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Abstract  

 

Denna uppsats handlar om den muslimska kvinnans ställning inom islam och hur den 

har förändrats genom historien. Det är genom historisk kunskap om islam i allmänhet 

och kvinnans roll i synnerhet, som vi kan förstå vår samtids attityder, tankar och normer 

kring den muslimska kvinnan. Uppsatsen handlar också om hur kvinnans funktion som 

imam kan komma att påverka roller och attityder inom islam. I uppsatsen möter vi två 

blivande kvinnliga imamer i en intervju. I samtalet med dem framkommer deras syn på 

den plats de verkar i och vad de arbetar för i ett försök att förändra och vidareutveckla 

delar av den religion de tillhör.     

 

Religion har alltid intresserad oss där av valet i att studera människa-kultur och 

religionsprogrammet. Att vi just har kvinnan inom islam till vår c-uppsats beror på 

dagens laddade situation i hur hon utövar sin religiösa ställning, vad gäller till exempel 

hennes klädsel eller bruk och seder som hör till. Vi är två kvinnliga studenter där den 

ena är född i en kristen familj och den andra i en muslimsk familj. Dock inte 

praktiserande inom religionerna. Hur det kom sig att vi just ville skriva om detta ämne 

beror på att vi har vänner som är högt praktiserande och vi stött på att de hamnat i olika 

dilemman på grund av deras religiösa utövande i samhället.  

 

 

 Nyckelord: islam, kvinnan, imam, religion, feminism, profetens hustrur, hadith, sharia, 

Mariam-moskén 
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Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

Religion och dess utveckling har alltid intresserat oss och vi vill tränga oss djupare in i 

ämnen som berör detta och det är skälet till att vi har valt att studera Människa- kultur 

och religionsprogrammet. Religion upplevs ha ett tidlöst budskap som ständigt kräver 

anpassning till samtiden. Detta ämne levererar inte fakta svart på vitt utan istället ger 

utrymme och diskussion för tolkningar och ständiga nytolkningar. Vår uppfattning är att 

religion allmänt skapar oro och konflikter när alla sorters tolkningar bryts mot varandra. 

Hur ska vi människor enas och samsas i frågor såsom religion när nya tolkningar på 

uråldriga frågor och läror ständigt dyker upp och jämförs med heliga skrifter och inte 

minst emot den föränderliga tid och värld vi lever i? 

 

Kvinnors roll inom islam har intresserat oss och vi vill med hjälp av denna uppsats 

fördjupa oss i det. Med hjälp av att studera idéer, åsikter, argumentationer gällande 

kvinnans roll och rättigheter, samt genom att studera hur muslimska förespråkare för 

kvinnors rättigheter finner stöd för detta i till exempel Koranen, ska vi belysa detta 

ämne. Inom islam har den muslimska kvinnan haft en viktig roll, dock har detta inte 

framkommit utan istället har kvinnan positionerats i underläge i jämförelse mot 

mannen. 

 

1.2 Definitioner  
 

För att förtydliga centrala begrepp för innehållet i uppsatsen kommer följande ord 

definieras:  

 

• Islam: Islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som 

religiös utgångspunkt. I islam är den viktigaste punkten monoteismen och att 

Gud (Allah) är en och inget får sättas vid sidan av Gud. Inom islam ses Gud som 

världens ägare samt skaparen Gud pratade till människorna genom profeterna. 

(NE.se)  

• Imam: I direkt översättning betyder det ledare eller den som står längst fram, 

inom shia är imam en benämning på ledarna efter profeten Muhammed. (NE.se) 
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• Hijab: Hijab är en klädedräkt som många muslimska kvinnor bär. Hijab är en 

beteckning på islamisk täckande klädsel i allmänhet och namnet är i snävare 

bemärkelse namnet på det specifika plagget som är en huvudduk eller sjal. 

Huvudduken används av kvinnor för att täcka håret, halsen och axlarna. (Slöja, 

Islam.se, 2016) 

 

• Hadith: Korta berättelser och traditioner om profetens resa samt hans 

följeslagare som med tiden blivit fler och fler. Alltså vetandet om haditherna 

som berättar om profetens Muhammeds liv som till exempel läror, vad som ska 

hända i det yttersta tiden, profetens egenskaper, medicinska bruk, prejudikat för 

kult och liv samt beteende och etikett.  (Hjärpe, 2014 s.102, 104) 

 

• Sharia: Sharia är enligt islam den gudomliga lagen, det vill säga den vägledning 

som Gud ger människorna, dessa har uppenbarats för profeterna. Sharia förstås 

som en evig ordning i universum, eviga regler om rätt och fel handlande. 

(NE.se) 
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1.4 Tidigare forskning 

Arbetet grundar sig i tidigare studier om den muslimska kvinnans plats i religionen, till 

exempel hur kvinnas rättigheter har sett ut och hur positionen som imam uppfattats och 

tolkats. För att få en klarare inblick i hur den muslimska kvinnans roll var då och hur 

den är idag har vi tillämpat böcker relevanta för våra frågeställningar. Laila Ahmed, 

professor på Harvards universitet, lyfter ett nytt perspektiv om den aktuella debatten om 

kvinnan i islam genom att studera historiska rötter samt diskutera kvinnans utveckling 

från antikens tid till idag. Detta lägger hon fram i sin bok Women and gender in islam 

(1992). Professor Ahmed fokuserar mycket på kvinnans ställning i de arabiska länderna, 

framförallt Egypten och Irak. Laila använder sig inte bara av de islamiska texterna där 

den centrala ideologin är kvinnan, utan resonerar även kring kvinnas ställning i det 

sociala och historiska sammanhanget samtidigt som hon lyfter fram hur kontakten med 

det västerländska samhället ledde till en drastisk social förändring. Laila förklarar att 

muslimska kvinnor i västvärlden fick andra religiösa och sociala möjligheter som bidrog 

till att kvinnor kunde börja ta mer plats.  

 

Woman in islam (2011), skriven av professor i religionsvetenskap Anne Sofie Roald, 

fokuserar på den muslimska kvinnan i västvärlden genom att analysera hadither och 

jämföra intervjuer som professorn Roald har utfört med både muslimska och icke-

muslimska kvinnor. Eftersom vårt arbete grundar sig på intervjuer med muslimska 

kvinnor på Mariam-moskén, har boken varit en viktig källa i uppsatsen. Vi har kunnat 

jämföra intervjupersonernas tolkningar och uppfattningar samt ta upp kulturella likheter 

och skillnader mellan muslimska och icke-muslimska kvinnor. Woman in islam (2011) 

är en faktabaserad bok som även innehåller självbaserade upplevelser då professorn 

Roald själv har konverterat till islam. Boken inkluderar en hel del diskussioner kring 

den roll kvinnor har spelat för religionen genom de islamiska skiftarna, och de sociala 

problem och den negativa attityd kvinnor upplever under de kulturella förhållanden som 

råder idag.   

 

Professor Jonas Svensson skriver i boken Muslimsk feminism (1994) att det inte finns 

stöd i koranen att männen skulle vara överlägsna kvinnorna. Han menar att de 

traditionella tolkningarna av Koranen är fel samt att den riktiga tolkningen visat på att 

kvinnan har rättigheter på samma villkor. (1994 s.124) För att kunna fördjupa oss in i 

den muslimska kvinnans roll i religionen, har boken Muslimsk feminism (1994) varit en 
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annan viktig källa i vår uppsats eftersom professor Svensson tar upp kvinnans position i 

religionen genom tiderna. Vidare menar Svensson att rörelser så som Sisters in Islam, 

som har sitt säte i Malaysia, använder verser från sura för att påvisa att mannens ansvar 

gällande kvinnan inte innebär att vara begränsande/kontrollerande – tvärtom skall 

mannen underlätta och hjälpa till exempel i hennes roll som barnaföderska. Mannen och 

kvinnan må ha olika roller i samhället och som man och hustru, men det ska för den 

skull inte hindra kvinnan att sköta sina egna angelägenheter eller agera tillexempel som 

politisk ledare. Som tidigare nämnts, finns det verser ur koranen som säger att vissa 

varelser föredras av Gud. Här handlar det dock om att vissa varelser har fördelar jämfört 

med andra, inte en jämförelse mellan män och kvinnor. Män som tolkat verserna fel och 

anser sig överlägsna kvinnorna är en synd i sig eftersom Gud önskar harmoni och 

fromhet från alla människor, menar Svensson. (1996, s.125). Svensson menar också att 

Muhammed utgick ifrån en ständig dialog med sina hustrur så som tillexempel Khadija 

och Aisha, därav deras benämning som de troendes mödrar. Deras uttolkningar av 

koranen kom att ha stor betydelse i början av tiden efter Muhammeds död (s106). 

 

Boken Islam, historia, tro, nytolkning (2005) skriven av professor i religionsvetenskap 

Anne Sofie Roald, tar upp kulturella skillnader genom att analysera den sociala 

förändring som den muslimska kvinnan genomgått från dåtid till dagens samhälle. 

Därför har boken Islam, historia, tro, nytolkning (2005) hjälpt oss att försöka göra en 

jämförelse mellan vad islam innebär för den muslimska kvinnan idag. Roald hävdar att 

man inte kan utgå från ett enda islam utan flera islam, hon menar på att det inte går att 

bedöma islam endast ur den religiösa kontexten i och med att islams berättelser samt 

tolkningar har anpassats efter det rådande samhällsklimatet. Därav menar Roald att 

muslimska individers tolkningar bör blir utgångspunkt för vad islam är oavsett 

bakgrund. 

I boken Kvinnan i islam (2016) behandlar författaren Hussam Alkoblawi kvinnans roll, 

rättigheter och skyldigheter i olika muslimska länder och inom islam. En viktig del som 

författaren berör i boken som varit fruktbart för uppsatsen är skillnaden mellan den 

islamiska läran och vad muslimer egentligen gör. Hussam skriver i sin bok om hur det 

muslimska samhället påverkas idag av lokala och regionala traditioner samt seder.  

I boken Slöjan: jämställdhet eller kvinnoförtryck (2004) belyser författaren Soleyman 

Ghasemiani kvinnans roll utifrån de lagar och regler som har upprättats av stat, 
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kommun samt myndigheter. Författaren upplyser om en annorlunda sida av de 

svårigheter som kvinnor upplevde förr men även den fortsatta upplevelsen av 

svårigheterna idag. En viktig punkt i författarens bok är kvinnans sexualitet och hur 

samhället betraktar den som ett slags fördärv. Ghasemiani beskriver den muslimska 

klädseln och påpekar att slöjan inte bör betraktas som en typ av klädsel. Han menar att 

den är ett islamiskt påbud med tydliga patriarkala värderingar om könsroller, kvinnas 

underordning och hennes sexualitet som måste döljas för alla andra förutom den äkta 

maken.  

