytt äktenskapskontrakt som ger kvinnan rätt att
även få en muslimsk skilsmässa. Enligt Koranen har kvinnor samma rätt som män att
ta ut skilsmässa, men det är få moskéer som praktiserar detta. 116

Olsson skriver om kvinnans rätt att ta ut skilsmässa. Äktenskapskontraktet baseras på fyra
huvudpunkter:
Kvinnan har rätt till skilsmässa, polygami är inte tillåtet, att bägge föräldrarna har
rätt till barnen och att fysiska och psykiska hot och våld, omedelbart upphäver
äktenskapet. 117

Michanek visar på att Mariammoskén erbjuder giftermål över religionsgränserna: Sherin
Khankan påpekar att Koranen även säger att både män och kvinnor ska finna en ”gudshängiven
partner som tillber en gud”. 118
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Giftermålet diskuteras i artiklarna ur ett annat perspektiv. Fallenius beskriver i sin artikel
varför Zahed genomför vigseln av de två kvinnorna offentligt:
Besöket i Stockholm blir unikt eftersom det är första gången som två lesbiska kvinnor
välsignas offentligt. Och Zahed gör detta bland annat för att motverka diskriminering.
– Det kommer aldrig förändras om vi inte bryter tabut om och om igen. 119

En tydlig diskurs är kvinnans rätt gällande äktenskap och skilsmässa. Denna diskurs bottnar i
de olika sätten att tolka Koranen. Michanek lyfter denna diskurs och skriver hur
Mariammoskén arbetar för att förstärka kvinnans rättigheter i samhället. Detta genom att ta
fram ett äktenskapskontrakt som erbjuder muslimsk skilsmässa. De menar att det inte finns
någon skillnad i Koranen mellan män och kvinnor när det kommer till skilsmässa. Däremot att
tolkningarna bland de traditionella muslimerna gör att detta inte praktiseras och anses vara en
manlig rättighet. Olsson beskriver denna diskurs om rätten till skilsmässa och beskriver hur
bägge föräldrarna skall ha rätt till barnen och inte bara mannen, samt att minsta hot eller
våldshandling omedelbart upphäver äktenskapet enligt kontraktet. Kontraktet förbjuder
månggifte, något som en del traditionalister praktiserar. Michanek tar upp ett uttalande från
Sherink Khankan angående giftermål över religionsgränserna. I Koranen står det att individen
skall finna en troende partner att gifta sig med. Koranen preciserar inte att detta enbart gäller
männen. Detta innebär att en muslim kan gifta sig med exempelvis en kristen eller jude, bara
personen är troende. Fallenius skildrar i sin artikel Zaheds syn på giftermål, men han tar upp
det ur ett annat perspektiv. Zahed vigde två homosexuella kvinnor offentligt i Stockholm
under Prideveckan. Han gjorde detta för att motverka diskriminering. Zahed är av åsikten att
desto mer de traditionella tolkningarna bryts mot, desto mer accepterade blir det.

Diskurs: Hbtq-personer och tolkningar av Koranen
Att motverka diskrimineringen, och öka mångfalden, är ytterligare en diskurs som återfinns i
flertalet av artiklarna. Att vara homosexuell inom islam är i dagsläget inte lätt.
Fallenius skriver i sin artikel hur Zahed upplever att det här kommer sig och i denna
artikel nämns de olika sätt som Koranen kan tolkas på:
I flera av de länder där islam är den dominerande religionen är homosexualitet belagt
med dödsstraff. Enligt Ludovic-Mohamed Zahed är denna syn på homosexualitet, och
hbtq-personer, en misstolkning av Koranen.
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– Ingenstans i Koranen står det något om homosexuella. Det Koranen talar om är
våld och våldtäkter, och det är väldigt tydligt beskrivet som en synd. Men ingenstans
fördöms homosexualitet, säger Ludovic-Mohamed Zahed.120

Boucheloukh skriver om Zaheds tolkning av androgyna och transpersoner och om hur de
accepterades i en historisk kontext, trots att de idag möter stort motstånd:
De tolererades under profetens tid. Han tog emot dem i sitt hem och hans hustrur kunde
vara utan slöja inför dem. De kallades för ”mukhanathun” som på arabiska betyder
”mellan man och kvinna” men som också kan tolkas som transperson eller gay. 121

