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Abstrakt 

Kvinnor som leder khutbah. 

Uppsatsen bygger på tre primära frågor varav den ena är vad Koranen säger om kvinnans 

ställning inom islam, den andra vad som krävs av en kvinna för att leda bön och den tredje om 

det skiljer sig att vara kvinna i en västerländsk kontext från att vara kvinna i en muslimsk 

kontext för att kunna erhålla rollen som böneledare. De kvinnliga muslimska feministerna, 

som redovisas i uppsatsen, är västerländska konvertiter med en hög akademisk västerländsk 

utbildning inom islam. De muslimska indonesiska feministerna har även de inhemsk 

akademisk utbildning. Uppfattningen från dessa kvinnor är att västerländsk feminism är ett 

fenomen som ställer sig mot män och där den pekar ut män som roten till att alla kvinnor 

lider. Västerländsk feminism sägs vara ett verktyg från väst för att förinta islam. För de 

muslimska kvinnorna som försöker ta en ledande roll gäller det att använda en retorik byggd 

på Koranen och att påvisa jämställdhet inför Gud och inte ställa sig mot männen. Uppsatsen 

bygger på ett reduktionistiskt förhållningssätt där strukturella hinder diskuteras och vad dessa 

hinder kan bero på i ett muslimskt perspektiv. Det finns ett fåtal kvinnor i världen som lett 

fredagsbönen, som är den centrala bönen för alla muslimer, där sociala och politiska frågor 

predikas. 

Uppsatsen visar på att det finns tre framträdande framgångsfaktorer för de kvinnor som hittills 

lett khutbah. För det första måste de ha en gedigen kunskap om Koranen, sharia och 

haditherna. För det andra måste det finnas en lagstiftning som trycker på jämställdhet i de 

länder de kvinnliga böneledarna vill verka i och för det tredje måste de kvinnliga imamerna ha 

stöd av progressiva män som för fram dem som ledare. 
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1 Inledning 

1.1 Inledning och syfte 

Jag läste en debattartikel i Expressen av Mohamed Omar, då redaktör för svenska muslimska 

tidskriften Minaret, om den amerikanska muslimska professorn Amina Wadud som utmanat 

det muslimska samhället genom att leda en fredagsbön i katedralen i New York den 18 mars 

2005 (Omar, 2007). Detta väckte mitt intresse då jag levt i uppfattningen att kvinnor inte kan 

ta rollen som imam på grund av den konfessionella uppfattningen såväl som den kulturella det 

vill säga de seder och traditioner som finns i den muslimska världen. Jag ägnade min B-

uppsats åt att undersöka hur synen på kvinnor som böneledare var ur ett västerländskt 

perspektiv då de som tagit på sig rollen som böneledare i stor utsträckning var akademiskt 

utbildade västerländska konvertiter. Slutsatsen från B-uppsatsen fick mig att fundera på om 

det är möjligt att kvinnor i muslimska länder kan ta på sig rollen som böneledare och i så fall i 

vilken utsträckning och under vilka omständigheter. Syftet med denna uppsats är att jämföra 

argumenten mellan de kvinnliga imamer som är verksamma i västerländsk kontext med de 

argument som jag hoppas kunna finna för de kvinnor som vill leda en khutbah i en muslimsk 

kontext .  

1.2 Material och metod 

När det gäller litteratur inför denna uppsats har jag valt att utgår från författare som företräder 

tre olika förståelsehorisonter. Dessa tre kan man som forskare använda sig av när man 

försöker förklara och förstå religion enligt Gilhus och Mikaelsson, som själva är verksamma 

forskare inom religionshistoria vid Bergens Universitet i Norge. De tre horisonterna är: 

 Essensialistisk förståelsehorisont, religionen sägs ha karaktäristiska egenskaper som 

är absoluta och som bara finns hos religionen. Ofta har forskare med denna 

förståelsehorisont en kritisk inställning till det moderna och sekulariserade samhället. 

 Reduktionistisk förståelsehorisont innebär att religion förklaras med en icke-religiös 

kontext. Religionens fenomen förklaras som orsakssammanhang av sociologisk, 

psykologisk eller sociobiologisk karaktär. 

 Hermeneutisk förståelsehorisont handlar om att forskaren gör en tolkning av de 

religiösa data som står till buds. Dessa data sägs vara betydelsebärande och forskaren 

försöker tolka och återskapa den aktuella betydelsen (Gilhus & Mikaelsson 2009, ss. 

33-37). 
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Jag har valt att göra en litteraturstudie inom vilken jag försökt finna författare som 

representerar alla de tre förståelsehorisonterna för att diskutera de argument som finns runt 

frågan om kvinnor kan leda khutbah eller ej.  

John Espositos bok Islam- den raka vägen är i stora delar byggd på den essensialistiska 

förståelsehorisonten. Som läsare kan man ana att Esposito är kritisk till hur islam betraktas i 

den sekularistiska och moderna världen av idag och han återvänder ofta till att islam kan ej 

tolkas.  

När det gäller den reduktionistiska förståelsehorisonten har jag valt att fokusera på litteratur 

som undersöker kön och organisation där Alvesson och Billing och deras bok Kön och 

organisation tillsammans med Eriksson-Zetterquist et al, Organisation och organisering, får 

ta en stor del i att förklara hur könet kan bli ett hinder för en ledande befattning och vad det 

kan tänkas bero på. 

En författare som representerar den hermeneutiska förståelsehorisonten är Amina Wadud vars 

böcker Inside the Gender Jihad och Qurán and Woman lägger fokus på att tolka Koranen med 

arabiskan som språk som källa för de religiösa data som hon påkallar för att styrka kvinnors 

rätt till att leda khutbah. 

Jag har också valt ut andra böcker som innehåller en blandning av de olika horisonterna där 

Jonas Svenssons bok Muslimsk feminism är en viktig komponent tillsammans med Jeanette 

Skyes bok Genus och religion för att ge en bakgrund till varför genus blivit en viktig 

komponent när man undersöker religion ur ett annat perspektiv än det androcentriska. 

Massoda Bano och Hilary Kalmbach som är editorer till boken Women, Leadership, and 

Mosques, Changes in Contemporary Islamic Authority skriven 2011 ger också en bakgrund 

till hur ledarskapet inom moskéerna formas.  

En viktig masteruppsats som jag använt mig av är Khariroh Kharirohs The women´s 

Movement in Indonesia`s Pesantren: Negotiating Islam, Culture, and Modernity genomförd 

vid Centret för Internationella Studier vid Universitetet i Ohio, för att belysa de religiösa 

internatskolor i Indonesien som utbildar flickor inom islam.  

Jag har också använt mig av SOU (Statens offentliga utredningar) 2009:52, Staten och 

imamerna för att få en bakgrund till imam-frågan i olika västerländska länder.  
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Jag har även valt att utgå från elektroniska källor för att kunna diskutera kvinnliga imamer då 

ämnet i sig är smalt och då det inte finns mycket skrivet om kvinnor som böneledare i den 

akademiska litteraturen.  Svårigheten med de elektroniska källorna har varit att värdera 

informationen och dess giltighet som underlag för en akademisk uppsats. Jag har därför valt 

att använda dessa källor med restriktivitet. 

1.3 Disposition 

Min disposition av uppsatsen ser ut enligt följande: 

Inledning, under inledning presenterar jag varför jag har valt att skriva om kvinnor som leder 

khutbah och vilket material jag kommer använda mig av. 

Bakgrund, under denna rubrik kommer jag kort beskriva hur forskningen ser på kön generellt 

inom religionsvetenskapen. Därefter kommer jag belysa bakgrunden till islams två 

huvudriktningar för att skapa en förståelse för hur olika uppfattningarna är om den ledande 

religiösa rollen. Jag kommer också ge en mer fördjupad kunskap om khutbah, fredagsbönen, 

då denna kollektiva bön är ett viktigt incitament för muslimer.  

Undersökning, i detta avsnitt ges en djupare kunskap om muslimsk feministisk exegetik, 

ledarskap i religiös kontext och dess strukturer. Kvinnligt religiöst ledarskap i västerländsk 

kontext presenteras såväl som i muslimsk kontext. En mer detaljerad översyn kommer att ges 

när det gäller Indonesien (referensland då befolkningen består av 85 % muslimer) för att ge 

läsaren en större förståelse för faktorerna bakom skapandet av en muslimsk feministisk 

rörelse som jämförelse till feministiska västerländska rörelser.  

Diskussion, efter att ha redovisat fakta och reflektioner kommer jag göra en avslutande 

diskussion. I denna kommer jag att jämföra de två kontexterna, vad som framkommit ur min 

undersökning och ge förslag för vidare forskning. Efter diskussionen kommer en kort 

sammanfattning av uppsatsens resultat delges. 

1.4 Avgränsningar 

Jag kommer endast diskutera kvinnliga imamer som böneledare under khutbah 

(fredagsbönen) då det är denna roll som bl.a. Amina Wadud utmanat och utelämnar imamens 

övriga roller i denna uppsats . 
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1.5 Frågeställningar  

De tre primära frågeställningarna som jag kommer jobba med är: 

 Vad säger Koranen om kvinnans ställning inom islam? 

 Vad innebär det att vara böneledare (imam) inom islam under khutbah (fredagsbönen), 

vilka argument och resonemang finns det för/emot att även kvinnor ska kunna verka 

som böneledare? 

 Vilka argument talar för och emot kvinnliga böneledare i de två kontexterna som jag 

valt att undersöka? 

1.6 Definition av centrala begrepp 

Jag har valt att göra en kort men central begreppslista som grundar sig på förklaringar från 

Nationalencyklopedin. 

Imam är inom shia benämning på ledarna efter Muhammed och som tillhör hans släkt. 

 De shiitiska imamerna betraktas som ofelbara. Imam är också namnet på den 

 som leder bön, är lärare inom en rättsskola eller teolog. 

Kalif efterträdare inom sunni. 

Khitab  predikant som tar upp aktuella politiska och sociala frågor under fredagsbönen 

Khutbah muslimsk motsvarighet till predikan och inom islam hålls den på fredagar som 

 en kollektiv bön. 

Ulama män som har kunskap om Koranen och sharia. 
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2 Bakgrund 

2.1 Homo Religious – religionsvetenskap och kön 

Är kön endast biologiskt eller gudomligt given? Är familjen instiftad av Gud och är den 

statisk det vill säga att det endast finns rum för kärnfamiljen eller förändras den över tid? 

Skapar människan själv kön? Dessa frågor är centrala i denna uppsats då frågan om kvinnliga 

imamer utmanar det muslimska samhället och dess syn på kvinnan och familjen. I centrum 

står Allah som genom Muhammed stiftat dogmerna som ska efterlevas enligt den religiösa 

eliten då Koranen styr. Vilken roll har genus inom islam?  För att kunna studera religion ur ett 

akademiskt genusperspektiv handlar det om teorier om makt och genus (Skye 2009, s.13). 

Enligt Madeleine Sjökvist söker sig människor till religioners gemenskap i tider av 

ekonomisk nedgång eller kulturell oro och bäst lyckas de religiösa gemenskaper som 

förespråkar stabila könsroller och traditionellt patriarkalt familjeliv. Att då med 

feministteologiska försök – vilket innebär att göra upp med patriarkal exegetik, dogmatik och 

normer för vardagligt liv – få till en diskussion och ändra normer vinner litet gehör hos de 

religiösa eliterna (Skye 2009, ss.11,17). Feministteologin problematiserar alltså förhållandet 

mellan kön och makt. Tillvägagångssättet är att man belyser kvinnors underordning i 

religionernas heliga skrifter, lärodokument och rituella gestaltningar för att sedan analysera 

och kritisera dessa i syfte att möjliggöra förändring. Grunden för feministisk teologi är 

uppfattningen att kvinnor och män har lika värde. Man önskar sprida en insikt att de 

allmängiltiga teologiska tolkningar som gjorts genom tiderna enbart uttrycker mäns förståelse 

av vem Gud är och vad det är att vara människa (Hjärpe, 2006).  

