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 Abstract 

The purpose of this paper is to gain insight into how Swedish non-Muslim women look at 

Muslim women, as well as the manner in which Swedish authors have depicted women and 

Islam. Through qualitative interviews and text analysis, my knowledge has grown. 

The selection of Swedish academic writers included in this study want to show that the 

violation of women is not about religion but about how the Quran has been misinterpreted, 

and how the world looks at the Muslim culture. Among the authors are theories that the 

woman is a victim of society, misinterpretations and prejudices but also a victim because of 

lack of equality in Islam. 

The knowledge of Islam is not much developed among the interviewees and they have a split 

view of the Muslim woman. Partly she is seen as a victim of the veil, subjugated and inferior. 

Partly it is pointed out that she is a part of Muslim religion in the same way as the man is. 

There is a view among the interviewees that women are violated because of religion. The 

Muslim man has a grim image and is seen as the head of the family. 
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1 
 



Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur svenska icke-muslimska kvinnor ser på mus-

limska kvinnor, samt på vilket sätt svenska författare har skildrat kvinnan och islam. Med 

hjälp av kvalitativa intervjuer och textanalys har min vetskap blivit större. 

Urvalet svenska akademiska författare som studien bygger på vill visa att kränkningen av 

kvinnor inte handlar om religion utan om hur Koranen har blivit feltolkad samt hur resten av 

världen ser på den muslimska kulturen. Bland författarna finns teorier om att kvinnan är ett 

offer för samhället, feltolkningar och fördomar men även ett offer på grund av bristen på 

jämlikhet inom islam. 

Kunskapen om islam inte är så stor hos intervjupersonerna. De är kluvna i sin bild av den 

muslimska kvinnan. Dels ses hon som ett offer i slöja, kuvad och underlägsen. Dels påpekas 

det att hon är en del av religionen likväl som mannen. Det finns en tanke hos intervjuperso-

nerna om att kvinnor kränks men inte på grund av religionen. Den muslimske mannen har en 

bister framtoning och ses som familjens överhuvud. 

Nyckelord: Islam, muslimsk kvinna, muslimsk man, offer, feltolkad 
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1. Inledning 

Religionsvetenskap har alltid både intresserat och fascinerat mig, särskilt olika religioners syn 

på kvinnan. Under mina studier i religionsvetenskap har jag haft möjligheten att reflektera 

över och studera en rad olika religiösa fenomen. Det har alltid varit spännande att undersöka 

hur människan har drivit den andliga utvecklingen framåt, särskilt skillnaderna mellan hur 

män respektive kvinnor har bidragit till religionens utveckling. 

Sverige sägs vara ett av världens mest sekulariserade länder och personligen så tycker jag att 

det märks framförallt i media. Alla former av religiositet diskuteras och fördöms ofta, många 

gånger utan att det finns någon saklig grund till det. Sedan attacken mot World Trade Center 

2001 är islam den religiösa åskådning som blivit mest uppmärksammad och omdiskuterad. En 

hel värld förändrades på grund av att en organisation dödade människor i Guds namn. Islam 

har blivit för dagens människor vad kommunismen var för 1950-talets människor, varje 

tidsepok har sin samhällsfiende och jag har känslan av att islam har blivit 2000-talets. 

Den bild som förmedlas i media sedan 2001 har ofta varit att islam är en religion som är 

uppbyggd med hjälp av förtryck och hat. Islam har blivit förknippat med underkastelse och 

kvinnoförnedring, i både Sverige och resten av världen har debatten kring islam varit intensiv. 

Jag menar att de grymheter som begås i Guds namn inte handlar om religion utan om ett djupt 

förakt för medmänniskor. 

Vid en snabb jämförelse med västvärlden som vi lever i kan en muslimsk kvinnas vardag 

kännas orättvis, i alla fall om man ser till den bild som svensk media förmedlar. Många 

gånger beskrivs slöjan som ett sätt att förtrycka henne och ta ifrån henne alla rättigheter som 

människa. Samtidigt är kvinnan inte bara en slöja eller ett offer, det måste finnas fler nyanser 

än så. Det kan inte bara vara svart och vitt utan en hel gråskala som beskriver hur en mus-

limsk kvinna lever och utövar sin tro. Frågan är hur en icke-muslimsk kvinna egentligen ser 

på islam och den muslimska kvinnan? Förutom Internet, vilket inte alltid är den mest pålitliga 

källan, och dagspressen så går det att få kunskap genom böcker. Vilka förutsättningar finns 

det för icke-muslimska kvinnor att få information och kunskap om islam och dess utövare? 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är dels att få en övergripande bild av hur svenska icke-

muslimska kvinnor ser den muslimska kvinnan, dels att försöka beskriva och förstå på vilket 

sätt ett särskilt urval svenska akademiska författare har skildrat kvinnan och islam. 

Mina frågeställningar är: 

 Vilken bild har den svenska icke-muslimska kvinnan av den muslimska kvinnan och 

hennes tro? 

 På vilket sätt har ett urval svenska akademiska författare som skriver om kvinnor och 

islam framställt den muslimska kvinnan? 

1.2 Disposition 

Efter de inledande delarna om syfte och metod kommer uppsatsen att bestå av fyra delar. I 

den första delen kommer jag att ge en kort översikt av islam och sharia, sedan följer en del där 

jag redovisar mina intervjuer. I del tre behandlar jag litteraturen och i den sista delen analyse-

rar jag och sammanställer mina resultat. 
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2. Metod och Material 

Det material jag har använt mig av är intervju, böcker och elektroniska källor. Jag har valt att 

använda mig av kvalitativ intervju och kvalitativ litteraturstudie för att försöka besvara mina 

frågeställningar. Anledningen till mitt val av metod är att jag ville få så omfattande svar som 

möjligt i mina intervjuer och få en djupgående kunskap om författares skildring av den 

muslimska kvinnan. Kvalitativa intervjuer utmärks bl.a. av att man ställer enkla och raka 

frågor och får komplexa och innehållsrika svar. (Trost, 2005) Kvalitativa intervjuer är oftast 

icke-standardiserade vilket ger större utrymme för en intervjuperson att kunna svara med egna 

ord. Intervjumetoden innebär att det snarare blir ett slags skapande samtal än en ren intervju. 

(Patel & Davidsson, 2003. s 78) 

Valet av böcker styrdes av följande kriterier: 

 Boken är skriven med hänsyn till det svenska samhället. 

 Boken ska ha en tydlig inriktning på islam och kvinnor. 

 Boken ska vara inte vara skönlitterär. 

 Boken ska vara lättillgänglig, dvs. finnas på ett kommunalt bibliotek. 

 

De böcker jag främst har använt mig av är: 

 

 Bäckman, H. (Red.) (1992) Inte bara Shi’a. Värnamo: Gidlunds bokförlag. Boken är 

en antologi utgiven av Svenska Irankommittén, som är en del av svenska FN-

förbundet. Boken är framtagen för att främja förståelsen mellan människor från olika 

kulturer. Kapitlet som behandlar kvinnor och islam är skriven av Carina Jahani, språk-

forskare och professor i iranska språk vid Uppsala universitet. 

 Samuelsson, J., & Fauzi, S. (2005) Kvinnornas Islam. Stockholm: Ordgruppen. Boken 

vänder sig både till dem som är intresserade av att få en inblick i muslimska kvinnors 

värderingar, och till studerande inom religionshistoria och ämnen med genusinrikt-

ning. Författaren Jan Samuelsson är fil dr, islamolog och arbetar med yrkesinriktade 

utbildningar kring frågor som rör islam, kulturmöten och integration. Författaren Sa-

naa Fauzi undervisar muslimska kvinnor i frågor som berör islam. 
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 Lindeborg, L. (2003) Världspolitikens dagsfrågor – kvinna i islam.(Mellanöstern nr 7). 

Stockholm: Utrikespolitiska institutet. Bokens mål är att försöka besvara frågan om 

orsaken till kvinnoförtryck och könsdiskriminering. Författaren Lisbeth Lindeborg är 

statsvetare, journalist och föreläsare. 

 

Jag använde mig av olika dagstidningar på Internet för att skapa en bild av vad som skrevs om 

islam, kvinnoperspektiv i synnerhet. På Internet kunde jag även leta i det lokala bibliotekets 

katalog och hittade på så sätt några intressanta böcker. Jag åkte till det lokala biblioteket för 

att undersöka vilka av böckerna som jag ansåg uppfyllde mina kriterier. 

Jag läste böckerna ett flertal gånger och antecknade det som var viktigt för min undersökning. 

Samtidigt försökte jag få kontakt med en muslimsk kvinnoorganisation via deras hemsida 

men tyvärr var det ingen som hade möjlighet att ställa upp någon form av intervju. Jag 

undersökte även om det fanns någon lokal muslimsk organisation men fann ingen. Efter att 

jag läst och antecknat sammanställde jag mitt resultat. 

2.1 Urval av intervjupersoner 

På grund av min frågeställning så valde jag att intervjua tre stycken kvinnor, födda 1948, 

1976 och 1983. Valet av intervjupersoner styrdes även av ålder eftersom jag ville ha en viss 

spridning för att få så övergripande bild som möjligt. Jag ville ha intervjupersoner som inte 

hade tillgång till nyhetsflödet via Internet och även intervjupersoner som dagligen kom i 

kontakt med Internet. Orsaken var att jag ville jämföra om det fanns olikheter eller likheter i 

hur de upplevde den muslimska kvinnan. 

2.2 Etiskt förhållningssätt 

Jag förklarade syftet med intervjun och de intervjuade hade självklart möjlighet att avstå 

under hela processen. Vidare förklarade jag att de skulle vara helt anonyma med både namn 

och arbetsplats. Det enda som jag skulle använda mig av i uppsatsen var kön och födelseår. 

Jag förklarade även att de inspelade intervjuerna skulle raderas av mig när jag fått min uppsats 

godkänd. 

2.3 Genomförande 

Jag kontaktade kvinnor inom en rad olika branscher och organisationer via e-post eller 

telefonsamtal, så småningom var det tre kvinnor som var intresserade av att bli intervjuade. 
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Jag hade i den första kontakten förklarat min frågeställning och mitt syfte med intervjun. Två 

av intervjupersonerna var bekanta med varandra och ville bli intervjuade samtidigt. Jag 

försökte argumentera för att få tillfälle att intervjua enskilt men det fanns inte tid till det ansåg 

de. Var och när intervjun skulle ske fick intervjupersonerna avgöra i så stor utsträckning som 

möjligt. Vi träffades hemma hos en av kvinnorna en eftermiddag, det kändes som en bra 

tidpunkt på dagen eftersom det inte var någon annan hemma vid den tidpunkten. Det gjorde 

att det blev en lugn och avslappnad intervju. Den tredje intervjupersonen, född 1983, intervju-

ade jag enskilt och hon valde att bli intervjuad hemma hos sig en förmiddag. 