Ett annat exempel från Boucheloukhs artikel är Zaheds uttalande om Tusen och en natt:
Även i litteraturen har vi sett ingrepp mot homosexualitet. I Egypten blev Tusen och
en natt år 1925 ”rensad” från många hänvisningar till såväl kvinnlig sexualitet som
homosexualitet 122

Sjöblom lyfter i sin artikel ett uttalande från den homosexuelle mannen Christian Awhan
Hermann som ofta besöker Ibn Rushd-Goethe-moskén:
Som homosexuell man känner man sig inte precis inbjuden av det man kallar traditionell
islam. Jag har länge gått och grubblat över min tro och när jag kom hit för första
gången, så kände jag att jag hade landat på rätt ställe.123

Ett intressant uttalande från Seyran Ates lyfts upp av journalisten Alling:
” – Jag upplever att man använder ordet islamofob för att kväsa all kritik mot
muslimsk extremism, säger Seyran Ates… Och hon menar också att man i debatten om
islamistiska terrorattentat måste våga konstatera att de faktiskt har något med islam
att göra.” 124

Det Alling menar är att Seyran Ates anser att muslimer använder islamofobi som ett sätt att
slippa bemöta kritik som riktas mot islam. Det blir ett sätt att tysta ned debatten på.
Diskursen om homosexuella och deras rätt att vara en del av islam förekommer flera
gånger i det utvalda materialet. Fallenius skriver i sin artikel hur det är belagt med dödstraff
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att vara homosexuell i de flesta muslimska länder. Detta är något som beror på en feltolkning
av Koranen. Det står ingenstans i Koranen om homosexuella, däremot står det om våld och
våldtäkter och att detta är en synd. Men det är inte de homosexuella handlingarna som
fördöms enligt Zaheds tolkning. Boucheloukh beskriver Zaheds tolkningar av androgyna och
transpersoner och hur de i en historisk kontext accepterades av muslimer. Androgyna personer
kallades för mukahanthun vilket betyder mellan man och kvinna, vilket skulle kunna syfta på
en feminin manlig person eller en transperson. Ett annat exempel handlar om de patriarkala
strukturerna som exempelvis homosexuell och kvinnlig sexualitet. Boucheloukhs artikel
beskriver hur Tusen och en natt i Egypten under 50-talet raderade bort alla stycken om
kvinnlig och homosexuell sexualitet från innehållet. Sjöblom lyfter ett uttalande från en
besökare i Ibn Rushd-Goethe-moskén. Uttalandet beskriver hur en homosexuell muslim inte
känt sig bekväm eller välkommen i någon moské, men att han här är välkommen som sig
själv.

Slutsats av analys
Uppsatsen har utgått från två olika frågor baserat på de utvalda tidningsartiklar som utgjort
det empiriska materialet. Det här avsnittet kommer ge en kort slutsats kring frågorna.
Frågeställningarna för uppsatsen är Hur framställs normbrytarna inom islam i
tidningsartiklarna? samt Vilka diskurser återfinns i de utvalda artiklarna? Vilket vi redogör
för i avsnittet.
Hur framställs normbrytarna inom islam i tidningsartiklarna?
Normbrytarna framställs av journalisterna som starka individer som tror på sin sak. Det
genomgående temat är att normbrytarna vill förändra islam till något mer liberalt som
fungerar i västvärlden. De vill stärka jämställdheten inom islam för att göra den mer
inkluderande, och få en bättre mångfald. De är alla inne på att förändringsarbete av, och inom,
islam behövs. Samtidigt talar de om att Koranen kan tolkas på många sätt, och ingen har rätt
att döma någon annan för hur de tolkar den, men de måste alla lära sig att samexistera. De vill
alla med sitt arbete skapa trygga platser för en mer modern tolkning av islam. Islam framställs
som en splittrad religion med förtryck av både andra muslimer och andra nationaliteter och
kulturer. Överlag utstrålar artiklarna något positivt med en framtidstro med tre starka
individer som kämpar med förändringsarbetet.
Vilka diskurser återfinns i de utvalda artiklarna?
Artiklarna är överlag skrivna på ett positivt sätt. Den genomgående handlingen i artiklarna
som journalisterna beskriver är den reform och det förändringsarbete som normbrytarna
37