Boken Muslima (2014) är skriven av universitetsrektorn Pia Karlsson Minganti som har 

studerat nio sunni-muslimska ungdomar i Sverige. Boken är skriven utifrån en kvalitativ 

metod där ungdomar och deras förhandlingar om genus och agens står i fokus. Minganti 

fokuserar på frågor rörande mångfald och medborgarskap genom att studera olika 

vardagliga och offentliga sammanhang. Exempel på undersökta kontexter är: simhallar, 

kropp och kläder, islamiskt mode, kvinnojourer, humor och medierepresentationer. För 

att förstå ungdomarnas situation och möjligheter att synas, höras, röra på sig, påverka 

och ta del av vad livet har att erbjuda, studerar hon deras genusförhandlingar, det vill 

säga hur de uppfattar beskrivningar av manligt kontra kvinnligt, normer kring mannens 

och kvinnans resursfördelning, umgänge och plikter i livet. 

Jan Hjärpe menar i sin bok Islam: lära och livsmönster (2013) att religions begreppet 

har formats med utgångspunkt i kristendomen samt i en västerländsk religiös miljö. 

Religionen islam har därför placerats i kontrast mot tillexempel den svenska 

religionslagstiftningen, menar Hjärpe. Men religionen islam innefattar tron, de religiösa 

plikterna samt ”transaktionerna”, alltså den allmänna beteckningen på allt som rör livet, 

som tillexempel ekonomi, politisk tillvaro och det sociala livet – allt knutet till 

Muhammeds lära. Målet är att betrakta islam som ett livsmönster och vägledning, till 

skillnad mot den västerländska levnadsstilen som innebär att hålla isär religion från 

samhällslivet.   

 

Hjärpe menar att det råder stora skillnader inom den egna religionen vad gäller kvinnans 

roll i samhället. Han skriver vidare att det är svårt att finna svar på i hur stor 

utsträckning kvinnan är förtryckt inom islam. Dock kan man notera att inom 

traditionella religiösa läror uttrycks starka drag av patriarkalt tänkande som särskiljer 

könen samt att detta kan upplevas som diskriminerande mot kvinnor.    
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Magali Morsi förklarar i sin bok Profetens hustrur (1998) att dagens islam beskrivs vara 

kvinnofientlig. Hon anser att om man hade uppmärksammat sunna mer skulle det sett 

annorlunda ut.  Morsi anser därför att profetens hustrur befinner sig i skymundan i 

dagens islam. Enligt Morsi är rollen som dagens muslimska kvinnor är nedvärderade 

och oförenlig med islam. Hon menar att sunna tillsammans med koranen är avgörande 

för de viktiga fundamenten i islam som baseras på profetens hustrurs redogörelser. 

Morsi lyfter fram kvinnan med strävan till förbättring, dock inte för att nödvändigtvis 

göra män och kvinnor jämlika i alla avseenden. Hon menar att särartstänkandet finns 

och bör finnas men att det bör ses som ett samspel och inte som separering.   

  

Abdallah Ibrahim försöker i sin bok Kvinnans utseende i islam (2011) beskriva orden 

hijab och niqab, och vad syftet med att kvinnan bär slöja är. Huruvida det är ett förtryck 

eller befrielse diskuteras med hänvisning till vad som förmedlas i koranen samt sunna. 

Boken presenterar tre speciella undersökningar om slöja eller hijab samt hur de 

intervjuade kvinnorna upplevelser det att bära en sådan. 
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1.5 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnans roll inom islam i ett historiskt 

perspektiv och utifrån två kvinnliga blivande imamers synvinkel. Frågeställningarna är: 

• Hur har den muslimska kvinnans ställning sett ut historiskt och hur ser den ut 

idag? 

• Vad kommer det innebära att kvinnor innehar en hög position inom islam såsom 

att vara imam? 

 

 

1.6 Avgränsning 
 

Vi har gjort ett urval av intervjupersoner som är relevant för vår undersökning. Det vi 

anser som intressant är vilken roll den muslimska kvinnan har i religionen, främst i 

Skandinavien. På grund av detta ansåg vi att det var lämpligast att utföra intervjuer med 

muslimska kvinnor. Eftersom fokus endast är på kvinnans situation, kommer ingen 

jämförelse mellan könen att göras, vi kommer dock beröra frågan kring genus i vår 

undersökning men utan någon djupare analys om genus. 

Även om intresset för oss ligger på den muslimska kvinnans roll som imam, krävs det 

infallsvinklar från mannens perspektiv för att få en heltäckande bild av kvinnors roll 

inom islam. Eftersom den religiösa rollen vanligtvis uppfylls av män blir en uppgift att 

avgränsa mannens roll i sammanhanget. Fokus läggs alltså på kvinnans roll inom 

religionen. Dock använder vi oss av litteratur skriven av manliga författare. 

 

 

1.7 Disposition  
 

Inledningsvis berörs bilden av den historiska bakgrunden gällande kvinnans ställning 

inom islam. Sedan försöker vi successivt beskriva hur kvinnans roll har utvecklats eller 

stagnerat. Vi har försökt att markera kvinnans roll och begagnat oss av verser i Koranen 

för att förmedla en bild av hur omtolkningar kan ha gjorts. Under analysdelen har vi 

försökt besvara våra frågeställningar, dock har vi försökt relatera detta till svaren från 

intervjupersonerna i analysdelen. 
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2.  Metod och material 

 

Uppsatsen kommer att grunda sig på hermeneutisk samt kvalitativ metod för att samla 

information och att tolka och analysera vårt material. Hermeneutik söker tränga in och 

förstå människans värld genom en djupgående analys av den mänskliga existensens 

grundbetingelser. 

  

Hermeneutik syftar till förståelse och bygger på tolkning som främsta 

kunskapsform. Vi kan alltså gå vetenskapligt till väga enligt en 

kunskapsmodell som förekommit i människors vardagsliv sedan 

tidernas gryning. Det innebär att vi väljer vetenskapligt 

förhållningssätt, med vars hjälp vi kan nå fram till existentiella 

problem, hur det är att vara människa i en given situation i ett givet 

sammanhang. 

(Ödman 2017 s.42)             

  

Kvalitativ metod innebär att söka kunskap genom människans utsagor och perspektiv. 

Den metoden skiljer sig från kvantitativ metod som istället är statiska verifierbara 

samband och data. Den kvalitativa metoden intresserar sig för att ta reda på hur 

människor konstruerar sin världsbild och sina relationer och hur det skapar den 

individuella meningen i livet.  

 

Att försöka reducera verklighetens komplexitet till enkla samband är inte den kvalitativa 

metodens uppgift. Det handlar snarare mer om att visa komplexitet och nyansrikedom” 

(Alvehus, 2013 s. 20).  

 

De intervjuer som utfördes spelades in med godkännande av båda intervjupersonerna. 

De har givits fingerade namn för att undvika eventuella möjligheter att röja i deras 

identitet. Båda intervjuerna spelades in med syfte att få en korrekt transkribering. Både 

intervjupersonerna godkände villkoren. Intervjuerna skedde på engelska, 

transkriberingen tog några dagars arbete där vi lade ner ett antal timmar per dag samt 

översatte språket från engelska till svenska. Då vi sitter på relativt bra grundkunskaper i 

det engelska språket upplevde vi ingen större problematik under översättandets gång.  
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Utöver intervjuerna har vi även använt oss av relevant litteratur. Kurslitteraturen vi 

begagnat återfinns på internet, Malmö och Stockholms stadsbibliotek, där vi sökt 

litteratur på engelska och svenska som är relaterat för ämnet. Eftersom kvinnan är en av 

huvudgrenarna i uppsatsen innebär detta ett nyckelord i våra sökningar. Via sökningar 

av data har vi erhållit information om Mariam-moskén i Danmark. Via moskéns 

hemsida på portalen Facebook har vi kontaktat moskén genom forumet Messenger. 

Efter en kort diskussion via Messenger välkomnade de oss och bokade en tid för 

intervju.  

 

Syftet med besöket var att intervjua imamen. Dock på grund av tidsbrist kunde inte 

intervjun ske just med Sherin Khankan utan imamen hänvisade oss till två blivande 

imamer. Vi utförde en intervju där de båda blivande imamerna deltog tillsammans. Vi 

utgick från tio frågor men lämnade utrymme för följdfrågor. 

 

Eftersom denna uppsats kommer att behandla den muslimska kvinnans roll inom 

religionen har moskén i fråga valts på grund av att den utmärker sig genom att den riktar 

sig till kvinnor. Mariam-moskén är en moské som styrs av muslimska kvinnor och med 

en kvinnlig imam som ledare, vilket är relativt ovanligt inom den muslimska världen.  

De två blivande imamerna berättar för oss om kvinnans roll genom historien samt 

hennes roll i dagens samhälle och i hemmet. De förklarar även syftet med moskén samt 

de för- och nackdelar som de upplever med att vara delaktiga i någonting så unikt och 

nytt som Mariam-moskén. Under samtalet växlar våra intervjuade personer mellan att 

beskriva och förklara med hjälp av hänvisningar till och exempel ur Koranen och 

använder ett berättande jag-perspektiv när de talar om den egna erfarenheten och vid 

samtal om kvinnans roll i samtiden.  
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2.1 Bakgrund 
 

Den här uppsatsen kommer handla om den muslimska kvinnans plats i samhället samt 

vilken roll de spelade och spelar för religionen. Uppsatsen kommer med hjälp av 

exempel förklara hur kvinnors kamp för rätt och jämställdhet sett ut historiskt men även 

kvinnors kamp för rättigheter i vår egen nutid. Men avsnittet börjar med att göra en 

översikt om Mariam-moskén.   

 

2.1.1 En historisk översikt av ”Mariam-moskén” 
 

I tidningen The Guardian skriver Harriet Sherwood om att Mariam-moskén skapades 

2015 och ingår i organisationen Femimam. Syftet med organisationen var att starta en 

moské för att förespråka införandet av kvinnliga imamer i Danmark. Mariam-moskén är 

Skandinaviens första kvinnliga moské där kvinnliga imamer utför muslimska 

ceremonier, andlig vård och seminarier (Sherwood, 2016). 

 

I en tidningsartikel skriver Lindqvist om att Femimam arbetar för att utmana den 

patriarkala ledningen idag av religiösa tillbedjan och utbildning och utmana patriarkala 

tolkningar av Koranen. Den första kvinna som erhöll titeln som präst i Danmark 

anlitades 1948, målet för de muslimska blivande imamer är att förverkliga titeln som 

kvinnlig imam precis som den kvinnliga prästen i dagens samhälle (Lindqvist 2017).  

 

I Svenska Yle (del av Finlands Public Service-bolag) skriver författaren Weurlander om 

att medlemmarna i Mariam-moskén har som syfte att utvecklas på samma sätt inom 

området gällande jämställdheten.  Mariam-moskén är en moské för kvinnor dock är 

männen välkomna alla dagar i veckan förutom under fredagsbönen. Kvinnliga imamer 

är inte ett nytt fenomen även om det så verkar, idag finns det kvinnliga imamer i Kina, 

Sydafrika, Tyskland samt USA (Weurlander, 2018).  