Vilket kön är då religionsvetenskapens? Det finns ofta en syn inom religionsvetenskapen att 

mannen är normen för människan det vill säga androcentrisk som kan definieras enligt 

följande:  

”androcentrism, system där det manliga utgör centrum och norm. Det kvinnliga blir det 

annorlunda, det avvikande. Även om man talar om komplimentaritet mellan könen, är mannen 

det första, det överordnade och normgivande” (NE, 2013a) 

Människan blir alltså lika med en man. Konsekvenserna av androcentrism i vetenskap och 

forskning är att det samlas in mer material om män än om kvinnor och det som skrivs om 

kvinnor är det som sagts av män (Gilhus & Mikaelsson 2009, s. 228). Män har inte haft 

tillgång till kvinnors ritualer utan endast kunna studera manliga ritualer. Detta synsätt som 
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tidigare präglat religionsvetenskapen börjar nu luckras upp då en medvetenhet finns om 

dilemmat och där bland annat professor Amina Wadud utmanar det muslimska samhället 

genom sin genomlysning av islam. 

2.2 Islam 

Det finns idag ca 1,3 miljarder muslimer i världen vilket innebär ca 21 % av jordens 

befolkning, av vilka ca 10 % är shiamuslimer (NE, 2013b).  I Europa är ca 3,5 % av dess 

totala befolkning muslimer (Europa, 2013). För att förstå bakgrunden till frågan om kvinnor 

kan bli imamer inom islam behövs en kort historik med de centrala tankegångarna inom islam 

men också att betrakta islam från ett genusperspektiv. Hur ser ledarskapet ut idag i islam och 

hur har det uppstått inom de två största riktningarna, sunni och shia? Detta bör belysas för att 

kunna föra en diskussion om kvinnliga imamer kan bli verklighet.  

Människan sägs vara skapad av Allah, Gud, och skall därför vara Allahs tjänare. Dock skriver 

Jan Hjärpe i en artikel på NE att människan ”bör” följa Guds lag som är slutgiltigt uppenbarad 

för Muhammed och därmed ersätter alla de tidigare uppenbarelserna och profeterna såsom till 

exempel Jesus. Dock ter sig ordet ”bör” som en utgångspunkt för tolkning vilket också har 

gjorts och görs inom islam. Detta förhållningssätt borde öppna upp för kvinnliga imamer då 

Koranens hadither, som är flera hundratusen och som har till roll att fastställa vad som är 

normerande det vill säga sunna, har använts för egna gruppers högst individuella syften. 

Koranen själv sägs dock vara beskyddad, evig, ofelbar och ska ej tolkas. När Muhammed fick 

sin uppenbarelse var det i en tid av polyteism och när stamsamhället var starkt. Runt 

Muhammed upprättades en samhällsordning, umma, som utmanade stamsamhället men 

viktigt är också att här skapades tanken med gemensamt religiöst förkunnande med 

samhällsordningen, sharia, det vill säga att de blir synonyma med varandra. Uppenbarelserna 

under Medina-tiden sägs innehållt regler och ordningar för det växande samhället. När 

profeten dog uppstod frågan om vem skulle överta ”ledarskapet” för muslimerna i Medina. 

Man löste det genom att de ledande religiösa utsåg Abu Bakr till Khalif men starka röster 

fanns för att det borde vara Ali, som var profetens svärson och gift med Fatima, som räknas 

som en av de 14 heliga personerna inom islam. Det rådde oreda inom islam under ett flertal år 

då de olika falangerna via inbördeskrig försökte få sin mening hörd om vem som var den 

rättmätige ledaren av islam (Hjärpe, 2006).  
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2.3 Sunni och ledarskapet 

Ahl as-sunna-wa l-jamaa, sunni, det normerande och gemenskapernas folk, hävdar att man 

inte erkänner shias imamer som den normerande auktoriteten inom islam. Sunni menar att 

ledarskapet ska utgå från Muhammed själv och den första generationens muslimer. Sunni 

säger att den som ska leda skall utses på grunder såsom personlig duglighet men det tyngsta 

argumentet sägs vara att personen håller fast vid sunna. De största skillnaderna mellan sunni 

och shia är bland annat familje- och arvsrätten (NE, 2013c). De rättledda kaliferna, 

efterträdarna, startade sin era år 632 då den förste av de fyra kaliferna valdes, Abu Bakr. De 

tre som följde efter honom var även de följeslagare till Muhammed. De fyra lämnade ett stort 

arv till de troende sunni-muslimerna och perioden kallas för ” den normativa perioden” det 

vill säga det är till denna tidpunkt som man gång efter annan återvänder för att finna 

inspiration och vägledning. Denna period sägs också vara referenspunkt till förnyelse och 

reformation, både traditionalistiskt såväl som modernistiskt.  

Det största beviset på islams framgång, skriver Esposito är de alla de segrar som gjordes 

under denna normativa period och den geografiska expansion som hörde till som visade på 

islams stora utbredning (Esposito 2001, ss. 65,68). Även om kalifen främst var politisk och 

militärisk ledare för samfundet kom han att även leda fredagsbönen och fick religiös prestige 

även om han ej var profet (Esposito 2001:66). Ali, den fjärde kalifen, var kusin och svärson 

till Muhammed då han var gift med Fatima, profetens enda överlevande barn. Många som 

följde Ali ville införa att det var endast personer ur Muhammeds primärfamilj som skulle 

kunna vara ledare inom islam. Alis auktoritet ifrågasattes dock bland annat av Muhammeds 

änka Aisha som även var dotter till den förste kalifen Abu Bakr (Esposito 2001, s. 67) Aisha 

och Fatima är två starka kvinnor som erkänns som betydande inom islam vilket borde öppna 

upp för att kvinnor kan få en större roll inom religionen och dess utövande. De muslimska 

feministerna använder ofta dessa två som argument för sina ståndpunkter.  

2.4 Shia och ledarskapet 

Shia-u-Ali, Alis parti räknar ättlingar efter Ali Ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom 

och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare. Shiiterna kallar sin ledare för 

imam i stället för kalif. Imamen sägs kunna tolka den dolda meningen i Muhammeds 

budskap. Dock har olika grupper inom shia haft olika uppfattningar om vem skall betraktas 

som rättmätig imam och detta har skapat olika riktningar inom shia. Imamiya, tolvsekten 

kallad, utgör majoriteten inom shia idag och det är också på denna inriktning man syftar när 
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man pratar om shia i generella termer. Tron erkänner Ali som den förste imamen och 

Muhammad ibn Hasan som den siste då han försvann 873. När denna tid är slut, det vill säga 

den tid som vi lever i, kommer imamen komma tillbaka och skipa rättvisa enligt den 

gudomliga lagen. Medan shiiterna väntar är det mullorna, som betraktas som de fromma och 

dugliga, som skall förvalta ledarskapet. De som är mest lärda av mullorna kallas mojtaheder. 

Högst upp i hierarkin står Ayatollorna som är de absoluta eliterna (NE, 2013c). 

2.5 Khutbah- fredagsbönen 

I en artikel ur nationalencyklopedin, med okänd författare, definieras khutba som en 

muslimsk motsvarighet till predikan och som hålls i samband med fredagens kollektiva 

middagsbön då predikanten, khatib, ofta tar upp aktuella politiska och sociala frågor. Khatib 

är alltså inte imam som tolkar och utläser Koranen utan har en mer aktuell nulägesfunktion 

(NE, 2013d).  

 

Amina Wadud definierar khutbah enligt följande i sin bok Inside the Gender Jihad; 

muslimska män måste samlas mitt på dagen för att omfamna sina världsliga affärer och detta 

kallas för ”Jumàh bönen”. Wadud skriver att även kvinnor har närvarat genom historien vid 

dessa samlingar och även idag samlas kvinnorna till dessa tillfällen om än mer oregelbundet 

beroende på deras övriga uppgifter som sägs vara en reflektion av både samhälle och moskéns 

politik. Enligt Wadud är det både imamen och en annan person som adresserar Khutbah för 

församlingen. Båda män även om Wadud påtalar att profeten utsåg Umm Waraqah till att 

hålla khutbah för sitt hushåll, hennes samhälle. Wadud tar också upp ett exempel från 

Sydafrika där man infört en ”pre-khutbah” som adresserar mer världsliga teman på det lokala 

språket medan imamen leder Koran-bönen på arabiska (Wadud 2006, s. 177). Wadud skriver 

att hon tycker det är fel väg att gå då man som progressiv församling lät henne hålla en ”pre-

khutbah” men att detta blev en ”kvinnlig” föreläsning. Det var dock en taktik som intog en 

mellanställning för att inte reta upp församlingen men Wadud vill mena att hennes ”pre-

khutbah” ändå ansågs av ett flertal som en riktig khutbah. Wadud benämner män som håller 

khutbah för khatib och kvinnor för khatibah (Wadud 2006, s. 178). 

 

Esposito skriver i sin bok Islam-den raka vägen att middagsbönen på fredagen är att likna 

med en församlingsbön och ska helst hållas i den officiella centralmoskén. Församlingen ska 

stå upp, sida vid sida, och ledas i bön av imamen som står längst fram vänd mot Mecka. 

Esposito skriver att det som är speciellt för fredagsbönen är att det hålls en khutbah, predikan, 
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från en predikstol som kallas för minbar. Predikanten sägs inleda med en vers från Koranen 

för att sedan göra en utläggning av dess betydelse. Esposito skriver också att endast män 

uppmanas att närvara vid fredagsbönen medan de kvinnor som kan tänka sig vilja lyssna 

måste, då böneställningarna och dess blygsel som de sägs väcka, ska hålla sig i bakgrunden 

bakom ett förhänge eller i ett avsides rum. Esposito skriver dock inte i vilket land eller inom 

vilken skola denna tradition utgår ifrån utan tecknar en generell muslimsk bild (Esposito 

2001: 128).  

Ahmed Elewa, som är verksam vid Massachusetts Medical School, och Laury Silvers, som är 

verksam vid Universitet i Toronto, har skrivit ett paper kallat I am one of the people: A survey 

and analysis of legal arguments on woman-led prayers in islam som publicerades i Journal of 

Law and Religion 2011. De inleder sitt paper med följande påstående: 

 ”For Muslims, prayer leadership is necessary to fulfill the confirmed sunnah of congregational 

 prayer, as well as the obligatory Friday sermon and prayer. The majority of jurists consider the 

 role of imam to be better than any other duty associated with the prayer including that of 

 muezzin” (Elewa & Silvers 2011, s. 141).  

De skriver att khutbah är centret för muslimsk religiositet. Muslimerna samlas som kollektiv 

och vänder sig gemensamt mot Gud. I bönen befästs att män och kvinnor är lika inför Gud, 

den rike och den fattige står sida vid sida.  Även om Koranen säger att män och kvinnor är 

jämställda är rollen som ledare förbehållen endast män. Författarna skriver att endast män har 

bönen som obligatorium då det inte spelar någon roll hur religiös en kvinna är, hur stor hennes 

kunskap är om islam eller hur viktig roll hon har i samhället - hon är inte kallad till bön 

medan den mest outbildade mannen inom islam är kallad. Detta visar på kvinnans icke-värde 

och dubbelmoralen inom islam. Är det religiösa budskapet i centrum eller är det en mänskligt, 

tolkad hierarkisk struktur som råder? Efter att Amina Wadud ledde khutbah i New York kom 

frågan om kvinnor som leder khutbah upp i allehanda debatter och diskussioner bland 

muslimerna. De som var emot sägs ha använt argumenten att det var att ifrågasätta den 

gudomliga ordningen och ett försök att låta sekulära värderingar nå det inre av islam (Elewa 

& Silvers 2011 s. 142). Författarna skriver att kvinnor har lett rituella böner och inte endast 

sina egna personliga sedan Profeten Mohammeds tid dock under restriktiva förhållanden. 