2.4 Giltighet och generaliserbarhet 

Jag har ansträngt mig för att inte ställa ledande frågor och tolkat svaren som äkta. I efterhand 

har jag insett att det skulle behövas långt fler intervjuer för att få helt tillfredsställande svar 

men detta gick inte på grund av tidsbrist. Jag tycker ändå att jag fick givande svar. Tyvärr kan 

jag inte utesluta att intervjupersonerna som jag intervjuade samtidigt inte påverkade varandra. 

Svaren kan inte gälla generellt för alla icke-muslimska kvinnor, vilket inte heller varit mitt 

syfte. 
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3. Bakgrund 

3.1 Islam i korta drag 

Islam vilar på fem stycken handlingar som brukar kallas för de fem pelarna och de är själva 

grunden i religionen. Varje handling ska utföras med tanken om att det är Allahs vilja som 

uppfylls. Alla muslimer försöker att i möjligaste mån leva efter de fem pelarna: 

 

1. Trosbekännelsen 

2. Tidebönen 

3. Fastan under månaden ramadan 

4. Allmosan till de fattiga 

5. Vallfärden till Mecka. 

 

Allah är den ende Guden och Profeten Muhammeds inspiration, han anses vara den mest 

rättrogna muslimen någonsin. Förutom att leva efter Koranen så lever en rättrogen muslim 

också efter Muhammeds sunna, vilken handlar om profetens liv och handlingar men är även 

en vidareutveckling av flera av Koranens texter. Muhammed sägs vara den siste av en rad 

profeter och efter honom kommer det inte att komma fler, därför anses hans ord vara de 

definitiva från Allah. (http://www.islamguiden.com/orientering.shtml). 

3.2 Koranen och Sharia 

Koranen är högsta auktoritet i islamisk rättstradition men den är först och främst en andakts-

bok med religiöst budskap. Texterna är ofta diffusa och kan därför uppfattas på en rad olika 

sätt, vilket har gjort att andra källor har blivit viktiga inom till exempel rättsväsendet. (Hjärpe, 

2009. s 47) 

Sharia brukar kallas för den islamiska lagen och är grundläggande regler för hur en rättrogen 

muslim ska leva och handla i livets alla olika situationer. Sharia består inte bara av islams och 

rättsregler utan innefattar även sociala regler. 
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Reglerna är baserade till största delen på Koranen och sunna men även i viss mån på ha-

ditherna, som är profeten Muhammeds undervisning och handlingar. Det största problemet 

med sharia är att det finns fler olika tolkningar, olika länder har exempelvis oftast tolkat 

sharia på sitt vis. För att underlätta för varje enskild individ så finns det en form av indelning i 

olika shariakategorierna. Samtidigt är oenigheten stor om vad som ska ingå i dem. 

(http://www.ur.se/Serie/Muslim-i-Europa/Fem-sharia-kategorier/) 
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4. Resultat av intervjuer 

Jag har valt att kalla kvinnan som är född 1948 för Person A, eller bara A och kvinnan som är 

född 1976 för Person B, eller bara B. Slutligen har jag valt att kalla kvinnan född 1983 för 

Person C eller bara C. 

4.1 Presentation 

Person A är född i Jämtland men bor idag i Värmland tillsammans med sin man. Hon är 

pensionär men har tidigare varit aktiv inom Svenska Kyrkan som barn - och ungdomsledare. 

Person A intresserar sig mycket för frågor kring samhälle och politik. 

Person B bor i Värmland och är utbildad lärare. Hon arbetar idag i en förskola och har varit 

verksam i cirka två år. Hon bor i Värmland tillsammans med sin make och två döttrar utanför 

en större stad. 

Person C bor i Värmland tillsammans med sin sambo och ettårige son. Hon är mammaledig 

för tillfället. Tidigare arbetade hon inom barnomsorg men har nu startat egen firma inom en 

helt annan bransch. Person C bor på en liten ort med få invånare och sköter sitt företag via 

Internet. 

4.2 Media 

Person A läser inte dagstidningar varje dag men läser då hon tycker att löpsedeln är intressant, 

vilket rör sig om någon gång i månaden. Däremot så tittar hon på nyhetssändningar på TV 

varje kväll och försöker att få så övergripande bild som möjligt. Av den anledningen så brukar 

hon se två olika nyhetssändningar om dagen, olika tider och olika kanaler. Radio lyssnar hon 

aldrig på och använder inte heller Internet. 

Person B läser inte dagstidningar, köper aldrig oavsett vad som står på löpsedeln. Hon tittar 

sällan på nyhetssändningar på TV men lyssnar flera gånger om dagen på nyheter på radion. 

Både till och från arbetet försöker hon att hitta en radiokanal som sänder nyheter. Person B 

använder Internet varje dag och läser nyheter även där, men hon brukar bara använda sig av 

en eller två olika nyhetssajter. 

Person C ser på nyhetssändningar på TV någon gång i veckan, hon läser aldrig eller mycket 

sällan dagstidningar. Nyheter på radion lyssnar hon på nästan varje dag men har svårare att få 

tid nu när hon är mammaledig. Ibland läser hon nyheter på Internet men även det har hon 

svårt att få tid med. 
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4.3 Islam 

Person A har djupgående kunskaper om islam, hon ger en beskrivning av ramadan. Hon vet 

att en muslim ber fem gånger om dagen och ska då vara vänd mot Mecka. Hon förklarar även 

varför det är viktigt att vara vänd mot Mecka, hon diskuterar heligt krig och nämner World 

Trade Center. Person A anser att islam är en religion som är fylld av krig och konflikter, både 

inom tron och mot andra trosuppfattningar. Hon menar även att skillnaden mellan islam och 

kristendomen är stor, kulturellt sett och att det krockar är förståeligt. Kvinnorna är inte lika 

mycket värda som männen och att det förekommer stening i en del länder. Person A jämför 

vissa muslimska länders samhälle som vårt var under medeltiden, vi västerlänningar förstår 

inte den muslimska kulturen fullt ut. Person A säger att det finns för lite kunskap om religio-

nen överhuvudtaget och att hon är osäker på vad som är sant eller falskt. Hon har aldrig sett 

någon film som har handlat om islam eller läst någon litteratur. Person A nämner boken ”Inte 

utan min dotter”, men är lite tveksam till om det är en bok om islam egentligen. 

Person B förklarar att hon inte kan så mycket om islam men guden kallas för Allah och den 

heliga skriften är koranen. En troende ber några gånger om dagen vänd mot Mecka. Person B 

vet att muslimer inte äter griskött men är osäker på varför, kvinnorna bär täckande kläder och 

slöja. Hon vill inte säga för mycket eftersom hon är osäker på om hon verkligen vet eller om 

det är förutfattade meningar. Person B nämner även att hon osökt kommer att tänka på he-

dersmord. Hon har hört talas om Ayatolla Khomeini men osäker på vem han egentligen var. 

Hon tycker att det är synd att västerlänningar inte förstår eller kan så mycket om varken islam 

eller koranen, det borde läggas mer tid i undervisningen för de stora religionerna. 

Person C förklarar att hon inte kan så mycket om islam, hon vet att deras heliga skrift är 

Koranen. Muslimer krigar ibland i Allahs namn och hon nämner även ramadan. 

4.4 Den muslimska kvinnan 

Person A förknippar kvinnan med slöja och burka. Hon ser även en undergiven kvinna klädd i 

stora tygstycken. Just orden förtryckt nämner Person A flera gånger och anser att den mus-

limska kvinnan är förtryckt. Hon har personligen aldrig träffat en muslimsk kvinna eller 

besökt ett muslimskt land. Men hon förklarar att hon är beredd att ta seden dit hon kommer 

och skulle själv klä sig så som landets lagar krävde, i gengäld tycker hon att burka borde 

förbjudas i Sverige. Anledningen till det är osäkerheten om vem som befinner sig bakom 

beklädnaden. Person A menar att inom till exempel barnomsorgen kan det vara jobbigt som 
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förälder och barn att inte kunna se ansiktet på den man talar med. Slöjan som bara täcker håret 

och halsen, även andra heltäckande kläder ser hon inga problem med. 

Person A anser att det är ju inte bara den muslimska mannens tro, även kvinnan är muslim. 

Med det menar hon att den muslimska kvinnan måste anse att islams budskap är rätt annars så 

skulle hon aldrig leva efter det. Person A tycker att det är bra att kvinnan har tagit plats i det 

politiska livet i ett flertal muslimska länder. Person A säger att vi i väst lever efter jämställd-

het och muslimer tycker att vi är konstiga, muslimer lever efter koranen och vi tycker att de är 

konstiga. 

Person B beskriver den muslimska kvinnan som förtryckt, undergiven och att mannen styr 

kvinnan. Den muslimska kvinnan tar oftast hand om hem och barn. Även hon ser en heltäckt 

kvinna klädd i burka framför sig. Hon är tveksam till att förbjuda burka och har ingen be-

stämd åsikt i den diskussion som spontant uppkommer. Däremot så nämner hon att när hon 

möter en muslimsk kvinna klädd i täckande kläder och slöja så kan hon känna sig avundsjuk. 

Det skulle vara skönt att slippa all utseendefixering och ideal som finns i vårt samhälle. 

Person B kan förstå att det måste bli en chock för muslimska kvinnor att komma till Sverige 

och den sexualisering som finns här. Person B menar att bara för att hon har den bilden av en 

muslimsk kvinna så betyder det inte att det är den riktiga. Hon har mött ett flertal muslimska 

kvinnor men vill inte gå in närmare på i vilket sammanhang. 

Person C ser en inre bild av en kvinna som är klädd i heltäckande kläder och har slöja. Hon 

beskriver den muslimska kvinnan som ganska kuvad och inte har så mycket att säga till om. 

En muslimsk kvinna känns instängd och hennes lott i livet är att ta hand om barn och hem. 

Person C inser att trots att alla muslimska kvinnor inte bär slöja, är det ovanligt att möta dem i 

arbetslivet. Person C tycker att icke-muslimska kvinnor inte är på samma våglängd som 

muslimska kvinnor. Våra kulturer och uppfattningar om livet är så otroligt skilda åt. Som 

västerländsk kvinna har vi mer att säga till om i olika situationer i livet, anser hon. 