 

Mariam-moskén drivs av den kvinnliga imamen Sherin Khankan. Sherin har en fransk-

syrisk-dansk härkomst och är 44 år gammal. Hon är uppvuxen i mötet mellan två 

religiösa personer, en mamma som är kristen och en pappa som är muslim. Sherin 

upplever att detta varit en lärorikt uppväxt eftersom hon har fått uppleva två religiösa 

världar.  
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Sherin är imam, föreläsare, författare, kolumnist samt aktivist. Hon har en master i 

sociologi i religion och filosofi på Köpenhamns universitet och hon är även 

specialiserad på modern islamisk aktivism i Mellanöstern. Sherin lärde sig det arabiska 

språket vid universitet i Köpenhamn, Kairo och Damaskus.  

 

Utöver att vara titulerad imam, är Sherin grundare av Exitcircle, som är en icke-statlig 

organisation som tillhandahåller självhjälpsgrupper för personer som utsätts för psykiskt 

våld (Mariam-moskén, 2015). Sherin anser att det är viktigt med själavård där kvinnor 

bör få möjligheten att i moskén få prata om känsliga saker. Detta kan till exempel 

handla sexuella övergrepp, depression eller skilsmässa. Sherin tycker att det är viktigt 

att fånga unga kvinnor som har olika funderingar som till exempel att bära huvudduk 

eller inte eller större frågor som våld i familjen, barn med tonårsproblem eller olika 

identitetskriser (Svenska Yle, 2018).  

 

Mariam-moskén är en moské i Danmark som uppmärksammats av media i hela 

västvärlden. Moskén har fokus på endast kvinnor med enbart kvinnliga imamer och en 

kvinnoexklusiv fredagsbön. Imamen Khankan förklarar att moskén välkomnar alla, men 

tillägger att under fredagsbönen är det endast öppet för kvinnor. Hon tillägger att det 

inte finns moskéer i Danmark där kvinnor har tillgång till talarstolen på fredagarna och 

att de vill ge kvinnor den möjligheten. 

 

Imamen Khankan mål är en demokratisk och pluralistisk tillgång till islam och 

likställdhet mellan män och kvinnor. Imamen förklarar vidare för danska media att hon 

önskar en uppgörelse med könssegregationen i den muslimska traditionen, som enligt 

henne inte följer med tiden. Enligt den är existensen av kvinnliga imamer omöjlig. En 

kvinnlig imam kan inte leda bönen enligt traditionen, eftersom hon måste böja sig ner 

framför andra män vilket hon inte får göra när hon menstruerar. Kvinnor kan därför 

endast undervisa och predika om islam inför andra kvinnor. Khankan, är en känd 

feministisk debattör i Danmark, som mött kritik från andra imamer. Reaktionerna har 

alltså inte enbart varit positiva. (Svenska Dagbladet, 2016.03.27) 

 

”Skall vi också skapa en moské endast för män?" undrade imam Waseem Hussein som 

leder Köpenhamns största moské, som invigdes år 2014 (Tallgren, V. HBL, 2016-02-

28) 
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”Inte så mycket för att hon öppnar en moské, som för att hon samtidigt 

gått ut och sagt att de flesta andra moskéer är patriarkala 

mansdominerade platser som inte ger kvinnor tillräckligt med 

inflytande”. (Larsson, S. Sveriges Radio, 2016-02-19). 

 

Abd- al Haqq Kielan är imam vid Eskilstuna stora moské och den islamiska föreningen 

i Stockholm. Han anser att Mariam-moskén inte är en regelrätt islamisk moské. Abd al 

Haaq Kielan anser att dessa kvinnor ingått en förening som bygger på muslimska 

påhittade grundpunkter. Han förklarar vidare för tidningen Ekuriren att fredagsbönen är 

för alla muslimer oavsett kön och att de accepterar bara kvinnor att utföra fredagsböner i 

deras moské är ett faktum som strider mot de islamiska lagarna (Kangro, O. Ekuriren, 

2016-03-22). 
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2.1.2 Kvinnans roll i islam i äldre tid 
 

Innan profetens tid fick kvinnan sin utbildning av familjen och stegvis fick de rätten att 

studera och erhålla stipendiat precis som män. Stipendiet innefattade läran av texterna 

från rötterna som till exempel haditherna. Trots rådande strikta och begränsande regler 

om kvinnans rätt och möjlighet till utbildningen lyckades många kvinnor utvecklas 

akademiskt och bidra till samhället. Bland dessa kvinnor var Umm och Hajar.  

Hajar (född 1388) uppfostrades av sin far, hon fick möjligheten att följa med sin far till 

olika skolor och universitet, detta innebar att Hajar kom i kontakt med olika forskare 

och studenter som hon kunde diskutera olika frågor med. Hajar mottog stipendium som 

en skicklig forskare. Hennes far Al-Sakhawi berättade att salarna var fulla på hennes 

föreläsningar och en av anledningarna till detta var att Hajar inte bar slöja när hon 

undervisade (Ahmed, 1992 s. 113).  

 

Umm Hani (född 1466) lärde sig tolka Koranen sedan barndomen och fick sin första 

uppfostran av sin farfar. Hon reste med sin farfar till bland annat Mecka och Kairo, 

resor som innefattade Koranens lära och betydelse. Enligt folksägen sägs det att hon var 

en utav dem mest framstående forskare under hennes tid, även bland manliga forskare. 

Bortsett från att det startades upp en skola för att träna och lära upp kvinnor till läkare 

1832, tog staten Kairo aldrig steget att uppfostra flickor fram tills 1870. Den kvinnliga 

skolan som startades upp 1832 hade som huvudsyfte att utbilda kvinnor till läkare och 

hade även en kvinna som rektor och direktör. Första direktören var Antoine Clot-Bey 

som var en fransk psykiater, och rektorn var Susan Voilquin. (Ahmed, 1992 s. 134). 

 

Hur profeten Muhammeds äktenskap utvecklades och hans relation med kvinnor var en 

metod att sprida lärdom, detta utfördes av profeten genom hadither (suror, om hur 

muslimer ska leva livet). Haditherna är korta och det skrivs om hur kvinnor ska 

behandlas. Dessa hadither blev offentliga tre decennier efter profetens död och är 

baserade på profetens äktenskap, alltså en biografi om profetens Muhammeds liv. Det 

var viktigt att inkludera kvinnan inom islam för dess utveckling och det var framför allt 

Aisha som ansvarade för den större delen av dem verbala texterna inom islam.  

Kvinnors position och betydelse inom islams lagar och skrifter ledde till att folket 

började acceptera kvinnans potential och förmåga att inneha stora religiösa positioner. 

Via skrifterna uttrycks hur viktiga profetens olika fruars åsikter var. Aishas var en av 
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profetens husfruar som uttryckte åsikter om kvinnors bemötande av nationen och 

anklagelser till religiösa kvinnors orenhet (Ahmad, 1992 s. 42–47). 

  

”Ni jämställer oss kvinnor med hundar och apor” förklarade hon i en hadith. 

”Profeten kunde utföra sina böner medan jag låg i sängen och sov mot samma 

sida som qibla (sidan muslimska folket vänder sig mot och ber, alltså mot 

Mecka/Kaba). 

(Ahmad, 1992 s. 47). 

 

Haditherna visade på att jämlikhet var en viktig fråga för Muhammed. Profeten trodde 

på att kvinnan hade rätten att tala och svarade alltid på deras kommentarer. Till exempel 

hade en av hans kvinnliga följare klagat på att männen distanserade kvinnorna genom 

att inte ge dem chansen till frågor och åsikter. Kvinnan begärde av Muhammed att 

avlägsna sig från männen från stund till stund så kvinnorna kunde aktivt delta i hans 

föreläsningar, och detta gjorde Muhammed (Ahmed, 1992 s. 72–73).  

 

Den viktigaste frågan som kvinnan ställde till Muhammed om Koranen var varför det 

endast är männen som nämns när även kvinnan accepterat Gud inför deras profet. 

Denna fråga skapade en stor förändring inom haditherna i Koranen, likadant så med 

männen. Detta bekräftas i Suran eller hadithen 33:35. I Koranen fanns en bekräftelse till 

folket att kvinnor och män är jämlika inför Gud, efter denna händelse började kvinnan 

nämnas i Koranen ett flertal gånger. Att kvinnans ord vägde mycket i den spirituella och 

sociala bemärkelsen uttrycktes inom den muslimska befolkningen fram till Muhammeds 

död som var bevis för kvinnors rättigheter i haditherna (Ahmed, 1992 s. 72–73). 

 

Under olika regeringar som till exempel Umar och sedan Abbasid, var kvinnans roll och 

status i ständig förändring beroende vem som ledde landet. För kvinnorna minskade 

deras position eller makt över deras sexualitet, samt det psykologiska och emotionella 

livet. Det obalanserade systemet bidrog till arbetslöshet och få möjligheter för många 

kvinnor. En del kvinnor lyckades träda in i det religiösa stället harem (en plats endas för 

kvinnor) genom att antingen jobba med att servera mat, hårfrisörer, bagare, högläsning 

av Koranen, tvättgumma, barnmorskor, eller skötare som tog hand om de döda (Ahmed, 

1992 s. 84).  
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Profetens hustrur spelade en viktig roll i hans liv där de hade viktiga roller med 

rättigheter som den muslimska kvinnan. Koranen vänder sig till både män och kvinnor 

med vägledning om hur man skall leva ett hederligt liv, bortom de syndastraff eller 

gottgörelse som väntar på andra sidan (Morsi, 1998 s. 4). 

 

I vers 35 i suran ”De förbundna” beskriver på ett tydligt sätt att en muslimsk kvinna har 

samma religiösa plikter som en muslimsk man. Dessa i enlighet med islams fem pelare 

trosbekännelsen, fastan, bönen, allmosan samt vallfärden (Morsi, 1998 s. 4).   

 

Profetens hustrur beskrivs på grund utav deras starka personligheter ha varit bestridande 

i förhållande till ett samhälle där män gärna dominerade samt där mannen gärna hade 

övertag (Morsi, 1998 s. 5).  

 

Trots den samhällspolitiska situationen som rådde efter profetens död, kämpade änkorna 

med att förmedla profetens budskap så som till exempel hans attityder samt läror som 

kom att ha en stor betydande roll än idag. En del av änkorna var kända för sitt intellekt 

och deras vittnesmål bidrog till Koranens redigering samt verkställandet av hadith där 

framgår även profetens kommentarer (Morsi, 1998 s. 6).  

 

Profetens hustrurs val att följa den religiösa vägen framför det lättsinniga/världsliga 

efter profetens död ledde till att nya regler i deras levnadssätt. Vid besök i profetens hus 

samt vid tilltal till änkorna skulle detta ske bakom förhänge. Därav benämningen ”De 

förbundna” i flera verser i suran. Änkorna begränsades även när de skulle röra sig i 

staden, de samt att alla troende kvinnor skulle därför bära slöja, detta skulle bringa 

respekt (Morsi, 1998 s. 7). 

