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Abstrakt 

Problem: När predikan ges inom islam eller katolicismen tillåts och förväntas att både 

kvinnor och män deltar under islams fredagsbön och den katolska kyrkans mässa på 

söndagar. Dock tillåts inte kvinnor att leda denna kollektiva bön utan exkluderas från 

möjligheten att ta upp och diskutera samhällsorienterade ämnen med utgångspunkt från 

liturgi och heliga skrifter. Detta upplevs som ett problem och ett flertal progressiva 

kvinnor och män världen över börjar ifrågasätta denna ordning och vill få till en 

förändring där man och kvinna har lika möjligheter och rättigheter inför Gud.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera de argument som framförs av företrädare 

för en konservativ diskurs och med företrädarna för en feministisk diskurs när det gäller 

frågan om kvinnliga religiösa ledare under gemensam bön inom islam och katolicismen.  

Metod: Komparativ litteraturstudie i kombination med hermeneutisk metod.  

Teoretisk referensram: Liberalfeminism, makt, konservativ och feministisk diskurs.  

Resultat: De feministiska argumenten är ett samtida fenomen som utgår från ett 

universellt betänkande om lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män. 

Feministerna kräver en omtolkning av de heliga skrifterna utifrån ett icke-androcentriskt 

förhållningssätt för att påvisa sin retorik.  

Den konservativa diskursen utgår från patriarkaliska och traditionella argument där de 

stödjer sig på enskilda passager i de heliga skrifterna och apostelisk tradition för att 

exkludera kvinnor.  

Uppsatsen påvisar att nätverk, ärvda titlar och tradition betyder mer än kunskap i det 

religiösa sammanhanget. Båda de undersökta religionerna uppvisar dock en 

förändringshistoria i takt med att samhället förändras vilket skulle kunna vara den 

framtida nyckeln till kvinnornas religiösa ledarroll. 

Nyckelord: feministisk exegetik, ledarskap, fredagsbön, katolsk mässa. 
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1  Inledning 

Jag läste en debattartikel i Expressen av Mohamed Omar, under tiden han var redaktör för 

svenska muslimska tidskriften Minaret, om den amerikanska muslimska professorn A. Wadud 

som utmanat det muslimska samhället genom att leda en fredagsbön i katedralen i New York 

den 18 mars 2005 (Omar, 2007). Detta väckte mitt intresse då jag levt i uppfattningen att 

kvinnor inte kan ta rollen som imam på grund av den konfessionella uppfattningen såväl som 

den kulturella, det vill säga de seder och traditioner som finns i den muslimska världen. Jag 

ägnade min B-uppsats åt att undersöka hur synen på kvinnor som böneledare var ur ett 

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

akademiskt utbildade västerländska konvertiter. Slutsatsen från B-uppsatsen fick mig att 

fundera på om det var möjligt för kvinnor i muslimska länder att ta på sig rollen som 

böneledare och i så fall i vilken utsträckning och under vilka omständigheter. Efter att ha 

genomfört min C-uppsats kom jag fram till att det fanns kvinnor som ledde fredagsbön i 

Indonesien. De muslimska akademiker som bedrev processen i Indonesien om kvinnors rätt 

till att leda gemensam bön menade dock att deras syn på jämställdhet skiljde sig från den 

västerländska feminismen. De upplevde att den västerländska inriktningen handlade mer om 

att ställa sig mot männen istället för att se att män och kvinnor som jämlika. Jag kunde inte 

iaktta att det fanns någon skillnad i mitt material då det framkom att kvinnor som lyckats leda 

bön hade stöd av lagen om jämställdhet. Under inläsningen till C-uppsatsen fann jag en 

paradox, att en katolsk hjälporganisation Cordaid, gav ekonomiskt stöd till de religiösa 

muslimska skolor som verkade för kvinnliga religiösa ledare. Detta upplevde jag som 

motsägelsefullt då mig veterligen inga katolska kvinnliga präster existerar. Denna paradox är 

bakgrunden för genomförandet av en komparativ analys av argumenten för och emot att 

kvinnor ska kunna få ha en ledande religiös roll i de gemensamma kollektiva predikningarna, 

fredagsbönen för islam och söndagsmässan för katolicismen. 
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1.1 Problem 