4.5 Den muslimske mannen 

Person A förknippar den muslimska mannen med krig och att han alltid går före kvinnan. 

Männen anser att kvinnorna inte är värda någonting, de bestämmer det mesta i familjen. 

Person A säger att enligt deras tro så ska det vara så, vi har bara svårt att förstå det. Hon tror 

att när muslimer flyr/flyttar till länder med annat synsätt så kommer det muslimska att luckras 

upp. 
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Person B ser en bister, sträng och starkt troende man framför sig. Den muslimske mannen är 

full av ilska och styr sin familj med järnhand. Enligt koranen ska mannen styra över kvinnan 

och här är vi mer jämställda. 

Person C tycker att den muslimske mannen verkar vara den i familjen som arbetar och även är 

familjens överhuvud. Person C diskuterar även bilden av den muslimske mannen som en 

person som gärna söker sig till andra muslimska män. Den bild som hon har av honom är att 

han arbetar och sedan umgås med andra män, de sitter tillsammans och diskuterar politik 

bland annat. Män söker sig till män och kvinnor söker sig till kvinnor. 
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5. Resultat av litteratur 

5.1 Inte bara Shia 

Boken är skriven av en rad författare och ett kapitel handlar enbart om kvinnan i islam. Enligt 

författaren Carina Jahani så måste man undersöka en kvinnas ställning i landets lagstiftning 

för att kunna förstå hennes levnadsvillkor, särskilt om landets lagar bygger på Sharia. I 

kapitlet förklarar Jahani några av de lagar som gäller för muslimska kvinnor och påpekar att 

det är en officiell bild av hur samhället fungerar. Men en muslimsk kvinna är inte maktlös, 

trots att hon bara har rätten till hälften av vad mannen ärver och att det krävs två kvinnors 

vittnesmål för att det ska ha samma giltighet som för en mans, skriver Jahani. (Bäckman, 

1992. s 128) 

Kvinnor bildar ofta inbördes olika former av lojalitetsgrupper och spelar ut männen mot 

varandra. Jahani påpekar att kvinnan är den som har huvudansvaret för barnuppfostran och 

hemmet, det ger henne stort inflytande över barnen och gör att hon i framtiden kan påverka 

sina barns beslut. Enligt författaren så är kvinnan relativt självständig i hemmet och idealet är 

att vara hemmafru, trots det så är det många som förvärvsarbetar. Det viktigaste för den 

muslimska kvinnan i arbetslivet är att hon inte skadar mannens, familjen eller sin egen 

värdighet och att hon klär sig anständigt skriver Jahani. 

I den sista delen av kapitlet diskuterar författaren religiositeten hos kvinnan, hon förklarar att 

en muslimsk kvinna kan vara mer spontan i mötet med Gud och har en mer informell relation 

än mannen. Både männen och kvinnorna har samma religiösa plikter mot gud, men kvinnor 

söker oftare tröst och hjälp i tron än mannen, menar Jahani. Tron ger även kvinnorna en 

tillgång till vissa sociala kontakter till exempel vallfärder som männen, av rädsla inför Gud, 

inte kan neka dem avslutar författaren. (Bäckman, 1992. s 143) 

5.2 Kvinnan i islam 

Lisbeth Lindeborg förklarar att det inte finns någon jämlikhet mellan könen någonstans i 

världen, däremot har västvärlden hunnit längst i arbetet med det. Författaren diskuterar 

kvinnans ställning i islam och menar att även kristendomen och judendomen haft liknande 

seder när det gäller polygami, stening och att mannen är överlägsen kvinnan. Skillnaden är att 

både kristendomen och judendomen avskaffade de gamla sederna för länge sedan, hävdar 

Lindeborg. (Lindeborg, 2003. s 7) 
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Anledningen till det utbredda kvinnoförtrycket inom islam beror på felaktiga tolkningar av 

koranen och det gör att det moderna synsättet inte får fäste i muslimska länder, skriver Linde-

borg. Orsaken till att det förekommer könsdiskriminering beror även på att det inom islam 

inte existerar jämlikhet, antingen är en människa överlägsen eller underlägsen fortsätter 

Lindeborg. Det muslimska äktenskapet liknar hon vid en form av boskapshandel där en flicka 

säljs till högstbjudande, Lindeborgs slutsats är att en muslimsk kvinna är både rättslös och 

maktlös. I slutet av boken nämner författaren att det pågår en frigörelse i de flesta muslimska 

länder och till sin hjälp har kvinnorna sin traditionella klädsel. Slöjan gör att kvinnor kan gå 

ut, studera eller arbeta och gör det möjligt att överskrida gränser. Lindeborg anser att det 

viktigaste är att få välja kläderna av fritt, eget val och inte för att kunna ta plats i samhället. 

(Lindeborg, 2003. s 28) 

5.3 Kvinnornas islam 

Fauzi & Samuelsson skriver i förordet att målet med boken är att lyfta fram kvinnornas islam, 

både deras synsätt och ideal. De vill bidra till en ökad förståelse i det svenska samhället, 

främst bland ickemuslimska kvinnor. (Fauzi & Samuelsson, 2005. s 7) 

Samuelsson menar att den bild som svensken har av islam bygger på en etnocentrisk attityd, 

dvs. att det svenska samhället har en övertygelse om att deras kultur och värderingar är 

universella. Det leder i sin tur till att svensken anser sig ha rätt att fördöma delar av islam som 

inte överensstämmer med de egna, rätta, värderingarna. Författaren skriver att muslimska 

kvinnor befinner sig i en svår situation på grund av muslimska män, västerländska feminister 

och den bild som media förmedlar om islam. Slöjan har blivit en symbol i västvärlden för det 

hat som riktas mot islam men Samuelsson skriver att det inte bara är kvinnan som ska klä sig 

anständigt, enligt koranen ska mannen göra likadant. Inom den västerländska feminismen 

finns det en tro om att muslimska kvinnor är maktlösa särskilt i diskussionen kring slöjan, 

men Samuelsson menar att det snarare är tvärtom. Slöjan ger den muslimska kvinnan en plats 

i offentligheten och hon är inte längre bunden till sitt hem, den har hjälp till har utöka kvin-

nans sfär. (Fauzi & Samuelsson, 2005. s 25) 

Fauzi & Samuelsson diskuterar kvinnan och koranen där de anser att tolkningen av skriften är 

snedvriden på grund av att det endast är män som har tolkat den. De ifrågasätter frånvaron av 

diskussioner kring tolkningen av koranen men skriver också att alla muslimer ser texten som 

Guds egna ord och därför sanna. Fauzi skriver att Koranen inte ger Eva samma negativa bild 

som hon har i bibeln utan det betonas att det var Adam som bröt guds befallning, Fauzi menar 
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att kvinnans mänskliga rättigheter bekräftas. Den grymhet och det våld som kvinnor utsätts 

för handlar inte om islam utan kan förklaras med att kvinnan inte längre erkänns de mänskliga 

rättigheter som koranen gav henne, anser Fauzi & Samuelsson. (Fauzi & Samuelsson, 2005. s 

57) 

Samuelsson berättar att ett historiskt perspektiv på gudsbilden inom judendomen, kristendo-

men och islam visar att Gud anses vara manlig. I nästan alla de stora världsreligionernas 

skrifter saknas tanken om jämställdhet med undantaget för islam, enligt Samuelsson, där det 

finns en föreställning om att mannen och kvinnan är lika mycket värda. Författaren Jan 

Samuelsson förklarar att man inom islam inte är mer negativt inställd till kvinnligt ledarskap 

än inom andra religioner, det hela handlar om att det är andra faktorer som har format synen 

på kvinnan. De muslimska kvinnorna är hårt pressade av västvärldens ideal och sexualisering 

och behöver fler positiva förebilder för att kunna hävda sin tro och kultur anser Samuelsson. 

Fauzi & Samuelsson menar att det är den västerländska kulturen som har skapat den sned-

vridna bilden av den muslimska kvinnan. Hon framställs ofta som maktlös och som ett offer, 

den bilden har blivit en symbol för islam ända sedan 1700-talet. Idag framställs hon fortfaran-

de som svag och utan möjlighet att kunna ta egna beslut men den muslimska kvinnan blir 

också framställda som att de behöver befrias från förtryckaren (mannen), skriver Fauzi & 

Samuelsson. (Fauzi & Samuelsson, 2005. s 70) 

Det största hindret för muslimska kvinnor att komma ut i det svenska samhället är den svens-

ka majoritetskulturen och inte deras muslimska män, anser Fauzi & Samuelsson. De icke-

muslimska kvinnorna tror att de muslimska kvinnorna behöver befrias från sina män och de 

islamiska värderingarna, vilket inte är fallet. Författarna menar att det endast är en myt att 

muslimska kvinnor vill leva som västerlänningar, särskilt när det gäller könsrollerna. Fauzi & 

Samuelsson skriver att det här synsättet har gjort att övergreppen mot den muslimska världen 

rättfärdigats. (Fauzi & Samuelsson, 2005. s 81) 
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6. Analys och diskussion 

För att göra analysen mer lättöverskådlig så har jag valt att dela upp den i två delar. En del där 

jag analyserar mina intervjuer och en del där jag analyserar de böcker som ingår i min under-

sökning 

6.1 Analys av intervjuer 

6.1.1 Tema: Media 

Jag anser att det är viktigt att försöka följa utvecklingen i Sverige och resten av världen 

genom nyheter via TV, radio, tidningar eller Internet. Det gör det mindre lätt att för fördomar 

och myter att få fäste. Person A var den intervjuperson som följde nyhetssändningar med 

störst intresse, Person B var relativt intresserad. Person C hade inget större intresse alls för 

nyheter. 

6.1.2 Tema: Islam 

Innan min undersökning hade jag en föreställning om att icke-muslimska kvinnor hade en 

större kunskap om islam än vad som var fallet. Särskilt med tanke på att islam har varit i 

sådan fokus sedan 2001 då World Trade Center blev attackerat. Kunskaperna om islam skiljde 

sig en hel del åt mellan de olika intervjupersonerna. Person A diskuterade djupgående om att 

kriga i guds namn och att det finns en stor skillnad kulturellt sett mellan muslimer och icke-

muslimer. Person B är väldigt försiktig i sina svar för att inte verka fördomsfull och nämner 

mer grundläggande saker om islam, att den heliga skriften är Koranen etc. Person C nuddar 

bara vid ämnet om heligt krig men fördjupar inte sin diskussion om det. 