Dessa förhållanden har tolkats olika av de olika rättskolorna men det är väl etablerat i några 

av skolorna att kvinnor kan leda enbart kvinnor i obligatoriska böner men även kvinnor, barn 

och män i sina familjer och de nattliga böner som tar plats under Ramadan för båda könen. 
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Det har funnits ett flertal juridiska akademiker som före modern tid tillät att kvinnor ledde 

även män i bön men deras tillåtelse är sedan länge glömd av en majoritet jurister som har 

förbjudit kvinnorna att leda bön (Elewa & Silvers 2011, s. 144). Moderna jurister hävdar att 

förbudet grundar sig på att om kvinnor skulle leda män i bön skulle det fördunkla kvinnornas 

blygsamhet och att männen skulle bli sexuellt distraherade av kvinnornas bakdelar trots 

storleken på hennes dräkt (Elewa & Silvers 2011, s. 148). Författarna hävdar att leda bön ska 

vara lika för både män och kvinnor det vill säga kön som enda faktor inte kan vara orsak till 

att kvinnor ej får leda. Det finns inga bevis i vare sig Koranen eller sunna, att endast män får 

leda bön. Ingenstans finner man att Profeten explicit uttryckt att kvinnor inte får leda khutbah. 

Därför kan man inte förbjuda kvinnor att leda khutba för både män och kvinnor (Elewa & 

Silvers 2011, s. 167).  

Imam Zaid Shakir har skrivit ett akademiskt paper, An Examination of the Issue of Female 

Prayer Leadership, där han undersöker vad Koranen säger om kvinnliga imamer. Imam 

Shakir sägs vara den mest respekterade muslimskt skolade imamen i västvärlden (Shakir, 

2013). Imam Shakir börjar i sitt paper med att resonera kring Um Waraqa, som ofta tagits upp 

som bevis av muslimska feminister som ett exempel på en kvinna som leder män och kvinnor 

i bön på profetens uppdrag vilket skulle legitimera kvinnor som imamer. Imam Shakir hävdar 

motsatsen med stöd av samma arabiska språk som feministerna översatt och säger att Profeten 

tillät Um Waraqa att leda kvinnorna i sitt hushåll i bön men endast de. Två tolkningar som 

stöd för hypotesen för eller emot vad Profeten avsåg med kvinnliga böneledare genom 

exemplet med Um Waraqa. Imam Shakir säger dock följande när det gäller kvinnor att leda 

andra kvinnor i bön. Enligt Shafi och Hanbali skolan får kvinnor utan restriktioner leda andra 

kvinnor i bön i en moské eller på annan plats. Hanafi skolan tillåter kvinnor att leda andra 

kvinnor i bön men dock ej att kvinnan står framför de andra kvinnorna utan står i mitten bland 

dem. Maliki skolan säger att inga kvinnor får leda andra kvinnor i bön. De tre skolor som 

tillåter kvinnor leda kvinnor i bön förbjuder samtidigt kvinnor att leda män i bön. Dock säger 

Imam Shakir att inom Hanbaliskolan får kvinnor leda män i bön när det gäller de nattliga 

bönerna under Ramadan. Imam Shakir menar också att om kvinnor leder män i fredagsbön 

blir männens bön ogiltig. Kvinnor kan enligt moderna muslimska lärda leda både män och 

kvinnor i bön i hennes eget hus om ingen bättre lämpad man finns tillgänglig men vad bättre 

lämpad man innebär ges ingen information om. Imam Shakir motsäger sig de ”utdöda” 

Imamerna, Abu Thawr, Dawud adh-Dhahiri och at-Tabaris lagskolor som ofta används av 

muslimska feminister som skäl för att kvinnor ska kunna leda både män och kvinnor i bön, 
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som icke godkända. Imam Shakir avfärdar dessa imamer som ej giltiga då de försvann för 

länge sedan (runt 923e. Kr). Imam Shakir menar att vi idag inte kan undersöka dessa 

metodologiskt då de ej existerar längre. Imam Shakir motsäger också bevisen på att det inte 

fanns segregation mellan könen under Profetens levnadstid och att segregationen sägs ha 

kommit med haditherna. Imam Shakir misskrediterar också några av tradenterna som för fram 

jämlikhet i haditherna (Female Imams). Jag vill med Imam Shakirs paper påvisa att 

metodiken att undersöka och misskreditera de hadither och tolkningar som gjorts från både 

muslimska feminister och motståndare till kvinnoledda khutbah, är liknande. Båda sidorna 

försöker med argumentation ta bort det som inte stödjer den egna hypotesen. 
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3 Undersökning 

3.1 Feministisk tolkning av Koranen 

För att kunna diskutera om kvinnor kan bli imamer bör vi se närmre på den feministiska 

rörelsen inom islam och hur de använder sig av Koranen för att stödja sina teorier då Koranen 

är grunden för islamisk tro och religiöst bruk (Esposito 2001, s. 20).  Jonas Svensson, 

verksam vid Linnéuniversitet har skrivit en bok om ämnet som jag kommer utgå från för att 

diskutera hur feministerna tolkar Koranen. Han skriver att den grundläggande uppfattningen 

för muslimska feminister är att islam är en religion för jämställdhet och att problemet är att 

denna religion inte tillämpas i dagens muslimska samhälle. Detta gör att Koranen måste tolkas 

ur ett feministiskt perspektiv för att påvisa den positiva synen på jämställdhet samt att lyckas 

övertyga övriga muslimer om att denna tolkning är mer riktig än andra tolkningar. Dessutom 

måste verser som traditionellt anses legitimera kvinnoförtryck tolkas om för att stämma med 

feministernas grundantagande, skriver Svensson (Svensson 1996, s. 76). Mernissi, sociolog i 

Rabat, Marocko, gör en åtskillnad mellan Islam, där religionen ses som utövandet av makt 

samt handlingar utförda av personer ” ..drivna av passioner och motiverade av egenintresse” 

och Islam Risala, där det senare sägs stå för det gudomliga budskapet i Koranen. Azizah Al-

Hibri, professor i filosofi vid Washingtons universitet, räknar upp 14 områden inom islam 

som den beskrivs i Koranen som medförde en förbättring i kvinnors situation i förhållande till 

den förislamiska perioden på Arabiska halvön. Den stora frågan är varför Koranens islam inte 

finns i den muslimska världen av idag? Här menar feministerna att det skett en feltolkning och 

förvrängning av budskapen i Koranen som ett resultat av manliga tolkningar och påverkan 

utifrån. Denna kritik sägs kunna accepteras som ett starkt argument i framförallt reformistiska 

kretsar eftersom innovationer, bida, i form av tillägg till den ursprungliga läran sägs ha 

ogillats av bland annat wahhabiterna, som finns i Saudiarabien, skriver Svensson (Svensson 

1996, ss. 77-78). När det gäller haditherna som tillkom efter Profetens död 632 stod det klart 

att Koranen ensamt inte kunde ge svar på alla problem som muslimerna ställdes inför och 

framförallt inte då islam expanderat utanför Arabiska Halvön. Haditherna samlades ihop och 

skrevs ned under 700-talet (Svensson 1996, s. 83). De muslimska feministerna menar att man 

kan ifrågasätta några av de manliga tradenterna som lögnare, till exempel nämner de Abu 

Hurayra som sägs ha erinrat sig för många hadither , där flertalet hade en kvinnoförtryckande 

roll som ett sätt att upphöja sin egen status då han sägs ha utfört hushållsysslor hos Profeten. 

En spännande iakttagelse är att Profeten sägs ha sagt att kvinnorna skulle böja sig ned för sina 

män men att om denna önskan vore sann skulle det innebära att Profeten manade till 
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avgudadyrkan, shirk, vilket är förbjudet inom islam. Enligt andra hadither sägs kvinnans 

uppgift i livet vara att behaga sin man vilket skulle vara viktigare än att behaga Gud. För en 

kvinna skulle detta innebära att mannen skulle vara förmedlaren mellan kvinnan och Gud, en 

position som islam inte tillskriver någon människa. (Svensson 1996, s. 91). För att se hur de 

muslimska feministerna tolkar Koranen och dess verser har jag valt ut sura 4:1, om skapelsen 

och sura 4:34 som kritiker mot feminister ofta lyfter fram som suran som ska hålla kvinnan på 

sin plats och mannens rättighet att prygla henne till lydnad.  

Sura 4:1: 

Koranens budskap och dess översättning är som följer: 

 

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

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

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

aktning för] de nära släktskapsbanden. Gud vakar över er.” (Koranens budskap, 2013) 

 

En av de muslimska feministerna, Rifat Hassan, hävdar att Adam, som nämns 22 gånger i 

Koranen, är en kollektiv benämning på hela mänskligheten, män som kvinnor. Koranen 

beskriver skapelseprocessen med både maskulint såväl som feminint genus. När det gäller 

sura 4.1 enligt ovan, trycker Hassan på att en varelse och det arabiska ordet nafs för själ har 

feminint genus. Grundantagandet är alltså att kvinnan inte skapades ur mannen (Svensson 

1996, s. 119). Amina Wadud går ett steg längre när hon skriver att Allah aldrig planerade att 

skapa människan med utgångspunkt från en man då det i Koranen inte står om skapelsen av 

människan i termer av genus. Waduds inställning är alltså att Allah ville skapa rättvisa mellan 

könen och inte framhäva mannen framför kvinnan (Wadud 1999, s. 20).  

3.2 Sura 4:34 

Det finns många ”tolkningar” av Koranen på arabiska. Jag har inför denna uppsats stått inför 

utmaningen att välja tolkningar att utgå ifrån då jag ville kunna jämföra Amina Waduds 

feministiska och engelska översättning. Jag har valt som jämförelseobjekt Michael Cooks 

bok, The Koran- a very short introduction. För att ytterligare göra surorna tillgängliga och 

förståeliga har jag även valt den ”auktoriserade” svenska översättningen av Koranen; 

Koranens budskap av Mohammed Knut Bernström. Auktoriserad kan dock ifrågasättas då det 

inte finns någon central gestalt eller vald företrädare som auktoriserar islam.  
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Jag har valt att presentera Sura 4:34 då kritiker mot kvinnans frigörelse ofta återkommer till 

denna sura för att påvisa att kvinnan ska lyda sin man.  

Sura 4:34 enligt Cooke: 

”Men are the managers of the affairs of women for that God has preferred one of them over 

another. And for that they have expended of their property. Righteous women are therefore 

obedient, guarding the secret for God´s guarding. And those you fear may be rebellious 

admonish, banish them to their couches, and beat them. If they then obey you, look not for any 

way against them; God is All-high, All-great” (Cooke 2000, s. 38). 

Sura 4:34 enligt Wadud: 

”Men are women, (on the basis) of what Allah has (preferred) some of them over others, and on 

the basis of what they spend of their property (for the support of women).So good women are, 

guarding in secret that which Allah has guarded. As for those from who you fear admonish 

them, banish them to beds apart, and scourge them. Then, if they obey you, seek not a way 

against them (Wadud 1999, s. 70). 

