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Abstrakt 
Syftet med denna C-uppsats är att undersöka historiken bakom bildandet av Muslimska 

brödraskapet i Egypten 1928. Vidare är syftet att undersöka vilka religiösa och politiska 

budskap Muslimska brödraskapet hade, och hur detta har utvecklats över tid, samt vilka 

strategier man haft.  

För att undersöka detta har jag använt mig av sekundärkällor från olika ämnesexperter som 

t.ex. professor John L. Esposito och islamologen Jan Hjärpe. Undersökningen till den 

historiska bakgrunden är fokuserad på islamismens framväxt i samband med den europeiska 

imperialismen. Muslimska brödraskapets religiösa och politiska budskap och hur dessa 

förändrats över tid, samt vilka strategier man haft, kommer att presenteras i olika teman. 

Undersökningen visar att den europeiska imperialismen, och framförallt den brittiska i 

Egypten, har haft stor betydelse för bildandet av Muslimska brödraskapet och dess religiösa 

och politiska budskap. Undersökningen visar dock också att islam genom tiderna varit en 

föränderlig religion som blivit anpassad efter tid och plats. Viktiga islamiska reformatörer, 

som exempelvis al-Afghani, har också haft stor betydelse för olika islamistiska organisationer 

som exempelvis Muslimska brödraskapet. Undersökningen visar att även Muslimska 

brödraskapet har förändrats över tid. Ett exempel på detta är att man gått från att vara en 

organisation som såg våld som en oppositionell metod, till att bli en fredlig organisation som 

fått politisk maktposition.  
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1. Inledning 

I det första fria presidentvalet i Egypten 2012, efter revolutionen 2011 där Mubarak störtades, 

vann det islamistiska Muslimska brödraskapets kandidat Muhammed Mursi mot den förra 

premiärministern Ahmed Shafiq. Islamismen har varit på stark frammarsch i Mellanöstern 

under lång tid. Den här C-uppsatsen kommer att ge en bild av historiken bakom den 

islamistiska idén och bildandet av Muslimska brödraskapet med fokus på Egypten. Uppsatsen 

har ett historiskt och nutidshistoriskt perspektiv och kommer inte gå in på vad som händer i 

nutid under president Mursi och vad som skulle kunna hända i framtiden. Uppsatsen kan 

däremot vara till hjälp för att få en förståelse för nutida ställningstaganden, händelser och 

problem samt för att kunna förutspå framtida händelser.  

1.1 Syfte  
Uppsatsen kommer att ge en inblick i varför Muslimska brödraskapet har fått de religiösa och 

politiska åsikter som man har och hur detta förändrats över tid. Uppsatsen kommer dels att ge 

en bild över den kronologiska utvecklingen i Egypten före och efter bildandet av Muslimska 

brödraskapet 1928, men också studera Muslimska brödraskapets ställningstaganden i olika 

teman som Shariá (islamisk rätt), demokrati, ekonomi och jämställdhet mellan man och 

kvinna.    

1.2 Frågeställningar 
Vad är de bakomliggande orsakerna till Muslimska brödraskapets idéer och att de bildades i 

Egypten 1928? 

Vad är Muslimska brödraskapet? 

Vad var deras ursprungliga politiska och religiösa budskap och varför hade man dessa 

budskap? 

Vad har Muslimska brödraskapet haft för strategier för att sprida sitt budskap och varför har 

man blivit framgångsrika med detta? 

Har budskapen förändrats över tid fram till nutid? Varför/varför inte i så fall?  

1.3 Metod 
Metoden jag har använt mig av för att besvara mina frågeställningar är en facklitteraturstudie. 

Författarna är utbildade och erkänt skickliga forskare. Mina källor är sekundärkällor. Jag har 

inte själv studerat originalkällorna från aktuell tid eller själv gått in och studerat vad som 

verkligen står i Koranen och hadither i Sunnan. På så vis är jag beroende av de tolkningar och 

slutsatser som mitt urval av forskare och källor ger när jag besvarar mina frågställningar. Min 

grundläggande tanke, när jag gjorde mitt urval av källor, är att källorna ska kunna komplettera 

men också bekräfta varandras slutsatser när jag besvarar mina frågeställningar. Min metod för 

att besvara frågorna är dels historiskt kronologisk, men också tematisk. Min undersökning ska 

främst ses som en kvalitativ studie. Frågorna är av sådan art att man inte kan besvara dem 
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genom att bara samla in en massa data, utan det krävs att man gör en kvalitativ kronologisk 

och tematisk djupstudie där olika teman, som t.ex. Shariá, tillsammans ska kunna ge en 

helhetsbild. Undersökningen hade dock kunnat gå ännu mer på djupet om jag t.ex. bara valt 

att studera någon av mina frågeställningar. Risken är dock då att helhetsförståelsen gått 

förlorad eftersom frågeställningarna hör ihop med varandra. Delvis är min undersökning 

också kvantitativ eftersom jag gjort en avgränsning, genom att göra ett urval av teman, som 

jag kopplar till mina frågeställningar.   

1.3.1 Validitet och reliabilitet 
En undersökning ska alltid sträva efter att ha så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 

Torsten Thurén, som är docent vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

vid Stockholms universitet, skriver att validitet innebär att man verkligen undersöker det som 

man har som avsikt att undersöka, medan reliabilitet innebär att man utför undersökningen på 

rätt sätt. I positivistisk forskning, som är mer kvantitativ av sin art, innebär en hög reliabilitet 

att två olika forskare ska komma fram till samma resultat utifrån samma material.
1
 I ett 

naturvetenskapligt experiment eller i en statistisk undersökning är detta ofta ett grundläggande 

krav för att säkerställa undersökningens reliabilitet. I en facklitteraturstudie blir det enligt min 

syn lite mer komplext. Den valda litteraturens utgångspunkter är inte exakt den samma som 

mina frågeställningar. Däremot berör den valda litteraturen sådant som hänger ihop med mina 

frågeställningar. Det blir ändå uppenbarligen så att denna form av studie kräver en tolkning 

hur den aktuella informationen hör ihop med frågeställningarna, och denna tolkning skulle 

kunna göras på ett annat sätt än den tolkning jag gör.  

Conny Svenning, som är docent vid Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, skriver 

att validitet kan uppdelas mellan inre och yttre. Den inre validiteten hör ihop med hur 

forskaren lägger upp undersökningen, och vad man konkret studerar, för att t.ex. kunna 

besvara sina frågeställningar. Den inre validiteten handlar om att undersökningens olika delar 

måste kunna mäta det man har för avsikt att mäta. Den yttre validiteten handlar om förmågan 

att kunna dra mer generella slutsatser utifrån det undersökningen visar.
2
 I min undersökning 

utgår jag ibland från generella teorier, och förklaringar kring olika tolkningar av islam, för att 

kunna dra slutsatser kring Muslimska brödraskapet i Egypten. Jag utgår från det generella, för 

att kunna göra mina specifika slutsatser om Muslimska brödraskapet, snarare än att jag drar 

generella slutsatser om t.ex. islamism utifrån min specifika undersökning om Muslimska 

brödraskapet. Därför blir den inre validiteten mer relevant i min undersökning. Denna C-

uppsats skulle dock kunna användas som en av flera källor i en mer generell studie kring 

islamismens utveckling i Mellanöstern.  

En god reliabilitet bygger till stor del på vilket urval av källor och perspektiv man gjort. Jag 

har använt mig av sju olika facklitteraturkällor som kan ge djup och bredd kring mina 

frågeställningar, samt som både kan komplettera och bekräfta varandra. Man skulle kunna få 

en högre reliabilitet om man haft fler källor som kunnat bekräfta och komplettera varandra. 

                                                           
1
 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 1999, sid. 22.  

2
 Svenning, Conny, Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, 1999, sid. 60-62. 
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En brist i min metod är att jag i vissa teman (t.ex. jämställdhet och islamisk ekonomi) bara har 

en källa som diskuterar frågan mer på djupet, medan de andra bara översiktligt går in på 

området och inte tillför något nytt. Det hade varit intressant att i högre omfattning jämfört 

källorna än vad jag har gjort. En brist i min undersökning är att jag inte använt Michael 

Nordberg kapitel Mannen, kvinnan, familjen ur boken Profetens folk när jag redovisat temat 

jämställdhet utan nästan uteslutligen använt mig av två böcker av Jan Hjärpe (mer om detta 

under rubriken Material). Genom att lägga ner mer tid på materialinsamling hade jag i högre 

omfattning kunnat jämföra olika författare i olika teman. Min bild är att mitt urval av källor i 

stort har en liknande syn. Det hade varit intressant om jag även hittat källor med författare 

som har en avvikande uppfattning. I många frågor har jag dock uppfattningen att forskningen 

har en överensstämmande bild.  

En riktig djup vetenskaplig studie, med hög reliabilitet om Muslimska brödraskapet, hade 

troligen krävts flera år för många forskare att genomdriva med tillgång till ett bra 

primärmaterial. Den litteratur som jag studerat är dock skriven av forskare som har kunnat 

ägna sig lång tid för att studera ämnet. Det jag främst gjort är att presentera delar av det 

rådande forskningsläget snarare än att tillföra ny vetenskaplig fakta. Jag kommer dock fram 

till slutsatser och värderingar utifrån detta material. Materialet sätts också delvis in i en ny 

kontext eftersom undersökningen utgår ifrån mina specifika frågeställningar. 

1.3.2 Positivism och/eller hermeneutik som metod  
Att dra slutsatser om vad Muslimska brödraskapet gjort, vilka åsikter man har och hur man 

motiverar dessa, går att göra med en positivistisk metod. Den positivistiska metoden utgår 

ifrån att forskaren är en utomstående objektiv betraktare, som utan att blanda in egna känslor 

och åsikter gör sinneliga observationer samt logiska slutsatser som t.ex. deduktion. Torsten 

Thurén skriver att utifrån en annan humanistisk tolkningsmetod, hermeneutik, finns dock ett 

problem med den positivistiska metoden. Den positivistiska forskningen tar inte hänsyn till 

människors känslor. Mänskliga tankar, problematik och händelseförlopp behöver inte alltid 

vara logiska, och det är inte alltid man kan ta reda på sanningen genom observation. Enligt 

hermeneutiken är det viktigt att den humanistiska forskaren dessutom kan sätta sig in i andra 

människors tankar och känslor (introspektion), för att därmed kunna förstå hur andra 

människor upplever och känner i en viss situation (inkännande empati).
3
  För att kunna förstå 

fullt ut hur människor kan dras till religiösa övertygelser behövs troligen även en 

hermeneutikisk forskningsmetodik. I min undersökning är det t.ex. av stor vik att få en 

förståelse för muslimers känslor i samband med den europeiska imperialismen. För att få en 

full förståelse för varför Muslimska brödraskapet har haft de religiösa och politiska åsikter 

som man haft och hur dessa formats, samt varför man lockat många människor med sitt 

budskap, så behövs det Torsten Thurén kallar introspektion och inkännande empati. Därmed 

inte sagt att man inte kan göra objektiva och logiska slutsatser ändå. Objektivitet kan dock 

bygga på att man som forskare lyfter fram olika perspektiv. Frågan är om det finns någon som 

kan vara helt neutralt objektiv i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.  

                                                           
3
 Thurén, 1999, sid 23+45-46. 
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Torsten Thurén skriver att det länge funnits en motställning mellan de som förespråkar 

positivism och de som föredrar hermeneutik inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Enligt Torsten Thurén är det dock inga problem att kombinera dessa två metoder, 

och det är den utgångspunkten jag har i min undersökning.
4
 

1.3.3 Avgränsning  
Validiteten i min undersökning bygger på att mitt urval av teman hör ihop med mina 

frågeställningar. Genom att läsa på om ämnet, av olika forskare, så har det hjälpt mig att 

inrikta mig på de teman som jag anser vara de mest centrala. Därmed inte sagt att det inte 

finns andra infallsvinklar som hade varit intressant att studera. För att få en struktur på 

uppsatsen har jag dock valt att göra ett urval av teman som jag studerat över tid. Det samma 

gäller val av perspektiv. Jag har valt att använda mig av ett aktörsperspektiv, samt ett 

strukturellt perspektiv, eftersom att dessa ofta kompletterar varandra. Aktörers handlade och 

synpunkter formas av rådande strukturer i samhället medan strukturer, framförallt på längre 

sikt, kan förändras av olika aktörers idéer. Det blir naturligt att även använda sig av materiellt 

och ideologiskt perspektiv. Det finns ekonomiska och ideologiska strukturer, och aktörer kan 

styras av både ekonomiska och ideologiska skäl.  

För att studera frågorna; ”Vad är de bakomliggande orsakerna till Muslimska brödraskapets 

idéer och att de bildades i Egypten 1928?”, ”Vad är Muslimska brödraskapet?” och ”Vad var 

deras ursprungliga politiska och religiösa budskap och varför hade man dessa budskap?”, har 

jag till stor del valt att titta närmare på imperialismen. Jag studerar imperialismen delvis som 

övergripande strukturellt fenomen, med huvudfokus på den senare delen av 1800-tal och 

1900-tal. Det som framförallt studeras är hur de imperialistiska brittiska och till viss del 

franska aktörerna agerade i dagens Egypten, och hur detta formade den religiösa, politiska och 

sociala situation, samt åsikter, som låg till grund för bildandet av Muslimska brödraskapet i 

bland annat Egypten. Eftersom Muslimska brödraskapet sågs som en fundamentalistisk 

islamistisk organisation, så är det centralt att även studera vad detta innebär både generellt, 

men också specifikt för Muslimska brödraskapet i olika frågor. Uppsatsen lyfter även fram 

den islamiska väckelserörelsen, framförallt under 1700-talet, samt viktiga aktörer som varit 

viktiga inspiratörer för islamismen, och hur de specifikt inspirerat Muslimska brödraskapets 

grundare i Egypten al-Banna. Jag har valt att lyfta fram de tre aktörer som mina källor lyfter 

fram som de viktigaste, nämligen al-Afghani, Abduh och Rida. För att få en bild om 

Muslimska brödraskapet ställningstaganden i olika frågor, blir det också viktigt att få en bild 

av deras syn på Shariá (islamisk rätt), samt synen på konservativ, sekulär och modernistisk 

islam. Muslimska brödraskapets syn på Shariá ligger i sin tur som grund för deras syn på 

demokrati, ekonomi, jämställdhet och vetenskap. Vidare studeras Muslimska brödraskapets 

syn på den sekulära västerländska liberalismen, samt den marxistiska synen som var viktig 

under Kalla kriget.  

På frågan; ”Har budskapen förändrats över tid fram till nutid? Varför/varför inte i så fall?”, 

studerar jag till stora delar samma fokuspunkter (teman) för att kunna göra en jämförelse, men 

                                                           
4
 Thurén, 1999, sid. 90.  
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man får följa detta kronologiskt längre fram i tiden. Vissa förändringar får dock göras. Istället 

för den brittiska imperialismen blir Kalla kriget och olika egyptiska ledares politik, som 

Nasser, Sadat och Mubarak, viktigt att studera. Eftersom upplägget både är kronologiskt och 

tematiskt, kommer den ursprungliga synen på en viss fråga och den utveckling som sker ofta 

behandlas under samma rubrik. Vissa teman som demokrati återkommer jag dock till flera 

gånger i uppsatsen under olika rubriker.  

Även när man undersöker frågan; ”Vad har Muslimska brödraskapet haft för strategier för att 

sprida sitt budskap och varför har man blivit framgångsrika med detta?”, så är det av stor vikt 

att kunna följa den kronologiska utvecklingen för att se vilka strategier som varit desamma, 

samt vilka som förändrats beroende på yttre förutsättningar. Muslimska brödraskapet i 

Egypten har på många vis varit beroende av vilken acceptans de fått från folket och den 

politiska makten, och i vilken grad de utsatts för politisk förföljelse. Svaret på frågan finns 

under olika rubriker.  

1.4 Struktur 
Strukturen i uppsatsen är viktigt för att få en god validitet men också för en god reliabilitet. 

Det har på många vis varit problematiskt att hitta en bra struktur. Dels beror detta på att 

frågorna går in i varandra, så det har varit svårt att svara på en fråga i taget. Det har också 

varit svårt att göra en helt tematisk undersökning, utifrån de olika fokuspunkterna, eftersom 

de olika punkterna hör ihop, inte minst eftersom Muslimska brödraskapet har en holistisk syn 

där samhälle, politik och religion inte ska särskiljas. Mina frågeställningar kräver en historisk 

kronologi, och samtidigt krävs en tematisering för att fokusera på det väsentliga och kunna 

tydliggöra förändringar. Tanken är att sammanfattningen på slutet ska förtydliga svaret på de 

olika frågeställningarna för läsaren, eftersom svaret på en fråga kan stå på många olika ställen 

i själva uppsatsen. Min grundläggande struktur för att få en god validitet och reliabilitet har 

därför blivit följande. 