arbetar med. Baserat på de analyserade artiklarna kan det konstateras att det finns flertalet
återkommande diskurser. Diskurserna som uppkommit i analysen handlar om normbrytarnas
felaktiga tolkning av islam, acceptans av normbrytarnas tolkning av islam, det fredliga islam,
mediernas framställning av islam, förnyelse- och moderniseringsarbete, kvinnans rättigheter
samt hbtq-personer och tolkningar av Koranen. Det går tydligt att notera hur
medierapporteringen inriktar sig på både det positiva och på det negativa. De positiva orden
som återkommer handlar om reform, förändring, tolerans, feminism, jämlikhet, rättigheter,
demokrati och fredlighet. En del av journalisterna fokuserar på normbrytarna medan andra
koncentrerar sig på reaktionerna som normbrytarna gett. Det som främst återkommer är
negativa ord som handlar om homofobi, terrorister och patriarkala strukturer. De negativa
tolkningarna och orden knyter an till flera konservativa källor som anser att en modern
tolkning av islam går mot de grundläggande principerna inom religionen. Trots att reportrarna
är oberoende av varandra har de liknande frågeställningar, om än med olika vinklingar. Vi
kan även notera att de flesta artiklarna kommer från liberala tidningar och public service. Där
DN och SVT har många artiklar om ämnet. De slumpvist valda artiklarna visar på en
majoritet av kvinnliga journalister. Artiklarna är skrivna av fem kvinnor, tre män och en
okänd journalist.