6.1.3 Tema: Den muslimska kvinnan 

Bilden som intervjupersonerna hade av den muslimska kvinnan var relativt lika: hon var 

klädd i heltäckande kläder och slöja. Hon var undergiven och underlägsen mannen, de såg på 

henne som en förtryckt människa. Den muslimska kvinnan tar hand om barn och hem, Person 

C nämner att hon sällan har mött en kvinna med slöja i arbetslivet. Person A och Person B 

menar att bilden vi har av den muslimska kvinnan kanske inte är den rätta och att det även är 

hennes tro och inte bara mannens. Person C tycker våra kulturer och livsuppfattningar skiljer 

sig markant åt. Under hela intervjun kommer ordet jämställdhet upp och alla tre är överens 

om att västvärlden är en mer jämställd värld. 
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6.1.4 Tema: Den muslimske mannen 

Alla tre nämner att han är familjens överhuvud. Den muslimske mannen beskrivs som bister 

och sträng. Person C menar att den bilden hon har av den muslimska världen är att män söker 

sig till män och kvinnor söker sig till kvinnor. 

6.2 Slutsatser av intervju 

Min personliga åsikt är att kunskapen om religionen islam inte är så stor. Samtidigt kan det 

vara så att vi inte vågar säga våra åsikter av rädsla för att bli stämplade som fördomsfulla, 

vilket jag märkte många gånger hos Person B. Jag håller med Person A om att det finns en 

kulturell skillnad mellan icke-muslimer och muslimer, men att det är bra för att få ett mång-

kulturellt samhälle. Det svåra anser jag är inte att det finns en kulturell skillnad utan det svåra 

är att få alla att respektera varandra, troende som icke-troende. 

Jag får en känsla av att intervjupersonerna är ganska kluvna i sin bild av den muslimska 

kvinnan. Dels så ses hon som ett offer i slöja och heltäckande kläder som är kuvad och 

underlägsen. Samtidigt så påpekas det att hon är en del av religionen likväl som mannen. Jag 

är av den åsikten att vi icke-muslimer ofta ”glömmer” att den muslimska kvinnan är troende. 

Koranen är en stor del av hennes liv, vilket intervjupersonerna nämner. Jag märker att det 

finns en medvetenhet hos mina intervjupersoner om att kvinnor kränks men inte att det skulle 

bero på religionen. 

Den muslimske mannen har fått drag av grymhet och en bister framtoning. Person C nämner 

att män söker sig till män och kvinnor söker sig till kvinnor inom islam. Det är en intressant 

åsikt och jag återknyter gärna till Jahanis bok, där hon nämner att kvinnor söker sig till 

kvinnor för att skapa lojalitetsgrupper som spelar ut männen mot varandra. Att Person C 

nämner har den uppfattningen får mig att undra om vi kvinnor egentligen är mer lika än vad 

vi tror, oavsett tro och ursprung? 

6.3 På vilket sätt har svenska författare framställt den muslimska kvinnan? 

I min undersökning var en av frågeställningarna att undersöka på vilket sätt svenska författare 

har skildrat den muslimska kvinnan. 

Innan min undersökning hade jag en föreställning om att det skulle vara relativt enkelt att 

hitta böcker som handlade om den muslimska kvinnan. Vi lever i ett samhälle där många 

olika kulturer och livsåskådningar möts. I nästan alla situationer så påpekas det att ett genus-
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perspektiv är av stor vikt, vare sig det gäller att söka arbete eller att studera. Trots det så var 

det en svår uppgift att hitta litteratur som faktiskt tog upp religion ur ett genusperspektiv! 

Författaren Carina Jahani beskriver den muslimska kvinnan som en person som utåt sett 

verkar maktlös men som i den egna kretsen inte alls är utan åsikter. En muslimsk kvinna 

skapar tillsammans med andra kvinnor olika former av grupper vars syfte är att spela ut 

männen mot varandra. Kvinnan bär huvudansvaret för hemmet och barnen, vilket kan i 

västerländska kvinnors ögon likställas med brist på jämställdhet. Men den muslimska kvinnan 

hävdar sig genom att få ett så pass stort inflytande över barnen att hon i framtiden kan påver-

ka deras beslut. Jahani framställer den muslimska kvinnan som en mycket religiös människa 

som har större frihet inför gud än vad mannen har. Hon framställs både som låst av vissa 

traditioner, arvsrätten exempelvis, och som självständig. En självständighet som endast kan ta 

sig i uttryck inom hemmets väggar. När den muslimska kvinnan förvärvsarbetar är det vikti-

gaste inte lönen eller bra arbetstider, det viktigaste är att hon inte skadar mannens, familjens 

eller sin egen värdighet. 

Lisbeth Lindeborg ger en mer dyster och tragisk bild av både islam och kvinnan. Enligt 

Lindeborg så anses mannen i muslimska länder överlägsen kvinnan och det finns ett utbrett 

kvinnoförtryck. Förklaringen till könsdiskrimineringen i muslimska länder beror på två saker: 

att koranen har blivit feltolkad och att det inte existerar någon form av jämlikhet inom islam. 

Personligen håller jag inte med författaren, för i Koranen står det att mannen och kvinnan är 

lika mycket värda. Lindeborg går till hårt angrepp mot den muslimska kulturen och beskriver 

bland annat äktenskapet som en boskapshandel där unga flickor säljs till högstbjudande. Hon 

skriver att en muslimsk kvinna är rättslös och maktlös men även att det pågår en form av 

frigörelse. Det förvånar mig att Lindeborg inte ser slöjan som ett sätt att förtrycka kvinnan, 

istället ser hon den som en möjlighet att sudda ut gränserna för vad som är tillåtet för den 

muslimska kvinnan. Hon framhåller dock att det viktigaste ändå är att få välja kläder av fri 

vilja och inte för att kunna ta plats i offentligheten. Jag har svårt att ta till mig Lisbeth Linde-

borgs ganska korta bok. Jag får en känsla av att hon istället för att skildra islam och kvinnan, 

går till angrepp mot hela den muslimska världen. 

Författarna Fauzi & Samuelsson går verkligen på djupet när de analyserar islam och kvinnan. 

De menar att svensken har en snedvriden bild av islam som beror på att vi tror att vår kultur 

och våra värderingar skulle vara allmängiltiga. Författarna vill slå hål på myten om att den 

muslimska kvinnan är ett maktlöst offer som måste gömma sig bakom en slöja. Precis som 
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Lindeborg så menar de att slöjan istället har gjort det möjligt för kvinnan att studera och 

arbeta. 

Fauzi & Samuelsson påpekar även att det är tolkningen av koranen som har gett männen rätt 

att behandla kvinnan fel. Samuelsson menar att hur kvinnan behandlas inte beror på religio-

nen, jämställdhet saknas i de flesta stora religioner dock inte inom islam, utan på andra 

faktorer. En faktor som nämns är pressen från västvärldens ideal och sexualisering som en 

muslimsk kvinna utsätts för. Min personliga åsikt är att en del kvinnor inom islam behandlas 

illa på grund av en rad olika faktorer. Jag håller med Fauzi & Samuelssons teori om att 

pressen från västvärlden kan vara en. I motsats till författarna så tror jag att religionen även 

har en del i skulden. Koranen sägs ha blivit feltolkad men den utgör själva grunden i islam 

och så länge den inte omtolkas så anser jag att den är en av faktorerna. 

Författarna menar att det finns en snedvriden bild av den muslimska kvinnan och de anser att 

det beror på den västerländska litteraturen. Den har framställt henne som ett maktlöst offer, än 

idag är hon ett offer som behöver befrias från den muslimska mannen. Den inställningen är 

den största anledningen till de muslimska kvinnornas svårighet att komma ut i det svenska 

samhället. Fauzi & Samuelsson skriver att tanken om att muslimska kvinnor vill leva som 

västerlänningar är en ren myt, det handlar bara om att rättfärdiga de övergrepp som begås mot 

den muslimska världen. 

Jag tycker att det är en intressant infallsvinkel som Fauzi & Samuelsson har när det gäller 

diskussionen kring islam och kvinnor. De framställer den muslimska kvinnan som en stark 

och mycket troende individ. Författarna vågar ifrågasätta det synsätt som finns i det svenska 

samhället och vill skapa en debatt som inte handlar så mycket om hur en muslimsk kvinna är, 

utan hur det svenska samhället bemöter henne. 

6.4 Slutsatser av litteratur 

De slutsatser jag kan dra av min undersökning av svenska akademiska författare är att flera av 

dem vill visa att kränkningen av kvinnor inte handlar om religionen i sig. Hos några av 

författarna finns det teorier om att kvinnan är ett offer för samhället, feltolkningar och fördo-

mar men även ett offer på grund av bristen på jämlikhet inom islam. Det handlar främst om 

hur och vem som har tolkat Koranen samt hur resten av världen väljer att se på den muslims-

ka kulturen. Jag vill inte påstå att det här är generellt för alla svenska författare som skriver 

om kvinnan och islam. 
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Författarna Fauzi & Samuelsson påpekar att den västerländska livsstilen inte är något som den 

muslimska kvinnan strävar efter, hon är snarare pressad av dess ideal. Slöjan ett sätt att 

komma ut i det offentliga livet och ska ses som ett sådant medel, men hon måste få välja om 

hon vill bära plagget eller inte. 

Carina Jahani understyrker att islam även är kvinnans religion och hon är en del av den. Hon 

är ett offer för samhället, feltolkningar och fördomar men hon är inte ett offer för att hon är 

muslim. Författaren menar att kvinnan inom islam ofta framställs som låst av traditioner men 

också som att hon är självständig, men endast självständig inom hemmets väggar. 

Författaren Lisbeth Lindeborg ger en mörkare bild av den muslimska kvinnans värld. Hon 

påpekar att könsdiskrimineringen visserligen handlar delvis om att Koranen blivit feltolkad. 

Men hon går ett steg längre och menar att det inte är bristen på jämlikhet utan saknaden av 

den inom islam som har skapat ett enormt kvinnoförtryck. Lindeborg anser även att kvinnan 

är både rättslös och maktlös men att det har påbörjats en slags frigörelse. Författaren är inte 

negativt inställd till slöjbärandet, så länge den bärs av fri vilja. 