 

Profetens godkännande av förpliktelser när det gäller äktenskapet bestod framför allt av 

omsorg, social moral samt sammanhållning. Detta framgår på ett tydligt sätt i Koranen 

dock förnämt som en enskild rättighet för profeten. För övrigt fick profetens hustrur inte 

gifta om sig, till viss del särbehandlades de samtidigt som de deltog aktivt i 

församlingarna, kvinnorna hade dessutom sin egen benämning inom församlingen ”de 

troendes Mödrar”.  
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I Koranen finns vägledning till kvinnors självförverkligande samt lycka. Koranen 

förespråkar att profetens hustrur skall ha en betydande/speciell position i Koranen, där 

kvinnans villkor sätts i centrum (Morsi, 1998 s. 8).  

 

2.1.3 Kvinnans ställning i islam under senare tid  
 

Christer Hedin är religionshistoriker och islamolog och han hävdar att man inte kan tala 

om muslimska kvinnor som en enhetlig grupp, det medför svårigheter att fastställa deras 

ställning samt rättigheter på en universell nivå. Det finns cirka en halv miljard 

muslimska kvinnor därför blir det omöjligt att dra allmänna slutsatser om islam som ett 

reglemente av förtryckande norm, som gäller alla muslimska kvinnor (Hedin, 2001 s. 

209). 

 

Jonas Svensson skriver i sin bok Muslimsk feminism att generellt sett har en stor 

förändring skett, möjligheterna och levnadsvillkoren ser annorlunda ut för kvinnan 

under de senaste århundraden. Kvinnan har fått möjligheter och rättigheter vad gäller till 

exempel utbildning, deltagande av arbetsmarknaden samt politisk delaktighet. 

Utveckling har främst ägt rum i västvärlden, men också i arabvärlden (Svensson, 1996 

s. 8).  

 

Svensson beskriver vidare att under mitten av 1920-talet började muslimska kvinnor att 

kämpa för jämlikhet. Huda Sharawi var en av de främsta kämparna för kvinnors 

rättigheter i Egypten.  Hon blev ordförande i Wafd-kvinnors centralkommitté år 1919 

samt bildade 1923 EFU egyptiska feministiska unionen. Svensson menar att Sha’rawi 

påstod att kolonisationen av Egypten hade fråntagit kvinnans rättigheter som islam från 

början hade givit henne. Därför krävdes en ny tolkning Ijtihad av sharia, en förändring 

eftersöktes av de muslimska feministerna. Utbildning, rösträtt och nya tolkningar i 

äktenskap/månggifte samt ägande/arvsrätt kom upp på tapeten. Svensson menar att 

dessa feministiska grupper var en del av befrielsekampen och menar att dessa tog 

avstånd från väst samt tillhörde mestadels av högre klasser (Svensson, 1996 s. 31).  

 

Svensson beskriver vidare att den islam som praktiserades inte baseras enbart ur 

religionens anspråk utan olika seder samt bruk påverkade i praktiserandet av religionen. 

Det behövdes därför en ny tolkning av Koranens ursprungliga budskap, så kallad 

ijtihad. Tolkningen som gjordes blev tvärt emot Guds avsikter, religionens omdaning 
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islah utgick till större delen av den nya tolkningen av islam. Sharialagen avslutades 

därmed i början av 900-talet enligt vår tid och inga fler tolkningar av Koranen samt 

traditioner skulle göras. Man skulle istället tillämpa taqlid religiösa expertis dvs. den 

nya tolkningen av sharia (Svensson, 1996 s. 18). 
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3. Resultat av intervjuerna 
 

I den här delen av uppsatsen beskrivs och återges intervjun med kvinnorna där de tar 

upp olika aspekter om att vara kvinna inom islam och även kring den plats och miljö de 

verkar i. I texten nedan presenteras intervjupersonernas svar på frågor angående 

kvinnans ställning i samhället samt hur de ser på kvinnans roll inom islam. Vi har satt 

rubriker i vår redogörelse och analys för att strukturera de svar och teman vi behandlar. 

 

3.1 En egen plats för den muslimska kvinnan 
 

Sandra beskriver att kvinnorna i Danmark saknade en egen plats av kvinnor där de 

kunde utföra sina religiösa ritualer samt seder/bruk. Den muslimska kvinnan 

kan uppleva svårigheter tex med att genomgå skilsmässa på grund av olika sharialagar 

men via Mariam-moskén kan dessa kvinnor få hjälp och rådgivning kring vilka 

rättigheter som råder för en rättvis skilsmässa.  

 

” […] syfte att inkludera kvinnliga imamer i Danmark eftersom sådana inte finns 

här, detta ledde till att denna moské skapades med kvinnliga imamer för att 

utföra skilsmässor, föreläsningar eller dagliga böner”. – Sandra 

  

Citatet pekar på moskéns betydelse för muslimska kvinnor samt vikten av tillgången till 

hjälp när det gäller juridiska frågor. 

  

”Vi vill visa en annan syn på islam än vad männen visar upp. […] Vi vill att 

människor ska läsa Koranen så som det är utan inflytande av genusperspektiv 

och patriarkala synsätt”. – Julia  

  

Julia betonar vikten av att läsa Koranen med en annan syn än endast mannens. Hon 

menar på att genom att utgå från en annan synvinkel än mannens kan man undkomma 

den patriarkala synen som är dominerande. 
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3.2 Fokus på kvinnan under fredagsbönen 
 

Båda intervjupersonerna var eniga om att moskén är skapad med syfte att det skall råda 

jämlikhet mellan könen. Under intervjun påpekar de vikten av att lyfta minoriteter, de 

svaga och diskriminerade. De förklarade vidare att islam är en religion som stödjer 

andra och söker gemensam harmoni. 

 
”Vi har nio punkter som vi går efter: kvinnors rätt till imam, kvinnors rätt till 

skilsmässa, kvinnors rätt till äktenskap, läsa Koranen med inga genusperspektiv 

[…] skydda små minoriteter som homosexuella mot diskriminering, lära ut den 

sanna innebörden av islam utan egna genus värderingar och höga positioner 

samt pluralism. Meningen är att imamer över hela världen ska lägga större fokus 

på hur den kvinnliga imamen ser ut idag”. – Sandra 

  

Sandra lyfter fram punkter som poängterar jämställdhet mellan män och kvinnor och ger 

exempel på vad som är viktiga aspekter i sammanhanget. Det gäller områden som rör 

rättigheter vad gäller skilsmässa och äktenskap, rätten att skydda sin religion och lyfta 

minoriteter som t.ex. homosexuellas rättigheter 

 

”Kvinnor kan ta större religiös plats. Kvinnan är idag en obskyr del av 

religionen vilket inte är bra eftersom det funnit kvinnliga ledare sedan långt 

tillbaka men som vi inte känner till eftersom det inte pratas om dem. Varje gång 

man läser en bok blir man förvånad, man får kunskap om olika ledare som 

funnits vars existens man inte kände till. Men eftersom hon har existerat så är 

vår uppgift att ta henne ut ifrån den gömda platsen och visa världen att dessa 

kvinnor en gång levt”. – Julia 

  

Julia hänvisar till att det har existerat kvinnor i vår historia som kämpat för rättigheter 

och ställningstagande samt att dessa personer bör lyftas fram som förebilder. Hon 

förklarar vidare att det är viktigt att hitta lösningar genom att försöka bryta den 

patriarkala synen. Julia menar att genom att kräva tillbaka sin rättighet inom den 

religiösa sfären, tex som i egenskap av imam, får kvinnan en större plats. 
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3.3 Syftet med Mariam-moskén 
 

Intervjupersonerna förklarade att syftet med Mariam-moskén är att kvinnan ska bli mer 

självständig och ta mer plats. De påpekar rättigheten som jämställdhet mellan man och 

kvinna på moskén. Att moskén är full med bara män samtidigt som kvinnorna får vara 

hemma och utföra fredagsbönen är oacceptabelt. Därför är moskén en plats där kvinnor 

kan utföra bönen och få samma möjligheter som mannen. 

  

”Vi vill vara mer självständiga och bli en officiell plats, en plats där man kan 

utöva sin tro och be. Vi vill bli igenkända för ett bra syfte och visa att denna plats 

är till för alla”. – Sandra 

  

”Ett ställe där kvinnan har lika mycket plats, i de vanliga moskéerna är det 

männen som har större utrymme. Vi vill alltså inta en större plats för oss kvinnor 

och försöka uppnå de nio punkterna som vi lagt upp för vår moské. Vi har för 

avsikt att ge den rätta bilden av islam samt motverka islamofobi”. – Julia 

  

Moskén utmärker sig på så vis att här ges större utrymme till kvinnan, möjlighet att 

kunna ventilera och rätten att utöva sin religion men även stå upp för sin religion och 

representera den rätta bilden av den.  

  

3.4 Rådande föreställningar om den muslimska kvinnan 
 

Föreställningar om den muslimska kvinnan kan se olika ut med Julia och Sandra 

förklarar att alla människor är lika inför Gud. De påtalar att kvinnan har en fysisk och 

biologisk skillnad mot mannen men att detta inte rättfärdigar att kvinnan skall placeras i 

underläge. Intervjupersonerna förklarar vidare att den muslimska kvinnan alltid spelat 

en stor roll inom islam men att inflytandet har förändrats under historiens gång.  

 

3.5 Är den muslimska kvinnan i underläge? 
 

Intervjupersonerna menar att även om vi alla är lika inför Guds ögon, kan vi inte 

undkomma att vi är skapta olika men att det inte bör vara en anledning till att kvinnan 

bemöts annorlunda och inte tilldelas samma rättigheter som mannen. 
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”Jag tror starkt på att inför Guds ögon är vi värda lika, det finns inga 

frågetecken om det”. – Sandra 

  

”Jag tror att män och kvinnor är annorlunda byggda, och är skapta att göra 

olika arbetsuppgifter på grund av olika styrkor och svagheter men det betyder 

inte att vi är skapta annorlunda och är inte värda lika mycket”. – Julia 

  

Sandra och Julia menar att det är det gemensamma resultatet som bör räknas oavsett 

fysiska skillnader. De menar att även om det finns kroppsliga skillnader men att inför 

Gud har alla samma värde och alla är skapta för att utföra olika typer av yrken och 

hemarbeten. 

 

Olika ledare efter profetens bortgång, har gjort egna tolkningar samt förändrat kvinnans 

roll och rättigheter i samhälle, vissa av dessa för sitt eget gynnande. Intervjupersonerna 

hänvisade till kvinnliga ledare som till exempel Aisha, profetens fru som varit och 

fortfarande är en kvinnlig förebild för muslimska kvinnor. Men återigen förklarar de 

vikten med att läsa in sig i historien och läsa på om den muslimska kvinnans roll i 

islam.   

  

”Det fanns olika ledare som eftertog profetens plats som har orsakat en 

förändring i kvinnans roll […] att varje ledare har blivit utnämnd till en specifik 

sak för eget vinnande ledarskap men många människor behöver läsa mer om 

historia om vad som var viktigt då”– Sandra 

  

Sandra menar att kvinnans roll under Muhammeds tid var av stor vikt men blev sedan 

svagare när nya ledare utförde nya omtolkningar. Kvinnan drabbades av den politik och 

åsikter som fördes med olika ledare, olika lagar och regler upprättades som isolerade 

och begränsade kvinnans närvaro på offentliga heliga platser.  