1. Historiska bakgrunden, bakomliggande orsaker till Muslimska brödraskapets idéer 

före Muslimska brödraskapet bildades i Egypten 1928. 

2. Bildandet av Muslimska brödraskapet, deras politiska och religiösa syn och strategi, 

samt hur detta visar sig och förändras genom historien i Egypten fram till nutid.  

3. Sammanfattande slutsatser.   

1.5 Material  
Min huvudkälla är Islam – Den raka vägen som utgavs 2011. Boken är skriven av professor 

John L. Esposito vid Georgetown University, USA. I boken har Esposito gjort en översiktlig 

presentation av islams historia. Källan har varit en bra grund för att få en övergripande 

kronologisk uppfattning, och en övergripande bild över Muslimska brödraskapets politiska 

och religiösa budskap, samt strategier för att växa sig starka. Esposito lyfter både fram viktiga 

aktörer och bakomliggande strukturer i samhället. Boken är användbar för att få en 

grundläggande förståelse både för sociala och ekonomiska drivkrafter, samt ideologiska.  
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Även professor Leif Stenbergs kapitel Islamismens idéhistoria, ur boken Med gudomlig 

auktoritet från 2004, har varit användbar för att kunna få en övergripande bild av historiken 

bakom islamismen och bildandet av Muslimska brödraskapet. Leif Stenberg är verksam på 

avdelningen för studier av Mellanöstern på Lunds universitet.  

Hamdi Hassans (expert på egyptisk politik) och Susanne Olssons kapitel Islamiseringen i 

dagens Egypten, ur boken Islam och politik från 2011, har varit användbar som komplement 

till Esposito för att få en bild av hur Muslimska brödraskapet utvecklats i Egypten framförallt 

under senare tid. Susanne Olsson är docent i religionsvetenskap med inriktning islamologi vid 

Södertörns högskola.  

För att kunna få en djupare förståelse för den brittiska imperialismen, och hur denna 

påverkade Egypten, har jag använt mig av boken Imperiets skugga (2011 års upplaga) som är 

skriven av professor John Newsinger som undervisar vid Bath Spa University i England. Den 

information jag hämtat är främst skriven ur ett strukturellt marxistiskt materialistiskt 

perspektiv.  

För att få en djupare förståelse för synen på Shariá (islamisk rätt), än den John L. Esposito 

ger, har jag använt mig av boken Profetens folks som är skriven av Michael Nordberg 1988. 

Michael Nordberg har verkat som docent i historia vid Stockholms universitet. Även Jan 

Hjärpes bok, Politisk islam från 1983, har varit en viktig källa inom temat Shariá. Boken 

Politisk islam har även varit användbar för att kunna ge en fördjupad bild av islamisk 

ekonomi och jämställdhet som hör ihop med synen på Shariá. För att få en mer sentida bild av 

synen på jämställdhet har jag även använt mig av Jan Hjärpes bok Förändringens vind från 

2009. I sina böcker försöker Jan Hjärpe ge läsaren en förståelse för olika islamiska perspektiv, 

men han för även in ett västerländskt mer liberalt sekulärt perspektiv i sin analys. Jan Hjärpe 

är islamolog och professor vid Lunds universitet.  

1.6 Källkritik 
John L. Esposito, Leif Stenberg, Hamdi Hassan, Susanne Olsson, John Newsinger, Michael 

Nordberg och Jan Hjärpe har det gemensamt att de alla är högt utbildade och erfarna 

respekterade forskare. Att använda dessa som källor ökar sannolikheten att faktauppgifter 

stämmer och att olika slutsatser bygger på en vetenskaplig grund.  

Arne Jarrick, som är professor i historia, och Johan Söderberg, som är professor i ekonomisk 

historia vid Stockholms universitet, skriver att enligt den weibullska källkritiska traditionen 

finns tre grundläggande krav som forskaren ska ta hänsyn till. Samtidskravet innebär att 

ursprungskällorna till en händelse helst ska ha tillkommit vid samma tid som själva 

händelsen. Det finns en stor risk att information försvinner eller ändras, om en händelse först 

förs vidare genom muntliga berättelser innan den skrivs ner. Forskaren kan använda sig av 

kvarlevor från den aktuella tiden. Ett domstolsprotokoll är t.ex. en kvarleva av vad som sades 

och beslutades i en rättegång. Däremot kan man inte se det som en kvarleva för vad som 

verkligen hände när brottet begicks. Då blir domstolsprotokollet en berättelse. Kravet på 

oberoende innebär att en källa får lägre självständigt värde om den i sin tur bygger på andra 

källor. Kravet på tendensfrihet innebär att forskaren måste säkerställa vilken vinkling källan 
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har. Nästan alla källor har sin subjektiva syn och har ofta haft som syfte att propagera för en 

viss sak. Forskaren måste avslöja detta för att kunna värdera hur man ska kunna använda 

informationen. Ytterligare ett krav är realitetskravet. Detta innebär att informationen måste 

verka logisk. Om en källa som uppfyller samtidskravet, är oberoende och inte har till syfte att 

vara propaganda, så kan det ändå vara logiskt felaktigt. Om ett gammalt dokument skulle 

hävda att ”häxorna red på kvastar”, så kan man i dag med säkerhet säga att det inte stämmer 

eftersom det bryter mot fysikens lagar.
5
 

Mina källor har i stort varit öppna med vem som säger vad och vad som är fakta och åsikt. 

Även forskare har dock sina uppfattningar som säkerligen kan påverka deras slutsatser. John 

Newsinger är t.ex. påverkad av den marxistiska materialistiska historiesynen. Eftersom jag 

använder mig av sekundärmaterial är mina källor beroende av många andra källor. Enligt den 

weibullska traditionen ger detta ett mindre självständigt värde. Detta behöver dock inte vara 

en nackdel. Mina källor har kunnat ta del av det aktuella forskningsläget och har blivit 

granskade av andra utbildade forskare. Därmed inte sagt att det inte kan förekomma 

feltolkningar när information går från forskare till forskare. Detta kan t.ex. ske när 

information ska översättas från ett språk till ett annat. Samtidskravet kan man ändå säga till 

stora delar kan uppfyllas om själva ursprungskällorna är från den aktuella perioden. Min 

uppsats har fokuserat på den senare historien där forskarna ofta har god tillgång till 

primärmaterial. Kravet på tendensfrihet och realitetskravet är mycket relevant när man 

studerar politiska uppfattningar, där ursprungskällorna ofta kan ha ett propagerande syfte. 

Särskilt viktigt kan det bli när den politiska uppfattningen bygger på en religiös övertygelse, 

som är fallet i den här undersökningen. Genom att välja utbildade forskare som källor, så ökar 

sannolikheten att dessa kriterier uppfylls.  

  

                                                           
5
 Jarrick, Arne & Söderberg, Johan, Praktisk historieteori, 1999, sid. 128-136. 
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2. Historisk bakgrund  
I detta kapitel kommer den historiska bakgrunden till bildandet av Muslimska brödraskapet i 

Egypten 1928 att presenteras. Under 600-talet bildade Profeten Muhammed och hans 

anhängare en ny religion som fick namnet islam. Huvudbudskapet i den nya religionen var en 

strikt monoteism. Man vände sig t.ex. emot den kristna treenigheten. Under de kommande 

århundradena expanderade det arabiska riket som hade islam som sin religion. Det arabiska 

riket kontrollerade hela Nordafrika och Mellanöstern samt stora delar av södra Europa. Påven 

i Rom kände sig hotad och detta var en av grundorsakerna till de kristna korstågen under 

slutet av 1000-talet och framåt. Motsättningen mellan islam och kristendom har alltså djupa 

historiska rötter. Kommande kapitel kommer att fokusera på 1700-talet och framåt. Under 

rubriken 1700-talets väckelserörelser behandlas de islamiska väckelserörelsernas frammarsch 

under 1700-talet som svar på en ny era av europeisk imperialism. Under nästkommande 

rubrik Islamiska konservativa, sekulära och modernister kommer skillnaden mellan dessa 

islamiska inriktningar förklaras. Under följande rubrik Imperialism och andra viktiga 

bakomliggande strukturer redovisas bakgrunden till imperialismen under 1800- och början av 

1900-talet samt andra bakomliggande strukturella orsaker till bildandet av islamistiska 

organisationer som t.ex. Muslimska brödraskapet. Därefter under rubriken Början till fransk 

och brittisk imperialism i Egypten redovisas den inledande fasen av fransk och brittisk 

imperialism i Egypten. Den nästkommande rubriken är Viktiga personer bakom Muslimska 

brödraskapets politiska och religiösa ideologi. Under denna rubrik presenteras olika viktiga 

personer som har haft betydelse för Muslimska brödraskapets religiösa och politiska 

grundsyn. Slutligen under rubriken Brittisk och fransk imperialism i Egypten från 1860- till 

1920-talet redovisas hur framförallt britterna lyckas stärka sitt ekonomiska och politiska 

inflytande i Egypten under denna period. 

2.1 1700-talets väckelserörelser 
Den muslimska kulturen i Mellanöstern hade under lång tid varit högstående kulturellt, 

vetenskapligt, ekonomiskt, politiskt och militärt. Under 1600- och 1700-talet började dock en 

stor tillbakagång ske. Det tidigare politiskt stabila väldet började lösas upp och stor inre 

splittring rådde. Tidigare hade den islamiska religionen varit en stark sammanlänkande kraft, 

men vidskepelse och en överdriven tro på ett förutbestämt öde hade, enligt John L. Esposito, 

förstört mycket av den positiva kraft den islamiska tron och religionsutövning haft. Samtidigt 

som den inre splittringen pågick stärktes det europeiska imperialistiska hotet allt mer, och 

denna gång skulle hotet på sikt bli större än under korstågens tid.
6
 Under slutet av 1400-talet 

och 1500-talet var portugiser och spanjorer de stora kolonisatörerna i framförallt Syd- och 

Mellanamerika. Under 1600-talet blev även holländarna en kolonial stormakt, och på 1700-

talet och 1800-talet blev Frankrike och Storbritannien de viktigaste aktörerna inte minst i 

Mellanöstern. Frankrike tog kontroll över Nordafrika och Storbritannien och Frankrike 

Arabien. Den muslimska världen hamnade under europeisk imperialism även i Sydasien och 

Sydostasien.
7
 

                                                           
6
 Esposito, John L., Islam den raka vägen, 2011, sid. 175.  

7
 Esposito, 2011, sid. 187. 
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Som svar på de inre och yttre hoten skedde en islamisk väckelserörelse i Mellanöstern under 

1700-talet. Dessa väckelserörelser ville reformera islam och bekämpa det man kallade ett 

socialt och moraliskt förfall. John L. Esposito skriver att väckelserörelserna ansåg att den 

politiska försvagade centralmakten, samt den militära och ekonomiska tillbakagången, inte 

främst skulle förklaras av ökad konkurrens från europeisk handel och industri. Kärnan i 

problematiken låg istället i det andliga och moraliska förfallet.  Väckelserörelserna hävdade 

att man övergivit den sanna läran. Fokus skulle nu åter ligga på den gudomliga andligheten, 

det vill säga att Gud står skild och över det materiella samt på Shariá (islamisk rätt). Även 

inom sufismen kom en ny våg som ställde sig bakom detta och tog avstånd från exempelvis 

tron på att Gud, naturen och universum är ett (panteism) som man menade fördärvat sufismen.  

John L. Esposito vill poängtera att reformism och väckelse inte var något nytt inom islam. 

Syftet har alltid varit att finna tillbaka till den rätta läran när man anser att man kommit på 

villovägar. Utgångspunkten för reformism och väckelse har alltid byggt på Koranen och 

Profeten Muhammed. Tajdid är ett muslimskt begrepp som betyder förnyelse. Man tror att det 

ska komma en förnyare (mujaddid) i början av varje århundrade som ska återuppbygga den 

rätta tron. Detta ses som nödvändigt eftersom samfund med tiden ofta avviker från den sanna 

”raka vägen”, d.v.s. Koranen och Sunna. Detta kan dels bero på att de styrande och dess 

institutioner ofta tolkar islam så det ska gynna deras eget intresse, och dels på yttre kulturell 

inverkan från t.ex. västerlandet. Väckelserörelsen fick en enorm religiös, politisk och 

revolutionär spridning i både Arabien, Afrika och Indien under 1700- och 1800-talet. Ur dessa 

väckelserörelser växte det sedan under 1800- och 1900-talet fram olika islamiska 

organisationer. Dessa hade islamiska svar både hur samhället skulle moderniseras samt hur 

den europeiska kolonisationen skulle bemötas. Dessa organisationer satte fart på det religiösa 

intresset, och blev på så vis en enande kraft, och har sedan påverkat kommande generationers 

syn fram till i dag. En av de mest kända av dessa islamiska organisationer som bildades är 

Muslimska brödraskapet, som denna uppsats kommer att fokusera på.
8
 

Den kanske mest kända väckelserörelsen under 1700-talet, som fått stor betydelse på senare 

organisationer, är den wahhabistiska rörelsen i Saudiarabien. Grundaren Abd al-Wahhab 

(1703-92) fokuserade på arabisk islam och den absoluta monoteismen. Al-Wahhab ansåg att 

det är bara den enda Guden som ska dyrkas. Enligt al-Wahhab var det muslimska samhället 

renlärligt under 600-talet. Tillsammans med den lokala stamhövdingen, Muhammed ibn Saud, 

skapades en religiös-politisk allians som fick stor maktpolitisk och religiös spridning. Sufiska 

och shiitiska heliga platser som t.ex. gravar förstördes och många shiiter fick sätta livet till.
9
 

2.2 Islamiska konservativa, sekulära och modernister 
John L. Esposito skriver att de konservativa inom islam menade att den muslimska världens 

underläge gentemot väst berodde på att man inte strikt följde islam och de gamla 

traditionerna. De konservativa ansåg att den muslimska världen inte bara blev angripna 

politiskt, militärt och ekonomiskt. Den kristna religionen och den västerländska kulturen och 

                                                           
8
 Esposito, 2011, sid. 175-178. 

9
 Esposito, 2011, sid. 178-180. 
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värderingarna sågs som ett minst lika stort hot eftersom det hotade den islamsiska tron och 

den kulturella identiteten. De konservativa förespråkade jihad (heligt krig) eller hijra 

(utvandring) för de muslimer som bodde i ett västerländskt styrt område. En tredje strategi var 

att isolera sig och vägra beblanda sig med västerlänningar.  

De som förespråkade sekularisering vände sig emot de konservativa. De sekulära menade att 

orsaken till att den muslimska världen tappade i styrka, i förhållande till väst, var att de 

muslimska samhällena styrdes för ålderdomligt. Istället ville man skapa moderna nationer, 

enligt västeuropeisk modell, där man skulle göra åtskillnad mellan religion och politik. 

Religionen skulle därmed bli en privat angelägenhet medan det offentliga livet, d.v.s. landets 

styre, rättssystem, militären och utbildningen skulle ha en ickereligiös utgångspunkt.  

Under 1800-talet och 1900-talet växte det fram andra modernistiska rörelser som också de 

kritiserade de konservativa. Man ville dock inte gå så långt som de sekulära. Dessa 

modernister ville visa att islam kunde hitta en egen väg för att bli moderna. Strategin var att 

utgå ifrån framgångsrika västerländska idéer och tekniker som man sedan anpassade så det 

skulle gå hand i hand med islam. Modernisterna lade huvudfokus på rätten och familjen 

eftersom dessa var och är centrala inom islam. Många regeringar i Arabien hade 

modernisterna som utgångspunkt när man skulle reformera samhället.
10

  

Min slutsats, utifrån John L. Espositos bok Islam den raka vägen, är att ur ett strukturellt 

materiellt perspektiv kan man förklara de framväxande islamiska modernistiska idéerna med 

den ekonomiska och maktpolitiska underlägsenheten gentemot väst. Den muslimska världen 

ville hitta ett sätt att bli lika framgångsrika, men utifrån sin religion och kultur. Enligt John L. 

Esposito har islam dock alltid varit reformistisk, och utifrån detta skulle man också kunna dra 

slutsatsen att de nya idéerna främst byggde på det man såg som moraliskt förfall inom den 

muslimska kulturen, och att den europeiska imperialismen var en stor orsak till detta. Ur ett 

ideologiskt perspektiv blir viljan att finna den sanna islam viktigare än ekonomin och 

maktpolitiska ambitioner. Säkerligen finns båda dessa utgångspunkter. För många inom 

väckelserörelsen var troligen den religiösa tron utgångspunkten, medan många regeringar 

troligen hade mer pragmatiska ekonomiska och maktpolitiska ställningstaganden. Under 

rubriken Brittisk och fransk imperialism i Egypten från 1860- till 1920-talet redovisas hur 

viktigt den egyptiska regeringen tyckte det var att modernisera landet under andra halvan av 

1800-talet, och där låg ekonomiska motiv bakom snarare än den religiösa tron. 