Genom att jämföra de båda verserna ser vi att Waduds tolkning är mildare än den Cooke 

redovisar och där Wadud menar att män och kvinnor är jämlika. Wadud använder sig av den 

hermeneutiska förståelsehorisonten det vill säga utgår från att religiösa data är 

betydelsebärande och försöker återskapa den aktuella betydelsen. För att förtydliga handlar 

det inte om att lägga fram orsakssammanhang utan att endast tolka. Wadud, som liksom andra 

som utgår från denna metodik lägger stor vikt vid språk, kultur, tecken och berättelser (Gilhus 

& Mikaelsson 2009, s. 31ff). Wadud utgår från de arabiska orden och hur dessa böjs. Hon 

ifrågasätter också kontexten att om mannen står över kvinnan - gäller det då alla kvinnor eller 

endast kvinnorna i mannens hushåll? Hon gör också jämförelse med dagens västerländska 

samhälle där kvinnor är självförsörjande och inte behöver mannens support som kvinnan 

gjorde under tiden när Muhammed fick sin uppenbarelse (Wadud 1999, s. 73). Wadud skriver 

i sin bok Inside the Gender Jihad att samhällen förändras och människorna med samhället och 

därför bör tolkning ske utifrån dagens ummah, samhälle, och likväl som man kan lägga till en 

Fiq i lagtolkningen bör man kunna tolka en sura med dagens kunskap och samhällets 

förändring (Wadud 2006, s. 200). 

Cooke redovisar de olika synpunkter som han funnit inom det muslimska samhället när det 

gäller tolkningen av denna vers och där han menar att det övergripande budskapet är: mannen 
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ska ses som den dominerande parten med makt att kontrollera sin fru. Den person som ligger 

bakom den engelska översättningen av sura 4:34 i Cookes bok är A. J Arberry alternativt 

Yusuf Ali. Det är inte förtydligatav Cooke vem av dessa båda som exakt ligger bakom 

översättningen och där författaren själv modifierat översättningen där han tyckt att så bör 

göras. Dock säger Cooke att båda dessa tolkare av Koranen översatte den under stor personlig 

stress och där Ali hade som syfte att göra engelskan till ett islamiskt språk (Cooke 2000, s. 

149).  

Den svenska översättningen av sura 4:34 lyder enligt följande: 

[4:34] MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de 

andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga 

kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. 

Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] 

håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de 

sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de 

svagare]. (Koranens budskap) 

Jag vill hävda att så fort ett subjekt läser ord kommer de att tolkas utifrån subjektet själv dvs. 

neutralitet är svårt att uppnå. Det är därför att Koranens ord blir till exegetik även om 

muslimerna betonar att Koranens ord är lag och ej kan tolkas. Dock ser vi genom jämförelsen 

av sura 4:34 att det florerar olika tolkningar av samma sura och som används i olika syften för 

att styrka en uppfattning. Om vi väljer att utgå från att män och kvinnor är jämställda - kan då 

kvinnor bli imamer? 

3.3 Kvinnor som imamer i västerländsk kontext 

I SOU 2009:52, Staten och imamerna som är ett betänkande av Imamutbildningsutredningen i 

Sverige definierar man imam enligt följande: 

  ”På arabiska betyder ordet imam kort och gott ”den som står framför” vilket syftar på den som 

 leder de troende i bön”. 

För sunnimuslimer syftar ordet imam först och främst på den person som har det övergripande 

ansvaret för bönen och inte ett specifikt prästerskap. För shia-muslimerna syftar imam på den 

som har speciella egenskaper att uttolka och förstå det religiösa budskap som återfinns i 

Koranen. Det finns som redan redovisats ingen särskild imam-utbildning utan det är de lokala 

församlingarna/föreningarna som utser och tillsätter de som ska verka som imam (SOU 2009, 
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s. 28–29). I SOU- utredningen står det ingenting skrivet om kvinnor har möjlighet eller inte 

att bli imamer i Sverige eller Europa, utan synen i rapporten är att betrakta som androcentrisk. 

Det finns dock ett flertal kvinnor som lett fredagsbön, khutbah som khitab, vid ett flertal olika 

tillfällen i världen. År 2005 ledde Amina Wadud fredagsbön i New York och hade en annan 

kvinna till att sammankalla till bön för både män och kvinnor. Det finns dock flera muslimska 

progressiva föreningar som tillåter kvinnor att leda bön i USA, bland annat Muslims for 

Progressive Values, en progressiv förening, som skapades av annan tongivande kvinnlig 

imam, Pamela Taylor. Hon är konvertit med europeisk-amerikanskt ursprung, som lett 

khutbah och Eid Al Adha-bön vid ett flertal tillfällen i USA. Hon är utbildad vid Harvard 

Divinity School och för fram följande tre argument till varför kvinnliga imamer ska bli 

tillåtna: Om de inte tillåts detta skapas en atmosfär där kvinnors ledarskap är förminskat eller i 

värsta fall förbjudet. Det är en islamisk rätt för kvinnor att bli imamer då Profeten själv 

frågade en kvinna, Um Waraqa att leda människorna i hennes område i bön och att bli imam 

är en kvinnlig fullbordan (Inside Islam, 2013).  

I Kanada finns det ett flertal moskéer som tillåter kvinnor att leda fredagsböner. The United 

Muslim Association, UMA, är en organisation som arbetar för att kvinnor ska kunna leda bön 

för både män och kvinnor. The Noor Culture Center har kvinnor i sin styrelse och varannan 

vecka leder kvinnor bön (Noor Culture Centre, 2013). 

 

Sydafrika i Claremont Main Road Mosque i Kapstaden är en progressiv församling där 

Wadud redan 1994 lett bön i deras moské efter en inbjudan. Hon höll ett tal om jämlikhet och 

jämställdhet. Wadud tackar i sin bok de progressiva män inklusive imamen som lät henne leda 

khutbah (Wadud 2006, ss. 162, 179).  

3.3.1 Kvinnliga imamer i Sverige 

I Sverige finns Suad Mohamed, ursprungligen från Etiopien och den första kvinnan som vågar 

kalla sig imam. Dock tar hon en mer försiktig inställning och leder endast kvinnor i bön men 

trots detta ses hon som ett hot för vissa män. Hon har studerat islamologi med inriktning på 

sharia i Jordanien i fyra år. Hon vill dock inte att män och kvinnor finns sida vid sida i bön då 

hon menar att båda könen ej kan koncentrera sig på bönens innehåll. Hon vill ej heller utöva 

imamens övriga uppgifter såsom genomföra vigsel, begrava och vara rådgivare för hela sin 

församling, säger hon i en intervju från 2007 (Eriksson 2007). I en uppföljande artikel i SvD, 
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17 maj 2012 har hon ändrat sin retorik och säger bland annat att islam inte är en 

kvinnoförtryckande religion utan förtrycket har uppstått när männen tolkat religion. Hon vill 

också att fler kvinnor utbildar sig för att förstå religionen och som kan stå emot de män som 

missbrukar religionen. Hon menar också att imamernas söner inte ska ”ärva” titeln. Hon 

fortsätter med att säga att män som vill upprätthålla sitt övertag över kvinnan hänvisar till 

svaga eller rentav påhittade hadither, nedtecknade levnadsråd som sägs komma från 

Muhammed, i stället för att vända sig till Koranen. Hon kallade sig Sveriges första kvinnliga 

imam men då ingen ville anställa henne gav hon upp titeln. Genom att granska islam hoppas 

hon att det kommer ske en förändring det bättre (Mohamed 2012). 

I SOU 2009:52, Staten och imamerna som bygger på litteraturstudier, intervjuer och enkäter 

kom man fram till följande på frågan om vem kan bli imam i det svenska samhället (SOU 

2009:52, s. 52).  För de sunni-muslimer som finns i Sverige syftar imam till den som har det 

övergripande ansvaret för bönen och inte på ett specifikt prästerskap. Detta innebär att det 

finns inget krav på formell utbildning till imam men vissa församlingar ställer krav på att 

imamen har gått specifika utbildningar. Det finns inget centraliserat samfund som viger eller 

utfärdar legitimation eller ett certifikat till de som är imamer vilket innebär att de lokala 

församlingarna själva utser sina imamer och bestämmer de krav som imamen måste uppfylla 

(SOU 2009:52, ss.28, 51). Kunskap och lärande är dock centralt för de som blir imamer. 

Flertalet imamer i Sverige är rekryterade från muslimska länder.  Ca 250-300 imamer är 

verksamma enligt SOU i Sverige (2009) men siffrorna är osäkra då inte alla muslimer går till 

moskéer utan genomför bön i lägenheter och källare. De församlingar som uppbär bidrag från 

svenska staten sägs ha 166,5 imamer. Ingen av dessa är kvinnor. Av de 102 imamer som 

svarat på en enkät om vart de genomgått sin utbildning är Turkiet, Saudiarabien och Bosnien-

Hercegovina länderna i topp. Särskilt Turkiet och Saudiarabien utmärker sig som finansiärer 

för både imamer och moskéer i Sverige (SOU 2009:52, ss. 37,49–50). Kulturkrocken uppstår 

när imamerna som kommer från länder med sharia- lagstiftning möter det svenska 

lagsamhället. Flertalet imamer i Sverige kan ej svenska språket, förstår inte den svenska 

lagstiftningen angående familjerätt vilket gör att de muslimska troenden som söker deras råd 

hamnar i en konflikt med utgångspunkt i sharia och krocken mot det västerländska landet och 

individens frihet (SOU 2009:52 ss. 37,49). I SOU 52 kom man fram till att det är omöjligt att 

skapa en gemensam utbildning för muslimska imamer då vissa grupper ”vägrar” att studera 

med varandra . Muslimerna betraktas som heterogena och det sägs att ”muslimerna inte har 

någon gemensam religiös auktoritet att samlas kring” och min tolkning är att då menar man 

inte Muhammed utan en idag levande auktoritet i Sverige eller världen (SOU 2009:52, s. 50). 
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I SOU 52 påvisar man Lagen om Trossamfund (1998:1 593) samt Religionsfrihet via 

Regeringsformen från 1974 där det sägs att religionsfrihet innebär att ” frihet som ensam” 

eller tillsammans med andra utöva sin religion men också är en del av den större uppsättning 

mänskliga rättigheter inom demokratiska samhällen. Inom dessa mänskliga rättigheter finns 

principer om icke-diskriminering, tanke- och åsiktsfrihet. Religionsfrihet kan dock inte 

regleras via lag (2kap 12§RF) det vill säga den är en absolut frihet. Här skriver man i SOU 52 

att det kan tänkas vara en svaghet då trossamfunden kan utöva en mycket hård intern disciplin 

inom detsamma. Dock kan inte trossamfunden påtvinga individen att göra alt. bli utsatt för 

”religiösa” handlingar som normalt är straffbara till exempel bli slagen av sin man vilket Sura 

4:34 ofta tolkats tillåta.   

3.4 Kvinnor som imamer i muslimsk kontext 

Jonas Svensson skriver att Fatima Mernessi, sociolog vid Muhammed V-universitetet i Rabat, 

Marocko, menar att historikern Ibn Khaldun (d 1406) hade fyra krav uppsatta för den imam 

som skulle leda ”lilla imamatet”, den gemensamma bönen och inneha titeln kalif. De fyra 

kraven sägs ha varit kunskap, rättrådighet, kompetens och fysiskt välbefinnande. Detta skulle 

påvisa, enligt Mernessi, att imam eller kalif inte endast är förbehållet männen då könet inte 

nämns bland dessa krav. Ett flertal religiösa manliga auktoriteter har ändå dragit slutsatsen att 

kvinnor inte kan leda bönen och därför ej heller kunna bli kalif och ledare (Svensson 1996, s. 