  

”Om vi går tillbaka i tiden till profetens Muhammeds tid kan vi se att hans fru 

Aisha var en affärskvinna men sedan ändrades tiden och med den även ledare 

och kulturen. Många tror idag att den muslimska kvinnan inte har rättigheter 

men det är inte sant, det är bara hur man väljer att läsa Koranen, från vilken 

synvinkel. På Muhammeds tid var kvinnans roll viktigt och är det fortfarande, 
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fakta kan man inte sudda bort utan det är hur folk väljer att berätta och föra det 

vidare”. – Julia 

  

Julia menar att kvinnan har under en lång tid haft en stor roll sedan profetens tid. Hon 

menar att det är av stor vikt att man går tillbaka till historien, för att förstå att kvinnan 

har och bör ha lika mycket plats, då profeten själv hyste stor respekt och gav utrymme 

samt delaktighet till sina hustrur. 

  

3.6 Kan man vara feminist även som troende? 
 

Föreställningen om den muslimska kvinnan är att hon är oförmögen att göra annat än att 

följa sin religion. Intervjupersonerna förklarar att oavsett vilken härkomst en kvinna har, 

har hon alltid kämpat för sina rättigheter och förklarar vidare att dessa kvinnor kan 

benämna sig som feminister då islam är en rättvis religion. 

  

”Många tror att vi inte behöver göra mer än vad vi är skapta till att göra 

eftersom vi redan givits rätten att vara en muslimsk kvinna av Gud” – 

Sandra 

  

Föreställningen om den muslimska kvinnan är att hon endast är sin religion, men Sandra 

påpekar att hon är mera än så och hon bidrar varje dag i ombesörjning av hemmet och i 

arbetslivet samt för samhället. 

  

  
”Det kan handla om skillnader mellan en mörk och ljus kvinna, om 

ensamstående mammor eller om sexualitet men såklart är ju alltid huvudsyftet 

kvinnors rättigheter” – Sandra 

  

Vidare beskriver Sandra att feminism kan se olika ut, även en hemmafru kan känna sig 

bekväm med den rollen men samtidigt ha mycket att säga till om i det privata livet. 

Detta är någonting som kan uppfattas som fel ur en västerländsk syn.  

Sandra menar på att även om kvinnan inte har ett fast arbete eller en inkomst kan 

kvinnan bidra på ett eller annat sätt. Oftast är bilden av hemmafrun negativ men det 

behöver den inte vara. Detta enligt Sandra skall dock vara ett val som kvinnor måste ha 

möjligheten och rättigheten till att göra. 



 

23 

 

  

”Men islam är ju feminism kan man väl säga. För islam ger lika rättigheter till 

kvinnor som till män”– Julia 

  

Julia påpekar att om man tittar noga i Koranen så har kvinnan lika mycket rättigheter 

som mannen. Enligt Julia är islam ett av dem första religionerna som givit kvinnan 

rättigheter. 

  

”Vi söker inte svar från andra länder eller religioner som västvärlden utan vi 

gräver djupare i islam och Koranen. Vi tittar inte på den med mans glasögon. 

Som det har gjorts tidigare”. – Julia 

  

Julia menar på att det var pga. omtolkningar som kvinnan förminskades och mannen 

blev överlägsen och att det är anledningen till att man bör titta ur andra perspektiv än 

mannens. 

  

3.7 Att vara hemmafru, mamma och ha karriär  
 

Sandra och Julia förklarar att dagens kvinna inte bara bär ansvar över hemmet, men 

också numera sitter på en utbildning och karriär. Intervjupersonerna menar att kvinnan 

idag har möjligheter och måste ha tillåtelsen att få välja. En del kvinnor väljer att satsa 

på karriären samtidigt som det finns kvinnor som satsar på livet som hemmafru.  

Enligt Sandra och Sara borde detta inte anses som negativt dock betonar de att kvinnan 

idag inte alltid tilldelas denna möjlighet. En del kvinnor är tvungen att utföra båda 

bitarna. Detta medför att kvinnan upplever mer stress och press på sig i dagens 

samhälle. 

  

”Kvinnan har idag mycket press och stress, antingen ska hon vara hemma och 

vara den perfekta hemmafrun som många tror att den muslimska kvinnor är och 

gör vilket jag tycker kvinnan bör få beröm för. Beröm för hennes intelligens att 

skapa en miljö och ett kärleksfullt hem men samtidigt känna pressen på att skapa 

en karriär.” – Sandra 
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Sandra menar att det blir för mycket för kvinnan att vara mamma, hemmafru samtidigt 

med en karriär. Vidare säger hon att kvinnan bör få fler valmöjligheter att göra det hon 

vill göra och känna sig tillräcklig och samtidigt kalla sig för feminist om hon så vill. 

  

”Med detta fenomen är inte bara en tuff fråga för den muslimska kvinnan 

idag utan även för kvinnor överallt. […] En muslimsk kvinna kan jobba 

åtta timmar om dagen sedan komma hem laga mat och utföra alla 

hemsysslorna […] Kvinnan har bara mer att göra nu än vad hon hade 

förr”. – Julia 

  

Julia menar att allmänmänskligt så lever många kvinnor av idag påfrestande liv. Hennes 

roll till skillnad från tidigare då den innebar att vara hemmafru samt mamma har utökat 

nu med att hon ska också skall ha en karriär. 

 

3.8 Kvinnliga imamer  
 

Intervjupersonerna förklarar att det är en utmaning för muslimska män, även för 

muslimer i allmänhet, att erkänna kvinnan som imam. Imam är en religiös position där 

majoriteten som tilldelas denna titel är män och för en kvinna att bryta detta mönster är 

inte acceptabelt av männen. De anser att en kvinna inte kan utföra imam rollen och kan 

känna sig hotade när platsen anges till kvinnor.  

  

”Bara att bli kallad för en kvinnlig imam har sina svårigheter. Att bara kunna 

säga att jag har en plats där jag kan utföra mina religiösa ritualer är en stor sak, 

eftersom det inte är så accepterat i vår befolkning. […] Genusperspektivet gör att 

det blir svårt för oss eftersom det är mansdominerade positioner så folk blir 

förvånade när de hör att en sådan hög position är given till en kvinna”. – Sandra 

  

”Det är en stort och ett nytt fenomen som är svår att accepteras av det muslimska 

folket”- Julia 

  

Så som intervjupersonerna beskriver stöter de på svårigheter och detta är bevis på att de 

kämpar ur en feministisk synvinkel. Framförallt stöter de på svårigheter och motstånd 

från den manliga sidan. Eftersom kvinnliga imamer är relativt nytt fenomen så är det 
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svårt för män att acceptera och stötta dessa kvinnor eftersom det innebär att de måste 

dela på denna position.  

  

”Detta är en utmaning för män eftersom de inte är vana att en kvinna har 

en hög position, det hotar deras manlighet samt positioner som de vill 

behålla för sig själv”. -Sandra 

  

”De kan även känna sig hotade för att de haft denna position länge om 

kvinnan också skulle börja få samma position, skulle de innebära mindre 

makt för männen”. - Julia 

  

Sandra och Julia menar att männen känner rädsla inför att bli fråntagna deras 

position/plats, om kvinnan skulle sitta på samma position skulle det innebära mer makt 

för kvinnan vilket skulle försvaga det mansdominerade samhället. Imamrollen är därför 

enligt män oacceptabel för en kvinna att bära då männen inte kan acceptera att bli ledd 

av en kvinna.  

 

3.9 Den muslimska kvinnans attribut  
 

Den muslimska kvinnans attribut är en laddad diskussion runt om i världen och i 

synnerhet i Västvärlden. En vanlig association av en muslimsk kvinna är en kvinna med 

slöja. Slöjans symbol uppfattas oftast som negativ och förtryckande, därför kommer 

kommande stycke att handla om slöjan och dess vikt för religionen. Sandra och Julia bär 

båda slöja och utgår ifrån ett jag-perspektiv samt ger förklaringar till bärandet av slöjan. 

 

3.10 Hijab och tro 
 

Intervjupersonerna menar att det inte har någon betydelse om man bär hijab eller inte 

för att vara en trogen muslim. De förklarar att det viktigaste för en muslimsk kvinna är 

kärleken inom en själv. De lyfter fram att kvinnan idag av olika skäl väljer att inte bära 

slöja men det definierar inte henne som en dålig muslim, vidare förklarar de att oavsett 

slöjan är det viktigt att när det talas om den muslimska kvinnan skall goda egenskaper 

kommas ihåg, som till exempel tålamod och ett rent hjärta. 
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”Jag ser en kvinna som utför sin religion, inte en som har på sig en hijab. 

[…]. Jag föreställer mig hennes åsikter och hennes hjärta inte att hon bär 

en hijab eller burka”. - Sandra 

  

”Vårt syfte är inte att lägga fram en perfekt kvinnobild som upplevs 

tillgänglig för alla. Det kanske inte säger mycket men kvinnan idag är i 

ständig stress att vara den perfekta hustrun, bära hijab och vara den 

perfekta människan, alltså passa in i den perfekta boxen”. – Julia 

  

Sandra och Julia menar att alla kvinnor är välkomna precis som dem är. De förklarar att 

det är insidan som räknas och inte utsidan. För intervjupersonerna är det tron och 

utförandet av den som är av betydelse. De menar på att kvinnan idag har mycket stress 

och press på sig som inte riktigt passar inom ramen för den ”perfekta boxen”. De vill att 

den muslimska kvinnan idag skall veta mer om islam. Hur de ser ut utifrån är ett val 

som bara de kan bestämma över. 

  

”Hijab är inte ett måste för en muslimsk kvinna. Det spelar ingen roll om du bär 

hijab om du har dåliga åsikter och dåliga tankar i ditt hjärta. Huvudsyftet i islam 

är att du ska be, vara en bra och ödmjuk människa, visa godhet iför alla 

människor oavsett om de är troende eller ej eller om de väljer att tro på en annan 

religion än islam. Vissa kvinnor väljer att bära hijab för att visa att de tillhör 

denna religion och jag vill praktisera islam även i sin klädsel, men det gör det 

henne inte mer religiös än andra”. – Sandra 

  

”Jag bär hijab för min egen skull, för min egen själ. Inte för att jag är eller vill 

visa mig som den perfekta muslimen utan folk ska känna igen mig att så fort de 

ser mig ska de veta att jag först och främst är en muslimsk kvinna och vilka 

egenskaper jag har med mig som jag lärt mig från min religion”. – Julia 

  

Intervjupersonerna menar att hijaben är en religiös symbol men den säger inget om 

person som bär den. Innebörden av att vara troende är att vara en god medmänniska 

detta innebär att om du bär hijab och inte är en god medmänniska så anses du inte som 

en trogen muslim enligt Sara och Julia. De förklarar att slöjan är ett val som först 

definierar dig som muslim i andras ögon men detta betyder inte att du är en god muslim. 