 

22 
 



7. Käll- och litteraturförteckning 

Källor: 

Koranen: översatt från arabiskan. [Ny utg.] (2009). Stockholm: Månpocket 

Litteratur: 

Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Bäckman, Hans (red.) (1992). Inte bara shi’a: en bok om Iran och dess minoriteter. Stock-

holm: Gidlund. 

Hjärpe, Jan (2005). Sharīa: gudomlig lag i en värld i förändring = Al-sharīa. Stockholm: 

Norstedt. 

Lindeborg, Lisbeth (2003). Kvinna i islam. Stockholm: Utrikespolitiska institutet 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 3dje, [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Samuelsson, Jan & Fauzi, Sanaa (2005). Kvinnornas islam. Linköping: Muslimska kvinnors 

förlag. 

Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. 3dje uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Elektroniska källor: 

http://www.islamguiden.com/orientering.shtml 

http://www.ur.se/Serie/Muslim-i-Europa/Fem-sharia-kategorier/ 

Muntliga källor: 

Intervju med Person A genomförd 2009-11-06 i Grums 

Intervju med Person B genomförd 2009-11-06 i Grums 

Intervju med Person C genomförd 2009-11-13 i Segmon 

23 
 

http://www.islamguiden.com/orientering.shtml
http://www.ur.se/Serie/Muslim-i-Europa/Fem-sharia-kategorier/


24 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Tema: Person 

Berätta om dig och ditt liv. 

Tema: Media 

Ser du på nyheter? Radio? Internet? Tidningar? 

Hur ofta? 

Tema: Islam 

Berätta vad du vet om islam. 

Vilken bild har du av islam? 

Tema: Muslimska kvinnan 

Vad förknippar du med den muslimska kvinnan? 

Tema: Muslimska mannen 

Vad förknippar du med den muslimske mannen? 
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 Abstract


The purpose of this paper is to gain insight into how Swedish non-Muslim women look at Muslim women, as well as the manner in which Swedish authors have depicted women and Islam. Through qualitative interviews and text analysis, my knowledge has grown.

The selection of Swedish academic writers included in this study want to show that the violation of women is not about religion but about how the Quran has been misinterpreted, and how the world looks at the Muslim culture. Among the authors are theories that the woman is a victim of society, misinterpretations and prejudices but also a victim because of lack of equality in Islam.

The knowledge of Islam is not much developed among the interviewees and they have a split view of the Muslim woman. Partly she is seen as a victim of the veil, subjugated and inferior. Partly it is pointed out that she is a part of Muslim religion in the same way as the man is. There is a view among the interviewees that women are violated because of religion. The Muslim man has a grim image and is seen as the head of the family.
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Sammanfattning


Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur svenska icke-muslimska kvinnor ser på muslimska kvinnor, samt på vilket sätt svenska författare har skildrat kvinnan och islam. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och textanalys har min vetskap blivit större.

Urvalet svenska akademiska författare som studien bygger på vill visa att kränkningen av kvinnor inte handlar om religion utan om hur Koranen har blivit feltolkad samt hur resten av världen ser på den muslimska kulturen. Bland författarna finns teorier om att kvinnan är ett offer för samhället, feltolkningar och fördomar men även ett offer på grund av bristen på jämlikhet inom islam.

Kunskapen om islam inte är så stor hos intervjupersonerna. De är kluvna i sin bild av den muslimska kvinnan. Dels ses hon som ett offer i slöja, kuvad och underlägsen. Dels påpekas det att hon är en del av religionen likväl som mannen. Det finns en tanke hos intervjupersonerna om att kvinnor kränks men inte på grund av religionen. Den muslimske mannen har en bister framtoning och ses som familjens överhuvud.


Nyckelord: Islam, muslimsk kvinna, muslimsk man, offer, feltolkad
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1. Inledning


Religionsvetenskap har alltid både intresserat och fascinerat mig, särskilt olika religioners syn på kvinnan. Under mina studier i religionsvetenskap har jag haft möjligheten att reflektera över och studera en rad olika religiösa fenomen. Det har alltid varit spännande att undersöka hur människan har drivit den andliga utvecklingen framåt, särskilt skillnaderna mellan hur män respektive kvinnor har bidragit till religionens utveckling.

Sverige sägs vara ett av världens mest sekulariserade länder och personligen så tycker jag att det märks framförallt i media. Alla former av religiositet diskuteras och fördöms ofta, många gånger utan att det finns någon saklig grund till det. Sedan attacken mot World Trade Center 2001 är islam den religiösa åskådning som blivit mest uppmärksammad och omdiskuterad. En hel värld förändrades på grund av att en organisation dödade människor i Guds namn. Islam har blivit för dagens människor vad kommunismen var för 1950-talets människor, varje tidsepok har sin samhällsfiende och jag har känslan av att islam har blivit 2000-talets.

Den bild som förmedlas i media sedan 2001 har ofta varit att islam är en religion som är uppbyggd med hjälp av förtryck och hat. Islam har blivit förknippat med underkastelse och kvinnoförnedring, i både Sverige och resten av världen har debatten kring islam varit intensiv. Jag menar att de grymheter som begås i Guds namn inte handlar om religion utan om ett djupt förakt för medmänniskor.

Vid en snabb jämförelse med västvärlden som vi lever i kan en muslimsk kvinnas vardag kännas orättvis, i alla fall om man ser till den bild som svensk media förmedlar. Många gånger beskrivs slöjan som ett sätt att förtrycka henne och ta ifrån henne alla rättigheter som människa. Samtidigt är kvinnan inte bara en slöja eller ett offer, det måste finnas fler nyanser än så. Det kan inte bara vara svart och vitt utan en hel gråskala som beskriver hur en muslimsk kvinna lever och utövar sin tro. Frågan är hur en icke-muslimsk kvinna egentligen ser på islam och den muslimska kvinnan? Förutom Internet, vilket inte alltid är den mest pålitliga källan, och dagspressen så går det att få kunskap genom böcker. Vilka förutsättningar finns det för icke-muslimska kvinnor att få information och kunskap om islam och dess utövare?


1.1 Syfte och frågeställning


Mitt syfte med denna uppsats är dels att få en övergripande bild av hur svenska icke-muslimska kvinnor ser den muslimska kvinnan, dels att försöka beskriva och förstå på vilket sätt ett särskilt urval svenska akademiska författare har skildrat kvinnan och islam.

Mina frågeställningar är:


· Vilken bild har den svenska icke-muslimska kvinnan av den muslimska kvinnan och hennes tro?


· På vilket sätt har ett urval svenska akademiska författare som skriver om kvinnor och islam framställt den muslimska kvinnan?


1.2 Disposition


Efter de inledande delarna om syfte och metod kommer uppsatsen att bestå av fyra delar. I den första delen kommer jag att ge en kort översikt av islam och sharia, sedan följer en del där jag redovisar mina intervjuer. I del tre behandlar jag litteraturen och i den sista delen analyserar jag och sammanställer mina resultat.

2. Metod och Material


Det material jag har använt mig av är intervju, böcker och elektroniska källor. Jag har valt att använda mig av kvalitativ intervju och kvalitativ litteraturstudie för att försöka besvara mina frågeställningar. Anledningen till mitt val av metod är att jag ville få så omfattande svar som möjligt i mina intervjuer och få en djupgående kunskap om författares skildring av den muslimska kvinnan. Kvalitativa intervjuer utmärks bl.a. av att man ställer enkla och raka frågor och får komplexa och innehållsrika svar. (Trost, 2005) Kvalitativa intervjuer är oftast icke-standardiserade vilket ger större utrymme för en intervjuperson att kunna svara med egna ord. Intervjumetoden innebär att det snarare blir ett slags skapande samtal än en ren intervju. (Patel & Davidsson, 2003. s 78)

Valet av böcker styrdes av följande kriterier:


· Boken är skriven med hänsyn till det svenska samhället.


· Boken ska ha en tydlig inriktning på islam och kvinnor.


· Boken ska vara inte vara skönlitterär.


· Boken ska vara lättillgänglig, dvs. finnas på ett kommunalt bibliotek.

De böcker jag främst har använt mig av är:


· Bäckman, H. (Red.) (1992) Inte bara Shi’a. Värnamo: Gidlunds bokförlag. Boken är en antologi utgiven av Svenska Irankommittén, som är en del av svenska FN-förbundet. Boken är framtagen för att främja förståelsen mellan människor från olika kulturer. Kapitlet som behandlar kvinnor och islam är skriven av Carina Jahani, språkforskare och professor i iranska språk vid Uppsala universitet.

· Samuelsson, J., & Fauzi, S. (2005) Kvinnornas Islam. Stockholm: Ordgruppen. Boken vänder sig både till dem som är intresserade av att få en inblick i muslimska kvinnors värderingar, och till studerande inom religionshistoria och ämnen med genusinriktning. Författaren Jan Samuelsson är fil dr, islamolog och arbetar med yrkesinriktade utbildningar kring frågor som rör islam, kulturmöten och integration. Författaren Sanaa Fauzi undervisar muslimska kvinnor i frågor som berör islam.

· Lindeborg, L. (2003) Världspolitikens dagsfrågor – kvinna i islam.(Mellanöstern nr 7). Stockholm: Utrikespolitiska institutet. Bokens mål är att försöka besvara frågan om orsaken till kvinnoförtryck och könsdiskriminering. Författaren Lisbeth Lindeborg är statsvetare, journalist och föreläsare.


Jag använde mig av olika dagstidningar på Internet för att skapa en bild av vad som skrevs om islam, kvinnoperspektiv i synnerhet. På Internet kunde jag även leta i det lokala bibliotekets katalog och hittade på så sätt några intressanta böcker. Jag åkte till det lokala biblioteket för att undersöka vilka av böckerna som jag ansåg uppfyllde mina kriterier.

Jag läste böckerna ett flertal gånger och antecknade det som var viktigt för min undersökning. Samtidigt försökte jag få kontakt med en muslimsk kvinnoorganisation via deras hemsida men tyvärr var det ingen som hade möjlighet att ställa upp någon form av intervju. Jag undersökte även om det fanns någon lokal muslimsk organisation men fann ingen. Efter att jag läst och antecknat sammanställde jag mitt resultat.


2.1 Urval av intervjupersoner

På grund av min frågeställning så valde jag att intervjua tre stycken kvinnor, födda 1948, 1976 och 1983. Valet av intervjupersoner styrdes även av ålder eftersom jag ville ha en viss spridning för att få så övergripande bild som möjligt. Jag ville ha intervjupersoner som inte hade tillgång till nyhetsflödet via Internet och även intervjupersoner som dagligen kom i kontakt med Internet. Orsaken var att jag ville jämföra om det fanns olikheter eller likheter i hur de upplevde den muslimska kvinnan.