149). Mernissi har i sin bok Forgotten Queens of Islam dock funnit kvinnor i ledande roller 

såsom Sultana Radiyya som ledde Delhi-sultanatet i Indien vid år 1236 och drottningen av 

Yemen på 1000-talet som styrde tillsammans med sina män ,observera plural. Mernessi 

kritiserar arabiska historiker som inte för fram även det kvinnliga i den arabiska historien och 

endast framför en androcentrisk beskrivning av den gemensamma historien som skulle kunna 

påvisa en manlig manipulering av historien som är en av orsakerna till den låga uppfattningen 

om kvinnan som hon anser präglar det muslimska samhället (Svensson 1996 ss. 149-150).  

Dr Hilary Kalmbach som är verksam vid universitetet i Sussex inom historia inriktat på 

Mellanöstern, ger följande bakgrund till varför feministrörelsen kunnat ta fart under 1900-

talet i de muslimska länderna i introduktionen till boken Women, Leadership and Mosques. 

Hon pekar ut reformerta ulamas som de som argumenterade för att moderna tolkningar skulle 

utgå endast från Koranen, sunna och haditer. Detta sägs vara en skillnad från tidigare 

tolkningar som utgick från muslimsk rättsvetenskap och tolkningsskolor som ulamas härskat 

över i årtionden. Genom att ulama bytte tolkningsföreträde insåg de inte att de också öppnade 
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dörren för muslimer som inte hade gått den traditionella vägen genom de olika 

tolkningsskolorna. Nu kunde alla muslimer göra sin egen tolkning av källorna. Ulamas kom 

att underminera sin egen status och öppnade som sagt för andra tolkningar och plötsligt fanns 

det andra muslimskt intellektuella med auktoritet i ummah (Bano&Kalmbach 2011, s. 5). 

Dock- för att vinna gehör och auktoritet i ummah räcker det inte med att vara utbildad och 

kunna sin Koran utan det muslimska systemet bygger på ”vi - och dem” mentalitet och där 

gruppen skyddar sin tillhörighet och sin ledare. Kalmbach skriver:  

 ”Holders of authority are seen as legitimate leaders of their communities, and 

 these communities recognize this legitimacy by choosing to comply with their 

 demands” (Bano&Kalmbach 2011, s. 6) 

Kunskap delas dessutom upp i två delar, teoretisk och praktisk där den första är dominerad av 

akademiker medan den andra handlar om att uppnå kunskap genom insikt och ritualer 

(Bano&Kalmbach 2011, s. 8).  

Kalmbach skriver att ledaren, för att uppnå legitimitet, behöver ha personliga kontakter 

särskilt då det gäller utövande, erhållande och påvisandet av sin kunskap. Legitimiteten 

bygger på långa traditioner och länkar genom islams historia (Bano&Kalmbach 2011, s. 10). 

Genom dessa ”regler” räcker det alltså inte att ha stor kunskap om de muslimska källorna utan 

den som vill leda måste bli sedd och godkänd av andra för att erhålla sin ställning.  

Ledaren måste också demonstrera sin kunskap och inkludera de normer som förväntas av sina 

likar och sina åhörare vilket gör att deras ledarskap blir beroende av både utförande och deras 

kontakter (Bano&Kalmbach 2011, s. 11). För kvinnor i muslimska samhällen innebär detta att 

deras ledarskap är beroende av män och deras auktoritet och att de blir underställda denna 

man då han traditionellt sett är en del av en lång kedja bakåt i tiden. De kvinnliga ledarna 

måste också predika de normer som är fastställda i församlingen för att vinna gehör oavsett 

om de går mot hennes egen uppfattning. På detta sätt blir det omöjligt för de kvinnliga ledarna 

att ifrågasätta de rådande normerna då hon riskerar att få alla emot sig. Detta gör det svårt när 

hon försöker undervisa om den jämställda islam för de yngre kvinnor hon är satt att leda 

(Bano&Kalmbach 2011, s. 23). Därför blir khutbah en stridsfråga för att endast då kan hon 

som ledare få legitimitet och möjlighet att påverka normerna för båda könen.  
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Finns det någon uttalad skillnad mellan den västerländska feministiska rörelsen för att kvinnor 

ska kunna bli imamer och den muslimska feministiska rörelsen som försöker införa detsamma 

i muslimska länder?  

Pieternella van Doorn-Harder skriver i sitt kapitel Translating text to context: Muslim women 

activist in Indonesia i boken Women, Leadership and Mosques att muslimska kvinnor har 

startat att adressera sina rättigheter till både religiös och icke-religiös utbildning under 1900-

talet. De muslimska kvinnorna säger sig skilja sig från de västerländska kvinnorna då de 

muslimska kvinnorna endast utgår från Koranen. De hävdar att de sekulära kvinnorna, oavsett 

om de är muslimer eller ej, agerar som feminister drivna av sociala, politiska, kulturella och 

psykologiska skäl för att få till en förändring och att detta skiljer sig markant från dem själva 

(Bano&Kalmbach 2011, s. 413). För att kunna betrakta de muslimska feministerna och hur de 

driver frågan om kvinnligt ledarskap behövs kunskap om deras länder, kultur och 

förutsättningar.  

Jag har valt att undersöka Indonesien då det är en republik med en befolkning som består av 

85 % muslimer men som tampas med både en konservativt inriktad tolkning av islam 

samtidigt som en progressiv feministisk rörelse kämpar för jämställdhet med utgångspunkt i 

islamsk exegetik.  

3.4.1  Indonesien, historik och kultur 

För att få en djupare förståelse för Indonesien och dess befolkning behövs en kortare historisk 

överblick ges. Enligt NE är Indonesien en stat i Sydöstasiens övärld med 238 miljoner 

invånare. Thommy Svensson och Hans Antlöv skriver i sin artikel på NE att Indonesiens 

historia har präglats av tre traditioner - den indiska, den islamiska och den europeiska 

civilisationen. Dessa tre har kommit att lagras ovanpå en egen indonesisk kultur kallad 

malajisk. Det streds ordentligt på de olika öarna och alla de ovan nämnda civilisationerna 

gjorde sitt bästa för att få sitt inflytande på befolkningen. De européer som kom att försöka 

missionera i Indonesien var Portugal och Nederländerna. De sistnämnda kom att bli de 

lyckosamma som spelade ut konkurrenter såväl som inhemska furstar. De kom att etablera sig 

som en ny centralmakt och stod 1799 som ”segrare”. Andra europeiska länder såsom 

Storbritannien fortsatte göra försök att överta makten men kort efter 1900-talet hade 

Nederländerna hela Indonesien i sin ägo med syfte att göra kolonin lönsam för moderlandet. 

Det tidigare styrelseskicket i Indonesien hade varit baserat på personlig maktövning och nu 
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införde holländarna en regelstyrd förvaltning av europeiskt snitt och européerna tog över även 

på lägre förvaltningsnivåer - de hade för första gången i historien lyckats skapa en 

centraliserad och sammanhållen stat. Den nya staten behövde utbildade infödda. De infödda i 

sin tur kom i kontakt med den västliga världen men var samtidigt utsatta för kolonial rasism 

som hindrade dem från att förverkliga sina ambitioner. Det vill säga att de principer som 

efterlevdes i Europa kom inte att efterlevas i Indonesien och detta ledde till att de infödda 

under 1910-talet bildade stora och folkligt förankrade politiska organisationer. Trots att dessa 

organisationer hade skilda ideologier var grundkravet detsamma: frihet från Nederländerna 

och det lyckades i december 1949.  Den nya staten försökte kopiera ett västerländskt 

styrelsesätt under 1950-talet men det visade sig att den politiska handlingskraften var svag. 

Konflikter utbröt mellan ett antal inhemska fraktioner inom Indonesien och mer än en miljon 

dog. En ny regim under general Suharto skapades under 1970- och 80-talen med politisk 

stabilitet och regimen kom att bygga upp en mäktig statsapparat. En kapitalistisk 

utvecklingspolitik fördes och en betydande industrialisering skedde. Detta kom dock att 

innebära att klasskillnaderna ökade och att en ny urban medelklass växte fram och som tog 

plats inom den växande statliga byråkratin men också inom privat företagsamhet. Flera andra 

lokala konflikter ligger dock fortfarande och pyr samtidigt som staten för en intensiv kampanj 

mot islamistisk extremism. Paradoxalt har dock Indonesien på drygt ett årtionde förvandlats 

från en av regionens hårdaste diktaturer till en av dess mest livaktiga demokratier skriver Gert 

Holmertz (NE, 2013e).  

 

Indonesien sägs ha ett heterogent rättssystem som består av dels oskriven inhemsk 

sedvanerätt, adat, som varierar i olika landsdelar. Rättsystemet har dessutom lagfästa 

rättsregler av västerländskt (främst nederländskt) ursprung. Domstolsväsendet består av lokala 

underrätter, appellationsdomstolar och en högsta domstol. Dödsstraff utdöms för vissa grova 

brott skriver Michael Bogdan och Ulf Arvidsson i en artikel på NE (NE, 2013f). 

 

Khariroh Khariroh skriver i sin master uppsats The women´s Movement in Indonesia`s 

Pesantren: Negotiating Islam, Culture, and Modernity genomförd vid Centret för 

Internationella Studier vid Universitetet i Ohio, att under kämpandet för att få Indonesien fritt 

från sina ockupanter, deltog män och kvinnor sida vid sida för att få slut på förtrycket. 

Författaren kommer från Indonesien, har studerat islam i en pesantren och håller en fil kand i 

islamisk teologi från Yogyakarta (Khariroh 2010, s. 27). Hon har också en bakgrund inom 

muslimska NGO som förespråkar genusfrågor inom det muslimska samhället inklusive 
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pesantren. Enligt Khariroh kom kvinnorna beväpna sig, smugglade vapen eller var kurirer 

under kämpandet för Indonesiens frihet. Detta var också en höjdpunkt för det muslimska 

medvetandet och engagemanget inom politiken. Dock- när friheten kom blev kvinnor 

bortskuffade från jobb och politik då männen tävlade om positionerna. General Suharto sägs 

också ha infört ”kvinnorörelser” men med ett helt annat syfte än kvinnans frigörelse nämligen 

att återföra dem till hushållsarbete. Dock stretade de muslimska kvinnorna emot och de 

försökte skapa en dialog med utgångspunkt i religionen och sharia för att öka kvinnors 

rättigheter i samhället (Khariroh 2010, ss. 29-31).  

Indonesien sägs ha en kulturell mångfald som återspeglas i de religiösa förhållandena. Enligt 

en lag som skrevs 1965 gav fyra religioner religionsfrihet: islam, protestantism, katolicism 

och "hindu-buddhism” och år 1973 erkändes också så kallade nya religioner. De infödda som 

utövar inhemska stamreligioner klassificeras dock officiellt som personer vilka inte har någon 

religion. Islam nådde Indonesien under 1200-talet och är den dominerande religionen med 

cirka 85 % av befolkningen som bekänner sig till islam. Endast hälften sägs dock vara strikta 

muslimer då tron ofta är uppblandad med hindusim, buddhism och andra inhemska religioner 

så kallade nya religioner (NE, 2013g).  

3.4.2 Pesantren, de religiösa internatskolorna 

Khariroh Khariroh fördjupar sig i de muslimska internatskolor, pesantren i Indonesien som 

utbildar studenter i islam, i sin uppsats. Hon skriver att det är företrädesvis människor på 

landsbygden som skickar sina barn till pesantren och det finns ca 10 000 pesantren i 

Indonesien (Khariroh 2010, ss. 14 ff).  

Khariroh beskriver hur den generella synen på feminism är i Indonesien det vill säga många 

indonesier ifrågasätter termen som ett västerländskt fenomen som ställer sig mot män och där 

den pekar ut män som roten till att alla kvinnor lider och att det är ett verktyg från väst för att 

förinta islam. Dock menar författaren att så är inte fallet då jämställdhet står inskrivet i den 

indonesiska konstitutionen från 1945, artikel 27 och att feminism som ämne funnits med på 

agendan sedan 1970-talet i Indonesien.  