2.3 Imperialism och andra viktiga bakomliggande strukturer  
Imperialism kan ses som en viktig bakomliggande struktur till bildandet av islamistiska 

grupper som t.ex. Muslimska brödraskapet. Sett ur ett materiellt strukturellt perspektiv, kan 

man dra slutsatsen att den moderna västerländska imperialismen under 1800-talet, har 

kapitalismen och industrialiseringen som bakomliggande drivkrafter. Vinstintresset i 

kapitalismen driver fram en allt effektivare industrialisering, vilket i sin tur kräver nya 

marknader och råvaruleverantörer. Enligt framförallt marxistisk teori blir imperialism ett 

effektivt sätt för kapitalisterna att kunna ta kontrollen över de nya marknaderna. Ideologiska 
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 Esposito, 2011, sid. 186-189.  
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bakomliggande strukturer till europeisk imperialism, kan vara upplysningen och den 

vetenskapliga revolutionen. De viktigaste imperialistiska aktörerna under denna tid var 

Frankrike och Storbritannien. Dessa motiverade ofta sina imperialistiska ambitioner med att 

de tillhörde en överlägsen upplyst kultur. Dessa idéer hör också ihop med ett 

socialdarwinistiskt tänkande som på många vis är grunden för rasism. En annan viktig 

europeisk rådande strukturell ideologisk ordning, som också användes som motiv till 

imperialism, var kristendomen. Även om tankar kring upplysning, vetenskap och 

sekularisering vunnit framgång i väst, var kristendomen fortfarande en viktig aspekt. Man 

ansåg att kristendomen var en överlägsen religion som skulle spridas över världen. I Europa 

växte sig även nationalismen sig stark under 1800-talet. Nationalismen blev en viktig grund 

för tanken om den egna nationens storhet, som i sin tur blir viktigt för imperialistiska 

ambitioner. Nationalismen skulle dock också bli stark i Mellanöstern. Nationalismen blev 

nämligen tillsammans med islamismen drivande för de oppositionella krafterna mot de 

europeiska imperiemakterna i Mellanöstern. Kommande avsnitt handlar om hur Egypten 

påverkas av fransk och brittisk imperialism och vilken betydelse detta får för islamismens 

ökade roll och senare bildandet av Muslimska brödraskapet.  

2.4 Början till fransk och brittisk imperialism i Egypten  
Den moderna imperialistiska eran i Egypten kan man säga börjar när Napoleon erövrade 

landet 1798. Den franska framväxande imperiemakten hade, enligt Leif Stenberg, inte bara 

ekonomiska, politiska och militära skäl till sin erövring av Egypten. Frankrike hade under 

1700-talet genomgått en upplysning och en omfattande politisk revolution och nu hade man 

ambitioner att även ”civilisera” andra. Det fanns reformvänliga modernistiska islamiska 

grupper i Egypten under denna tid (se tidigare avsnitt). Grupper inom al-Azhar införde 

lärocenter för sunnitisk religionsutövning, och man var även positivt inställda till vetenskap 

och teknik från Europa. Kolonialmakten Frankrike införde även ett sekulärt skolsystem i 

Egypten.  

Frankrike förlorade kontrollen över Egypten efter en förlust mot en brittisk-osmansk styrka 

1801. Det europeiska inflytande kvarstod dock i Egypten. Mohammed Ali, som var en 

osmansk general, grep makten i Egypten 1805 och han skulle styra landet för lång tid 

framöver. Den religiösa eliten i Egypten kände sig hotad av att Ali införde ett nytt 

utbildningssystem och att han förespråkade vetenskap och teknologi från Europa. Den franska 

upplysningen spred sig till Egypten och andra arabiska länder genom översättning till arabiska 

av texter från bland annat Voltaire, Rousseau och Montesquieu.
11
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 Stenberg, Leif, 2004, Islamismens idéhistoria. Ingår i: Med gudomlig auktoritet – om religionen kraft i 
politiken.  
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2.5 Viktiga personer bakom Muslimska brödraskapets politiska och 

religiösa ideologi  
John L. Esposito skriver att Muslimska brödraskapet, som bildades 1928, är en islamistisk 

organisation som tillsammans med liknande sammanslutningar tog avstånd från tankar om 

sekularisering och västvänliga modernistiska ståndpunkter. Man stödde dock inte heller de 

konservativas uppfattning fullt ut. Precis som de konservativa var man emot att den 

muslimska världen skulle anpassa sig till väst, liksom att man var för att religiös ideologi 

skulle förenas med motstånd mot den västerländska makten, men samtidigt lyfte man fram 

behovet av modernisering och vikten av teknik och vetenskap. Var hade man då fått sina idéer 

ifrån? Sett ur ett aktörsperspektiv är de islamiska reformatorerna Al-Afghani, Abduh och Rida 

en viktig bakomliggande orsak. 

En viktig föregångare till Muslimska brödraskapet grunduppfattning är Jamal al-Din al-

Afghani (1838-97). Al-Afghani ville stärka det muslimska samhället och driva bort väst. Al-

Afghanis utgångspunkt var inte att förkasta västs framgångskoncept, tekniken och 

vetenskapen, utan istället lyfta fram islam som föregångare inom dessa områden. Al-Afghani 

utgick ifrån att islam är grunden för en bra vetenskaplig utveckling. Han menade att islam 

historiskt sett varit motorn för den vetenskapliga utvecklingen, och att detta varit 

huvudorsaken till islams tidigare expansion. Al-Afghani förespråkade en holistisk syn på 

islam. Allting hör ihop. Enligt al-Afghani är islam grunden för en god lagstiftning, styre, 

familjeliv, vetenskap och teknikutveckling. Islam skulle med andra ord genomsyra hela 

samhället och vara en del i moderniseringen. Islam skulle ses som förnuftets och 

vetenskapens religion. Al-Afghani lyfte fram att före islam hade araberna ingen vetenskap. 

Det var tack vare religionen som människor blev nyfikna på att undersöka hur världen 

fungerar. Enligt Al-Afghani finns det ingen motsättning mellan islam och vetenskap. 

Vetenskap handlar om att undersöka hur Guds skapelse fungerar. Al-Afghani skiljer sig från 

de konservativa även i synen på styret. Han ansåg det nödvändigt att begränsa härskarens 

makt genom att ha en tydlig konstitution och parlamentarism. Genom sin holistiska 

utgångspunkt av islam vände sig Al-Afghani tydligt emot både sekularisering och den 

personliga sufismen.  

Al-Afghani förespråkade ijtihad, d.v.s. att det krävs en omtolkning och reformeringsprocess 

inom islam. Enligt John L. Esposito gick han längre än 1700-tals väckelserörelserna på så vis 

att han betonade att islam skulle bli politiskt självständiga och stå i frontlinjen för 

utvecklingen. En viktig faktor för att kunna nå detta mål, var att bli fria från den europeiska 

imperialismen. Al-Afghani var på så vis även nationalist. Al-Afghani åkte runt och framförde 

sitt budskap i länder som Afghanistan, Turkiet, Persien, Indien och Egypten, men även i 

kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike. Många av de ledande muslimska politikerna 

och intellektuella ledarna, i början av 1900-talet, inspirerades av al-Afghanis holistiska syn på 

islam och nationalism. I Egypten blev han inspiratör till reformrörelsen Salafiya som kom att 

bli det Muslimska samfundets grundare. I Egypten var al-Afghani även inspiratör till 

grundandet av Muslimska brödraskapet. Muslimska brödraskapets väckelse under mitten av 
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1900-talet har i sin tur fått stort inflytande hur islam ska tolkas och genomdrivas på senare år. 
12

 

John L. Esposito lyfter även fram två viktiga lärljungar till al-Afghani. Dessa var Muhammed 

Abduh (1849-1905) samt Rashid Rida (1865-1935). Dessa drev Salafiyarörelsen som 

påverkade den islamiska reformrörelsen från Nordafrika till Sydostasien. Abduh kom att bli 

en av de ledande ulama i Egypten. Abduh hade tillsammans med al-Afghani drivit en 

nationalistisk revolution mot det brittiska inflytandet i Egypten under 1870- och 1880-talet. 

Detta hade dock misslyckats och han hade varit tvungen att fly landet. Senare kom Abduh att 

föra al-Afghanis budskap om Guds enhet och synen på sambandet mellan religion, förnuft och 

vetenskap vidare. Abduh menade att islam har en oföränderlig kärna, men också en yttre som 

handlar om hur islam bäst ska kunna tillämpas i den tidsperiod man lever i. Islams etik och 

sanningar är utgångspunkten, men sedan måste en anpassning ske. I grunden kan man säga att 

gudsdyrkan hör till det oföränderliga, medan sociala frågor som t.ex. utbildning, straff-, 

handels- och familjerätt är föränderliga. Ett exempel på en förändringsreform är att Abduh 

ville ge kvinnor större utbildningsmöjligheter. Abduh menade även att en man endast bör ha 

en fru. Dessa åsikter blev senare rådande inom Muslimska brödraskapet.  

I stort förde sedan Rida vidare al-Afghanis och Abduhs arv om omtolkning och reformer. 

Rida förespråkade t.ex. att det finns ett allmänintresse och att alla har rätt till en allmän 

välfärd. Rida menade att för att genomföra en islamisk rätt (Shariá) behövdes också ett 

islamiskt styre. Rida ville hitta en mellanväg mellan de som var konservativa och de som han 

ansåg vara för påverkade av väst. I början av 1900-talet stärkte britterna sig grepp om 

Egypten som blev allt mer liberaliserat och sekulariserat. Detta påverkade troligen Rida att bli 

mer konservativ. Han fruktade att britterna hade för avsikt att krossa islam och dess kultur 

efter att ha lyckats med att vinna den politiska makten. Rida började ta till sig tankar från den 

wahhabitiska rörelsen, som hade en mer konservativ hållning och som var mer 

avståndstagande från väst. Under första världskriget stärktes Ridas nationalism ytterligare, 

och han fruktade att en för modernistisk syn skulle leda till ett mer västerländskt och 

sekulariserat samhälle. Denna syn kom sedan att påverka flera mer nutida islamistiska 

aktivister. En av dessa var Hasan al-Banna (1906-1949), grundaren till det Muslimska 

brödraskapet.
13

  

Liksom John L. Esposito, menar även Leif Stenberg, att Jamal ad-Din al-Afghani och 

Muhammed Abduh, vände sig emot det europeiska inflytandet i den muslimska världen. Det 

var inte vetenskap och teknologi i sig som var problemet, utan att den arabiska världen 

underordnade sig de kristna imperiemakterna Frankrike och Storbritannien kulturellt, politiskt 

och ekonomiskt. Leif Stenberg skriver att den amerikanska forskaren Nikki R. Keddie (1994), 

ser al-Afghani som den första som för fram islam som en politisk-religiös ideologi som 

samtidigt vände sig emot den europeiska imperialismen. Enligt al-Afghani skulle islam bli 

starka gentemot väst genom att moderniseras. Islam, det mänskliga förnuftet och vetenskaplig 

rationalitet, skulle inte behöva stå i motsättning till islam. Abduh menade om människan 
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använder sitt förnuft när man läser Koranen, så kommer man upptäcka att Koranen inte 

motsätter sig vetenskapliga upptäckter och man får samtidigt en moralisk vägledning. 

Vetenskapliga bevis för hur naturen fungerar kan enligt Abduh ses som ett bevis på att Allah 

existerar. Egentligen skiljer inte sig detta tankesätt nämnvärt med hur många europeiska 

vetenskapsmän tänkte under denna tid. Vidare menade Abduh att det förtryck och censur som 

var vanligt i den arabiska världen stod i kontrast till vad islam står för.
14

  

På så vis kan man säga att Muslimska brödraskapet idéer är påverkade av både konservativa 

och modernister samtidigt som man vände sig mot båda grupper. Västerländsk liberalism och 

sekularisering var man helt emot. Ridas syn, att alla har rätt till en allmän välfärd, kan jag se 

har likheter med socialism. Man kan se att ideologierna nationalism och socialism, som växte 

sig starka i Europa under 1800-talet, kan ha påverkat även arabvärlden. I Arabien har man 

dock islam som utgångspunkt och skapade utifrån detta sin version av ”socialism” och 

nationalism. Även Muslimska brödraskapet är delvis påverkat av detta, vilket behandlas 

längre fram i uppsatsen.   

2.6 Brittisk och fransk imperialism i Egypten från 1860- till 1920-talet 
John Newsinger skriver att den egyptiska härskaren Ismael Pashas försökte modernisera 

landet efter att han tillträdde 1863. Detta skulle dock få som konsekvens att fransmän och 

britter stärkte sitt grepp över landet. Det fanns en stor efterfrågan på egyptisk bomull som 

behövdes till textilindustrin i Storbritannien och Frankrike. Detta berodde på att det 

amerikanska inbördeskriget lett till att importen av bomull från de amerikanska sydstaterna 

upphörde. Europeiska banker, framförallt brittiska och franska, gav därför den egyptiska 

regeringen stora lån för att kunna modernisera landet för att på så vis kunna öka 

bomullsproduktionen och exporten till Europa. Totalt sett byggdes 112 bevattningskanaler, 

430 broar och järnvägsnätet mer än fyrdubblades från 440 till 1900 kilometer. 

Jordbruksarealen ökade från 1 600 000 hektar 1862, till 2 225 000 1879. Antalet skolor ökade 

från 185 till 4685 stycken. Det största projektet var kanske ändå byggandet av Suezkanalen 

som pågick mellan 1859 och 1869. Aktieägarna stod bara för 4,5 miljoner pund av den totala 

kostnaden på 16 miljoner pund, men fick ändå genom förmånliga avtal de största vinsterna. 

Den egyptiska regeringen var dessutom tvungen att låna mestadels av sin del av investeringen 

från brittiska och franska banker till mycket dåliga villkor. 1873 var den årliga räntekostnaden 

bara för dessa lån 6 miljoner pund. År 1876 hade de utländska lånen stigit till totalt 68 

miljoner pund för olika investeringar. Egypten ”ägdes” därför i princip av brittiska och 

franska banker. John Newsinger skriver att den marxistiska forskaren Theodore Rothstein 

hävdar att den egyptiska regeringen, under ledning av Ismael Pashas, blev lurade av de 

europeiska bankerna. Den ekonomiska krisen ledde till att Egypten tvingades sälja sin del av 

Suezkanalen till den brittiska staten för enbart 4 miljoner pund 1875. Den egyptiska staten 

gick ändå i bankrutt och detta ledde till att de franska och brittiska investerarna kunde ta 

kontroll över hela Egypten uppstöttat av sina regeringar. John Newsinger skriver att det 

egyptiska folket fick utstå enorm ekonomisk påfrestning när investerarna skulle kräva in sina 

räntor på obetalda lån. De egyptiska bönderna fick stå för den tyngsta bördan, och om man 
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vägrade betala så tvingades man till det med våld. Stora delar av den brittiska överklassen 

tjänade stora pengar på dessa räntebetalningar. Av de 9 526 000 pund, som Egypten hade som 

statsinkomst 1877, gick 7 474 000 pund till räntebetalningar. Storbritannien och Frankrike 

hade vars en generalkontrollör i landet som skulle säkerställa att räntan betalades. Snart 

tvingades även Ismael att ta in britter och fransmän i regeringen. Finansminister blev 

engelsmannen Rivers Wilson.
15

  

Vidare skriver John Newsinger att situationen blev fruktansvärd under slutet av 1870-talet, 

när Egypten dessutom drabbades av missväxt och svält. Indrivarna tog trots detta till tortyr 

och fängelsestraff för att tvinga bönderna att betala räntorna. Detta ledde till en framväxande 

egyptisk nationalism. Som inspiratör hade man al-Afghani som uppmuntrade muslimer i hela 

Mellanöstern att göra motstånd mot de europeiska imperiemakterna. Den egyptiska 

oppositionen hade anhängare från alla egyptiska samhällsklasser. Under 1880-talet styrde 

brittiska och franska intressen över i princip allt av ekonomiskt intresse i Egypten. Britter och 

fransmän som bodde i landet hade enorma privilegier. De slapp betala skatt och de stod över 

egyptisk lag. Egyptiska statstjänstemän ersattes allt mer av europeiska som fick betydligt 

högre lön än sina egyptiska kollegor. Den egyptiska oppositionen motsatte sig även 

kristendomens ökande inflytande samt den rasistiska attityd som européerna hade mot 

egyptierna. Nerdragningar i den egyptiska armén ledde till att stora delar av armén ställde sig 

på oppositionens sida, och i september 1881 tvingade den egyptiska armén Egyptens ledare 

Tawfiq att avskeda sina europeiska ministrar och tillsätta en nationalistisk regering som skulle 

svara inför parlamentet. Britterna hävdade dock att Egypten blivit en militärdiktatur och detta 

användes som argument för att senare kunna invaderade Egypten. Detta skedde trots att den 

nationalistiska regeringen i Egypten hävdade att man skulle fortsätta med räntebetalningarna, 

men att den europeiska kontrollen över förvaltningen skulle upphöra samt att man skulle 

införa en parlamentarisk regering. Den brittiska liberala och franska regeringen ansåg dock att 

kontroll över förvaltningen var nödvändigt för att kunna kräva in räntebetalningarna. Man var 

också emot en mer demokratisk parlamentarisk regering som skulle kunna minska deras makt 

ytterligare.
16

  

Den liberala brittiska regeringen motarbetade alltså en demokratisering i Egypten samtidigt 

som man försvarade en hänsynslös kapitalism som drabbade det egyptiska folket hårt. Om 

man sätter sig in i hur detta har upplevts bland muslimerna, så kan detta troligen vara en 

viktig orsak till att Muslimska brödraskapet blir motståndare till den västerländska 

kapitalismen och det kan också vara en orsak till att man så tydligt vände sig emot den 

västerländska demokratin i början.  