De påpekar att om en kvinna inte har dessa ovannämnda egenskaper som Sandra 
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nämnde men bär hijab, så gör den henne inte till en bättre muslim, utan det är 

ödmjukheten och artigheten mot de andra medmänniskor oavsett religion som gör henne 

till en bra muslim. 

 

3.11 Den muslimska kvinnans beskrivning som förtryckt i 

media 
 

I media rapporteras det ofta om att kvinnor är förtryckta inom islam. Intervjupersonerna 

anser att media vinklar till fördel för en negativ och felaktig bild av den muslimska 

kvinnan. Sandra och Julia förklarar att det idag råder stereotyper som stödjer de 

negativa nyheterna om den muslimska kvinnan. Det som är viktigt med att ta del om 

positiva nyheter och förmedlingar är att de påvisar hur starka muslimska kvinnor kan 

vara och hur de kämpar för att få tillstånd förändring och hur den kampen förs varje 

dag, enligt intervjupersonerna.  

  

”Det finns stereotyper ute på sociala medier och tyvärr stödjer media dessa 

människor, men detta visar egentligen inte hur den muslimska kvinnan är. De 

pratar och lägger ut artiklar som fångar människors intresse men inte den 

framgång den muslimska kvinnan har uppnått eller vad de gör varje dag för 

samhället”. – Sandra 

  

”Jag tror att sociala medier kan ha en positiv sida som visar den muslimska 

kvinnan ur en annan vinkel. Till exempel som bloggare, Instagram och 

Facebook, där den muslimska kvinnan visar och delar med hennes privata 

angelägenheter, till exempel genom att visa vad hon arbetar med, tränar, att vara 

mamma eller student.” – Julia 

 

Sandra och Julia pekar på att media är ett verktyg som kan användas till både gott och 

ont. Till exempel kan media lyfta fram negativa föreställningar om den muslimska 

kvinnan men på samma gång har sociala medier öppnat upp för ny form av 

kommunikation oh förmåga till förmedling.  
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4. Analys och diskussion    
 

Här vill vi ge referenser från litteratur som belyser eller understryker relevanta aspekter 

som framkommit ur våra respondenters berättande vid intervjun. Vi vill få dessa utdrag 

att jämföras och kontrastera den personliga berättelse vi fått ta del av ovan. Vi kommer 

att kommentera referenserna med våra egna tankar och idéer.  

 

Svensson skriver att i västvärlden råder en föreställning om att de muslimska kvinnorna 

är förtryckta när de har slöja på sig, fast det i själva verket är kvinnorna som valt att klä 

sig utifrån deras sätt att tolka Koranen. Ofta går tolkningen av Koranen hand i hand med 

kritik från fundamentalistiska muslimer och oftast riktas kritiken åt det samtida 

muslimska samhället. Fundamentalisterna anser att samhället blivit präglat av 

”moderniserad islam” där stor tonvikt läggs på kvinnosyn och kvinnoförtryck. 

(Svensson, 1996 s. 59).  

 

Svensson skriver att i västvärlden råder en föreställning om att de muslimska kvinnorna 

är förtryckta när de har slöja på sig, fast det i själva verket är kvinnorna som valt att klä 

sig utifrån deras sätt att tolka Koranen. När det gäller slöja eller hijab så menar Sandra 

att det inte är ett måste. Intervjupersonerna pratar i intervjun inte om den som ett medel 

för förtryck utan lyfter fram slöjan som en religiös symbol eller identitetsmarkör, men 

att den egentligen inte säger något om ifall personen som bär den är en bra muslim eller 

inte. Det är de inre kvaliteterna, såsom godhet, artighet och ödmjukhet, som gör en 

person till en god muslim, menar de. 

 

Soleyman Ghasemiani skriver att islam är som alla andra idéer och religioner av 

världslig natur. Den har kommit till världen under specifika ekonomiska, sociala och 

kulturella förhållanden. Det betyder att den har sin tids prägel och demonstrerar hur 

människor levde, tänkte och förhöll sig till sin omgivning. De regler som funnits inom 

islam är en avspegling av hur folk levde, den kunskap man hade om livet, 

naturfenomenen osv i forna tider. Att ställa krav på människor idag om hur de ska leva 

efter de islamiska eller andra urgamla religiösa föreskrifter är tecken på blindhet vad 

gäller den historiska och mänskliga utvecklingen (Ghasemiani, 2004 s. 14–16). 

Ghasemiani påpekar att uppkomsten av idéer och tankar och religioner är precis som allt 

annat i vår värld präglad av den tid dessa saker har tillkommit. Ur det uppkommer 
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svårigheter med att leva efter föreskrifter ur det förflutna och det kommer att brytas mot 

den tid vi själva lever i och på det viset samexisterar det förflutna och vår samtid. Det 

kan vara en anledning till ständiga nytolkningar av skrifter och idéer och tankar från 

vårt förflutna i vår strävan att anpassa det gamla till den nya värld vi lever i.  

 

Intervjupersonerna Julia och Sandra påpekar så som Ghasemiani skriver att ”det kan 

vara en anledning till ständiga nytolkningar av skrifter och idéer och tankar från vårt 

förflutna i vår strävan att anpassa det gamla till den nya värld vi lever i”. Julia och 

Sandra menar att det är just tolkningarna som har försämrat kvinnans ställning. De 

återkopplar hela tiden till hur kvinnans ställning såg ut under Muhammeds tid. 

 

Ghasemiani menar att slöjan är ingen klädsel, han förklarar vidare att den är ett 

islamiskt påbud med otydliga patriarkala värderingar gällande könsroller, kvinnans 

underordning och hennes sexualitet som måste döljas för alla andra förutom den äkta 

maken. Ghasemiani påpekar att slöjan är samtidigt en skymf mot männen, att männen 

betraktas som sexgalningar som inte kan hejda sin lust och är beredda att hoppa på den 

första kvinnan de får syn på. För att stoppa detta är det enda alternativet att osynliggöra 

hennes kvinnlighet så att odjuren i detta fall männen inte väcks till liv (Ghasemiani, 

2004 s. 43). 

Ghasemiani säger att kvinnans slöja är att osynliggöra henne för andra män omkring 

henne eller i offentligheten. Slöjan är därutöver ett påbud som bär tydliga patriarkala 

värderingar. 

 

Professorn med religionsvetenskaplig inriktning Anne Sofie Roald skriver i boken 

”Islam, historia, tro, nytolkning” att det var i mitten av 1920-talet som den muslimska 

kvinnan började kämpa för sin frigörelse. Hon hävdar att slöjan var ett hinder för 

samhällsutvecklingen och hon ansåg slöjan som onödig eftersom moralen inte kunde 

tillåtas bero på huruvida kvinnan täcker ansiktet eller ej, samhällsmoralen var något som 

skulle komma inifrån. (Roald, 2005 s. 253). 

Professor Roald beskriver hur den muslimska kvinnan kämpar för frigörelse vid mitten 

av 1920-talet och att slöjan är ett hinder för utveckling.  

 

Så som Ann Sofie Roald skriver att samhällsmoralen var något som skulle komma 

inifrån och inte huruvida kvinnan tänker ansiktet eller ej, har Julia och Sandra tydligt 
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uttryckt genom att en bra muslimsk kvinna ska sträva att vara en god medmänniska 

oavsett vad hon har på sig. 

 

Trots att kvinnorna inom islam så som ovan nämnt har fullständiga rättigheter som en 

egen individ, beskrivs det vidare att en make har rätten att förbjuda henne från att lämna 

hemmet utan hans tillåtelse. Mannen skall dock vara barmhärtig utifrån sin religiösa 

ställning, kvinnan har inte rätten att neka mannen till månggifte eller ta ut skilsmässa. 

Kvinnan har rätten att kräva vissa specifika villkor som gäller äktenskapliga 

överenskommelser innan äktenskapet träder i kraft, om det råder en överenskommelse 

om att till exempel kvinnan i sin tur kan begränsa mannens frihet att röra sig fritt 

utanför hemmet eller att mannen inte får gifta sig med fler så gäller avtalet. Om 

överenskommelserna inte skulle fullföljas har kvinnan rätt att begära skilsmässa 

(Abdallah, 2011, s. 28).  

 

Abdallah påpekar på konflikten mellan motsatser att samtidigt som kvinnor har 

rättigheter som människa och individ så är de på samma gång begränsad av hur mannen 

kan diktera hur kvinnan ska vara och handla. Julia och Sandra instämmer i att det finns 

flera begränsningar inom äktenskapet bland annat vad det gäller skilsmässa. De menar 

på att Mariam-moskén öppnar möjligheten att diskutera kvinnans rättigheter som 

muslimsk kvinna. Detta är en anledningarna till att Mariam-moskén startats upp och 

riktas endast till kvinnor, för att de ska få möjlighet att diskutera sina rättigheter. 

 

Roald skriver i sin bok ”Women in islam” att den negativa attityden gentemot kvinnor 

är skapad av teologiska antaganden och Roald nämner Hassan Al-Turabi, ledande 

sudansk islamism och författare förklarar att det ojämlika förhållandet mellan mannen 

och kvinnan beror på bristen av kunskap. Författaren menar att den svartsjuka som 

männen hyser gentemot kvinnor bidrar till nya regler och lagar som leder till att männen 

får mer makt. Svartsjukan är en av männen största svaghet som kan uppkomma hos 

varje man, förutom hos dem som Gud har skapat med tålamod. Svartsjukan får män att 

föreställa sig kvinnan som svag och män använder detta som ett argument för att inte 

låta kvinnorna att ta plats i samhället (Roald, 2001, s. 125). 

 

Författaren beskriver hur attityder gentemot kvinnor påverkas eller bestäms av 

teologiska antaganden och det finns uppfattningar att könens ojämlikhet består i 
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okunskap. Sandra och Julia har också den uppfattningen att det beror på okunskap som 

ligger bakom att kvinnas ställning är sämre idag och menar på att om man studerar 

kvinnans ställning under Muhammeds tid hade kvinnan mer att säga till om då jämfört 

med idag. Deras förhoppning är att ta fram mer kunskap för att framhäva kvinnan i 

större utsträckning.  

 

En svår omständighet för en kvinna inom islam är att bli änka eftersom hon skulle bli 

tvungen att försörja sina barn. Profeten försvarade änkorna, en del av hans fruar var 

änkor och menade på att ”En person som hjälper en änka eller en fattig individ får lika 

stor belöning som en krigare på Allahs står upp för böner på natten och fastar på dagen” 

(Abdallah, 2011, s. 22).   

 

Att bli änka och bära det huvudsakliga ansvaret för familj och försörjning, som annars 

ligger hos mannens, innebär en svår situation i livet. Utöver situationen med 

försörjningen kommer också omgivningens attityder om de personer som på något vis 

avviker från de traditionella värderingarna om hur livet ska se ut. Julia och Sandra anser 

att dagens muslimska kvinnor bär på ett större ansvar i västvärlden oavsett om hon är 

änka eller inte eftersom hon nu inte bara är hemmafru och mor, utan måste också vara 

en karriärskvinna som ska bidra i samhället på olika sätt. 