Författaren fokuserar på två pesantren i sin uppsats som sticker ut där ledarna, kyais, är aktiva 

förespråkare för feminism och båda är män. Författaren har genomfört intervjuer med både 

män och kvinnor som arbetar vid dessa jämställdhetsivrande pesantrens. Författaren skriver 
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att det inte finns mycket västerländsk akademisk litteratur om kvinnor och islam i Indonesien. 

Den litteratur som finns har utgångspunkt om genus frågor och feministteori men utan att 

undersöka islam i samband med dessa ämnen vilket författaren önskar göra med sin uppsats 

(Khariroh 2010, s. 33). Min avsikt med Kharirohs uppsats är att redogöra för de argument 

som hon funnit som talar för respektive emot kvinnor som imamer. Pesantren kommer ur 

ordet santri, som är ett sanskrit ord som betyder expert på de heliga böckerna inom 

hinduismen. De flesta muslimska ord är annars arabiska men just pesantren verkar komma ur 

indonesisk tradition och kultur. Pesantren har spelat en stor roll i skapa den indonesiska 

nationen ((Khariroh 2010, s. 39). De som ledde pesantren från början kallades ulama och var 

utbildade i Mekka eller Medina. Målet med pesantren var att förmedla religiös kunskap och 

bibehålla den muslimska traditionen men också att utbilda de religiöst lärda, ulama. Även om 

pesantren har sina ursprungsvärderingar från Mellanöstern säger indonesierna själva att 

skolan är djupt rotad i deras egna traditioner och samhälle ((Khariroh 2010, s. 40). Det finns 

olika synpunkter om när pesantren verkligen fick fäste i Indonesien men klart är att 

spridningen tog ordentlig fart under 17–1800-talet.  

Enligt författaren har det visat sig i studier att kvinnor i Indonesien har en högre social och 

personlig frihet än deras likar i Mellanöstern. Författaren menar att västerländska 

konstruktioner av islam baserad på Mellanöstern har porträtterat muslimska kvinnor som 

förtryckta, svaga, passiva och dominerade i ett homogent synsätt grundat på sexistiska och 

patriarkala regimer (Khariroh 2010, s. 52). Författaren önskar påvisa att detta inte är fallet i 

Indonesien och särskilt då inom pesantren. Hon skriver att fram till ca 1910 var pesantren 

endast för män. Flickor kunde få undervisning i islam men detta skedde då i hemmet. År 1917 

öppnades den första pesantren för flickor. Nederländerna sägs ha öppnat sekulära skolor för 

att få ut sitt budskap och att kyai för pesantren fick upp ögonen för detta. År 1931 tilläts 

officiell utbildning för muslimska kvinnor och att de tilläts få mer utbildning än endast 

arabiska och Koran-läsning (Khariroh 2010, ss. 53-54). I en observation från 1978 såg man att 

det var många flickor som studerade i pesantren. De blev dock undervisade separat från 

männen och de flesta lärarna var män. 

3.4.3 Ledarskapet i pesantren 

Pesantren leddes av muslimska akademiker, kyai ,som lärde ut islam. Kyai var och är högt 

ansedd i samhället men även åtlydd. Inte vem som helst kan bli kyai. Det går inte att studera 

sig till befattningen utan kyai blir utsedd av de som finns runt pesantren då de fodrar att han 
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blir deras missionär. Kyai har på senare år också fått en roll som politisk ledare och det är inte 

ovanligt att rollen som kyai ärvs av en son. Nederländarna förbjöd muslimerna att sprida sin 

ortodoxa religion då muslimerna gjorde uppror mot kolonisatörerna. De muslimska prästerna 

flyttade då ut från städerna och till pesantrens ute på landsbygden, ledda av kyai. På detta sätt 

kunde man bibehålla sin tro och fortsätta lära om islam (Khariroh 2010, ss. 42-43). När 

Indonesien blev oberoende förlorade pesantren sin roll och de fick strukturera om sig för att 

kunna behålla studenterna som hellre utbildade sig i sekulära skolor. Pesantren kom nu att 

öppna ”vanliga” skolor inom sitt område för att attrahera elever. Två typer av pesantren 

skapades: Pesantren Salafi som innebar fokus på den religiösa skolningen och Pesantren 

Khalafi, som erbjöd sekulär undervisning alternativt en mix av religiös och sekulär utbildning. 

Pesantren har dock aldrig tappat sitt fotfäste då deras målgrupp är de fattigaste indonesierna i 

byar ute på landsbygden som inte kan få tillgång till någon annan utbildning (Khariroh 2010, 

ss. 45-46).  

Det fanns dock pesantren som hade både kvinnligt ledarskap och kvinnliga lärare, till exempel 

Pesantren Salafiyah Seblak. Många föräldrar sände gärna sina flickor till pesantren för att 

hindra dem från att vara allt för fria. Efter pesantren kan kvinnorna bli lärare i religion eller 

fortsätta sina studier i ett institut för högre lärande. Även om det är fler flickor än pojkar som 

går i pesantren idag, är institutionerna fortfarande mansdominerande. Som tidigare nämnts är 

det endast sonen till en kyai som kan bli ledare och om kyai inte har en son men en svärson 

blir det svärsonen som får ta över ledarskapet. Generellt får inte kvinnliga lärare undervisa de 

manliga studenterna. Frun till en kyai kallas för nyai och hon får leda andra kvinnor i bön i en 

moské. Det är ett flertal nyais som tar på sig ledande roller i Fatyat och Muslimat inom de 

kvinnliga grenarna av Nahdhatul Ulama, NU och där detta engagemang har stöttats av NU så 

att kvinnor kan engagera sig politiskt (Khariroh 2010, s. 56).  

Pieternella van Doorn-Harder redogör för de olika religiösa skolorna i Indonesien i sitt kapitel 

Translating text to context: Muslim women activist in Indonesia i boken Women, Leadership, 

and Mosques, Changes in Contemporary Islamic Authority. Hon skriver att pesantren är 

internatskolor som inte är styrda av staten medan madrasah är reglerade av staten och har 

uppföljning. Madrasah har 80 % sekulära ämnen och 20 % religionsundervisning. Pesantren 

kan välja att ingå och följa den statliga utbildningen vilket tidigare har beskrivits i uppsatsen 

att några valt. Då erbjuder pesantren ämnen som inte är religiösa i kombination med Koran-

undervisning (Bano&Kalmbach 2011,s. 413).  Van Doorn-Harder skriver att NU och 
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Muhammadiyah representerar de två största grupperna inom indonesisk islam. 

Muhammadiayh grundades 1912 och var inspirerad av reformister från Mellanöstern och har 

gjort återgång till det ”rena islam” ur ursprungskällorna Koranen och haditerna.  NU 

grundades 1962 grundades som ett nätverk för de så kallade traditionalisterna som ärar fiqh 

och sufi-läran. Båda grupperingarna har haft som syfte att lära ut vad som står i Koranen till 

kvinnor genom studiegrupper kallade pengajjan. De kvinnliga grupperna har blivit 

undervisade antingen i hemmet eller i moskéerna. NU har fokuserat på pesantren dit kvinnor 

gavs tillträde. Kvinnor är starkt representerade som studenter både i pesantren såväl som på de 

muslimska universiteten drivna av Muhammadiyah. Detta sägs vara en del av den starka 

feministiska rörelsens framgång då den består av många utbildade kvinnor specialiserade 

inom islam (Bano&Kalmbach 2011, s. 415). Van Doorn-Harder menar också att pesantren är 

en viktig kanal för att föra ut feminismen till befolkningen via kyai och nyai. Eftersom att det 

finns kvinnliga lärare inom pesantren, av vilka ett flertal tillåts att predika för de kvinnliga 

studenterna men även för män, får deras budskap fäste och sakfrågan om kvinnors rättigheter 

diskuteras livligt i Indonesien. Dock pågår det en annan rörelse som också använder sig av de 

religiösa skolorna nämligen de konservativa sharia-anhängarna. Detta är en paradox och 

enligt författaren går det inte att sia om utgången mer än att kvinnorörelsen kämpar oförtrutet 

vidare för att få deras rättigheter erkända och för lika möjligheter i samhället 

(Bano&Kalmbach 2011, s. 433). 

3.4.4 Kvinnligt ledarskap i pesantren 

När det gäller kvinnligt ledarskap i Indonesien är det nyai, frun till kyai, som ges 

ledarskapspositionen och inte de kvinnor som är mest utbildade eller har kunskaper inom 

islam. Systemet bygger alltså på nätverk och legitimitet genom de som följer och stödjer 

pesantren (Khariroh 2010, s. 133). Khariroh skriver också att många kyai ser kvinnornas 

rättigheter och islam som kompatibla men de vägrar att införa dem i det praktiska livet. 

Författarens slutsats om detta motstånd till införande på den praktiska nivån tillskriver hon 

ordet makt och rädslan att förlora densamma. Dock är det enligt lag tillåtet för kvinnorna att 

göra sin röst hörd genom demokrati och åsiktsfrihet. Författaren skriver också att flertal 

muslimska feminister nu börjat samarbeta med sekulära feminister för att påskynda 

utvecklingen och framförallt att förhindra den mer konservativa sharia-tolkningen. Khariroh 

tar också upp att många pesantren som är vänligt inställda mot feminism och kvinnors 

rättigheter är understödda ekonomiskt av muslimska NGOs som i sin tur erhåller finansiellt 
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stöd från bland annat FN men även andra organisationer som vill stötta processen om 

kvinnors rättigheter. Detta ekonomiska stöd ger förstås en skjuts för frågorna i pesantren och 

där de diskuteras och utvärderas av NGO (Khariroh 2010, s. 147). Inför inläsningen av 

information fann jag en spännande paradox. En katolsk organisation med bas i Nederländerna, 

Cordaid , som genomfört ett projekt kallat: Role of women religious leaders in Indonesia in 

addressing fundamentalist har som mål att stötta kvinnor till en ledande roll inom pesantren 

och för att föra fram kvinnors rättigheter. De har följt upp sex kvinnliga ledare för pesantren 

såväl som sex feminister som använder sig av religionen för ändrad social inriktning. För att 

nå männen och för att de inte ska känna sig hotade har de kvinnliga ledarna valt att prata om 

jämställdhet mellan könen och inte fokusera på kvinnans rättigheter då det kan uppfattas som 

krav skapade ur västerländsk retorik (Cordaid 2013).  

Khariroh avslutar sin master-uppsats med att det är ett paradigmskifte på gång där den yngre 

utbildade generationen ifrågasätter den äldre konservativa och exkluderande tolkningen av 

islam. Om framtiden kan inte sias mer än att det är intressant fenomen som pågår mellan den 

konservativa och den mer liberala tolkningen av islam i Indonesien (Khariroh 2010, s. 145).  

I mitt sökande efter information om pesantren på svenska akademiska källor har jag inte 

funnit något. Solveig Mårtensson skriver i en artikel på NE att när det gäller utbildning i 

Indonesien finns det en kostnadsfri 6-årig folkskola, där barnen börjar vid 6–7 års ålder och 

som är obligatorisk sedan 1987. År 1992 gick 41 % av pojkarna och 34 % av flickorna i skola 

i de aktuella åldersklasserna. Ingenting nämns om pesantren i den aktuella artikeln och min 

slutsats är antingen ger Khariroh pesantren en alltför stor roll alternativt ser den västerländska 

artikelförfattaren inte den roll som islam spelar inom utbildning i Indonesien. Detta skulle 

kunna bekräfta Kharirohs inledning där hon pekar ut västerländsk forskning om kvinnofrågor 

som att inte inkludera islam (NE, 2013h). När det gäller imam har jag inte hittat det begreppet 

inom pesantren utan det är kyai som innehar rollen som böneledare alternativt hans fru, nyai, 

för kvinnorna som ber i moskéerna och som håller i fredagens khutbah.  