John Newsinger skriver att i maj 1882 sände den brittiska och franska regeringen krigsfartyg 

till Alexandria i syfte att skrämma nationalisterna att ge efter. Aktionen fick dock motsatt 

effekt, så i juni samma år bröt ett folkligt uppror ut på Alexandrias gator där många européer 

angreps. Britterna ansåg att de var tvungna att sätta hårt mot hårt eftersom man fruktade att 

folkliga uppror annars riskerade att spridas i hela imperiet. De brittiska krigsfartygen utanför 
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Alexandria inledde en bombning av staden. De franska fartygen drog sig dock tillbaka. Stora 

delar av Alexandria blev sönderbombat och över 2000 egyptier dödades eller sårades. Den 

egyptiska nationalistiska regeringen gav dock inte upp, vilket fick den brittiska 

premiärministern Gladstone att skicka en invasionsstyrka. Britterna var militärt överlägsna 

och vann en avgörande seger vid Tell el Kebir den 13 september 1882. Gladstone hade själv 

gjort investeringar i Egypten och dessa ökade i värde i och med invasionen. Den brittiska 

statens huvuduppgift i imperialismens tid var, enligt John Newsinger, att försvara den 

brittiska överklassens intressen. De styrande politikerna tillhörde nämligen denna klass.
17

 

Detta kan ses som en seger för kapitalistiska intressen, men också som en seger för kristna 

intressen eftersom att man slagit ner en moderniserande islamisk revolution.  

John Newsinger skriver att efter första världskriget och det ottomanska rikets upplösning, blev 

Storbritannien den ledande makten i Mellanöstern. Storbritannien och Frankrike blev 

islamismens huvudmotståndare. Ett år efter första världskrigets slut 1919 kom ytterligare ett 

uppror i Egypten. Bakgrunden till revolten var att britterna hade utnyttjat egypterna under 

kriget genom bland annat tvångsarbete och rekryteringar av unga män till den brittiska 

militären. Man hade även tagit stora delar av skördarna och djuren. Fattigdomen och svälten 

blev så svår att det skedde en befolkningsminskning i Egypten 1918. Åter igen var det 

nationalisterna som låg bakom en revolt mot britterna. Det nationalistiska Wafdpartiet 

lyckades få igång ett folkligt uppror som spred sig över Egypten. Många sammandrabbningar 

ägde rum med brittisk militär. Den 17 mars 1919 hade britterna förlorat kontrollen över övre 

Egypten. Under slutet av mars började dock britterna att återerövra landet. Detta skedde med 

hjälp av kulsprutor och bombningar från luften. Under de följande åren blossade olika uppror 

upp. 1924 skickade britterna stora truppförstärkningar och slagskepp till Egypten för att få 

slut på upproren. Egypten blev en stat där befolkningen ständigt kontrollerades av polis och 

militär.
18

 

Jag kan se att John Newsinger främst lyfter fram ett marxistiskt materiellt och strukturellt 

perspektiv. Sett ur detta perspektiv är imperialismen en konsekvens av kapitalismen och 

industrialiseringen. John Newsinger lyfter inte fram några ideologiska orsaker som t.ex. 

liberalism eller kristendom som avgörande orsaker. Tvärtom blir det uppenbart att den 

brittiska imperiemakten handlar emot liberala demokratiska värderingar och enbart ser till 

kapitalisternas vinstintresse. Sett ur ett materialistiskt strukturellt perspektiv är de enskilda 

aktörerna som t.ex. olika brittiska regeringar och enskilda ledare som t.ex. Gladstone inte 

avgörande för att Egypten och andra länder i Mellanöstern blir en del av det brittiska imperiet, 

vilket i sin tur har stor betydelse för att Muslimska brödraskapet bildas och når framgång. Sett 

ur detta perspektiv kan ledarna bytas ut och den kapitalistiska överklassens intressen blir ändå 

styrande. Det är kapitalismen som fenomen som styr över de enskilda aktörerna. Sett ur detta 

perspektiv är det heller inte avgörande att det är just Storbritannien. Hade det inte varit 

Storbritannien, så hade en annan industriell kapitalistisk imperiemakt klivit fram där staten 

handlar efter kapitalisternas intressen. Ur ett aktörsperspektiv kan man dock hävda att det var 

Storbritannien som valde att gå till militärt angrepp medan fransmännen drog tillbaka sina 
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fartyg. Därmed kan en enskild aktörs beslut få avgörande betydelse. Kanske var det 

Gladstones ekonomiska egenintresse som var avgörande.  
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3. Bildandet av Muslimska brödraskapet och dess religiösa 

och politiska uppfattning/mål 
I föregående kapitel redovisades den historiska bakgrunden före bildandet av Muslimska 

brödraskapet i Egypten. Kapitlet gav också inblick i viktiga historiska aktörer och 

bakomliggande strukturer som kan legat som grund för bildande av Muslimska brödraskapet. 

Följande kapitel handlar om bildandet av Muslimska brödraskapet och vi får följa den 

politiska, religiösa och sociala utvecklingen i Egypten efter att Muslimska brödraskapet 

bildats i Egypten. Vi kommer även att bekanta oss med Muslimska brödraskapets religiösa 

och politiska uppfattning och mål i Egypten, hur deras uppfattning utvecklas över tid, samt 

hur man arbetade för att försöka uppnå sina mål.  

3.1 Muslimska brödraskapet en fundamentalistisk islamistisk 

organisation  
Hasan al-Bannas sunnimuslimska Muslimska brödraskap, som bildades 1928, ses som en del i 

den nyreformation och framväxande islamism som inleddes under 1900-talets första hälft. 

Tack vare al-Bannas resor spred sig rörelsen till olika länder som Sudan, Syrien, Palestina, 

Libanon och Nordafrika. En annan känd fundamentalistisk islamistisk organisation är 

Islamiska sällskapet i Indien. Liksom al-Afghani , Abduh och Rida, som tidigare redovisats 

under rubriken Viktiga personer bakom Muslimska brödraskapets politiska och religiösa 

ideologi , såg Muslimska brödraskapets grundare al-Banna och hans medlemmar religionen 

som en helhet. Islam skulle innefatta alla aspekter i en människas liv och samhället i stort. 

Man kan därför se Muslimska brödraskapet som en fundamentalistisk islamistisk 

organisation. Muslimska brödraskapet var en fundamentalistisk organisation på så vis att man 

ville utgå ifrån den ursprungliga islamiska läran. Däremot var man inte motståndare till att 

tolka in islam på det moderna samhället, som de konservativa var, vilket ni kommer att få läsa 

mer om under ett flertal rubriker längre fram i uppsatsen.  

Hamdi Hassan och Susanne Olsson skriver att en definition av islamism kan se olika ut, men i 

stort innebär det en tolkning av islam som är politisk motiverad. Islam ses som grunden för 

lagstiftning och hur hela samhället ska organiseras. Vidare skriver Hamdi Hassan och 

Susanne Olsson att islamism sägs ha vuxit fram genom att man marginaliserat den lägre 

medelklassen politiskt, kulturellt och ekonomiskt. Islamismen har fokuserat på att skapa en 

identitet och gemensam kultur gentemot den västerländska liberala sekulära kulturen. Även 

moralfrågor har stått i centrum. Kamp mot ekonomisk och politisk ojämlikhet, välgörenhet 

och utbildning har också varit viktiga inslag. Islamismen har genom historien, och ända fram 

till nutid, främst varit en oppositionell kraft och förtryckts av en auktoritär regim som i t.ex. 

Egypten. Muslimska brödraskapet har med tiden blivit mindre revolutionära i sin framtoning, 

utan mer fokuserat på den personliga fromheten och även lyft fram idéer om mänskliga 

rättigheter och demokrati. Muslimska brödraskapet intog en ganska passiv hållning under de 
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inledande dagarna av den folkliga revolutionen mot Mubaraks regim 2011. Man ställde sig 

sedan bakom de liberala och sekuläras krav på demokrati och fria val.
19

  

Det kan därför diskuteras om man ska se Muslimska brödraskapet som fundamentalistiska i 

nutid. Det beror till stor del på vilken definition man har av fundamentalism. Författarna till 

källorna i denna uppsats skiljer mellan konservativa och fundamentalism som kan anpassa 

islam efter det moderna samhället. Utifrån denna definition kan man se att Muslimska 

brödraskapet delar de flesta fundamentalistiska värderingar även i nutid. Detta kommer jag 

redovisa i kommande avsnitt.  

John L. Esposito skriver att islamismen vunnit stora framgångar i Nordafrika och Sydostasien. 

I Iran genomfördes en islamistisk revolution 1979. Många regimer i Nordafrika och 

Sydostasien, samt USA och andra västmakter, fruktade att liknade revolutioner skulle kunna 

ske i fler muslimska länder. John L. Esposito ger en materialistisk förklaring till detta. I 

samband med ekonomiska kriser, som ledde till brist på mat och stora massdemonstrationer, 

fruktade man det revolutionära hotet så pass mycket att olika regimer började tillåta 

islamistiska partier eller kandidater att ställa upp i parlamentsvalen. Under 2000-talet har 

olika islamistiska partier vunnit stora framgångar i bl.a. Marocko, Pakistan, Saudiarabien, 

Irak, Palestina och Turkiet. I Egypten fick Muslimska brödraskapet så sent som 2005 inte 

ställa upp som parti. Fast att Muslimska brödraskapet enbart tilläts ställa upp med fristående 

kandidater och bara kandiderade till en tredjedel av platserna lyckades man ändå vinna 20 % 

av platserna till parlamentet. Mubarakregimen hade ändå gjort sitt yttersta för att förhindra 

kandidaterna att ställa upp. Regimen fängslade ett stort antal medlemmar och statligt stödda 

gäng trakasserade och försökte skrämma ännu fler.
20

  

3.2 Shariá  
En viktig grund i den framväxande islamismen, under början av 1900-talet och fram till i dag, 

var/är att man vill tillämpa Shariá (islamisk rätt). Shariá har därför alltid varit en viktig grund 

för Muslimska brödraskapets religiösa, men också politiska uppfattning. Alla mänskliga 

handlingar och politiska beslut ska utgå ifrån Shariá. Michael Nordberg skriver att Shariá 

utgår ifrån Koranen som enligt islamisk tro är Guds ord. Enligt denna har människorna olika 

plikter som man inte gör någon skillnad på. I västerlandet skiljer man t.ex. mellan civilrätt och 

straffrätt, och det finns även en del som bara anses vara moraliskt rätt eller fel. Att vara 

sexuellt otrogen hör till den senare kategorin. Enligt Shariá ska däremot allt ses som en helhet. 

Alla plikter är en del av Guds väg och hör ihop. De fem religiösa huvudplikterna är 

trosbekännelsen, daglig bön, fasta, allmossor samt vallfart till Mecka. Det finns även regler 

om vad som är tillåtet. Detta kan gälla inom föda och olika former av hygieniska regler. 

Vidare finns regler för hur människor ska vara mot varandra inom t.ex. äktenskapet, samt 

olika former av förbrytelser som leder till straffpåföljd.
21
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När islam gjorde stora erövringar under 600- och 700-talet stötte man på många problem som 

det inte gick att hitta ett direkt svar på i Koranen. Då försökte man istället komma fram till hur 

Profeten Muhammed hade ställt sig i liknande fall. Det Muhammed påstods ha sagt eller gjort 

under sin tid blev därmed grunden för olika hadith (berättelser) som också kom att bli en 

viktig grund för Shariá. Enligt Michael Nordberg fanns det dock många som använde sig av 

detta för att få fram sin egen syn. Snart fanns det många skrivna hadith som ofta motsade 

varandra. Under 700-talet började de lärda därför samla in och sortera ut vad man ansåg vara 

de falska från de äkta. Metoden, som de lärda använde, var att kontrollera leden av personer 

som de muntliga berättelserna gått genom. Kunde dessa härledas på ett ”säkert” sätt ner till 

Muhammeds omgivning, så ansågs de som äkta. Alla ”äkta” hadith som nertecknats och 

samlats ihop i sex stora samlingar under 800-talet kallas Sunna, och är tillsammans med 

Koranen grunden för Shariá. Den mest respekterade hadith-samlingen är al-Sahih som den 

iranska teologen al-Bukhari (810-870) lät sammanställa. Denna bygger på runt 7000 

berättelser som valts ut ur över 200.000.
22

 

Efterhand som historien gick och samhället förändrades har man trots Sunnas omfattning, 

enligt Michael Nordberg, naturligtvis stött på många situationer och problem där man inte kan 

finna svaret i Koranen eller Sunna. Många rättslärda accepterade därför även andra metoder 

som grund för Shariá. En metod är qiyás, vilket innebär att man tolkar in det som står i 

Koranen eller Sunna på det moderna samhället. Man får alltså fråga sig hur detta bör tolkas i 

dag. Den viktigaste var ijma (consensus). Denna princip bygger på en hadith där Profeten ska 

ha sagt ”Mitt folk skall aldrig bli enigt om något felaktigt.”. Detta har tolkats som att stöter 

man på ett problem som det inte finns något givet svar på i Koranen eller Sunna, så kan man 

komma fram till en samstämmighet om vad som ska gälla. Man har dock tolkat det så som att 

det enbart är de lärda som har yttranderätt i frågan. Det är alltså de lärda som ska komma 

överens om tolkningen. Enligt de mest konservativa skulle detta dock bara gälla personer runt 

Profeten och deras direkta följeslagare, medan mer liberala tolkare ser det som att de flesta 

rättslärda inom Shariá är lämpliga. Konservativa krafter är i dag generellt sett skeptiska till 

ijma och qiyás, medan mer moderna fundamentalister som t.ex. Muslimska brödraskapet är 

positivt inställt till detta. Muslimska brödraskapet ställde sig redan från början bakom ijtihád, 

vilket betyder att Skrifterna ständigt måste tolkas mot det rådande samhället och denna syn 

har man haft genom historien
23

 

John L. Esposito skriver att Muslimska brödraskapet anser att det finns oföränderliga 

shariaprinciper och sharialagar, men också människoskapande inslag i den muslimska rätten 

som kan förändras från tid till tid. Här skiljer man sig från de konservativa.
24

  

Jan Hjärpe skriver att Muslimska brödraskapet även i nutid anser att grunden för egyptisk 

lagstiftning ska vara Shariá. Enligt Muslimska brödraskapet är den islamiska rätten, Shariá, 

skapad av Gud och måste därför följas. Man är emot att människan godtyckligt kan ändra i 

lagstiftningen. På så vis kan inga själviska lagar, som bara gynnar en viss samhällsgrupp eller 

härskaren, skapas. En sekulär lagstiftning tolkas alltså av fundamentalisterna, som t.ex. 
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Muslimska brödraskapet, som att det är förtryckarna och/eller den härskande klassen som 

sätter ramarna för lagstiftningen. I ”bästa” fall kan lagstiftningen utgå ifrån majoritetens 

intressen i en sekulär lagstiftning, men då finns det en minoritet som drabbas. Enligt 

fundamentalisterna kan alltså en sekulär lagstiftning aldrig tänka på allas bästa eftersom det är 

människornas värderingar och egenintresse som styr och detta oavsett om det är diktatur eller 

demokrati. Gud har däremot tänkt på allas bästa. Därför är det av stor vikt att Shariá 

genomsyrar hela samhällslivet och individernas livsmönster. Fundamentalisterna utgår ifrån 

att lagen liksom exempelvis kosmos, det själsliga och det man studerar vetenskapligt är en del 

i Guds välbalanserade ordning. Gud har visserligen gett människan den fria viljan, men också 

gett människorna det rätta budskapet genom Muhammed och Shariá. Det går inte att Shariá 

bara omfattar en del av människans värld. Eftersom Gud och hans ordning är ett, måste lagen 

omfatta hela samhällslivet och livsmönstret. Sharialagstiftningen har ett holistiskt tänk.  