Gilhus och Mikaelsson skriver i boken Nya perspektiv på religion att ”religion handlar om att 

konstruera verkligheten”. De hävdar också att temat religion visar på en järnkorsett av 

strukturer, fält av motstånd, mångfald, gränssprängande och tidvis bisarra fenomen. De säger 

också att den religiösa kroppen inte sällan måste förhålla sig till en stor börda av religiöst 

grundade könsnormer, könsroller, hierarkier på grund av kön och den symbolik som kön har 

inom religionen. Dessa påståenden visar tydligt i vår tid, den tid som vi lever i just nu, att 

frågan om vad en man och en kvinna är inte har något evigt svar (Gilhus & Mikaelsson, 2003, 

s.250).  

När predikan ges inom islam eller katolicismen tillåts och förväntas att både kvinnor och män 

deltar under islams fredagsbön och den katolska kyrkans mässa på söndagar. Dock tillåts inte 

kvinnor att leda denna kollektiva bön och mässa utan exkluderas från möjligheten att ta upp 

och diskutera samhällsorienterade ämnen med utgångspunkt från liturgi och heliga skrifter. 

Detta upplevs som ett problem och ett flertal progressiva kvinnor och män världen över börjar 

ifrågasätta denna ordning. De vill se en förändring där man och kvinna har lika möjligheter 

och rättigheter inför Gud. 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera de argument som framförs av företrädare för den 

konservativa diskursen och jämföra dem med argumenten som företrädarna för den 

feministiska diskuren framför när det gäller frågan om kvinnliga religiösa ledare under 

gemensam bön inom islam och katolicismen.  

1.3  Frågeställningar 

För att ytterligare tydliggöra mina forskningsfrågor har jag valt att arbeta med följande tre 

primära komparativa frågeställningar: 

1. Vad säger de heliga texterna om kvinnans ställning inom respektive religion? 

2. Vad innebär det för en kvinna att vara böneledare (imam) inom islam under khutbah 

(fredagsbönen) och präst under söndagens gudstjänst med fokus på församlingen? 

3. Hur ser förändringshistorien ut organisatoriskt och innehållsmässigt för de båda 

religionerna i takt med att samhället förändras? 
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1.4 Metod 

Den som känner en känner ingen, sägs religionsvetenskapens fader Max Müller ha sagt. Med 

detta uttalande lades grunden till att en religionsforskare inte direkt kan översätta sina 

kunskaper i en religion till en annan (Gilhus& Mikaelsson, 2003, s. 57). Att jämföra två 

religioner skulle kunna innebära en premiss som bygger på att det finns universella premisser 

eller på konstruktioner gjorda av forskare. Dock ska sägas att likheterna gör jämförelsen 

möjlig medan det är skillnaderna som för jämförelsen framåt. Författarna skriver också att 

tidigare jämförelser inom religionen har varit knutna till beskrivningar och tolkningar om vad 

forskaren tror att religion är men inte vad religion gör (Gilhus& Mikaelsson, 2003, s. 91-93). 

Den metod som kommer användas i denna uppsats är en komparativ litteraturstudie. Inom den 

komparativa forskningen finns det ett antal termer som T. May framför i sin bok 

Samhällsvetenskaplig forskning. Den delmetod inom den komparativa forskningen som jag 

valt för denna uppsats kallar May för spegelbildsperspektivet. Detta perspektiv sägs vara 

värdefullt för att belysa vårt eget sätt att leva genom att studera andra länder och kulturer. 