2.2 Etiskt förhållningssätt


Jag förklarade syftet med intervjun och de intervjuade hade självklart möjlighet att avstå under hela processen. Vidare förklarade jag att de skulle vara helt anonyma med både namn och arbetsplats. Det enda som jag skulle använda mig av i uppsatsen var kön och födelseår. Jag förklarade även att de inspelade intervjuerna skulle raderas av mig när jag fått min uppsats godkänd.

2.3 Genomförande


Jag kontaktade kvinnor inom en rad olika branscher och organisationer via e-post eller telefonsamtal, så småningom var det tre kvinnor som var intresserade av att bli intervjuade. Jag hade i den första kontakten förklarat min frågeställning och mitt syfte med intervjun. Två av intervjupersonerna var bekanta med varandra och ville bli intervjuade samtidigt. Jag försökte argumentera för att få tillfälle att intervjua enskilt men det fanns inte tid till det ansåg de. Var och när intervjun skulle ske fick intervjupersonerna avgöra i så stor utsträckning som möjligt. Vi träffades hemma hos en av kvinnorna en eftermiddag, det kändes som en bra tidpunkt på dagen eftersom det inte var någon annan hemma vid den tidpunkten. Det gjorde att det blev en lugn och avslappnad intervju. Den tredje intervjupersonen, född 1983, intervjuade jag enskilt och hon valde att bli intervjuad hemma hos sig en förmiddag.


2.4 Giltighet och generaliserbarhet


Jag har ansträngt mig för att inte ställa ledande frågor och tolkat svaren som äkta. I efterhand har jag insett att det skulle behövas långt fler intervjuer för att få helt tillfredsställande svar men detta gick inte på grund av tidsbrist. Jag tycker ändå att jag fick givande svar. Tyvärr kan jag inte utesluta att intervjupersonerna som jag intervjuade samtidigt inte påverkade varandra. Svaren kan inte gälla generellt för alla icke-muslimska kvinnor, vilket inte heller varit mitt syfte.

3. Bakgrund


3.1 Islam i korta drag


Islam vilar på fem stycken handlingar som brukar kallas för de fem pelarna och de är själva grunden i religionen. Varje handling ska utföras med tanken om att det är Allahs vilja som uppfylls. Alla muslimer försöker att i möjligaste mån leva efter de fem pelarna:


1. Trosbekännelsen


2. Tidebönen


3. Fastan under månaden ramadan


4. Allmosan till de fattiga


5. Vallfärden till Mecka.


Allah är den ende Guden och Profeten Muhammeds inspiration, han anses vara den mest rättrogna muslimen någonsin. Förutom att leva efter Koranen så lever en rättrogen muslim också efter Muhammeds sunna, vilken handlar om profetens liv och handlingar men är även en vidareutveckling av flera av Koranens texter. Muhammed sägs vara den siste av en rad profeter och efter honom kommer det inte att komma fler, därför anses hans ord vara de definitiva från Allah. (http://www.islamguiden.com/orientering.shtml).


3.2 Koranen och Sharia


Koranen är högsta auktoritet i islamisk rättstradition men den är först och främst en andaktsbok med religiöst budskap. Texterna är ofta diffusa och kan därför uppfattas på en rad olika sätt, vilket har gjort att andra källor har blivit viktiga inom till exempel rättsväsendet. (Hjärpe, 2009. s 47)

Sharia brukar kallas för den islamiska lagen och är grundläggande regler för hur en rättrogen muslim ska leva och handla i livets alla olika situationer. Sharia består inte bara av islams och rättsregler utan innefattar även sociala regler.


Reglerna är baserade till största delen på Koranen och sunna men även i viss mån på haditherna, som är profeten Muhammeds undervisning och handlingar. Det största problemet med sharia är att det finns fler olika tolkningar, olika länder har exempelvis oftast tolkat sharia på sitt vis. För att underlätta för varje enskild individ så finns det en form av indelning i olika shariakategorierna. Samtidigt är oenigheten stor om vad som ska ingå i dem.


(http://www.ur.se/Serie/Muslim-i-Europa/Fem-sharia-kategorier/)


4. Resultat av intervjuer


Jag har valt att kalla kvinnan som är född 1948 för Person A, eller bara A och kvinnan som är född 1976 för Person B, eller bara B. Slutligen har jag valt att kalla kvinnan född 1983 för Person C eller bara C.


4.1 Presentation


Person A är född i Jämtland men bor idag i Värmland tillsammans med sin man. Hon är pensionär men har tidigare varit aktiv inom Svenska Kyrkan som barn - och ungdomsledare. Person A intresserar sig mycket för frågor kring samhälle och politik.


Person B bor i Värmland och är utbildad lärare. Hon arbetar idag i en förskola och har varit verksam i cirka två år. Hon bor i Värmland tillsammans med sin make och två döttrar utanför en större stad.

Person C bor i Värmland tillsammans med sin sambo och ettårige son. Hon är mammaledig för tillfället. Tidigare arbetade hon inom barnomsorg men har nu startat egen firma inom en helt annan bransch. Person C bor på en liten ort med få invånare och sköter sitt företag via Internet.

4.2 Media


Person A läser inte dagstidningar varje dag men läser då hon tycker att löpsedeln är intressant, vilket rör sig om någon gång i månaden. Däremot så tittar hon på nyhetssändningar på TV varje kväll och försöker att få så övergripande bild som möjligt. Av den anledningen så brukar hon se två olika nyhetssändningar om dagen, olika tider och olika kanaler. Radio lyssnar hon aldrig på och använder inte heller Internet.


Person B läser inte dagstidningar, köper aldrig oavsett vad som står på löpsedeln. Hon tittar sällan på nyhetssändningar på TV men lyssnar flera gånger om dagen på nyheter på radion. Både till och från arbetet försöker hon att hitta en radiokanal som sänder nyheter. Person B använder Internet varje dag och läser nyheter även där, men hon brukar bara använda sig av en eller två olika nyhetssajter.

Person C ser på nyhetssändningar på TV någon gång i veckan, hon läser aldrig eller mycket sällan dagstidningar. Nyheter på radion lyssnar hon på nästan varje dag men har svårare att få tid nu när hon är mammaledig. Ibland läser hon nyheter på Internet men även det har hon svårt att få tid med.


4.3 Islam


Person A har djupgående kunskaper om islam, hon ger en beskrivning av ramadan. Hon vet att en muslim ber fem gånger om dagen och ska då vara vänd mot Mecka. Hon förklarar även varför det är viktigt att vara vänd mot Mecka, hon diskuterar heligt krig och nämner World Trade Center. Person A anser att islam är en religion som är fylld av krig och konflikter, både inom tron och mot andra trosuppfattningar. Hon menar även att skillnaden mellan islam och kristendomen är stor, kulturellt sett och att det krockar är förståeligt. Kvinnorna är inte lika mycket värda som männen och att det förekommer stening i en del länder. Person A jämför vissa muslimska länders samhälle som vårt var under medeltiden, vi västerlänningar förstår inte den muslimska kulturen fullt ut. Person A säger att det finns för lite kunskap om religionen överhuvudtaget och att hon är osäker på vad som är sant eller falskt. Hon har aldrig sett någon film som har handlat om islam eller läst någon litteratur. Person A nämner boken ”Inte utan min dotter”, men är lite tveksam till om det är en bok om islam egentligen.

Person B förklarar att hon inte kan så mycket om islam men guden kallas för Allah och den heliga skriften är koranen. En troende ber några gånger om dagen vänd mot Mecka. Person B vet att muslimer inte äter griskött men är osäker på varför, kvinnorna bär täckande kläder och slöja. Hon vill inte säga för mycket eftersom hon är osäker på om hon verkligen vet eller om det är förutfattade meningar. Person B nämner även att hon osökt kommer att tänka på hedersmord. Hon har hört talas om Ayatolla Khomeini men osäker på vem han egentligen var. Hon tycker att det är synd att västerlänningar inte förstår eller kan så mycket om varken islam eller koranen, det borde läggas mer tid i undervisningen för de stora religionerna.

Person C förklarar att hon inte kan så mycket om islam, hon vet att deras heliga skrift är Koranen. Muslimer krigar ibland i Allahs namn och hon nämner även ramadan.

4.4 Den muslimska kvinnan


Person A förknippar kvinnan med slöja och burka. Hon ser även en undergiven kvinna klädd i stora tygstycken. Just orden förtryckt nämner Person A flera gånger och anser att den muslimska kvinnan är förtryckt. Hon har personligen aldrig träffat en muslimsk kvinna eller besökt ett muslimskt land. Men hon förklarar att hon är beredd att ta seden dit hon kommer och skulle själv klä sig så som landets lagar krävde, i gengäld tycker hon att burka borde förbjudas i Sverige. Anledningen till det är osäkerheten om vem som befinner sig bakom beklädnaden. Person A menar att inom till exempel barnomsorgen kan det vara jobbigt som förälder och barn att inte kunna se ansiktet på den man talar med. Slöjan som bara täcker håret och halsen, även andra heltäckande kläder ser hon inga problem med.


Person A anser att det är ju inte bara den muslimska mannens tro, även kvinnan är muslim. Med det menar hon att den muslimska kvinnan måste anse att islams budskap är rätt annars så skulle hon aldrig leva efter det. Person A tycker att det är bra att kvinnan har tagit plats i det politiska livet i ett flertal muslimska länder. Person A säger att vi i väst lever efter jämställdhet och muslimer tycker att vi är konstiga, muslimer lever efter koranen och vi tycker att de är konstiga.


Person B beskriver den muslimska kvinnan som förtryckt, undergiven och att mannen styr kvinnan. Den muslimska kvinnan tar oftast hand om hem och barn. Även hon ser en heltäckt kvinna klädd i burka framför sig. Hon är tveksam till att förbjuda burka och har ingen bestämd åsikt i den diskussion som spontant uppkommer. Däremot så nämner hon att när hon möter en muslimsk kvinna klädd i täckande kläder och slöja så kan hon känna sig avundsjuk. Det skulle vara skönt att slippa all utseendefixering och ideal som finns i vårt samhälle. Person B kan förstå att det måste bli en chock för muslimska kvinnor att komma till Sverige och den sexualisering som finns här. Person B menar att bara för att hon har den bilden av en muslimsk kvinna så betyder det inte att det är den riktiga. Hon har mött ett flertal muslimska kvinnor men vill inte gå in närmare på i vilket sammanhang.