Ett exempel på detta är lagen som förbjuder vin och hasardspel hör ihop med att det i sin tur 

leder till färre stölder och prostitution. Det vill säga att det är fler som går till prostituerade i 

berusat tillstånd, och det är fler som begår stöder om man förlorat pengar på hasardspel. 

Enligt fundamentalisterna är detta ett exempel på att Guds lagstiftning är holistisk medan den 

sekulära är full av motsägelser. Muslimska brödraskapets syn på Shariá är i grunden den 

samma i dag som tidigare i historien.
25

 

Enligt Jan Hjärpe håller dock inte fundamentalisternas argumentation, som t.ex. Muslimska 

brödraskapet, gentemot den sekulära lagstiftningen. Dels vänder sig Jan Hjärpe emot att man 

sorterar in all sekulär lagstiftning i samma fack. Jan Hjärpe menar att det finns många olika 

sekulära rättsteorier där godtycklig lagstiftning oftast inte kan tillämpas. Exempel på detta kan 

vara att inom demokratisk sekulär lagstiftning finns grundlagar som är svåra att ändra, samt 

lagar om alla människors grundläggande rättigheter som skyddar minoritetsgrupper från 

majoritetens egenintresse. Vidare menar Jan Hjärpe att man inte kan utgå ifrån att just 

Koranen och islamisk rättstradition skulle vara den rätta som alla människor måste följa. Det 

finns människor som tillhör andra religioner och även ickereligiösa som därmed skulle 

tvingas leva efter den islamistiska tolkningen av islam. Då finns ingen religionsfrihet, vilket är 

en viktig del i den västerländska demokratiska synen.
26

 

Det finns dock många områden där idjtihad (nytolkande lagstiftning) måste tillämpas enligt 

fundamentalisterna. Fundamentalisterna, som t.ex. Muslimska brödraskapet, skiljer sig här 

ifrån de konservativa. Lagstiftarna i parlamentet måste tillämpa Shariá som norm och ha 

kunskaper i Koranen och islamisk rätt. Lagstiftarna måste dock också vara insatt i dagens 

problem och hitta bra lösningar för dessa. Det finns många områden i dag där det inte finns 

tydliga regler i Koranen för hur lagen ska se ut och tillämpas.
27

 

Michael Nordberg skrev under slutet av 80-talet att den islamistiska fundamentalismen under 

senaste årtiondet blivit starkare i länder som t.ex. Saudiarabien, Iran, Pakistan, Libyen, 

Malaysia och Egypten. Detta kunde ske både som statsbärande ideologi, som i t.ex. Iran, men 
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också som oppositionell kraft som i t.ex. Egypten, där Muslimska brödraskapet har en viktig 

roll. I och med detta har den islamiska rätten, Shariá, fått en ökad betydelse. Michael 

Nordberg skriver att man i väst allmänt har en mycket negativ bild av Shariá. Shariá 

förknippas med medeltida bestraffningar som exempelvis att tjuvar får handen avhuggen och 

att kvinnor som påstås begått äktenskapsbrott stenas till döds. Michael Nordberg vill dock 

poängtera att Shariá snarare bör ses som ett övergripande normsystem där man ska följa Guds 

vilja. Det finns vissa brott där det uttryckligen står i Koranen vilket straff som Gud vill ska 

ges. I sura 5:38 står det att en tjuv ska få sina händer avhuggna, men det står även att Gud är 

barmhärtig mot de som ångrar sig och gör bättring. De flesta fundamentalister tolkar alltså 

detta som att avhuggning av händerna bara kan bli aktuellt för en som stulet vid upprepande 

tillfällen. Den islamiska rättsvetenskapen har dessutom kommit fram till att i fall där 

fattigdom varit ett bakomliggande syfte till stölden ska straffet inte verkställas. Även i fallet 

med äktenskapsbrott är bilden i väst överdriven enligt Michael Nordberg. De fall som 

uppmärksammas i media där en kvinna stenas till döds hör till undantagsfallen. Den islamiska 

rättsvetenskapen gör ingen skillnad mellan man och kvinna. I sura 24:2 står det att en man 

eller kvinna som begår äktenskapsbrott ska straffas med 100 piskrapp och sedan stängas in till 

döden inträffar. I äldre islamiska samhällen tolkades detta som att en äktenskapsförbrytare 

skulle bli levande begravd, men detta ändrades sedan till stening till döds. I sura 4:15-16 står 

det att det krävs fyra personer som bevittnat äktenskapsbrottet för att straff ska kunna utövas 

och det står även att Gud är förlåtande mot dem som ångrar sig och då kan man slippa straff. I 

sura 24:2 står det även att den som anklagar en kvinna för äktenskapsbrott och inte kan visa 

upp fyra vittnen, kommer att straffas med 80 piskrapp. Förutom stöld och äktenskapsbrott, så 

räknas även att dricka vin och att spela hasardspel till d.s.k. hudúd-brotten, som är förbjudet 

enligt Koranen. Här står det dock inga direkta angivna straff, så dessa brott mot Guds vilja har 

tolkats mycket olika genom tiderna. Michael Nordberg skriver att hasardspel och 

vindrickanden ofta varit accepterat om det har sköts diskret.
28

  

Shariá är grunden för islamistiska fundamentalisters rättsuppfattning och de hårda straffen 

finns därmed kvar. För de fundamentalister som följer den islamiska rättsvetenskapen, som 

t.ex. Muslimska brödraskapet, kan däremot inte dessa straff godtyckligt utdelas som fallet 

varit under t.ex. talibanerna i Afghanistan. Den islamiska rättsvetenskapen ger också stort 

utrymme för förlåtande och barmhärtighet.  

3.3 Muslimska brödraskapets syn på liberal demokrati och 

sekularisering samt på den västerländska kulturen 
Redan från det att Muslimska brödraskapet bildades i Egypten 1928, delade man de sekulära 

muslimernas syn om att tillämpning av islam behöver reformeras, samt att satsningar behövs 

på vetenskap och teknik. De sekulära såg, liksom Muslimska brödraskapet, också den 

europeiska imperialismen som ett hot. Med detta slutar dock likheterna enligt John L. 

Esposito. De sekulära såg till stora delar de västerländska staterna som ett föredöme för att nå 

framgång. Man ville skilja mellan religion och politik medan Muslimska brödraskapet 

tvärtemot menade att islam ska genomsyra hela samhället. Ett framgångsrikt politiskt styre 
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och framgångsrik vetenskap bygger, enligt Muslimska brödraskapet, på islams värderingar. 

Muslimska brödraskapet vände sig även emot att de sekulära tog till sig västerländsk kultur 

som olika sedvänjor, klädstil, musik och filmer. De sekulära såg även den västerländska 

liberala kapitalistiska ekonomin, samt den västerländska synen på demokratiskt politiskt 

systemet, som en föregångare. Även det västerländska utbildningsväsendet och rättssystemet 

sågs som föregångare. Muslimska brödraskapet ville istället att muslimerna skulle hitta en 

egen väg, där islam och sharialagstiftning skulle vara ledmotivet. Man ansåg att den 

västerländska kulturen byggde på en människoskapande kapitalism och materialism som gick 

emot Guds vilja. Detta sågs som ett resultat av det sekulära samhället där materiella 

värderingar blir viktigare än de andliga och moraliska. Muslimska brödraskapet vände sig 

även emot Marxismen som även det sågs som människoskapande.
29

  

Shariá däremot innefattar en fullständig plan för hela livet och den sociala ordningen och där 

utgår man ifrån Guds vilja, enligt Muslimska brödraskapet. Genom att utgå ifrån Guds vilja 

när man planerar samhället och dess styre, så kan man enligt det Muslimska brödraskapet 

också komma åt det moraliska förfall som rådde i samhället. Genom att utgå ifrån Koranen 

och Profetens Sunna skulle den perfekta styrelseformen kunna skapas. Muslimska 

brödraskapet förkastade taqlid (att man ska efterlikna det medeltida islam) men förespråkade 

ijtihad (omtolkning utifrån den grundläggande läran). Genom att förespråka ijtihad var man 

för reformering av lagstiftning, men emot förändringar inom familjerätt som var 

västinspirerade. Muslimska brödraskapet var även emot institutioner som följde den 

västerländska organisationen. Man var för teknik och vetenskap, men fördömde regeringar 

och intellektuella som var beroende av väst. Vidare var man emot väst syn på demokrati 

(majoritetsprincipen), utan lyfte istället fram traditionella begrepp som konsensus och samråd. 

Folket måste dock underkasta sig Guds vilja. Muslimska brödraskapet förespråkade dock 

teodemokrati istället för teokrati. Samhället skulle med andra ord inte styras av präster som i 

en teokrati. I en teodemokratisk stat kunde inte en majoritet föra fram förändringar som skulle 

bryta mot Guds vilja inom t.ex. spel, alkohol och prostitution som skulle leda till moraliskt 

förfall. Muslimska brödraskapet var i grunden emot den nationalism som rådde i västerlandet 

och den muslimska nationalismen i Indien. Al Banna gav t.ex. först inte sitt stöd till 

Pakistan.
30

 Däremot har man hela tiden själva stött en nationell självständighetskamp mot 

framförallt den brittiska imperialismen. Lite motsägelsefullt är det, enligt min syn, att man tar 

avstånd från europeisk och muslimsk nationalism i Indien, men från början stödde den 

arabiska nationalismen.  

Muslimska brödraskapet ville inte att människorna blint skulle lyda det medeltida islam, men 

man gjorde gemensam sak med de konservativa inom familjerätten. Både dem konservativa 

och Muslimska brödraskapet var t.ex. emot homosexualitet, sex utanför äktenskapet samt 

västerländska klädvanor, filmer och bankränta. Muslimska brödraskapet ansåg att islam kunde 

ta itu med frågor som fattigdom, sjukvård, utbildning (t.ex. bekämpa analfabetism) samt 

ekonomisk utsugning. Enligt Muslimska brödraskapet skulle detta inte ske genom ett sufiskt 

tillbakadragande från världen, utan genom politiskt engagemang (aktivism). Muslimska 
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brödraskapets teologiska grund var/är att människan ska ses som Guds ställföreträdare. 

Människans uppgift är att förverkliga Guds vilja på jorden. Därför var det viktigt att aktivt 

sprida islam. Tron på islams överlägsenhet urartade dock ofta, enligt John L. Esposito, till att 

bara handla om angrepp på väst. Alkoholism, prostitution, brottslighet och sexuell omoral 

sågs som likhetstecken på västerländsk gudlös kultur. I enlighet med Shariá sågs 

sekularisering som ett gudslöst samhälle snarare än som ett samhälle med religionsfrihet.
31

  

3.4 Muslimska brödraskapets organisation och strategi 
Efter att ottomanska riket föll 1918 bildades efterhand nya arabiska stater fram till 1970-talet. 

Gemensamma drag för dessa stater, som Hamdi Hassan och Susanne Olson lyfter fram, är att 

de fick ett auktoritärt styre som försökte stärka sin makt genom att förhindra andra sociala, 

politiska eller religiösa grupper att växa sig starka. Oppositionella politiska partier och 

handelsorganisationer som var oberoende av staten var förbjudna i lagstiftningen. Detta 

förtryck har varit en stor orsak till att människor dragits till olika islamistiska organisationer 

som t.ex. det Muslimska brödraskapet som finns i t.ex. Egypten och Jordanien. Vad som 

också starkt bidragit i t.ex. Egypten är att staten inte brytt sig om att bekämpa fattigdom och 

andra orättvisor, och när Muslimska brödraskapet engagerade sig i dessa frågor har de 

efterhand vunnit många anhängare.
32

  

John L. Esposito betonar att Muslimska brödraskapet inte var ett politiskt parti från början, 

utan ska ses som ett ideologiskt brödraskap. När al-Banna skulle organisera sitt brödraskap 

hade han Profeten Muhammed som förebild. Liksom Muhammed bildade al-Banna ett 

samfund av troende som sedan organiserade ett eget mindre slags samhälle i det stora som 

kontrollerades av britterna. Tanken var sedan att samhället skulle förändras inifrån. 

Medlemmarna skulle aktivt kämpa för denna omvandling (jihad). Medlemmarna fick 

genomgå en utbildning där de fick lära sig den ”rätta” religiösa och moraliska uppfattningen. 

John L. Esposito betonar, liksom Hamdi Hassan och Susanne Olsson, Muslimska 

brödraskapets sociala engagemang som en viktig strategi för framgång. Medlemmarna i 

Muslimska brödraskapet fick förutom religiös utbildning delta i sociala program, där de fick 

göra en insats i t.ex. skolor och på sjukhus. Här kan man se att Ridas tanke om allmänintresse 

och allmän välfärd påverkade al-Bannas syn. På så vis framställdes Muslimska brödraskapet 

som en organisation som stod för goda värderingar och var på det vanliga folkets sida. 

Muslimska brödraskapet växte rejält bland de lägre klasserna, men även många från 

medelklassen tog till sig dess budskap.
33

  

Hamdi Hassan och Susanne Olsson skriver att staten i Egypten, fram till revolutionen 2011, 

hela tiden har försökt kontrollera och i lag förbjuda politiska oppositionella krafter. Därför har 

det politiska motståndet mot regimen istället skett i sociala rörelser och olika syndikat som 

består av t.ex. journalister, ingenjörer och läkare. Det är vanligt att medlemmar från 

Muslimska brödraskapet engagerat sig i dessa syndikat och därmed fått fler anhängare. I 

Egypten fanns det en viss yttrandefrihet, men denna fick inte inta formen av politisk aktivitet 
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eller som kritik mot regimen. Egypten har i takt med globaliseringen, under senare årtionden, 

till viss del liberaliserat sin ekonomi. Den sekulärt inställda övre medelklassen har fått ett 

inflytande byråkratiskt, politiskt och juridiskt, men den stora massan av arbetare och bönder 

har haft mycket lite utrymme att påverka. Muslimska brödraskapet vände sig därför främst till 

underklassen och den undre medelklassen. Den övre medelklassen ställde sig bakom regimens 

strävan att modernisera samhället. Den övre medelklassen tjänade på en mer liberal ekonomi, 

medan regimen behövde en modern infrastruktur för att bygga upp en slagkraftig armé som i 

sin tur var en förutsättning för regimens bibehållna makt. Religionen och de religiöst 

konservativa har dock fortsatt att spela en viktig roll, inte bara i det privata utan också i det 

offentliga livet.
34

 Även i följande avsnitt i uppsatsen kommer jag att redovisa Muslimska 

brödraskapets strategi för att få inflytande och på sikt kunna nå sina mål, och hur detta visar 

sig genom historien fram till i dag.  

3.5 Muslimska brödraskapets mål om nationellt självbestämmande 

och motstånd mot västerländsk imperialism   
Nationell självbestämmanderätt och självständighet från västmakternas inflytande stod högt 

på den politiska agendan för Muslimska brödraskapet när de bildades 1928. Muslimska 

brödraskapet var ursprungligen positiva till arabisk nationalism, medan man efterhand mer 

talar om islamisk solidaritet istället för arabisk.  

Britterna hade under 1800-talet och början av 1900-talet skapat ett världsomspännande 

imperium där Egypten ingick. Al-Banna hade kommit i kontakt med Rida och 

Salafiyarörelsen när han studerade i Kairo. Al-Banna hade studerat och tagit till sig av al-

Afghanis och Abduhs reformistiska tänkande, men även Ridas mer konservativa tankar, om 

islams totala självständighet och faran med det västerländska, kom att forma hans idéer.
35

 

John L. Esposito lyfter alltså fram motståndet mot britterna och målet om självständighet som 

viktiga bakomliggande orsaker till att al-Banna grundade Muslimska brödraskapet 1928. Ur 

ett aktörsperspektiv var kontaken med de islamiska reformistiska tänkarna al-Afghani, Abduh 

och Rida avgörande för att detta ändå skulle ske.  