Diskussion
Diskussionen är ämnad att knyta ihop de olika avsnitten i uppsatsen. Avsnittet handlar om att
summera de olika delarna av uppsatsen med resultatet av analysen.
Vid en övergripande sökning på Svenska dagstidningar konstateras det att sökträffar på
negativt laddade termer är betydligt fler än vad sökningar på de utvalda normbrytarna ger. En
sökning på jihad ger 9559 träffar och islamistisk terrorism ger 2876 träffar; båda sökträffarna
har flest resultat bland de liberala tidningarna. En sökning på de utvalda normbrytarna ger 12
träffar på Mariammoskén, 125 träffar på Sherin Khankan. Seyran Ates ger 84 träffar, en
sökning på hennes moské Ibn-Rushd-Goethe-moskén gav inga träffar alls. En sökning på
Ludovic-Mohamed Zahed ger 39 träffar, på hans moské Inclusive Mosque ges 2 träffar. Flest
träffar som handlar om normbrytarna kommer från liberala tidningar där DN är tidningen som
har flest enskilda artiklar bland samtliga sökträffar.
Håkan Hvitfelt är den som studerat attityder kring islam och muslimer i svensk media
under en längre tid. Hans forskning är idag över 25 år gammal, vilken visar på att de negativa
artiklarna är de som får störst plats i media och att mediebilden av islam och muslimer är
väldigt stereotypisk. Hvitfelts tankar och åsikter blir validerade av Marta Axners forskning
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om muslimer i media. Hennes forskning visar på att de artiklar som handlar om motsättningar
är mest framträdande. Fortfarande styrs mediebilden av den negativa och stereotypiska bilden
av muslimer och islam i Sverige. Förvisso har det under de senaste åren skrivits en större
mängd artiklar om tragiska händelser rörande islamiska extremister både i Sverige och
utomlands, vilket kan påverka resultatet.
Det analyserade empiriska materialet är taget från sammanlagt sju olika tidningar:
Katrineholms-Kuriren, Aftonbladet och Dagens Nyheter som är liberala. Svenska Dagbladet
som är obundet moderat, Sveriges Television (två gånger), Sveriges Radio och Yle som är
public service tjänster samt livsstilsmagasinet QX. Den artikel som saknar skribent är liberal
och kommer från Katrineholms-Kuriren. Fem av artiklarna är skrivna av kvinnor, tre av
artiklarna är skrivna av män och en artikel saknar skribent. Utifrån de nio artiklar om
normbrytarna inom islam framstår medierapporteringen olika, vissa artiklar ges tydligt mer
utrymme för det negativa som normbrytarna möts av medan andra fokuserar på normbrytarna
och deras arbete.
Utifrån det empiriska materialet noteras sju olika framträdande och återkommande
diskurser. Det visar tydligt att ett förändringsarbete inom islam är igång. Diskurserna är:
normbrytarnas felaktiga tolkning av islam, acceptans av normbrytarnas tolkning av islam, det
fredliga islam, mediernas framställning av islam, förnyelse- och moderniseringsarbete,
kvinnans rättigheter samt hbtq-personer och tolkningar av Koranen. I den europeiska
samhällsbilden kommer inte islam att minska eller försvinna. Flertalet av artiklarna lyfter att
islam måste förändras och förnyas för att fungera i västvärlden. Det är en diskurs som lyfter
fram förnyelse- och moderniseringsarbetet. Den islam som anpassas efter västvärlden kallas i
en mer modern tolkning för euroislam, det är ett begrepp som lyfts fram i boken Från kyrka
till wellbeing: omarbetad och aktualiserad handbok i kyrkokunskap skriven av Olivestam,
Eriksson & Lindholm. Begreppet handlar om att anpassa islam efter det europeiska landskapet
vilket tydligt framkommer i diskursen. Termen används inte i någon artikel, däremot lyfter
flera av artiklarna temat. Begreppet menar att anpassningar efter det samhälle som de troende
lever i är av stor vikt.
Det är tydligt att islam framställs som en splittrad religion i flera av diskurserna. Det
noteras i diskursen bland de som motsätter sig förändringsarbete inom islam men också bland
de som accepterar och uppmuntrar förändringarna. Denna acceptans och framtidstro beskrivs i
diskursen acceptans av normbrytarnas tolkning av islam. En manlig storimam från världens
tredje största moské har välsignat Mariammoskéns verksamhet. Detta visar på en acceptans
inom den etablerade muslimska världen. Att Koranen, islams heliga text, kan tolkas på ett
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traditionellt sätt och på ett modernt sätt ligger till grund för de olika tolkningarna. Detta i och
med att islam är under en utvecklingsfas där åsikterna är många. Vissa vill förändra strukturen
medan andra vill kvarhålla traditionerna. Jonas Svensson har arbetat med den historiska
bakgrunden till den muslimska feminismen, han skildrar hur Koranen kan tolkas på olika sätt.
Bland diskurserna syns det tydligt att förändringsarbetet lyfts fram i artiklarna, tillsammans
med att islam kan ses som en fredlig religion med en mångfald. Diskursen kring ordet fredlig
kan ses i flera artiklar som lyfter ordet i sammanhanget att de måste visa att islam är en fredlig
religion och har en plats i västvärlden. En artikel lyfter att detta förändringsarbete bland de