Person C ser en inre bild av en kvinna som är klädd i heltäckande kläder och har slöja. Hon beskriver den muslimska kvinnan som ganska kuvad och inte har så mycket att säga till om. En muslimsk kvinna känns instängd och hennes lott i livet är att ta hand om barn och hem. Person C inser att trots att alla muslimska kvinnor inte bär slöja, är det ovanligt att möta dem i arbetslivet. Person C tycker att icke-muslimska kvinnor inte är på samma våglängd som muslimska kvinnor. Våra kulturer och uppfattningar om livet är så otroligt skilda åt. Som västerländsk kvinna har vi mer att säga till om i olika situationer i livet, anser hon.

4.5 Den muslimske mannen


Person A förknippar den muslimska mannen med krig och att han alltid går före kvinnan. Männen anser att kvinnorna inte är värda någonting, de bestämmer det mesta i familjen. Person A säger att enligt deras tro så ska det vara så, vi har bara svårt att förstå det. Hon tror att när muslimer flyr/flyttar till länder med annat synsätt så kommer det muslimska att luckras upp.

Person B ser en bister, sträng och starkt troende man framför sig. Den muslimske mannen är full av ilska och styr sin familj med järnhand. Enligt koranen ska mannen styra över kvinnan och här är vi mer jämställda.

Person C tycker att den muslimske mannen verkar vara den i familjen som arbetar och även är familjens överhuvud. Person C diskuterar även bilden av den muslimske mannen som en person som gärna söker sig till andra muslimska män. Den bild som hon har av honom är att han arbetar och sedan umgås med andra män, de sitter tillsammans och diskuterar politik bland annat. Män söker sig till män och kvinnor söker sig till kvinnor.

5. Resultat av litteratur

5.1 Inte bara Shia

Boken är skriven av en rad författare och ett kapitel handlar enbart om kvinnan i islam. Enligt författaren Carina Jahani så måste man undersöka en kvinnas ställning i landets lagstiftning för att kunna förstå hennes levnadsvillkor, särskilt om landets lagar bygger på Sharia. I kapitlet förklarar Jahani några av de lagar som gäller för muslimska kvinnor och påpekar att det är en officiell bild av hur samhället fungerar. Men en muslimsk kvinna är inte maktlös, trots att hon bara har rätten till hälften av vad mannen ärver och att det krävs två kvinnors vittnesmål för att det ska ha samma giltighet som för en mans, skriver Jahani. (Bäckman, 1992. s 128)

Kvinnor bildar ofta inbördes olika former av lojalitetsgrupper och spelar ut männen mot varandra. Jahani påpekar att kvinnan är den som har huvudansvaret för barnuppfostran och hemmet, det ger henne stort inflytande över barnen och gör att hon i framtiden kan påverka sina barns beslut. Enligt författaren så är kvinnan relativt självständig i hemmet och idealet är att vara hemmafru, trots det så är det många som förvärvsarbetar. Det viktigaste för den muslimska kvinnan i arbetslivet är att hon inte skadar mannens, familjen eller sin egen värdighet och att hon klär sig anständigt skriver Jahani.

I den sista delen av kapitlet diskuterar författaren religiositeten hos kvinnan, hon förklarar att en muslimsk kvinna kan vara mer spontan i mötet med Gud och har en mer informell relation än mannen. Både männen och kvinnorna har samma religiösa plikter mot gud, men kvinnor söker oftare tröst och hjälp i tron än mannen, menar Jahani. Tron ger även kvinnorna en tillgång till vissa sociala kontakter till exempel vallfärder som männen, av rädsla inför Gud, inte kan neka dem avslutar författaren. (Bäckman, 1992. s 143)

5.2 Kvinnan i islam


Lisbeth Lindeborg förklarar att det inte finns någon jämlikhet mellan könen någonstans i världen, däremot har västvärlden hunnit längst i arbetet med det. Författaren diskuterar kvinnans ställning i islam och menar att även kristendomen och judendomen haft liknande seder när det gäller polygami, stening och att mannen är överlägsen kvinnan. Skillnaden är att både kristendomen och judendomen avskaffade de gamla sederna för länge sedan, hävdar Lindeborg. (Lindeborg, 2003. s 7)


Anledningen till det utbredda kvinnoförtrycket inom islam beror på felaktiga tolkningar av koranen och det gör att det moderna synsättet inte får fäste i muslimska länder, skriver Lindeborg. Orsaken till att det förekommer könsdiskriminering beror även på att det inom islam inte existerar jämlikhet, antingen är en människa överlägsen eller underlägsen fortsätter Lindeborg. Det muslimska äktenskapet liknar hon vid en form av boskapshandel där en flicka säljs till högstbjudande, Lindeborgs slutsats är att en muslimsk kvinna är både rättslös och maktlös. I slutet av boken nämner författaren att det pågår en frigörelse i de flesta muslimska länder och till sin hjälp har kvinnorna sin traditionella klädsel. Slöjan gör att kvinnor kan gå ut, studera eller arbeta och gör det möjligt att överskrida gränser. Lindeborg anser att det viktigaste är att få välja kläderna av fritt, eget val och inte för att kunna ta plats i samhället. (Lindeborg, 2003. s 28)

5.3 Kvinnornas islam


Fauzi & Samuelsson skriver i förordet att målet med boken är att lyfta fram kvinnornas islam, både deras synsätt och ideal. De vill bidra till en ökad förståelse i det svenska samhället, främst bland ickemuslimska kvinnor. (Fauzi & Samuelsson, 2005. s 7)

Samuelsson menar att den bild som svensken har av islam bygger på en etnocentrisk attityd, dvs. att det svenska samhället har en övertygelse om att deras kultur och värderingar är universella. Det leder i sin tur till att svensken anser sig ha rätt att fördöma delar av islam som inte överensstämmer med de egna, rätta, värderingarna. Författaren skriver att muslimska kvinnor befinner sig i en svår situation på grund av muslimska män, västerländska feminister och den bild som media förmedlar om islam. Slöjan har blivit en symbol i västvärlden för det hat som riktas mot islam men Samuelsson skriver att det inte bara är kvinnan som ska klä sig anständigt, enligt koranen ska mannen göra likadant. Inom den västerländska feminismen finns det en tro om att muslimska kvinnor är maktlösa särskilt i diskussionen kring slöjan, men Samuelsson menar att det snarare är tvärtom. Slöjan ger den muslimska kvinnan en plats i offentligheten och hon är inte längre bunden till sitt hem, den har hjälp till har utöka kvinnans sfär. (Fauzi & Samuelsson, 2005. s 25)

Fauzi & Samuelsson diskuterar kvinnan och koranen där de anser att tolkningen av skriften är snedvriden på grund av att det endast är män som har tolkat den. De ifrågasätter frånvaron av diskussioner kring tolkningen av koranen men skriver också att alla muslimer ser texten som Guds egna ord och därför sanna. Fauzi skriver att Koranen inte ger Eva samma negativa bild som hon har i bibeln utan det betonas att det var Adam som bröt guds befallning, Fauzi menar att kvinnans mänskliga rättigheter bekräftas. Den grymhet och det våld som kvinnor utsätts för handlar inte om islam utan kan förklaras med att kvinnan inte längre erkänns de mänskliga rättigheter som koranen gav henne, anser Fauzi & Samuelsson. (Fauzi & Samuelsson, 2005. s 57)

Samuelsson berättar att ett historiskt perspektiv på gudsbilden inom judendomen, kristendomen och islam visar att Gud anses vara manlig. I nästan alla de stora världsreligionernas skrifter saknas tanken om jämställdhet med undantaget för islam, enligt Samuelsson, där det finns en föreställning om att mannen och kvinnan är lika mycket värda. Författaren Jan Samuelsson förklarar att man inom islam inte är mer negativt inställd till kvinnligt ledarskap än inom andra religioner, det hela handlar om att det är andra faktorer som har format synen på kvinnan. De muslimska kvinnorna är hårt pressade av västvärldens ideal och sexualisering och behöver fler positiva förebilder för att kunna hävda sin tro och kultur anser Samuelsson.

Fauzi & Samuelsson menar att det är den västerländska kulturen som har skapat den snedvridna bilden av den muslimska kvinnan. Hon framställs ofta som maktlös och som ett offer, den bilden har blivit en symbol för islam ända sedan 1700-talet. Idag framställs hon fortfarande som svag och utan möjlighet att kunna ta egna beslut men den muslimska kvinnan blir också framställda som att de behöver befrias från förtryckaren (mannen), skriver Fauzi & Samuelsson. (Fauzi & Samuelsson, 2005. s 70)

Det största hindret för muslimska kvinnor att komma ut i det svenska samhället är den svenska majoritetskulturen och inte deras muslimska män, anser Fauzi & Samuelsson. De icke-muslimska kvinnorna tror att de muslimska kvinnorna behöver befrias från sina män och de islamiska värderingarna, vilket inte är fallet. Författarna menar att det endast är en myt att muslimska kvinnor vill leva som västerlänningar, särskilt när det gäller könsrollerna. Fauzi & Samuelsson skriver att det här synsättet har gjort att övergreppen mot den muslimska världen rättfärdigats. (Fauzi & Samuelsson, 2005. s 81)

6. Analys och diskussion

För att göra analysen mer lättöverskådlig så har jag valt att dela upp den i två delar. En del där jag analyserar mina intervjuer och en del där jag analyserar de böcker som ingår i min undersökning

6.1 Analys av intervjuer


6.1.1 Tema: Media


Jag anser att det är viktigt att försöka följa utvecklingen i Sverige och resten av världen genom nyheter via TV, radio, tidningar eller Internet. Det gör det mindre lätt att för fördomar och myter att få fäste. Person A var den intervjuperson som följde nyhetssändningar med störst intresse, Person B var relativt intresserad. Person C hade inget större intresse alls för nyheter.

6.1.2 Tema: Islam


Innan min undersökning hade jag en föreställning om att icke-muslimska kvinnor hade en större kunskap om islam än vad som var fallet. Särskilt med tanke på att islam har varit i sådan fokus sedan 2001 då World Trade Center blev attackerat. Kunskaperna om islam skiljde sig en hel del åt mellan de olika intervjupersonerna. Person A diskuterade djupgående om att kriga i guds namn och att det finns en stor skillnad kulturellt sett mellan muslimer och icke-muslimer. Person B är väldigt försiktig i sina svar för att inte verka fördomsfull och nämner mer grundläggande saker om islam, att den heliga skriften är Koranen etc. Person C nuddar bara vid ämnet om heligt krig men fördjupar inte sin diskussion om det.