1950-talet skulle bli slutet för den maktställning som britterna skaffat sig i Mellanöstern under 

slutet av första världskriget. Under och efter andra världskriget hade britternas ställning 

försvagats gentemot de ”nya” supermakterna USA och Sovjetunionen. Efter kriget hade man 

inte ekonomisk och militär kraft att hålla ihop sitt imperium samtidigt som USA och 

Sovjetunionen motarbetade brittisk och fransk imperialism.  

För de brittiska investerarna och regeringen var kontrollen över kanalen central i Egypten. 

John Newsinger skriver att även om det fanns ökade krav även i Storbritannien på att dra 

tillbaka sina trupper från Egypten, så hade man 1947 fortfarande 60.000 soldater i landet. Den 

brittiska regeringen ansåg att kontrollen över kanalen var av avgörande betydelse för att 

behålla kontrollen över Mellanöstern, och detta var nödvändigt inte minst om ett krig mot 

Sovjetunionen skulle bryta ut. Därför ökade Storbritannien åter sin truppnärvaro efter att 
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Winston Churchill åter blivit premiärminister 1951 för att bekämpa de egyptiska 

upprorsmännen. Storbritannien hade dock inga resurser att ockupera hela Egypten.
36

  

Utifrån det John Newsinger skriver kan man dra slutsatsen att Kalla kriget har blivit en 

bakomliggande strukturell orsak till britternas imperialism i Egypten.  

1952 tog Gamal Adel Nasser makten i Egypten genom en militärkupp. John Newsinger 

skriver att Nasser och Muslimska brödraskapet hade ett gemensamt intresse att göra sig av 

med britterna. Nasser hade kommit till makten genom stöd från CIA. Att alliera sig med 

moderniserande diktaturer var en vanlig strategi för USA att kunna få ökad internationellt 

inflytande. Mellanöstern var viktig inte minst tack vare de enorma oljetillgångarna, men också 

som militärstrategisk plats i Kalla krigskonflikten mot Sovjetunionen. Oljan var på många sätt 

avgörande för utgången av andra världskriget och USA insåg betydelsen av att säkra framtida 

oljetillgångar. Reserverna på hemmaplan skulle inte räcka. USA stödde egypternas strävan av 

ökad inflytande över kanalområdet, så USA valde att inte stödja Churchills ambitioner att 

behålla brittisk kontroll över Suezområdet. Churchill tvingades till ett avtal att dra tillbaka 

sina trupper från området 1954. Nasser ville, liksom Muslimska brödraskapet, till varje pris 

undvika att tillhöra det brittiska imperiet, men han ville inte heller att Egypten skulle vara en 

lydstat till USA eller Sovjetunionen. Nasser ville absolut ha en egen stark modern militär som 

motvikt till Israel (som kunnat rustas upp mycket tack vare USA och Frankrike). Även 

motståndet mot Israel förenade Nasser och Muslimska brödraskapet. USA:s president 

Eisenhower ville dock inte rusta upp Egypten och då vände sig istället Nasser till 

Sovjetblocket genom att göra ett vapenavtal med tjeckerna. När sedan Nasser dessutom 

erkände Kommunistkina tog den amerikanska regeringen beslutet att dra tillbaka stödet till det 

enormt viktiga egyptiska utvecklingsprojektet Assuandammen i juni 1956. Då svarade Nasser 

i sin tur med att nationalisera Suezkanalen. Storbritannien ville ta tillbaka Suezkanalen genom 

en invasion, men var beroende av amerikanskt stöd. Som huvudargument, för att övertyga den 

amerikanska regeringen, sade britterna att Egypten var allierad med Sovjetunionen och att 

Sovjet skulle använda Nasser för att kunna öka sin makt i Mellanöstern. President Eisenhower 

ville dock inte bidra med att britternas makt ökade i Mellanöstern. Istället ville Frankrike gå 

samman med Storbritannien och Israel i en gemensam plan. Frankrike var emot att Nasser 

stödde självständighetsupproret i Algeriet. Planen var att Israel skulle anfalla Egypten. Sedan 

skulle Storbritannien och Frankrike gå in som fredsmäklare och kräva att båda sidor skulle dra 

sig tillbaka. Enligt planen skulle Israel acceptera detta, och när egypterna sedan skulle vägra, 

skulle det ge britter och fransmän legitima skäl att anfalla och invadera Egypten. Israel 

inledde anfallet över Sinai den 29 oktober 1956 med hjälp av franskt flygunderstöd. Frankrike 

brydde sig inte ens om att dölja att man öppet stödde Israel, medan Storbritannien väntade in 

det egyptiska nekande svaret på sin tillbakadragning från Suezområdet innan man också gick 

in med flygvapnet. Invasionen inleddes den 5 november när britter och fransmän landsatte 

fallskärmstrupper. Storbritannien hade räknat med att USA skulle acceptera invasionen, 

eftersom att britterna inte hade fördömt den CIA-ledda kuppen i Guatemala. Storbritannien 

missbedömde dock president Eisenhower. USA fördömde attacken på Sinai och detta ledde 
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till att Storbritannien tvingades dra tillbaka sina trupper den 22 december 1956. Frågan är om 

Storbritannien hade haft militär kraft att kunna fullfölja invasionen.
37

 

3.6 Muslimska brödraskapets sociala och politiska inflytande under 

Nasser och Sadat 
John L. Esposito skriver, liksom John Newsinger som redovisats i föregående avsnitt, att 

eftersom Muslimska brödraskapet delade Gamal Adel Nassers åsikter kring motståndet mot 

britterna och staten Israel, så stödde de den militärkupp som leddes av Nasser 1952. 

Militärkuppen innebar slutet för monarkin i Egypten som under mer än 100 år hade följt en 

västinspirerad utvecklingsväg. Nasser var, till Muslimska brödraskapets stora besvikelse, 

dock inte intresserad av att islamisera samhället. Istället fortsatte Nasser med en sekulariserad 

nationalistisk politik. Nasser utvecklade sedan den egyptiska nationalismen till en arabisk 

socialistisk nationalism. För att få folket med sig försökte Nasser förena detta med islam. 

Regimens strategi var att använda islamiska symboler, språk, retorik och ledare för att nå ut 

med sitt budskap. Exempel på detta är att det Högre rådet för islamiska angelägenheter samt 

al-Azhar-universitetet användes för att sprida Nassers propaganda. Nasser genomförde olika 

socialistiska reformer inom t.ex. jordbruket och omfattande nationaliseringar ägde rum. 

Islamiska trosföreställningar om jämlikhet och social rättvisa likställdes med Nassers 

socialistiska politik. Nasser var väldigt lyckosam och blev väldigt populär bland många 

människor i både Egypten och övriga arabvärlden. Däremot fanns en konflikt mellan Nasser 

och de konservativa (väststödda) monarkerna i arabvärlden som Nasser kritiserade hårt.
38

 

Monarkerna fick stöd av framförallt USA för att kunna sitta kvar i maktposition, och i utbyte 

fick västmakterna tillgång till billig olja.  

Muslimska brödraskapet ansåg dock inte att man skapat någon islamisk stat i Egypten, och 

John L. Esposito lyfter fram ett ideologiskt perspektiv när han skriver att detta var 

grundorsaken till att Muslimska brödraskapet började göra allt kraftigare motstånd mot 

Nassers militärregim. Muslimska brödraskapet anklagades för att ha försökt mörda Nasser 

1965. Detta ledde till att flertalet av ledarna avrättades eller fängslades. En av dessa var 

Sayyid Qutb som därmed skulle bli ihågkommen som den islamiska väckelsens martyr. 

Muslimska brödraskapet fortsatte att existera som underjordisk organisation fast att man var 

förbjudna och förföljda. Även om Nasser var oerhört populär fanns alltså också ett starkt 

motstånd. När Nasser dog efterträddes han av Anwar al-Sadat som inte lyckades bli alls lika 

populär. Som strategi för att stärka sin popularitet satsade Sadat mycket på att stärka islams 

påverkan i samhället. Islam fick stort inflytande i media och Sadat höll till och med egna 

predikningar i moskéer i direktsänd TV. Även utbildningen kom allt mer att påverkas av 

islam. Som en del i satsningen på islam blev Muslimska brödraskapet åter igen en laglig 

organisation. Islam började få en mer dominerande roll än marxismen i Egypten. Kriget mot 
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Israel 1973 sågs som ett islamiskt heligt krig. På många vis höll islam och politiken på att 

smälta samman i Egypten precis som Muslimska brödraskapet länge förespråkat.
39

  

John L. Esposito skriver att Muslimska brödraskapet dock var långt ifrån nöjda. De motsatte 

sig de reformer som Sadat ville genomdriva inom familjerätten. Man var även emot att Sadat 

stödde den västinfluerade shahen i Iran, Camp David-avtalet, samt att Sadat själv hade 

ekonomiska och politiska samarbetsavtal med väst. Sadat hade heller inte anammat 

Muslimska brödraskapets krav på införande av islamisk rätt (Shariá). Muslimska brödraskapet 

menade att västerländska lagar, livsstilar, sekularisering och materialism fortfarande rådde i 

det egyptiska samhället. Dessutom ansåg man att de mäktiga väststaterna fortfarande 

kontrollerade Egypten genom de korrupta politikerna. Muslimska brödraskapet höll alltså fast 

vid sina ursprungliga värderingar och blev dessutom mer konservativa och våldsamt 

aktivistiska. Det dök upp militanta grupper som Islamiska befrielseorganisationen och Guds 

armé som inte drog sig för att använda våld för att störta regimen. Många av medlemmarna 

var unga och välutbildade. Dessa grupper kom sedan att bli al-Jihad som trappade upp det 

våldsamma motståndet. Sadat slog hårt tillbaka med våld och införde ett allt mer auktoritärt 

styre. Sadat tog avstånd mot den islamiska aktivismen genom att tala om en åtskillnad mellan 

politik och islam. Dessa uttalanden gjorde honom populär i väst, men fick som konsekvens att 

motståndet stärktes allt mer inom landet. Sadat blev även mördad 1981 av al-Jihad.
40

 

3.7 Från våld till fredlig aktivism och ökat socialt och religiöst 

inflytande 

Muslimska brödraskapet försökte på olika sätt påverka den egyptiska regeringen att bygga 

upp en stat som byggde på islam. Man ville att en social revolution och reformation skulle 

ske. Detta misslyckades dock och efterhand ledde det till att Muslimska brödraskapet och 

regeringen hamnade i väpnade konflikter. Grundaren för Muslimska brödraskapet, Hasan al-

Banna, fick sätta livet till och flertalet av ledarna fängslades, avrättades eller tvingades fly. 

Under mitten av 60-talet förbjöds Muslimska brödraskapet i Egypten. Trots detta växte 

Muslimska brödraskapet inte bara i Egypten utan också i länder som Sudan, Syrien, 

Jordanien, Palestina och Kuwait. Även den andra nyreformistiska rörelse Jamaat-i-Islami 

växte i Indien, Afghansitan, Pakistan och Kashmir.
41

 

John L. Esposito lyfter fram en viktig strategisk förändring som skedde för Muslimska 

brödraskapet i synen på våld. Under 70-talet präglades den islamiska väckelsen mest av våld, 

men under 80-talet och 90-talet nådde man stora framgångar genom en fredlig inre 

inblandning i människors vardag. Muslimska brödraskapet hade stor del i att det blivit ett ökat 

folkligt intresse för Koranstudier. Muslimska brödraskapet engagerade sig också allt mer i 

olika sociala tjänster som daghem, skolor, sjukhus, avgiftningscentraler för missbrukare och 

rättshjälp. Man engagerade sig även i att människor skulle få billiga bostäder och ett räntefritt 

bankväsende. Muslimska brödraskapet hade stort inflytande i moskéerna och höll fast vid sin 
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ståndpunkt att islam ska anpassas efter det moderna samhället, men att man ska gå en annan 

väg än det materialistiska västerländska sekulära samhället. I de flesta sunnimuslimska länder 

hade liknande rörelser som Muslimska brödraskapet stort inflytande både religiöst och socialt. 

Samtidigt som al-Jihad höll på med våldsangrepp, mot bland annat regeringstjänstemän och 

turister, valde Muslimska brödraskapet en fredlig aktivism.
42

  

En orsak till denna fredliga förändring, som Hamdi Hassan och Susanne Olsson lyfter fram, 

var att regimen hade hårdare kontroll på den politiska oppositionen, men att man släppte efter 

för sociala grupper efter mordet på Sadat. Under 1980-talet fick syndikaten ökad 

yttrandefrihet, men det var fortfarande förbjudet att kritisera regimen. Mordet på president 

Anwar Sadat 1981 ledde till att regimen släppte efter även för sociala grupper. Regimen insåg 

att förtryck och hård kontroll av sociala grupper bara ledde till ökat motstånd hos politiskt 

oppositionella och islamister. Samtidigt införde regimen dock undantagsregler som gjorde det 

ännu svårare att bedriva politiskt opposition.
43

 Det blev alltså en viss öppenhet för 

organisationer som inte verkade som politisk opposition, men alltså ännu hårdare kontroll 

över politisk opposition. Muslimska brödraskapets strategi för ökad popularitet och inflytande 

blev alltså att ännu mer fokusera på att vara en fredlig social rörelse.  

John L. Esposito förklarar hur Muslimska brödraskapet försökte få politiskt inflytande fast att 

man var förbjudna att verka som ett politiskt parti. Detta gjorde man genom att bilda 

samarbete med andra partier i parlamentsvalen. Fast att man var förbjudna sågs Muslimska 

brödraskapet som det ledande oppositionspartiet. Man hade brett stöd bland alla 

samhällsklasser. Ett annat sätt att få inflytande var att samverka med olika 

yrkessammanslutningar som t.ex. medicin, juridik, teknik och utbildning. På så vis fick man 

stort inflytande på universiteten. Mubarakregimen fruktade Muslimska brödraskapets allt 

större inflytande och gjorde inte längre någon skillnad mellan dem och de militanta 

islamistiska grupperna. Man förbjöds att verka i yrkessammanslutningarna och 

nationaliserade de privata moskéerna som i hög grad kontrollerades av Muslimska 

brödraskapet. Mubarak tog också hårdare kontroll över media och valen till parlamentet. 

Särskilda militärdomstolar fanns för att kunna döma både militanta islamister och Muslimska 

brödraskapets framstående medlemmar. Mubarak såg alla som terrorister.
44

 

Den 11 september 2001 gav president Mubarak möjligheter att öka sitt förtryck mot den 

islamiska oppositionen som en del i USA:s världsomspännande ”krig mot terrorn”. Mubarak 

såg alltså en chans att kunna stärka sin maktposition genom att kunna trycka ner oppositionen 

och detta med ett internationellt godkännande. För Muslimska brödraskapet kan detta ses som 

ytterligare ett tecken på hur västerländsk imperialism stöttar ett auktoritärt styre och 

motarbetar islam. Delvis så kan jag se att även Sverige bidrar till detta i det välkända fallet när 

man efter påtryckningar från CIA låter utvisa två egyptier från Sverige. Hamdi Hassan och 

Susanne Olsson skriver att samtidigt som Mubarak kunde stärka förtrycket, p.g.a. ”kriget mot 

terrorn”, så kom påtryckningar från FN som menade att auktoritära regimer, som Mubaraks 

Egypten, har stor del i att det växer fram islamiska organisationer som förespråkar våld. 
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Förtrycket mot den islamiska oppositionen, samt FN:s ställningstagande, stärkte ytterligare 

demokratiseringskraven i Egypten och tvärtom vad Mubarak tänkte så kunde den islamiska 

oppositionen bli allt starkare. Man använde sig av moskéerna för att bygga upp ett nätverk 

och därmed bli mer organiserade.
45

 Mest framgångsrika av alla var det Muslimska 

brödraskapet.  

Hamdi Hassan och Susanne Olsson skriver, liksom John L. Esposito, att islam efterhand har 

fått allt större inflytande i Egypten och att Muslimska brödraskapet har stor del i detta. 

Islamiseringen märks bland annat av att allt fler började använda religiösa symboler, 80 % av 

kvinnorna bar sjal, musik med religiös anspelning blev vanligt, samt att den moraliska 

debatten allt mer byggde på islam. Exempel på detta var/är att media, underhållning och 

kultur censureras samt att striktare alkoholregler genomfördes. Politiska ledare använde allt 

mer islamisk retorik och detta var/är inte bara Muslimska brödraskapets företrädare.
46

  

3.8 Fromhetsrörelsen och dess påverkan på Muslimska brödraskapet 
Enligt Hamdi Hassan och Susanne Olsson är en viktig del i islamiseringen i Egypten under 

senare årtionden fromhetsrörelsen. Stora delar av den egyptiska befolkningen ställer sig 

bakom denna rörelse. Huvudbudskapet är en kritik mot det sekulariserade samhället där man 

menar att religionen får för liten plats i det offentliga rummet. Fromhetsrörelsen kritiserar 

även värderingar och livsstilar som bryter mot islam. Fromhetsrörelsen menar att dessa 

värderingar och livsstilar är inspirerade från västerlandet och ska motarbetas. 