liberala muslimerna kan jämföras med det arbete som de liberala kristna genomgått för
exempelvis Svenska kyrkan.
En tydlig diskurs är kvinnans lika rätt till giftermål och skilsmässa som mannen. Bland
traditionalister inom islam har dessa punkter enbart tolkats i Koranen som något som är till för
männen. Enligt Koranen har kvinnor och män samma rätt att ta ut skilsmässa. Trots detta har
det i praktiken mer eller mindre varit en omöjlighet för kvinnor i Europa. Koranen talar om att
giftermål skall ske till en Gudshängiven partner och att det kan ske utanför religionsgränserna.
Inom den traditionella islam har detta, trots allt, bara gällt för mannen och inte för kvinnor
även om Koranen inte ger stöd för detta. Detta sätt, där mannen tar plats i en patriarkal
struktur, belyses i antropologen Gilsenans studie. Studien pekar på det traditionella
rörelsemönstret som finns mellan kvinnor och män inom islam. Där kvinnor skyndade sig och
höll sig i utkanten och försökte vara osynliga medan männen tog plats och rörde sig synligt
och mitt i gatorna. Detta beteende visar på den patriarkala dominansen inom islam.
Religionshistorikern Jan Hjärpe har skrivit en bok som fokuserar på muslimernas förändringar
för islam i västvärlden. Boken lyfter den problematik som muslimer möter i samhället, det
handlar om både islamofobin och kvinnans roll inom trosläran.
En diskurs som lyfts fram i flera delar i det empiriska materialet är acceptansen av hbtqpersoner inom religionen. De analyserade normbrytarna öppnar upp sina moskéer för personer
som det muslimska samhället många gånger fördömt. Ludovic-Mohamed Zahed driver
exempelvis en hbtq-moské, han menar att män och kvinnor ska kunna be bredvid varandra
oavsett om de är heterosexuella eller homosexuella. I de flesta länder där islam är den
dominerande religionen är det belagt med dödsstraff att vara homosexuell, något som i
västvärlden kan anses som en väldigt föråldrad åsikt. De muslimska feministerna Scott Kugle
och Kecia Ali diskuterar båda i sina böcker om en reform av de traditionella tolkningarna av
islam. Kugle arbetar, likt Zahed, för att homosexuella ska accepteras inom islam. Ali
diskuterar bland annat de traditionella rollerna mellan mannen och kvinnan. Utifrån de
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analyserade artiklarna skildrar de utvalda normbrytarna en tydlig reform gällande
tolkningarna av islam. Simon Sorgenfrei, en svensk religionsvetare, menar att islam har
fördömt samkönade äktenskap. Vidare menar han att könen fått klara definierade roller där
mannen är överhuvud och den dominanta.
Normkritik handlar om att belysa och förändra strukturer. Ofta förknippas normkritik
med ojämlik maktstatus ur ett genusperspektiv. Normkritiken belyser de normer som
begränsat tillvaron för de som inte anses passa in i det normativa samhället. De utvalda
normbrytarna, som uppsatsen studerar, arbetar aktivt för att bryta de patriarkala strukturerna
som existerar inom islam. De arbetar bland annat för homosexuellas rättighet inom religionen.
Därefter kämpar de för en jämställdhet för kvinnor och män i den islamiska läran. Flertalet
aktiva akademiker och författare står sida vid sida med normbrytarna. Tanken med den
normkritiska positioneringen är att belysa dessa strukturer. Den feministiska teoribildningen
handlar om att belysa de genussystem som finns i samhället. Islam har flertalet tydliga
strukturer om vad som är tillåtet för en man respektive kvinna. Mannen och kvinnan ses bland
traditionalisterna som icke jämbördiga utan framgår mer som dikotomier, det vill säga
motsatser. Något som lyfts av antropologen Margaret Meads forskning om dikotomier.
Genom att feminismen vuxit sig starkare i samhället förändras den politiska debatten,
samtliga normbrytare arbetar med en feministisk grund för att förändra islam. Kvalitativ
metod handlar om att ge en helhetsbeskrivning av det undersökta området samtidigt som den
belyser förståelsen av det studerade materialet. Det handlar exempelvis om att särskilja
fenomen och förstå kontexten. Genom denna ingångsposition har det empiriska materialet
studerats ur flera vinklar och flertalet diskurser kunnat lyftas fram. Diskursanalyser handlar
om att finna samband, det empiriska materialet lyfter fram sju tydliga diskurser. Den kritiska
diskursanalysen handlar om att belysa ojämlikheter och sociala strukturer, något som framstår
tydligt i de sju diskurserna.
När det kommer till framtida forskning kan frågor kring ett jämförelsearbete lyftas, är
exempelvis lika många av de negativa artiklarna skrivna av liberala tidningar? Finns det
någon skillnad i om det är män eller kvinnor som skriver artiklarna? En intressant aspekt att
undersöka är hur muslimer framställer andra muslimer. Muslimer som tolkar Koranen på
olika vis, och där den teologiska grundpelaren är något avvikande jämte varandra, kan vara ett
intressant undersökningsområde. Är det västvärlden som lagt grunden till att förknippa islam
med terrorism eller är det arabländerna som etablerat grunden från början?
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