Genom denna presentation av kvinnliga imamer ser vi att de själva med stöd av män i 

progressiva församlingar fått ta plats som imamer även om det hittills rört sig om enstaka 

tillfällen. I uppsatsen har jag redovisat att det både föreligger hinder såväl som inga hinder 

rent exegetiskt då både kvinnomotståndarna och de muslimska feministerna hittar stöd för 

sina krav som är tolkningar av både Koranen och haditherna. Kan det vara något annat som 
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håller kvinnorna tillbaka från rollen som imam i det västerländska samhället och i det 

muslimska samhället? 

3.5 Ledarskapets strukturer  

Genom min bakgrund som officer och kvinna, som en minoritet i en manlig struktur kan jag 

inte låta bli att dra paralleller till den könskamp som pågår inom islam och ledarskapet tack 

vare Amina Wadud med flera. Jag väljer därför att kort diskutera kring de strukturer som 

råder när en minoritet försöker ta sig en plats i det styrande skiktet oavsett om det är en man 

eller kvinna utan det är ordet minoritet som är begreppet. Man bör nämligen vara försiktig till 

att endast tala kön när det man eftersträvar är att individuell kompetens men min mening är att 

man bör starta någonstans för att få minoritet att inte bli den avvikande. Det är viktigt att 

undersöka vilka strukturella fenomen som finns inom en organisation som även religion som 

struktur hör till. Ericsson-Zetterquist m.fl säger dock att forskning som diskuterar ledarskap i 

relation till kvinnor och män bör man vara kritisk till då den presenterar både män och 

kvinnor som könsvarelser istället för individer. (Ericsson-Zetterquist et al, 2008, s. 312). 

Wadud hamnar i denna ”fälla” då hon vill belysa jämställdheten men ändå skriver om män 

och kvinnor som könsvarelser. Wahl et al beskriver vad som händer när en kvinna tar plats 

som chef i en manligt dominerad organisation. Hon blir i stark minoritet - dvs. vad som inom 

forskningen kallas avvikarposition. Detta gör att kvinnor i minoritet blir mycket mer synliga i 

organisationen än sina manliga kollegor som kan gömma sig i massan (majoriteten). Dock är 

det hennes könstillhörighet det vill säga att hon är kvinna som uppmärksammas – inte vad hon 

gör som i denna uppsats är att leda bön som imam (Wahl et al, 2008, s. 54).  

Forskaren Rosabeth Moss Kanter utgår från tre strukturer när det gäller kvinnors möjlighet 

eller snarare oförmåga att nå chefspositioner. Möjlighetsstrukturen; denna struktur innebär att 

det är människans position i organisationen som ger dem olika möjligheter att avancera 

vidare. Inom islam ges kvinnor inga sådana möjligheter och dessa små möjligheter till 

avancemang kommer göra att människan ger upp och slutar engagera sig – problemet blir 

undanröjt på ett ”snyggt” sätt. Detta visar också att deras, kvinnornas, position i 

organisationen var ”rätt” från början. Om människan däremot ges möjlighet till avancemang 

kommer människan bli peppad till stordåd och vara mycket engagerad i verksamheten och för 

islam kan det innebära att kvinnorna önskar förändra synen på dem själva och samfundet i sin 

helhet. Maktstrukturen; enligt Kanter ses kvinnliga chefer som synnerligen auktoritära. 

Anledningen till detta menar Kanter, är att kvinnan inte har möjlighet att utöva sin makt eller 

bilda allianser då hon är en minoritet. Omgivningen har svårt att uppfatta kvinnan som en 
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kvinna med makt utan ser henne som en person med makt. Inom islam förekommer hot från 

män mot de kvinnor som tagit rollen som imam. Frekvensstrukturen; denna struktur behandlar 

antalets betydelse det vill säga det spelar roll hur många män och kvinnor det finns på en 

arbetsplats. Enligt Kanters definition är en minoritet mindre än 15 % och detta gör att 

minoritet ses som representant för sin kategori eller som en symbol. Att bli sedd som en 

representant för en kategori, som något annorlunda, får tre konsekvenser inom vissa områden 

som hon benämner som synlighet, kontrast och assimilering. Den som är annorlunda syns mer 

än de som tillhör majoriteten. Om den som är annorlunda gör något bra blir det positivt för 

personen men man ser inte prestationen. Om den som är annorlunda gör något negativt blir 

personen representant för hela gruppen. En grupp som endast består av en sorts medlemmar 

tas den gemensamma kulturen för given. Om en utomstående kommer in i gruppen tenderar 

det att stärka majoritetens kultur för att gränserna skall vara intakta. Gruppens medlemmar 

blir mer lika eftersom avvikaren är olik- detta skulle kunna förklara att flertalet muslimska 

män, men även kvinnor som är mot de kvinnor som försöker positionera sig i en ledande 

position, gör att den kvinnliga imamen får klä skott för förtryck. Avvikaren kan komma att 

avkrävas olika lojalitetstester för att visa sin tacksamhet mot gruppen. Assimilering innebär 

att man upprättar stereotyper kring den avvikande till exempel i chefsrollen som ”mamma”- 

den omhändertagande chefen eller ”järnladyn”- den farliga och tuffa chefen. Assimilering 

handlar dock om effekterna av att tillhöra minoriteten än om kvinnlighet. (Ericsson-

Zetterquist et al, 2008, s. 308) 

För att lyckas och erhålla en ledarposition behöver du alltså andra vägar än dina egna meriter. 

Vi har sett när vi sett över vilka ”formella” krav som finns för att bli imam att det inte har 

med kön att göra, även om flertalet muslimer gjort det till en könsfråga på båda sidorna. 

Många av de muslimska kvinnorna som gör anspråk på titeln imam har dessutom lång och 

gedigen utbildning inom islam, både teologiskt såväl som om sharia. Kanters strukturella 

hinder påvisar att kvinnor som är i minoritet högre upp i hierarkin gör dem synliga som 

medlemmar av en särskild kategori med risk att bli behandlade som symboler och inte som 

individer. Kanter visar också att kvinnorna har svårare att få tillträde till viktiga informella 

miljöer då de saknar nätverkskontakter (Alvesson & Billing, 2011, s. 237).  Detta blir mycket 

tydligt inom islam där man vill hålla isär kvinnor och män som subjekt, både utanför sin 

primärfamilj men även inom den, vilket gör att de kvinnor som önskar leda en församling inte 

har möjlighet att tala för sin sak och knyta bundsförvanter då hon ej släpps in i det manliga 

”rummet”. När det gäller just informella nätverk initierade Jean Lipman - Blumen begreppet 

homosocial reproduktion. Innebörden av detta begrepp är, att då män dominerar 
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organisationers maktpositioner, så bidrar det till att män identifierar sig med och väljer att 

orientera sig mot andra män. När dessa män har en liknande social bakgrund, utbildning och 

uppförandekod ses de som förutsägbara och förtroendeingivande. Människor med annan 

bakgrund med svårigheter att ta sig in i till exempel bolagsstyrelser eller moskéer blir ett 

uttryck för att de inte har rätt kompetens. Detta fenomen har även Charlotte Holgersson 

påvisat när det gäller rekrytering till just börsbolags vd-poster. Män identifierar sig med och 

orienterar sig mot andra män. Detta förhållningssätt ser till att bidra till att vidmakthålla 

könsordningen i dessa företag eller organisationer (Ericsson-Zetterquist et al, 2008, ss. 309-

310).  

 

Som jämförelse med imamdebatten vill jag kort nämna kvinnoprästfrågan i Sverige som 

löstes först 1979. En samvetsklausul, vars legala status var oklar, hade gett 

kvinnomotståndarna inom Svenska Kyrkan en möjlighet att neka kvinnor att bli präster. 

Denna klausul kunde tas bort genom Lagen för jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet (1979:1 118) då Svenska Kyrkan satt ihop med staten. Tidigare hade motståndarna 

till kvinnliga präster haft som motiv Första Korinthierbrevet 14:34, Kvinnan tige i 

församlingen men även den underordning som förespråkades i Timotheusbrevet 2:12 (NE, 

2013i).  

3.6 Kvinnliga ledare inom islam 

Kan då en kvinna ta ledarrollen i ett muslimskt samhälle? Under inläsningen till denna 

uppsats fann jag att det funnits muslimska kvinnor som nått ledarpositioner. Sheikh Hasina 

Wazed är nuvarande Premiärminister i Bangladesh och Megawati Sukarnoputri var president i 

Indonesien under åren 2001-2004 (Ledande muslimska kvinnor) . I den islamska republiken 

Pakistan var Benazir Bhutto, 1953–2007, premiärminister mellan 1988–90 och 1993–97. 

Bhutto hade studerat samhällsvetenskap i Oxford och vid Harvard. År 1988 ledde hon sitt 

parti Pakistan People's Party (PPP) till valseger . Endast 35 år gammal blev hon 

premiärminister, den första kvinnliga i ett muslimskt land, ett land som stått under stark 

islamsk retorik och symbolik. Hon blev dock tvungen att följa den inslagna vägen om 

islamisering och gifte sig genom ett arrangerat äktenskap och efter valet gjorde hon en 

vallfärd, umra. Hon var dock fast i det tidigare systemet och kunde t.ex. inte ta fram reformer 

som skulle kunna gynna kvinnor (Esposito 2001: 258-259). I Turkiet, som är världens enda 

sekulariserade islamska stat, var Tansu Ciller, född 1945, turkisk politiker och 

nationalekonom. Hon hade delvis fått sin utbildning i USA och är professor i 
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nationalekonomi. Hon blev så sent som 1990 medlem av Den rätta vägens parti (DYP) och 

medlem av parlamentet 1991. År 1993 efterträdde Çiller Suleyman Demirel både som 

partiledare för DYP och som premiärminister. Hon blev då den första kvinnan i Turkiets 

historia på dessa poster. Hon var premiärminister till 1996 och vice premiärminister och 

utrikesminister 1996–97 (NE, 2013j). 

Dessa fyra kvinnor visar på det moment 22 som finns inom islam men även inom andra 

kulturer – i Sverige har vi fortfarande inte fått någon svensk kvinnlig statsminister ännu – vi 

som betraktas som det mest jämlika och jämställda landet i världen.  
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4 Diskussion 

Det jag slås av när det gäller den litteratur som jag läst inför att skriva denna uppsats är att den 

antingen utgår från den essensialistiska eller den hermeneutiska förståelsehorisonten. 

Forskarna utgår från sitt eget ursprung inom religionen men också med ett västerländskt 

perspektiv, till exempel Esposito och Wadud, ett perspektiv de försöker ursäkta för att framstå 

som ”riktiga” muslimer men också för att förklara religionen positivt i det västerländska 

samhället. De akademiska papers som jag funnit som källor visar även de på att de är färgade 

av sin nationalitet och identitet. Khariroh som vänder sig emot det sekulära, västerländska 

tänkandet men som i sin uppsats ändå förmedlar att det är ett patriarkaliskt system som 

hindrar kvinnor från att få full delaktighet i sin religion. Khariroh ser dock positivt på de kyai 

som diskuterar kvinnofrågorna men som ändå vägrar införa jämställdhet i praktiken som till 

exempel kvinnans rätt till sin egen kropp, att få deltaga i khutbah och att få samma möjlighet 

att få komma nära Allah som männen.  Jag upplever att författarna försöker se sin religion 

mer positivt än neutralt och att det finns ambivalens i att ifrågasätta densamma - kanske för att 

de då även ifrågasätter sig själv och sin egen tro. 