Fromhetsrörelsen har inga officiella organisationer eller ledare utan ska ses mer som en 

allmän trend inom islamiseringen i Egypten. Fromhetsrörelsen har fokuserat främst på frågor 

om etik och moral, och har före revolutionen försökt undvika direkta politiska frågor. 

Predikanter för fromhetsrörelsen har inte haft som uttalat mål att ändra regimens politik, utan 

det sociala och kulturella livet. Indirekt kan man ändå säga att fromhetsrörelsen har kritiserat 

regimens bristande sociala engagemang, och indirekt har man då även lyft fram Muslimska 

brödraskapet som har engagerat sig i sociala frågor. Att direkt undvika politiska sakfrågor kan 

ses som en strategi att ändå våga uttala sig. Regimen i Egypten var mycket hårt mot 

oppositionella krafter. De predikanter som lockade flest åhörare försökte regimen kontrollera, 

så det är uppenbart att regimen ändå såg faror i att predikningar kring fromhetsfrågor skulle 

kunna utvecklas till en mer politisk agenda. Fromhetsrörelsens kritik mot att religionen inte 

fått tillräcklig plats i offentligheten, utan istället förpassats till det privata livet, ledde till 

större religiöst TV-utbud. Det har blivit vanligt att TV-kanalerna vill framstå som att de 

representerar en god islam. Det har t.ex. blivit vanligt att manus först skickas för godkännande 

till etablerade religiösa ledare. Även inom musiken blev den religiösa, men också 

nationalistiska, framtoningen tydligare. Fromhetsrörelsen kan främst kopplas till 

medelklassen och kan ses som en anpassning efter en mer modern marknadsliberal ekonomi. 

Man fördömer t.ex. inte konsumtion och ser inte detta som något specifikt västerländskt. 

Välgörenhet och individuell fromhet är dock viktigt. Fromhetsrörelsen vill även förena islam 
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med medelklassen ideal om individens frihet och demokrati. Islamiseringen sker alltså inte 

bara bland de lägre socialt utsatta klasserna utan också bland medelklassen.
47

  

Hamdi Hassan och Susanne Olsson lyfter fram att olika sociala rörelse, oavsett om de är mer 

islamistiska som Muslimska brödraskapet eller s.k. postislamiska som fromhetsrörelsen, så 

har de haft en gemensam kritik mot regimen och vill ha ett mer demokratiskt samhälle med 

t.ex. rösträtt och yttrandefrihet. Regimen har försökt möta islamiseringstrenden med att dels 

ge efter och låta islam få ett större inflytande i det egyptiska samhället, men också genom att 

på olika sätt försöka kontrollera regimen. I Egypten växte därför fram en stat som både hade 

sekulär och religiös baserad lagstiftning och politik. Man ville följa sekulära globala trender, 

och därmed hålla sig vän med Europa och USA, och samtidigt hålla nere revolutionära 

stämningar genom att ge efter för islamiseringen. USA och Europa har samarbetat med 

diktaturer i Mellanöstern för rädslan av vad som skulle kunna hända om islamister tar makten. 

Före att Muslimska brödraskapet presidentkandidat Mursi vann valet i Egypten 2012, efter 

revolutionen 2011, så har t.ex. Hamas vunnit det palestinska valet 2006 och Islamiska 

räddningsfronten vann valet i Algeriet i början av 90-talet. I Algeriet ändrade den auktoritära 

regimen därför lagarna, så att Islamiska räddningsfronten trots detta inte fick någon makt. 

Västmakterna blundade för detta eftersom man inte ville att islamister skulle få något 

inflytande. Samma mönster kan man se i fallet med Hamas. Trots att man vann valet 

demokratiskt, så vägrade det flesta västmakter att föra samtal med Hamas. Även om det finns 

olika inriktningar av islamisering i Egypten, så kan man se att de påverkats av varandra 

genom t.ex. ett gemensamt krav på demokrati och en misstänksamhet mot väst. Frågan är om 

den islamistiska riktningen kommer att leda till en islamisk stat, som Muslimska brödraskapet 

förespråkar, eller om fromhetsrörelsen postislamiska budskap blir styrande.
48

 

3.9 Muslimska brödraskapets syn på Liberal kapitalism och marxism   
Ur ett västerländskt perspektiv finns en tydlig åtskillnad mellan liberal kapitalism och 

marxism. Liberal kapitalism har som utgångspunkt att demokrati och den fria marknaden ska 

skapa ett gott samhälle för största möjliga antal, medan marxismen har som utgångspunkt att 

en styrd ekonomi (planekonomi) är nödvändigt för att skapa ett klasslöst jämlikt samhälle.  

John L. Esposito skriver att Muslimska brödraskapet uppfattning genom historien varit att 

dessa båda ideologier har samma ohämmade materialistiska utgångspunkt. Fokus ligger på en 

ökad ekonomisk tillväxt och man glömmer de moraliska och andliga värdena. Man kritiserar 

även att dessa ideologier inte ser religionen som en bas för hur samhället ska formas. I de 

västerländska liberala kapitalistiska samhällena har man en åtskillnad mellan kyrka och stat, 

medan marxismen har som utgångspunkt att organiserad religion är skapat av makthavarna 

och den härskande klassen för att kontrollera de övriga och därför är av ondo. Ledarna för 

Muslimska brödraskapet i Egypten under 1950- och 1960-talet, Sayyid Qutb och Mustapha al-

Sibaii, kunde dock se islamisk socialism som ett sätt att nå social rättvisa. Den islamiska 
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ekonomiska synen blev dock efterhand mer liberal påverkad, vilket ledde till att privat ägande 

blev den islamiska normen.
49

 

3.10 Islamisk ekonomi – alternativet till västerländsk kapitalism eller 

marxism 
Jag har tidigare i uppsatsen, under rubriken Brittisk och fransk imperialism i Egypten från 

1860- till 1920-talet, redovisat hur den brittiska och franska kapitalistiska ekonomin drabbade 

folket i Egypten under imperialismen. Detta kan jag se som en stor orsak till att Muslimska 

brödraskapet var emot den västerländska kapitalistiska ekonomin och istället genom historien 

och ända fram till nutid förespråkat en islamisk ekonomi. Enligt Jan Hjärpe skiljer sig den 

islamiska ekonomin från den liberala kapitalistiska ekonomin i både synen på ränta, 

äganderätt och kapitalism. Grunden för ekonomin är Shariá, vilket jag tidigare redovisat i 

denna uppsats under rubriken Shariá.  

En viktig del i den islamiska ekonomin är ett räntefritt bankväsende som det står om i 

Koranen. Ett exempel på detta, som Jan Hjärpe lyfter fram, är Islamic Devlopment Bank som 

sedan 1977 har haft sitt huvudkontor i Saudiarabien. Här ger rika muslimiska länder räntefria 

lån till fattigare muslimska stater. Under 80-talet byggdes sedan det islamiska bankväsendet ut 

och det finns även vissa i Europa. Även i Egypten inrättades en islamisk bank 1977, Bank 

Faysal al islami al-Misri, men islamistiska aktivister, som t.ex. Muslimska brödraskapet, 

menar att denna bank inte följer Shariá.  I Pakistan infördes ett delvis räntefritt banksystem 

1981 och strategin var att stegvis utveckla systemet.  

Jan Hjärpe skriver att synen på ränta utgår ifrån Koranens förbud mot riba. Detta förbud har 

sedan definierats på olika sätt. Enligt de mest konservativa tolkningarna, så innebär riba att 

ingen ersättning kan betalas utan att personen man betalar har utfört ett arbete eller ska sälja 

en vara. Att låna ut pengar ses inte som ett arbete eller vara och därmed är alltså ränta helt 

förbjudet. Enligt modernisterna innebär riba ocker och inte vanlig bankränta. Det vill säga att 

man inte får utnyttja någons desperata situation genom att ta ut orimliga räntesatser. De 

brittiska och franska investerarna i Egypten, under den imperialistiska eran, sysslade definitivt 

med ockerräntor enligt islamiska modernisters syn. Aktivisterna eller fundamentalisterna, som 

Muslimska brödraskapet är en del av, har en variant som påminner om ränta men som 

fungerar lite annorlunda. Istället för ränta kan spararen få en del av den vinst som kapitalet ger 

när banken i sin tur investerat pengarna vidare. Enligt fundamentalisternas tolkning innebär 

alltså förbud mot riba ett förbud mot en bestämd avtalad räntesats för en period. Det är dock 

tillåtet att på annat sätt få ersättning för satsat kapital. Ett annat exempel på detta, som Jan 

Hjärpe lyfter fram, är vid husköp. Då är det vanligt att ”husköparen” tillsammans med 

personer som är intresserade av att investera pengar bildar ett bolag. Bolaget köper sedan 

huset, medan ”husköparen” betalar en hyra till bolaget som innefattar både amortering på 

bolagets satsade kapital och dessutom en vinst till bolaget. När ”husköparen” har amorterat 

hela bolagets satsade kapital på husköpet så kan de övriga personerna i bolaget lösas ut. 
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Bolagsmännen har därmed fått vinst på sitt satsade kapital, och husspekulanten har kunnat 

köpa sitt hus utan att bryta mot fundamentalisternas tolkning av riba.
50

 

Äganderätten: Precis som Muslimska brödraskapet betonar i dag, så får den privata 

äganderätten stöd i Koranen. Grunden är dock att ägaren har rätt att bruka sina tillgångar, men 

inte att missbruka dem. I Iran står det i lagen att en odlingsbar mark som ägaren inte bryr sig 

om att bruka kan omhändertas av staten. Enligt den iranska konstitutionen ses skog, vatten, 

betesmark och obrukbar mark som allmän egendom. Det samma gäller mineralegendomar och 

oljefyndigheter. Den iranska regimen säger att det inte är frågan om nationalisering eller 

socialisering, som är de begrepp som används i väst, men enligt Jan Hjärpe blir det samma 

effekt. I islamisk lagstiftning får inte ägandet ha ett exploaterande syfte. Man menar att detta 

hämmas genom att ha zakat, d.v.s. religionsskatt och fattigavgift. Enligt islamisk lag måste de 

rika hjälpa de fattiga. Detta kan ske både genom frivilliga gåvor och genom skatt. Enligt 

islamsk lag är den rikas tillgångar inte lagligt om människorna runt omkring lider. Staten har, 

enligt islamisk lag, rätt att ta från den rika för att ge till de fattiga om detta inte sker på 

frivillig väg. 
51

 

Kapitalism: En viss form av kapitalism är enligt de fundamentalistiska rörelserna tillåten. Det 

går att på olika sätt göra vinst på satsat kapital, även om man inte utför ett direkt arbete eller 

säljer varor och detta trots att man har en lite annan syn på ränta och tillämpning av 

äganderätten än i många länder i väst. Synen på arvsrätten menar fundamentalisterna är 

avgörande för att det inte ska uppstå ett kapitalistiskt klassamhälle som i väst. Enligt den 

fundamentalistiska islamistiska rättstraditionen, som formats efter Koranen, ska egendom 

efter den avlidna spridas bland ett stort antal släktingar. Om man strikt skulle följa detta 

menar fundamentalisterna, som t.ex. Muslimska brödraskapet, att det inte kommer att uppstå 

någon över- och underklass. Förutom arvsrätten är det viktigt att det finns tydliga regler inom 

handel och i förhållandet mellan arbetsgivare och anställda, så att inte den starke kan utnyttja 

den svage. Islamisk ekonomi är, enligt fundamentalisterna, varken kapitalism eller socialism. 

Om man följer Guds lag som står i Koranen, menar fundamentalisterna att man kan skapa en 

välfärdsstat som ändå går att kombinera med ett företagande. Enligt Jan Hjärpe utgår islamisk 

ekonomi egentligen inte utifrån någon övergripande ekonomisk teori eller politisk ideologi, 

utan från de regler som står i Koranen.  Dessa regler ses som skapade av Gud och är därmed 

de mest förnuftliga. Enligt fundamentalisterna måste man sedan tolka dessa regler så att det 

passar in på det moderna samhället. Ett exempel på detta är att man måste tolka in hur 

reglerna ska kunna tillämpas på industri och inte bara på jordbruk och handel som ekonomin 

bestod av under Muhammeds tid.
52

  

3.11 Synen på jämställdhet 
En annan aktuell fråga, som också hör ihop med demokrati, är frågan om jämställdhet mellan 

man och kvinna. Västerlandet kritiserar ofta islams kvinnosyn. Frågan är hur kvinnornas roll 

blir om sharialagstiftningen genomförs. John L. Espositos slutsats är att avståndstagandet från 
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väst innebar att kvinnorörelsen sågs som en västinspirerad rörelse som därmed måste 

motarbetas. Därför hade Muslimska brödraskapet en konservativ ställning och hänvisade till 

traditionella rollfördelningar mellan man och kvinna. Enligt John L. Esposito undersökte 

Muslimska brödraskapet aldrig på allvar vilken ställning kvinnor hade inom t.ex. utbildning, 

sysselsättning, och skilsmässa.
53

 

Jan Hjärpe skriver om den diskussion som hölls i ämnet jämställdhet under 70-talet. 

Muslimerna menade att deras kvinnosyn är betydligt bättre än den västerländska. Då utgår 

man ifrån vad som står i Koranen och inte hur de faktiska förhållandena är i många 

muslimska länder. Fundamentalisterna, som t.ex. Muslimska brödraskapet, menar att 

sekulariseringen är en stor orsak till det ojämnställda samhället. Om lagstiftningen utgått ifrån 

Koranen hade kvinnorna fått trygghet och en lagstiftning som är anpassad efter hennes natur 

och medfödda egenskaper. Hur detta konkret ska gå till måste dock avgöras genom idjtihad 

(omtolkning och reformeringsprocess inom islam). Fundamentalisterna står mittemellan de 

konservativa och modernisterna. Ett exempel på detta är att de konservativa menar att 

universitet bara är för män, modernisterna menar att all utbildning ska vara likvärdigt för båda 

könen medan fundamentalisternas tolkning av Koranen är att högre utbildning ska vara öppen 

för både män och kvinnor, men på skilda universitet.
54

 

Enligt Shariá har kvinnan rätt att bestämma över sin egen egendom även då hon är gift. 

Kvinnan har bara rätt att ärva hälften av mannen eftersom mannen anses ha ett större ansvar 

för försörjning av familj och släkt. Inom äktenskapet ses mannen som imam (husfader), men 

han bör samråda med sin hustru. Äktenskapet ses som en plikt både för man och kvinna. 

Äktenskapen är oftast arrangerade av föräldrarna, men enligt Koranen ska kvinnan ge sitt 

samtycke. All sex utanför äktenskapet ses som hor, vilket enligt sharialagstiftningen ska ge 

stränga straff. Om man är gift ska dödsstraff utdömas. Detta gäller både för man och kvinna. 

Enligt Koranen är det tillåtet för en man att ha upp till fyra fruar, men i modern tid anser 

fundamentalisterna, som t.ex. Muslimska brödraskapet, att en fru ska vara det normala. Även 

vid skilsmässa råder olika regler för män och kvinnor. Män kan ta ut skilsmässa ganska 

enkelt, men kvinnan har då rätt till sin mahr (ekonomisk gåva/ersättning), som finns i 

äktenskapskontraktet, som ofta skrivits mellan maken och kvinnans far. För kvinnan krävs 

ofta särskilda omständigheter för att ha rätt till skilsmässa, som t.ex. om han behandlar henne 

väldigt illa eller inte kan försörja henne. En domstol behöver då avgöra om kvinnan har rätt 

till skilsmässa. Andra regler är att en kvinna ska vara anständigt klädd. De konservativa tolkar 

detta ofta som att slöja är nödvändigt, men framförallt modernisterna menar att man kan vara 

anständigt klädd utan att bära slöja. En grund i Shariá är att män och kvinnor ska vara åtskilda 

i det offentliga livet. I Saudiarabien har man t.ex. skilda universitet för män och kvinnor. 

Kvinnan ska ha rösträtt, men bör däremot inte bli någon politisk ledare. Enligt Shariá beror 

detta på att det är emot kvinnans natur. Enligt Koranen är kvinnan för emotionell och 

påverkas av sin menstruationscykel. Det råder dock delade meningar om detta i den 

muslimska världen under senare tid. Kvinnan ses främst som en mor som har ansvar för sina 
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barn och hem, men hon tilläts ta vissa yrken som anses lämpade för henne. Arbete i sjukvård 

och flickskolor är exempel på passande arbeten.
55

  

Synen att mannen och kvinnan har olika medfödda egenskaper och därmed passar för olika 

former av sysslor kan på många vis ses som ett särartsfeministiskt tänkande. Skillnaden som 

jag kan se är att kvinnorna har en tendens att framstå som det svagare könet, medan 

särartsfeminismen lyfter fram att de kvinnliga egenskaperna bör värderas lika högt som de 

mer manliga.  