 

Många hadither betonar den stora betydelsen fruarna hade för profeten i en positiv 

kontext. Aisha som var maka till profeten hade en särskild viktigt status i hadithernas 

litteratur. Då Aisha är porträtterad som en stark kvinna, som även hade en stor inverkan 

i de politiska frågorna. Aishas status i de islamiska källorna samt litteraturen motsätter 

sig av bilden som finns av en muslimsk kvinna. Bilden av en muslimsk kvinna i 

västvärlden är oftast att hon är blyg, svag samt undergiven (Roald, 2001 s119).  

 

Det finns olika bilder om kvinnans attribut och vissa källor pekar på kvinnas stora roll 

och betydelse och inte minst höga status medan andra attityder talar för att den 

muslimska kvinnan är blyg eller svag eller undergiven till sin natur. Detta är precis vad 

Julia och Sandra har uttryckt att det finns en negativ bild av den muslimska kvinnan, 

inte främst på grund av media. Julia och Sandra menar att den muslimska kvinnan är 

mycket mer än svag, blyg och undergiven och menar på att den muslimska kvinnan är 
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utåtriktad, men att det inte framkommer i media att en muslimsk kvinna kan vara 

framgångsrik i vad gäller till exempel karriär, träning och bloggning. 

 

Teologen och juristen Muhammed al-Ghazali tar upp frågan om kvinnliga imamer. Han 

menar att denna fråga inte har fått särskild stor uppmärksamhet i den muslimska 

debatten, vare sig inom den muslimska världen eller i väst. Al-Ghazali redogör att en 

imam (inom sunni) är enbart en böneledare. Hen är inte ledare för församlingen på 

samma sätt som prästen eller rabbinen. I många muslimska församlingar fungerar 

imamen som själasörjare, det vill säga att förmedla guds budskap, ge råd och svara på 

andliga frågor (Roald, 2005 s. 262–264).  

Roald tydliggör hans teori om kvinnliga imamer genom att förklara Muhammed al-

Ghazalis teori som tar upp frågan om kvinnliga imamer. Ghazali är teolog och jurist 

från Iran. Han menar att denna fråga inte har fått särskild stor uppmärksamhet i den 

muslimska debatten, vare sig inom den muslimska världen eller i väst. Al-Ghazali 

redogör att en imam (inom sunni) är enbart en böneledare. Hen är inte ledare för 

församlingen på samma sätt som prästen eller rabbinen. I många muslimska 

församlingar fungerar imamen som själasörjare, det vill säga att förmedla guds budskap, 

ge råd och svara på andliga frågor (Roald, 2005 s. 262–264).  

 

Julia och Sandra anser att frågan om att vara både kvinna och imam är en laddad fråga 

och menar på att det är just därför har öppnat en moské endast för kvinnor och kämpar 

med att bryta den patriarkala tankesynen som råder idag. 

 

Al-Ghazali beskriver att en kvinna kan vara imam om församlingen enbart består av 

kvinnor, det finns till exempel kvinnor som utbildas till imamer vid religiösa skolor i 

Turkiet för att sedan tjänstgöra bland kvinnor. I sin argumentation för att kvinnor skall 

tjänstgöra som ledare hänvisar Badawi till en bortglömd hadith om en kvinna som var 

imam i ett hushåll där det även fanns män. Han tar inte ställning till huruvida en kvinna 

kan tituleras som imam eller inte, eftersom han snarare är ute efter att bevisa att kvinnor 

kan fungera som ledare dock menar han att möjligheten finns (Roald, 2005 s. 262–264). 

 

Att kvinnor kan bli imamer och tjänstgöra bland kvinnor och fungera som ledare är en 

sak men frågan om kvinnor kan få eller tillåts få leda andra män inom religion är det 

kontroversiella ämnet i frågan. Julia och Sandra instämmer inte med Al-Ghazali då de 
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anser att kvinnan har kapaciteten att vara böneledare även inför mänen. Respondenterna 

menar på att det är just teorier som Al-Ghazalis beskrivning som har orsakat att kvinnan 

positionerats i underläge.  

 

Kvinnofrågan samt kravet på nytolkning dyker upp inom diskussioner med jämna 

mellanrum, oftast med stor uppmärksamhet såväl bland muslimer som icke-muslimer. 

Sedan muslimska kvinnor fick större tillgång till högre utbildning har det kvinnliga 

perspektivet fått en starkare ställning i debatterna. Nya tolkningar gällande 

kvinnofrågan börjar slå sin rot inom islam dock inte i frågan om kvinnliga imamer 

(Roald, 2005 s. 262–264). 

 

Respondenterna anser att det finns en möjlighet för kvinnan att agera som imam även 

om de menar på att detta inte kommer att ske inom snar framtid, men så småningom.  

 

Kvinnan skall därför kunna besöka samt ges utrymme till delaktighet av moskén, så 

som under profetens tid dock under villkoren av sharialagar, enkel lämplig klädsel, inga 

dofter samt undvika att bära prydnader som drar till sig onödig uppmärksamhet. 

Kvinnorna skall inte heller beblanda sig med männen i moskén, deras plats skall helst 

vara bakom männen. I Europa är det av större vikt att uppmuntra kvinnor att besöka 

moskén för att träffa andra muslimska systrar, stärka den muslimska familjen samt 

känna gemenskapen. Därför bildades moskéer med fokus på syster gemenskap i Sverige 

(Abdallah, 2011 s. 52).  

 

Mariam-moskén är skapad och drivs av kvinnor, inte bara som en böneplats utan för att 

kunna inhämta kunskap om kvinnans rättigheter vad det gäller juridiska frågor inom 

islam, som kvinnan kan ta nytta av menar Julia och Sandra. 

 

Förändringen av den muslimska kvinnans position kan vara ett ämne som är känsligt att 

diskutera bland muslimer. Utövandet av religionen är inte likadant överallt i världen och 

tyvärr faller muslimska kvinnor ofta offer för kulturella avvikelser vilket är främmande 

för islam/Koranen vad gäller kvinnosynen (Otterbeck, 2000 s. 68). 
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Respondenterna har genom hela intervjun förmedlat att kultur och religion inte är 

densamma. För att förstå Koranens budskap läser man mycket ur Koranen i Mariam-

moskén. 

 

Kvinnor vill visa att religionen inte är ett hinder, att den kan tolkas och tillämpas på 

sådant sätt att de patriarkala strukturerna i samhället kan ändras. Intressant nog finns det 

också olika former av islamisk feminism, det vill säga rörelser och idéer som menar att 

de patriarkala samhällsstrukturerna har förvrängts religionen och påverkat utvecklingen 

av den islamiska jurisprudensen på ett felaktigt sätt och att religionen- rätt tolkad och 

tillämpad- egentligen står för kvinnornas frigörelse (Hjärpe, 2013 s. 65). 

 

Respondenterna lägger inte stor vikt vid ordet feminism men menar på att kvinnan bör 

veta om sina rättigheter och att agera i lika stor uträckning inom religionens sfär genom 

att till exempel inneha rollen som imam. 

 

Under 1900-talet har vi kunnat se att kvinnor fått en större roll i det offentliga livet. 

Kvinnor som var välutbildade så som tex läkare, lärare och ingenjörer utmanades av 

män som hade likadana utbildningar då de ansåg att de hade första tillträde. Även idag 

domineras denna grupp av män dock har allt fler kvinnor framträtt med sekulariserad 

utbildning som har ifrågasatt de patriarkala tolkningarna av islam. Under 1900-talet fick 

flickor gå i koranskolor och utföra sin religiösa utbildning dock fortsatte även 

undervisningen i hemmet (Hjärpe, 2013 s. 112).  

 

Respondenterna instämmer med att man har gjort tolkningar till kvinnans nackdel efter 

Muhammeds tid och har därför alltid varit i underläge. Kvinnans position ser idag olika 

ut beroende på vart hon befinner sig, dock kämpar kvinnan till förändring i olika delar 

av världen. 

 

Vidare beskrivs att i och med att många muslimer befinner sig i västvärlden har kvinnor 

blivit påverkade av den västerländska kulturen samt det västerländska modet. Många 

kvinnor tvingades ut till arbetslivet, arbeten som till exempel inom fabriker samt kontor 

för att försörja sig. Detta har bidragit till att kvinnorna inte kunnat utföra sina böner så 

som det är brukligt i enlighet med religionen (Abdallah, 2011 s. 52). 
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Alla sex refererande stycken ovan visar på bilden av skeenden som med tiden kan 

komma att skapa förändringar i takt med att kvinnor får tillträde till utbildning och 

vidare rättigheter i hur man tillåts få vara och bete sig. Önskemål om förändringar i 

form av nya tolkningar ligger i kölvattnet av förändrade attityder även om just själva 

frågan om kvinnans tillåtelse att kunna verka som en imam ännu är kontroversiell och 

svåruppnådd. Precis som Abdallah skriver finns en tendens i Europa om att uppmuntra 

kvinnor till att söka gemenskap med likasinnade inom ramen för att besöka och vara i 

moskéer. Respondenterna anser att plikterna inom religionen så som att be är av stor 

vikt dock anpassat efter samhället som man lever i. Har man inte möjligheten att utföra 

sina böner under de utsatta bönetiderna, så kan man ta igen det vid ett annat tillfälle 

anser de. 

 

Al-Ghazali som är tydligt inspirerad av polemiken i kvinnofrågor. Året efter 1990, 

publicerade han en bok om kvinnor med titeln ”Kvinnofrågan”. Där skriver han att 

många allmänna antaganden om kvinnors roll bygger på kulturella faktorer, inte 

islamiska källor. Hans argument öppnar för nytolkning eftersom där ligger underförstått 

att tidigare tolkningar är präglade av sin tids åsikter, seder och bruk (Roald, 2005 s. 

261). 

 

Al-Ghazali påpekar att den rådande uppfattningen om kvinnans roll just är baserad på 

kulturella faktorer mera än islamiska källor. Författaren förespråkar en nytolkning just 

för islam ska kunna moderniseras av mötet med vår egen samtid och på så vis 

moderniseras eller i alla fall börja att förändras. Respondenterna har som tidigare nämnt 

påpekat att det är tolkningarna som har gjorts som har påverkat kvinnas ställning till det 

sämre. Därför anser de att man bör gå tillbaka och läsa historien för att göra nya 

tolkningar så att kvinnan får tillbaka den ställning hon en gång har haft. 

   

I Sverige har åtminstone en kvinna fullbordat en imamutbildning och kallas imam, hur 

många som erkänner henne som sådan är osäkert. Den vanligaste uppfattningen är 

fortfarande att en kvinna inte kan leda fredagsbönen och att en kvinna därför inte kan 

vara imam. Det positiva är att synen börjar ändras, en religiös skola i indiska Hyderabad 

har börjat examinera kvinnor (Hjärpe, 2013 s. 113).  
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Respondenterna hänvisar till att det har existerat kvinnor i vår historia som kämpat för 

rättigheter och ställningstagande samt att dessa personer bör lyftas fram som förebilder. 