Då jag själv betraktar islam med strukturella ögon så upplever jag att båda religionerna 

försöker och har försökt utesluta halva befolkningen, kvinnorna, med enstaka bibelkapitel 

eller suror som stödjer deras sak. Feministerna å andra sidan får svårt att bortförklara samma 

bibelkapitel och suror vilket gör frågan speciell och diskutabel. En annan del som 

framkommer genom uppsatsen är att ju fler kvinnor som blir utbildade och kritiskt granskar 

sin verklighet desto mer ifrågasätts rådande strukturer.  

Det jag genom detta arbete fått fram är att det finns kvinnor som skulle kunna bli ledare 

alternativt imamer om vi endast ser till de ”formella” kraven det vill säga utbildning och stor 

kunskap om islam. Amina Wadud är en av flera kvinnor som uppfyller kravet. Det som talar 

emot att kvinnor kommer lyckas bli imamer i en församling, är att ett flertal församlingar har 

som krav att de fått en ”licens” från, muslimska länder - en värld där männen styr och där 

kvinnor inte kan ta sig en plats i moskéerna då kvinnorna hålls utanför -det vill säga att det 

verkar handla mer om strukturella och patriarkaliska fenomen än religiösa.  

I uppsatsen har också den mångfald av betydelser presenteras som finns när det gäller khutbah 

och titlar på den som leder khutbah. Det finns ingen homogenitet vilket bör öppna för 

omtolkning av ledarskapet då kvinnor är en del av samhället. Jag uppfattar dock att frågan om 

jämställdhet förts upp på den muslimska agendan och att den diskuteras högljutt vilket är ett 

tecken på att även den religiösa eliten måste ta diskussionen.  

https://www.google.com/search?hl=sv&tbo=d&rlz=1C1SKPL_enAT413SE434&spell=1&q=patriarkaliskt&sa=X&ei=uCXsUMPZG8jJ4ASD94GIAg&ved=0CDAQvwUoAA
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Jag anser att det finns en reell möjlighet för kvinnor som önskar bli imam både i västvärlden 

och i muslimska länder vilket denna uppsats visat på. Det finns en progressiv rörelse inom 

islam som vill skynda på denna process även om den stöter på motstånd, där både män och 

kvinnor vill återgå till den rena islam som är för jämställdhet mellan könen byggd endast på 

Koranen. För att lyckas måste dock den manliga traditionella och kulturella dominansen 

brytas och kanske kan Indonesien bli föregångsland när det gäller kvinnor som leder khutbah. 

Idag finns det fruar och döttrar till progressiva kyais som leder bön för kvinnor och enstaka 

manliga studenter. Här kan grunden vara lagd för att fler kvinnor kommer kunna leda khutbah 

i framtiden.   

Under min fördjupning om Indonesien fann jag det märkligt att en katolsk organisation, 

Cordaid, hade som syfte att stötta muslimska kvinnor att ta ledande roller inom islam. Detta 

fick mig att fundera på vilka argument som katolska kyrkan använder för att utesluta kvinnor 

som präster. Finns det liknande strukturer inom katolicismen som inom islam som stänger ute 

halva befolkningen från att leda församlingar? Vilka argument stödjer sig den katolska kyrkan 

på? Detta blir mitt förslag till ny forskning angående kvinnor som böneledare. 
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5 Sammanfattning 

Jag hade tre primära frågeställningar som jag utgick från när jag började min undersökning 

om det fanns några kvinnor som leder khutba i västerländsk och muslimsk kontext. Den första 

frågan handlade om vad Koranen säger om kvinnans ställning inom islam. Genom uppsatsen 

har jag kunnat påvisa att Koranen säger att män och kvinnor är lika mycket värda inför Allah.  

Det finns dock en mängd olika mänskliga uppfattningar inom islam om vad som är den 

”enda”, den ”sanna” och den ”rätta” tron och därför diskuteras frågan om kvinnans ställning 

främst genom sura 4:34. Det finns inget entydigt svar om hur suran ska tolkas. Suran tolkas 

generellt av den stora massan som en kvinnlig underordning. Feministerna vill dock föra in en 

annan tolkning då de idag i stort är självförsörjande och anser att underordningstolkningar var 

förlegade redan under Muhammeds tid och att profetens åsikter grundades på uppenbarelsen 

som gav kvinnor en stark ställning inom islam.  

Den andra frågan jag valde att undersöka var vad det innebär att vara böneledare ,imam, inom 

islam under khutbah, fredagsbönen. Mitt mål var att finna vilka argument och resonemang 

som det fanns presenterat för eller emot att kvinnor skulle kunna verka som böneledare. 

Fredagsbönen är central i muslimsk tro då det är en kollektiv bön där sociala och politiska 

frågor förkunnas av en predikant och att det som predikas får direkt påverkan i familjer och 

samhälle. När människorna samlas för khutbah befästs att män och kvinnor är lika inför Gud, 

den rike och den fattige står sida vid sida.  Det finns dock en tradition och kultur som säger att 

det endast är män som kan stå framför församlingen och leda bön. Det största argumentet mot 

kvinnor som leder khutbah är att de sägs förleda männen sexuellt och att männen då inte 

fokuserar på bönen vilket skulle göra den ogiltig inför Allah. De kvinnliga förespråkarna 

hävdar att detta praktiska problem kan lösas med skynken eller att den kvinnliga imamens ord 

leds med högtalare till de män som deltager i khutbah. Diskussionen handlar också om vad 

Muhammed avsåg med kvinnligt ledarskap där Um Waraqa används som exempel för båda 

sidorna men där diskussionen förskjuts till att finna inom vilket sammanhang hon fick leda, i 

sitt eget hushåll eller i samhället i stort. I uppsatsen har jag också påvisat att de olika 

rättskolorna har olika uppfattning om kvinnor får leda bön eller ej.  

Min tredje fråga handlade om vilka argument som talar för och emot kvinnliga böneledare i 

de två kontexterna som jag valt att undersöka och om det finns någon retorisk skillnad. De 

kvinnliga muslimska feministerna, som redovisats i uppsatsen, är västerländska konvertiter 

med en hög akademisk västerländsk utbildning inom islam. Detta är positivt för att våga 
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utmana etablissemanget med god kännedom om islam inom det muslimska samhället men det 

blir också till deras nackdel då de betraktas mer som västerländska än muslimer. De kliver 

utanför den tilldelade traditionella och kulturella normen. De muslimska feministerna består 

även de av akademiker och som framförts i uppsatsen ger inte endast stora kunskaper i sharia, 

Koranen eller sunna nyckeln till ledarskapet och möjligheten att leda khutbah - det krävs ett 

personligt nätverk med prominenta manliga ledare som kan styrkas långt tillbaka i tiden. 

Detta blir ett svårt hinder att överbrygga då kvinnorna inte släpps in moskén för att kunna 

nätverka på lika villkor. För de muslimska kvinnorna som försöker ta en ledande roll gäller 

det att använda en retorik byggd på Koranen och som en kvinnlig ledare för en pesantren 

sade, det gäller att påvisa jämställdhet inför Gud och inte ställa oss emot männen. 

Uppfattningen från kvinnorna i Indonesien är att västerländsk feminism bygger på ett 

västerländskt fenomen som ställer sig mot män och där den pekar ut män som roten till att alla 

kvinnor lider och att det är ett verktyg från väst för att förinta islam. Samtidigt sägs det i 

litteraturen att framgången för kvinnliga böneledare i Indonesien är att det finns lagstiftat om 

jämställdhet som gör att de kan ta upp diskussionen med de lärda männen. Jag tycker mig inte 

få fram en renodlad skillnad mellan västerländsk feminism och inom muslimsk feminism 

genom denna uppsats då båda kontexterna använder sig av nationell lagstiftning och Koranens 

exegetik för att uppnå målet att kvinnor ska kunna leda khutbah.  

Strukturella hinder har diskuterats i uppsatsen för den minoritet, som i det här fallet är 

muslimska kvinnor som vill leda khutbah. Forskaren Rosabeth Moss Kanter visar på tre 

strukturer när det gäller kvinnors möjlighet eller snarare oförmåga att nå chefspositioner. 

Möjlighetsstrukturen; denna struktur innebär att det är människans position i organisationen 

som ger dem olika möjligheter att avancera vidare. Maktstrukturen; enligt Kanter ses 

kvinnliga chefer som synnerligen auktoritära. Anledningen till detta menar Kanter, är att 

kvinnan inte har möjlighet att utöva sin makt eller bilda allianser då hon är en minoritet. Inom 

islam förekommer hot från män mot de kvinnor som tagit rollen som imam. 

Frekvensstrukturen; denna struktur behandlar antalets betydelse det vill säga det spelar roll 

hur många män och kvinnor det finns på en arbetsplats. Enligt Kanters definition är en 

minoritet mindre än 15 % och detta gör att minoritet ses som representant för sin kategori 

eller som en symbol.  

I en grupp som endast består av en sorts medlemmar tas den gemensamma kulturen för given. 

Om en utomstående kommer in i gruppen tenderar det att stärka majoritetens kultur för att 

gränserna skall vara intakta. Gruppens medlemmar blir mer lika eftersom avvikaren är olik- 
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detta skulle kunna förklara att flertalet muslimska män, men även kvinnor som är mot de 

kvinnor som försöker positionera sig i en ledande position, gör att den kvinnliga imamen får 

klä skott för förtryck. Avvikaren kan komma att avkrävas olika lojalitetstester för att visa sin 

tacksamhet mot gruppen.  

För att lyckas och erhålla en ledarposition behöver personen alltså andra vägar än sina egna 

meriter. De ”formella” krav som finns för att bli imam har inte med kön att göra, även om 

flertalet muslimer gjort det till en könsfråga på båda sidorna. Många av de muslimska 

kvinnorna som gör anspråk på titeln imam har dessutom lång och gedigen utbildning inom 

islam, både teologiskt såväl som om sharia. Kanters strukturella hinder påvisar att kvinnor 

som är i minoritet högre upp i hierarkin gör dem synliga som medlemmar av en särskild 

kategori med risk att bli behandlade som symboler och inte som individer. Kanter visar också 

att kvinnorna har svårare att få tillträde till viktiga informella miljöer då de saknar 

nätverkskontakter. Detta blir mycket tydligt inom islam där man vill hålla isär kvinnor och 

män som subjekt, både utanför sin primärfamilj men även inom den, vilket gör att de kvinnor 

som önskar leda en församling inte har möjlighet att tala för sin sak och knyta bundsförvanter 

då hon ej släpps in i det manliga ”rummet”. När det gäller just informella nätverk initierade 

Jean Lipman - Blumen begreppet homosocial reproduktion. Innebörden av detta begrepp är, 

att då män dominerar organisationers maktpositioner, så bidrar det till att män identifierar sig 

med och väljer att orientera sig mot andra män. När dessa män har en liknande social 

bakgrund, utbildning och uppförandekod ses de som förutsägbara och förtroendeingivande. 

Människor med annan bakgrund med svårigheter att ta sig in i till exempel moskéer blir ett 

uttryck för att de inte har rätt kompetens. 

Uppsatsen visar på att det finns tre framträdande framgångsfaktorer för de kvinnor som hittills 

lett khutbah. För det första måste de ha en gedigen kunskap om Koranen, sharia och 

haditherna. För det andra måste det finnas en lagstiftning som trycker på jämställdhet i de 

länder de kvinnliga böneledarna vill verka i och för det tredje måste de kvinnliga imamerna ha 

stöd av progressiva män som för fram dem som ledare. 
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