Jan Hjärpes bok från 1983, Politisk islam, utgick ifrån de diskussioner som konservativa och 

fundamentalister höll under 70-talet, med vikten om att försvara de traditionella 

familjerättsliga shariareglerna. Sedan dess har det enligt Jan Hjärpe skett en förändring i 

synen på kvinnans roll i samhället. Det har vuxit fram en islamisk feminism som utgår ifrån 

att kvinnorna kan få en mer jämställd roll genom t.ex. större möjligheter till yrkesliv och 

politiskt deltagande. De sekulära menar att detta inte kan ske om samhället ska utgå ifrån en 

islamisk lagstiftning, medan de islamiska feministerna menar att man måste skilja mellan den 

sanna religionen och de patriarkala regimerna och dess tolkning av islam. Muslimska 

brödraskapet intar åter igen en uppfattning mellan de konservativa, som vill behålla den 

traditionella shariatolkningen, och modernisterna. Muslimska brödraskapet kan, enligt Jan 

Hjärpe, delvis påverkats av den islamiska feministteologin som menar att man ska utgå ifrån 

de traditionella shariareglerna men göra nytolkningar av denna.
56

 

Haditherna är texter som sägs berätta om vad Profeten Muhammed gjorde och sa, vilket 

tidigare redovisats i denna uppsats under rubriken Shariá. De konservativas tolkning av 

Koranen bygger till stor del på haditherna och detta inkluderar deras syn på kvinnans roll. 

Den islamiska feministteologin menar dock att det finns vissa hadither som inte ger en 

fullständig bild, och därmed lett till en feltolkning av Koranen, och som därmed inte kan 

användas som källa för rättssystemet. Den islamiska feministteologin menar att de 

konservativa använder sig av enskilda verser i hadither för att göra sina tolkningar. Dessa 

används utan att ta hänsyn till det historiska sammanhanget eller att ta hänsyn till det 

övergripande budskapet i Koranen. Den islamiska feministteologin säger, liksom Muslimska 

brödraskapet, att man måste ha en holistisk korantolkning och att denna holistiska tolkning 

går över enskilda verser i haditherna och måste anpassas efter sin tid. Den islamistiska 

feministteologin menar att orsaken till att de konservativa gjort den ojämnställda tolkning av 

Koranen som man gjort, är att de påverkats av den kristna och judiska patriarkala traditionen. 

Ett exempel på feltolkning skulle enligt den islamiska feministreologin vara tolkningen av 

Sura 4:34/38. Den traditionella tolkningen är att ”männen är kvinnornas föreståndare” och 

därmed är den som styr och till och med har rätt att slå sin kvinna. Den islamiska 

feministteologin menar istället att ordet qawwamuna inte ska tolkas som föreståndare utan 

som att männen ”ska stå upp” för sina kvinnor. I Koranen står också att männen har ”företräde 

framför kvinnorna på grund av sina utgifter för dem”. Enligt den islamiska feminitteologin är 

detta ett exempel på en vers som måste sättas in i sitt historiska sammanhang. I dagens 
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samhälle är det istället naturligt att både mannen och kvinnan har ett yrke som bidrar till 

familjens inkomst. Därför gäller inte männens företräde längre. Totalt sett har den islamiska 

feminismen nått framgångar på senare tid. Ett exempel på detta är att män har fått en 

begränsad rätt att ta mer än en hustru i irakiska Kurdistan. För fundamentalister, som 

Muslimska brödraskapet, har en fru länge vart det normala i det moderna samhället, medan de 

konservativa står fast vid att mannen alltid har rätt till fyra fruar.  Den islamiska feminismen 

möter också stort motstånd. Ett exempel är att många feminister dömts till fängelse och 

prygelstraff i det konservativa Iran. Jan Hjärpe ser dock detta som ett tecken på att den 

islamiska feminismen är på frammarsch även i Iran eftersom man uppenbart ser dem som ett 

hot.
57

  

Frågan är hur stort inflytande den islamiska feministteologin kommer att få i praktisk 

rättspolitik för det Muslimska brödraskapet i Egypten. Muslimska brödraskapet har fått ta 

emot mycket kritik för att vara för konservativa i familjefrågor. Den holistiska 

grunduppfattningen på korantolkning är en sak, jag kan se, som förenar Muslimska 

brödraskapet och den islamiska feministteologin. Därmed finns vissa förutsättningar för att 

Muslimska brödraskapet på sikt ska kunna göra en mindre konservativ tolkning även i 

familjefrågor.  

Jan Hjärpe skriver att synen på sharialagstiftning, som utgår ifrån Koranen och Profetens 

Sunna som rättskällor, i stort håller på att förändrats i den islamiska världen. Grunden för 

detta är de stora förändringar som skett i samhället i samband med globalisering och teknisk 

utveckling (t.ex. Internet), den stora migrationen samt att könsrollerna håller på att förändrats. 

Ett exempel på denna förändring är att kvinnorna får större del i det ekonomiska livet. Den 

islamiska feminismens idéer får allt större inflytande och sprider sig genom olika medier och 

diskussionsforum på Internet. Framförallt är det den yngre generationen som har en annan syn 

på förhållandet mellan man och kvinnan samt mellan föräldrar och barn.
58

 

3.12 Muslimska brödraskapets roll i samband med hibiskusupproret 

2011 
2010 inleddes det s.k. jasminupproret i Tunisien och detta följdes av det s.k. hibiskusupproret 

i Egypten i januari 2011, som i sin tur följdes av folkliga uppror i flera länder i Mellanöstern. 

Islamiseringen, som skett mycket på grund av Muslimska brödraskapets inflytande i Egypten, 

är en viktig aspekt till upproret i Egypten, men enligt Hamdi Hassan och Susanne Olsson ska 

upproret inte främst ses som någon religiös revolution. Människor med olika 

religionstillhörigheter och samhällsklasser deltog. Man protesterade mot fattigdom, 

klasskillander, politisk diktatur och förtryck av oppositionella. Ungdomarna som spred sitt 

budskap genom sociala medier var kanske den avgörande kraften i upproret. Det var 

ungdomarna som startade revolutionen och sedan hoppade stora delar av medelklassen på. 

Muslimska brödraskapet har länge varit den starkaste oppositionella kraften i Egypten fast att 

de varit förbjudna som politiskt parti. Hamdi Hassan och Susanne Olsson skriver att islamiska 
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organisationer varit de starkaste oppositionella krafterna i hela Mellanöstern, men att deras 

främsta budskap inte varit demokratisering och kamp mot korruption. Istället har fokus legat 

på de värdekonservativa frågorna som t.ex. bevarandet av familjen och vikten av att skilja 

könen åt i olika sammanhang. Muslimska brödraskapet har dock länge förespråkat en mer 

modern korantolkning än vad många andra mer konservativt hållna islamiska organisationer 

gjort. Man har också motsatt sig våld och fokuserat på att hjälpa folk i nöd. Detta har skapat 

en respekt hos allmänheten. 2011 uppskattade man att omkring 25% av befolkningen 

sympatiserade med Muslimska brödraskapet. Under revolutionen gick Brödraskapet samman 

med de liberala och sekulära med sitt krav om fria val.
59

  

Muslimska brödraskapet förespråkar alltså demokrati på så vis att man är för fria val. Detta 

visar att man numera kan samarbeta med liberala och sekulära för gemensamma mål. Detta 

skulle man kunna se som en förändrad syn från Muslimska brödraskapets ursprungliga. 

Frågan är vad Muslimska brödraskapet kommer att göra om man förlorar nästa val till ett parti 

vars presidentkandidat inte förespråkar ett samhälle som bygger på islam.  
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4. Sammanfattning 
Denna avslutande del av uppsatsen har till syfte att ge sammanfattande svar på mina 

frågeställningar som har framkommit i arbetet.  

Bakomliggande orsaker till Muslimska brödraskapets idéer och att de bildades i 

Egypten 1928 

En viktigt bakomliggande strukturell orsak är den europeiska imperialismen. Framförallt den 

brittiska imperialismen drabbade det egyptiska folket hårt. Väckelserörelsen och tänkare som 

al-Afghani, Abduh och Rida, ansåg att de muslimska samhällena vänt sig emot den sanna 

islam. Al-Banna, grundaren till Muslimska brödraskapet i Egypten 1928, inspirerades av 

dessa idéer och ville skapa en stat som byggde på islam. Den europeiska imperialismen, men 

också sekulära inhemska ledare, sågs som orsaken till det moraliska förfallet i samhället. 

Muslimska brödraskapet bildades alltså på grund av en kombination av bakomliggande 

materiella och ideologiska strukturer samt viktiga aktörer.  

Muslimska brödraskapet en fundamentalistisk islamistisk organisation 

Muslimska brödraskapet är en sunnimuslimsk fundamentalistisk islamistisk organisation som 

bildades av Hasan al-Banna i Egypten 1928. Organisationen blev påverkad av både 

konservativ och modernistisk islam. Rörelsen spreds snabbt till olika länder som Sudan, 

Syrien, Palestina, Libanon och Nordafrika. Al-Banna inspirerades av den islamiska 

väckelserörelsen och islamiska reformistiska tänkare som al-Afghani, Abduh och Rida. Idag 

är man en av världens äldsta och mest inflytelserika islamiska organisationer. Man såg sig inte 

som ett politiskt parti från början, utan som en religiös och social organisation. 

Muslimska brödraskapets ursprungliga politiska och religiösa budskap  

Ett viktigt budskap var självständighet från väst och motstånd till det sekulära samhället. Hela 

samhället skulle byggas på islam. Shariá, islamisk rätt, skulle styra hela samhället. Muslimska 

brödraskapet hade en holistisk syn. Religion, familjefrågor, politik och sociala frågor skulle 

inte skiljas åt, utan allt skulle byggas på Shariá som i sin tur byggde på Koranen och Profetens 

Sunna. Därför var man emot den västerländska synen på demokrati. Islamisk demokrati 

byggde på att alla människor har rättigheter och skyldigheter, men att den grundläggande 

lagstiftningen är Guds lag, Shariá. Man menade att Gud vet vad som är bäst för alla 

människor. Genom att tillämpa Guds lag kan inte någon särskild grupp i maktposition gynna 

sig själv. Muslimska brödraskapet ansåg att Shariá skulle tolkas in i det moderna samhället, 

men var konservativa i familjefrågor. Ett exempel på detta är att det fanns tydliga regler för 

vad som var männens och kvinnornas uppgifter och könen skulle hållas särskilda i det 

offentliga livet.  

Muslimska brödraskapets strategier för att sprida sitt budskap och varför man blivit 

framgångsrika med detta 

Strategin från början var att alliera sig med nationalistiska egyptiska krafter för att bekämpa 

kolonialmakten Storbritannien. Ett exempel på detta är att man stöttade Nassers militärkupp 
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1952. Muslimska brödraskapet ville att Nasser skulle bilda en islamisk stat. När så inte blev 

fallet bekämpade man regimen och ofta använde man våldsamma metoder i början.  

Efterhand förändrades strategin och Muslimska brödraskapet blev allt mer fokuserade på att 

vara en fredlig social organisation, som skulle hjälpa de fattiga. Man fick även stort inflytande 

i moskéer, universitet och olika yrkesorganisationer. Även om man för det mesta inte kunnat 

verka öppet som offentligt parti, har man setts som den ledande oppositionella kraften i 

Egypten. Under revolutionen 2011 höll man sig passiv i början. Revolutionen drevs främst av 

ungdomar vars främsta budskap var en ökad demokrati. Kravet på en islamisk stat var inte 

drivkraften för dessa ungdomar. Muslimska brödraskapets strategi blev dock att efterhand 

alliera sig med de mer liberala och sekulära krafterna för att få bort Mubarak. Muslimska 

brödraskapet blev sedan de stora vinnarna av revolutionen när deras kandidat Mursi vann 

presidentvalet 2012.  

Utvecklingen av Muslimska brödraskapets budskap över tid  

En skillnad är att Muslimska brödraskapet har gått från att vara en religiös organisation, som 

inte såg sig om ett politiskt parti, till att allt mer även bli en social organisation. I nutid har 

man blivit ett politiskt framgångsrikt parti. Orsaker till att man allt mer engagerade sig som en 

social organisation var att detta var ett sätt att få med sig folket. När de ledande politikerna 

inte ville skapa en islamisk stat, enligt Muslimska brödraskapets måttstock, och man förbjöds 

att verka öppet politiskt, så blev det sociala och religiösa engagemanget en strategi att bygga 

upp den islamiska staten inifrån.  

Även om Muslimska brödraskapet inte var ett politiskt parti från början, så ville man till 

skillnad från de konservativa göra islam till en politisk ideologi. Muslimska brödraskapet 

ansåg att man måste tolka hur man kunde använda islam i det rådande samhället inom t.ex. 

ekonomisk politik, lag och rätt, utbildning och bankväsendet. Man trodde, till skillnad från de 

konservativa, att Shariá kunde tolkas olika och användas olika beroende på vilken tid och 

samhälle man levde i. I stort har Muslimska brödraskapet bibehållet denna grundsyn.  

Länge var Muslimska brödraskapet tydligt motståndare till västerländsk demokrati och 

sekularisering. Man hade i stället en teodemokratisk syn som byggde på Guds lag, Shariá. 

Man har dock alltid menat att sociala och ekonomiska rättigheter och skyldigheter, samt rätt 

till t.ex. yttrandefrihet, är förenligt med islam. I samband med revolutionen har man ändrat 

demokratisyn på så vis att man accepterar ett flerpartisystem och kan samarbeta med sekulära 

krafter. I stort är man dock fortfarande emot västerländsk överflödsmaterialism och 

sekularisering.  

Muslimska brödraskapet har alltid förespråkat en islamisk ekonomi, som t.ex. är emot 

västerländsk kapitalism och äganderätt. Under Kalla krigets 50- och 60-tal kunde ledarna av 

Muslimska brödraskapet, Sayyid Qutb och Mustapha al-Sibaii, se detta som en slags 

socialism. Islamisk socialism kunde alltså vara en väg för att nå social rättvisa. Efterhand har 

synen på ekonomi dock liberaliserats och privat ägande har blivit normen. Man står dock kvar 

vid uppfattningen att de rika måste hjälpa de fattiga.  
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Även synen på nationalism har förändrats. Även om man motsatte sig den europeiska 

nationalismen, så var Muslimska brödraskapet ursprungligen positiva till den arabiska 

nationalismen. I dag talar man om islamisk solidaritet istället för arabisk nationalism.   

Synen på vetenskap och teknik har i stort varit den samma. Muslimska brödraskapet har alltid 

varit positivt inställda till detta, men menar att vetenskap och teknik ska vila på en islamisk 

grund.  

Motståndet till det västerländska i alla frågor beror troligen på den imperialistiska historiken, 

där religionen islam undertrycktes och det egyptiska folket drabbades hårt socialt och 

ekonomiskt. Under senare årtionden har Muslimska brödraskapet dock blivit betydligt mindre 

revolutionära och hotfulla och mer fokuserat på personliga fromhetsfrågor.  

På frågan om familjerätt och jämställdhet har Muslimska brödraskapet alltid haft en 

konservativ uppfattning. Under senare tid har man dock till viss del påverkats av den 

feministiska islamteologin.  

 

 

 

  



44 
 

Källförteckning 
Esposito, John L. (2011). Islam – Den raka vägen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur  

Hammer, Olav & Raudvere, Catharina (red.) (2004). Om religionens kraft i politiken. 

Stockholm: Makadam förlag 

 

Hjärpe, Jan (2009). Förändringens vind – Den muslimska världen och islamismen i 25-årigt 

perspektiv. Stockholm: Leopard förlag   

Hjärpe, Jan (1983). Politisk islam – Studier i muslimsk fundamentalism. Stockholm: Skeab 

Förlag  

Jarrick, Arne & Söderberg, Johan (1999). Praktisk historieteori. 3. uppl. Stockholm: 

Nordstedts 

Larsson, Göran & Olsson Susanne (red.) (2011). Islam och politik. Lund: Studentlitteratur 

Newsinger, John (2011). Imperiets skugga. Lund: Celanders förlag  

Nordberg, Michael (1988). Profetens folk – Stat, samhälle och kultur i Islam under tusen år. 

Stockholm: Tidens förlag  

Svenning, Conny (1999). Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 3. 

uppl. Lorentz förlag  

Thurén, Torsten (1999). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber   

 

 