6.1.3 Tema: Den muslimska kvinnan


Bilden som intervjupersonerna hade av den muslimska kvinnan var relativt lika: hon var klädd i heltäckande kläder och slöja. Hon var undergiven och underlägsen mannen, de såg på henne som en förtryckt människa. Den muslimska kvinnan tar hand om barn och hem, Person C nämner att hon sällan har mött en kvinna med slöja i arbetslivet. Person A och Person B menar att bilden vi har av den muslimska kvinnan kanske inte är den rätta och att det även är hennes tro och inte bara mannens. Person C tycker våra kulturer och livsuppfattningar skiljer sig markant åt. Under hela intervjun kommer ordet jämställdhet upp och alla tre är överens om att västvärlden är en mer jämställd värld.


6.1.4 Tema: Den muslimske mannen


Alla tre nämner att han är familjens överhuvud. Den muslimske mannen beskrivs som bister och sträng. Person C menar att den bilden hon har av den muslimska världen är att män söker sig till män och kvinnor söker sig till kvinnor.

6.2 Slutsatser av intervju


Min personliga åsikt är att kunskapen om religionen islam inte är så stor. Samtidigt kan det vara så att vi inte vågar säga våra åsikter av rädsla för att bli stämplade som fördomsfulla, vilket jag märkte många gånger hos Person B. Jag håller med Person A om att det finns en kulturell skillnad mellan icke-muslimer och muslimer, men att det är bra för att få ett mångkulturellt samhälle. Det svåra anser jag är inte att det finns en kulturell skillnad utan det svåra är att få alla att respektera varandra, troende som icke-troende.


Jag får en känsla av att intervjupersonerna är ganska kluvna i sin bild av den muslimska kvinnan. Dels så ses hon som ett offer i slöja och heltäckande kläder som är kuvad och underlägsen. Samtidigt så påpekas det att hon är en del av religionen likväl som mannen. Jag är av den åsikten att vi icke-muslimer ofta ”glömmer” att den muslimska kvinnan är troende. Koranen är en stor del av hennes liv, vilket intervjupersonerna nämner. Jag märker att det finns en medvetenhet hos mina intervjupersoner om att kvinnor kränks men inte att det skulle bero på religionen.


Den muslimske mannen har fått drag av grymhet och en bister framtoning. Person C nämner att män söker sig till män och kvinnor söker sig till kvinnor inom islam. Det är en intressant åsikt och jag återknyter gärna till Jahanis bok, där hon nämner att kvinnor söker sig till kvinnor för att skapa lojalitetsgrupper som spelar ut männen mot varandra. Att Person C nämner har den uppfattningen får mig att undra om vi kvinnor egentligen är mer lika än vad vi tror, oavsett tro och ursprung?


6.3 På vilket sätt har svenska författare framställt den muslimska kvinnan?


I min undersökning var en av frågeställningarna att undersöka på vilket sätt svenska författare har skildrat den muslimska kvinnan.

Innan min undersökning hade jag en föreställning om att det skulle vara relativt enkelt att hitta böcker som handlade om den muslimska kvinnan. Vi lever i ett samhälle där många olika kulturer och livsåskådningar möts. I nästan alla situationer så påpekas det att ett genusperspektiv är av stor vikt, vare sig det gäller att söka arbete eller att studera. Trots det så var det en svår uppgift att hitta litteratur som faktiskt tog upp religion ur ett genusperspektiv!

Författaren Carina Jahani beskriver den muslimska kvinnan som en person som utåt sett verkar maktlös men som i den egna kretsen inte alls är utan åsikter. En muslimsk kvinna skapar tillsammans med andra kvinnor olika former av grupper vars syfte är att spela ut männen mot varandra. Kvinnan bär huvudansvaret för hemmet och barnen, vilket kan i västerländska kvinnors ögon likställas med brist på jämställdhet. Men den muslimska kvinnan hävdar sig genom att få ett så pass stort inflytande över barnen att hon i framtiden kan påverka deras beslut. Jahani framställer den muslimska kvinnan som en mycket religiös människa som har större frihet inför gud än vad mannen har. Hon framställs både som låst av vissa traditioner, arvsrätten exempelvis, och som självständig. En självständighet som endast kan ta sig i uttryck inom hemmets väggar. När den muslimska kvinnan förvärvsarbetar är det viktigaste inte lönen eller bra arbetstider, det viktigaste är att hon inte skadar mannens, familjens eller sin egen värdighet.

Lisbeth Lindeborg ger en mer dyster och tragisk bild av både islam och kvinnan. Enligt Lindeborg så anses mannen i muslimska länder överlägsen kvinnan och det finns ett utbrett kvinnoförtryck. Förklaringen till könsdiskrimineringen i muslimska länder beror på två saker: att koranen har blivit feltolkad och att det inte existerar någon form av jämlikhet inom islam. Personligen håller jag inte med författaren, för i Koranen står det att mannen och kvinnan är lika mycket värda. Lindeborg går till hårt angrepp mot den muslimska kulturen och beskriver bland annat äktenskapet som en boskapshandel där unga flickor säljs till högstbjudande. Hon skriver att en muslimsk kvinna är rättslös och maktlös men även att det pågår en form av frigörelse. Det förvånar mig att Lindeborg inte ser slöjan som ett sätt att förtrycka kvinnan, istället ser hon den som en möjlighet att sudda ut gränserna för vad som är tillåtet för den muslimska kvinnan. Hon framhåller dock att det viktigaste ändå är att få välja kläder av fri vilja och inte för att kunna ta plats i offentligheten. Jag har svårt att ta till mig Lisbeth Lindeborgs ganska korta bok. Jag får en känsla av att hon istället för att skildra islam och kvinnan, går till angrepp mot hela den muslimska världen.

Författarna Fauzi & Samuelsson går verkligen på djupet när de analyserar islam och kvinnan. De menar att svensken har en snedvriden bild av islam som beror på att vi tror att vår kultur och våra värderingar skulle vara allmängiltiga. Författarna vill slå hål på myten om att den muslimska kvinnan är ett maktlöst offer som måste gömma sig bakom en slöja. Precis som Lindeborg så menar de att slöjan istället har gjort det möjligt för kvinnan att studera och arbeta.

Fauzi & Samuelsson påpekar även att det är tolkningen av koranen som har gett männen rätt att behandla kvinnan fel. Samuelsson menar att hur kvinnan behandlas inte beror på religionen, jämställdhet saknas i de flesta stora religioner dock inte inom islam, utan på andra faktorer. En faktor som nämns är pressen från västvärldens ideal och sexualisering som en muslimsk kvinna utsätts för. Min personliga åsikt är att en del kvinnor inom islam behandlas illa på grund av en rad olika faktorer. Jag håller med Fauzi & Samuelssons teori om att pressen från västvärlden kan vara en. I motsats till författarna så tror jag att religionen även har en del i skulden. Koranen sägs ha blivit feltolkad men den utgör själva grunden i islam och så länge den inte omtolkas så anser jag att den är en av faktorerna.


Författarna menar att det finns en snedvriden bild av den muslimska kvinnan och de anser att det beror på den västerländska litteraturen. Den har framställt henne som ett maktlöst offer, än idag är hon ett offer som behöver befrias från den muslimska mannen. Den inställningen är den största anledningen till de muslimska kvinnornas svårighet att komma ut i det svenska samhället. Fauzi & Samuelsson skriver att tanken om att muslimska kvinnor vill leva som västerlänningar är en ren myt, det handlar bara om att rättfärdiga de övergrepp som begås mot den muslimska världen.

Jag tycker att det är en intressant infallsvinkel som Fauzi & Samuelsson har när det gäller diskussionen kring islam och kvinnor. De framställer den muslimska kvinnan som en stark och mycket troende individ. Författarna vågar ifrågasätta det synsätt som finns i det svenska samhället och vill skapa en debatt som inte handlar så mycket om hur en muslimsk kvinna är, utan hur det svenska samhället bemöter henne.

6.4 Slutsatser av litteratur


De slutsatser jag kan dra av min undersökning av svenska akademiska författare är att flera av dem vill visa att kränkningen av kvinnor inte handlar om religionen i sig. Hos några av författarna finns det teorier om att kvinnan är ett offer för samhället, feltolkningar och fördomar men även ett offer på grund av bristen på jämlikhet inom islam. Det handlar främst om hur och vem som har tolkat Koranen samt hur resten av världen väljer att se på den muslimska kulturen. Jag vill inte påstå att det här är generellt för alla svenska författare som skriver om kvinnan och islam.

Författarna Fauzi & Samuelsson påpekar att den västerländska livsstilen inte är något som den muslimska kvinnan strävar efter, hon är snarare pressad av dess ideal. Slöjan ett sätt att komma ut i det offentliga livet och ska ses som ett sådant medel, men hon måste få välja om hon vill bära plagget eller inte.

Carina Jahani understyrker att islam även är kvinnans religion och hon är en del av den. Hon är ett offer för samhället, feltolkningar och fördomar men hon är inte ett offer för att hon är muslim. Författaren menar att kvinnan inom islam ofta framställs som låst av traditioner men också som att hon är självständig, men endast självständig inom hemmets väggar.

Författaren Lisbeth Lindeborg ger en mörkare bild av den muslimska kvinnans värld. Hon påpekar att könsdiskrimineringen visserligen handlar delvis om att Koranen blivit feltolkad. Men hon går ett steg längre och menar att det inte är bristen på jämlikhet utan saknaden av den inom islam som har skapat ett enormt kvinnoförtryck. Lindeborg anser även att kvinnan är både rättslös och maktlös men att det har påbörjats en slags frigörelse. Författaren är inte negativt inställd till slöjbärandet, så länge den bärs av fri vilja.
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Intervju med Person A genomförd 2009-11-06 i Grums

Intervju med Person B genomförd 2009-11-06 i Grums


Intervju med Person C genomförd 2009-11-13 i Segmon

Bilaga 1: Intervjuguide

Tema: Person


Berätta om dig och ditt liv.


Tema: Media


Ser du på nyheter? Radio? Internet? Tidningar?


Hur ofta?


Tema: Islam


Berätta vad du vet om islam.


Vilken bild har du av islam?


Tema: Muslimska kvinnan


Vad förknippar du med den muslimska kvinnan?


Tema: Muslimska mannen


Vad förknippar du med den muslimske mannen?
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