De förklarar vidare att det är viktigt att hitta lösningar genom att försöka bryta den 

patriarkala synen. 

 

Som en konsekvens av bristen på kvinnliga influenser i muslimska organisationer 

etablerade muslimska kvinnor i Sverige under 1980- och 1990-talet egna organisationer 

och aktiviteter utanför det officiella. På dagordningen står bland annat ledarutbildning 

för kvinnor, där tar kvinnorna egna initiativ till att utforma islam, väljer vilka män de 

vill ha kontakt samt inhämta kunskap som de tycker är av vikt (Minganti, 2014 s. 160). 

 

Det är ett exempel på och ett uttryck för behovet av att söka gemenskap och aktiviteter 

med andra människor genom att etablera platser att gå till för att skapa influenser och 

utbyte mellan individer. Respondenterna har uttryckt att de har skapat Mariam-moskén 

så att de kan ha sin egen fri zon, där de kan utöva sin religion men också inhämta 

kunskap för att stärka den muslimska kvinnan.  
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5. Slutsatser 
 

Uppsatsens teoretiska bakgrund och litteratur visar på bilden av hur kvinnans historiska 

roll har varierat med hur det är idag, detta påpekar även våra intervjupersoner. 

Uppsatsens frågeställning visar tydligt på hur rollen har förskjutits från dåtid till hur 

kvinnorollen tillåts se ut idag. Uppsatsens besvarade frågeställningar visar tydligt hur 

den muslimska kvinnans roll har förändrats från dåtid till nutid och hur denna 

förändring påverkat kvinnans mer tillåtna roll idag. 

 

Uppsatsens andra frågeställning gällande vad det kan innebära och de följder som kan 

tänkas komma av att kvinnan tilldelas möjligheten att öka sitt utrymme och inta viktiga 

positioner inom religionen, besvaras genom intervjun, d.v.s. genom en tolkning och 

analys av respondenternas tankar och reflektioner kring ämnet. Respondenterna talar om 

att moskén bör bli en kvinnlig plats, de talar om vikten av att läsa Koranen ur andra 

perspektiv samt vikten av att göra nytolkningar. Som ovan nämnt förklarar de värdet 

och vikten av att lära och läsa om den historiska bakgrunden och ta del av kvinnliga 

förebilder både från historien och nutiden.  

 

Den tidigare forskning vi använt stämmer överens med de utsagor våra intervjupersoner 

ger kring hur kvinnans roll sett och ser ut och det utrymme kvinnor bör tillåtas ha. Både 

litteraturen intervjupersonerna beskriver hur kvinnan tar allt mer större anspråk och 

plats i samhället och att detta skapar ett behov av förändring inom islam. 

 

Vi har försökt visa kvinnans roll i historien inom islam och jämföra den med nutiden. 

Det gäller kvinnans kamp om att få återta den position kvinnan tidigare har haft i det 

förflutna och tillåtas utrymme och bli delaktig i det offentliga samhället, som 

fortfarande är aktuellt. Den centrala frågan blir då om målet att uppnå jämlikhet är 

möjligt att nå? Det finns risk att så länge som kvinnan och mannens relation är ojämlik 

förblir hon i rollen som icke jämbördig där en inskränkning av hennes möjligheter 

fortsätter.  

 

Sandra och Julia talar för kvinnans ständiga kamp för jämställdhet och arbetar för en 

nytolkning av Koranen. De anser att profeten Muhammed gav kvinnan rätten till 

delaktighet och hänsyn till det borde tas idag. Våra respondenter förklarar att 
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inställningen till kvinnliga imamer inte alltid är positiv men att det är ett ständigt arbete 

att kämpa för något man vill uppnå. De talar också om arbetet med att göra 

omtolkningar av läror för att bryta med det dominerande synsättet som är männens 

perspektiv.   

 

Sandra och Julia förklarar vidare de dagliga svårigheter de upplever från ur 

genusperspektiv. De menar att kvinnan idag försöker ta mera plats, bland annat som 

imam. Det är dock en utmaning för männen att utdela en kvinna titeln imam. Kvinnorna 

är stolta över sin Mariam-moské och känner att de tar plats och kämpar för kvinnans 

delaktighet. Genom att skapa en moské endast för kvinnor visar de att det är möjligt för 

kvinnan att utvecklas samt att kvinnans situation kan förändras långsiktigt.  

 

Den muslimska kvinnan i västvärlden bär dels inom sig ett bagage i form av den egna 

kulturen och den egna religionen, dels möter hon en främmande kultur med andra vanor 

och värderingar här i väst. I denna smältdegel av kulturer som blandas och kanske 

ibland krockar ska individen finna en plats och ett hem att vara i. Det är självklart att 

sådan möten och upplevelser påverkar och utmanar och i många fall förändrar tankar 

och idéer och i det kan nya upplevelser och erfarenheter komma.  

 

I vår västvärld är den dominerande normen att kvinnan ska eller kan vara eller bli 

utbildad och att hon ska försörja sig själv och familjen och inte minst att vara en 

närvarande mamma och som kvinna arbeta men på samma gång tar hand om hem och 

barn och uppfostra dem. 

 

Utifrån många människors religiösa uppfattning ska man samtidigt vara en god muslim, 

följa sina bönestunder och klä sig på ett visst sätt som också den vanligen särskiljer sig 

från den västerländska klädnormen. Dessa olika normer eller krav kan skapa en svår 

situation när det inte finns något korrekt sätt att veta vad som är rätt eller fel, utan du 

ska som enskild individ finna din roll och ditt sätt att förhålla dig till situationen. 

 

Vi vill referera igen till Muhammed al-Ghazali som förklarar detta fenomen med att 

kvinnans roll bygger på kulturella faktorer, inte islamiska källor. Han menar att den 

muslimska kvinnan har mycket i bagaget, beroende på vilken miljö hon befann sig i 

innan hon förflyttat sig till västvärlden (Roald, 2005 s. 261).  
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Vi vill gärna nämna Svensson igen och hur han menar att levnadsvillkoren ser olika ut 

för muslimska kvinnor beroende på var kvinnan befinner sig. Kultur, utbildning, miljö 

samt språk har en avgörande roll i att forma deras livsmönster (Svensson, 1996 s. 5).  

 

Våra intervjupersoner Sandra och Julia menar, som redan framkommit, att rollen eller 

normen som bestämmer vad en kvinna är eller bör vara kan bli alltför omfattande och 

svårhanterlig när en individ idag ska vara så många saker på samma gång, tillexempel 

mamma, hemmafru och karriärkvinna.  
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6. Avslutning 
 

Kärnan i vår uppsats har varit att fokusera på den muslimska kvinnans roll inom islam. 

Vi har med hjälp av vår kvalitativa metod, vår hermeneutiska metod, litteratur och med 

vår intervju visat att kvinnans roll är i ständig debatt och förändring. Litteraturen visar 

tillsammans med intervjun med våra respondenter att rollen som kvinna har förändrats 

till vad den är idag. Kvinnans roll av idag inom islam är annorlunda än vad den tilläts 

vara i historisk tid. Medan kvinnan under tidig islamisk tid gavs utrymme och plats och 

betydelse har den under historiens gång försvagats och förändrats. 

 

Det är kulturella och religiösa faktorer som har påverkat vad islam har varit och vad den 

ännu är idag och vad som anses vara rätt/orätt eller moraliskt/omoraliskt och att det är 

attityder som har förändrats i takt med historiens gång och människans utveckling och 

att nya tolkningar av gammalt såväl som nytt gjort sig gällande.  

 

Våra intervjuade kvinnor Sandra och Julia förmedlade hur kvinnor av idag försöker 

återta inflytande och jämställdhet, rättigheter och status inom den officiella sektorn 

såväl som inom den religiösa sfären av det islamska samhället. Kvinnan har stött på 

många hinder längst vägen och gör det ännu, men hon vill göra förändring, vilket visar 

på kvinnans styrka och det inflytande hon har på religionen och samhället.   

  

Att kvinnor har haft en mer betydande och framträdande roll inom den tidiga islam har 

vi visat med tydlighet och att det har tillkommit platser och försök att skapa 

omgivningar där andra rådande normer och strukturer än de traditionella ska få råda. Att 

en kvinna ska kunna få leda andra människor i deras tro är möjligt och i vis mån 

accepterat, medan frågan om att kunna leda även män är en laddad och kontroversiell 

fråga. Vi tänker att för att det ska kunna bli möjligt så krävs det att vi som 

kulturskapande människor tillåter nya roller och mönster, såväl som tankar och idéer.     

 

Sandra och Julia vill, genom att bli framtidens kvinnliga imamer, förändra kvinnans 

plats inom islam och förändra vad en kvinna tillåts bli och vara. De vill förändra 

mötesplatser till att bli riktade till kvinnor och uppmana till att våga förändra attityder 

och utövande till att passa det kvinnliga perspektivet. 
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6.1 Förslag till vidare forskning  
 

Under uppsatsen gång har vi vid flera tillfällen visat på att kvinnliga moskéer ännu är en 

ovanlig företeelse. Men utöver Mariam-moskén i Danmark, finns det åtminstone 

en annan kvinnlig moské och den finns i Kina. Ett förslag skulle kunna vara att studera 

den moskén för att se hur den platsen ser ut och är organiserad och sedan jämföra den 

med dess danska motsvarighet. Det vore ett tillskott till att kunna få introducera eller att 

presentera just den unika platsen men också för att skapa ytterligare uppmärksamhet till 

frågan om kvinnors plats i islam och i moskéer. 
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8. Bilaga - intervjuguide 
 

1. Hur skapades moskén? Hur kom ni fram till idén att öppna en moské med kvinnliga 

medlemmar? 

 

2. Vad är dina uppgifter som imam? Vad upplever du som positivt samt negativt? Eller 

det upplever svårigheter med? 

 

3. Vilket är syftet med moskén?  

 

4. Vilken bild föreställer du dig när det handlar om en muslimsk kvinna? 

 

5. Tror du det finns jämlikheter mellan män och kvinnor i islam? 

 

6. Finns det skillnader om hur den muslimska kvinnan såg på sig då och nu i samhället? 

 

7. Tror du att det finns muslimsk feminism? Tror du muslimska kvinnor har eller 

behöver ta större plats i samhället? 

 

8. Tycker du att sociala media bidrar till en osann bild av den muslimska kvinnan?  

 

9. Många kvinnor i världen upplever vardagliga svårigheter på grund av slöjan som till 

exempel rasistiska attacker, jobbavvikelser m.m. Vad tror det beror på? Tror du att 

slöjan är viktig för en troende person? 

 

10. Vilka framtidsplaner har ni som förening i moskén? 

 

11. Tror du att utbildning inom religioner ska föredras så acceptansen för olikheter och 

skillnaden ökar?   

 

 

 

 