Målet är inte att utveckla nya teorier utan snarare att lära oss av varandra. På en djupare nivå 

kan det innebära att vi reflekterar över våra egna mönster. Komparativa forskningsresultat 

sägs därför ha möjlighet att utmana våra egna grundläggande antaganden genom att belysa 

olika sociala kontexter och handlingsmönster i andra kulturer (May, 2001, s.247 ). Det gäller 

dock att ha insikt i att som forskare står man på utsidan i den andra kulturen som man tänkt 

analysera och jämföra. Därför är det viktigt att känna till den andra kulturen, dess historia och 

dess sociala regler. Endast på detta sätt kan vi få insikt i hur den andra kulturen uppfattar sig 

själv (May, 2001, s.252 ). Den komparativa analysen kan fungera som en motvikt till ett snävt 

och inskränkt tänkande genom att föra fram studier om alternativa kulturer och samhällen. En 

komparativ studie skulle därmed kunna leda till större förståelse och ge förklaringar till 

skeenden som är förankrade i specifika sociala och politiska omständigheter. Samtidigt skulle 

en komperativ studie även kunna leda till hur förhållandet mellan mänskliga relationer och 

kulturella faktorer ser ut rent generellt (May, 2001, s.226 ).  

Förutom spegelbildsperspektivet kommer den hermeneutiska metoden att tillämpas på 

materialet som är underlag för denna uppsats.  

Min komparativa studie kommer utgå från feministisk islam och katolicism. I analysen av 

texterna är fokus på begreppen feministisk exegetik, ledarskap, fredagsbön och katolsk 

mässa.  
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Jag kommer kort ge en bakgrund om vad respektive religion innebär ur ett liturgiskt, 

ledarskapsorienterat och historiskt perspektiv när det gäller hur religionen skapades och hur 

dess förändringshistoria sett ut genom tiderna. I undersökningsdelen kommer jag vidare 

undersöka de feministiska argumenten såväl som de konservativa argumenten. I jämförande 

analysen kommer de fyra begreppen ställas upp med respektive teoretiska referensram och 

religion. I diskussionsavsnittet kommer jag ge min egen syn på det framkomna resultatet och 

även ge förslag på framtida forskning. Uppsatsen avslutas sedan med en koncis 

sammanfattning av det som jag redovisat i uppsatsen.  

1.5  Urval, material och källkritik 

För att finna litteratur som innehöll de fyra centrala begreppen inom respektive religion 

gjordes en sökning på de booleska operatorerna i tabellen nedan i sökbasen Discovery som 

tillhandahålls via Gävle Högskola. 

 

Islam 

Sökord:  

Female imam AND friday prayer 

AND organization 

Katolicism 

Sökord: 

Catholic female priest AND 

mass AND organization 

 

Jag fann inga artiklar inom katolicismen och endast två för islam. Jag gjorde då en bredare 

sökning med endast female imams och catholic female priests under åren 2008-2013. För 

islam fann jag nu 442 artiklar och för katolicismen 163 artiklar. Jag valde att då att läsa 

abstrakten och introduktionerna för de översta 20 artiklarna men insåg ganska snabbt att de 

undersökta artiklarna inte hade bäring mot denna uppsats undersökning. 

Nästa steg blev att inventera den akademiska litteraturen och genom artiklarna hade jag funnit 

namn som återkom bland annat A. Wadud för islam och P. Zagano för katolicismen. Jag valde 

att fokusera på dessa författare och rekvirerade böcker som de skrivit.  

Nästa steg blev att finna litteratur som speglade olika förståelsehorisonter. Dessa horisonter 

kan man som forskare använda sig av när man försöker förklara och förstå religion enligt 
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Gilhus och Mikaelsson, som själva är verksamma forskare inom religionshistoria vid Bergens 

Universitet i Norge. De tre horisonterna är: 

Essensialistisk förståelsehorisont, religionen sägs ha karaktäristiska egenskaper som är 

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

kritisk inställning till det moderna och sekulariserade samhället. 

Reduktionistisk förståelsehorisont innebär att religion förklaras med en icke-religiös 

kontext. Religionens fenomen förklaras som orsakssammanhang av sociologisk, psykologisk 

eller sociobiologisk karaktär. 

Hermeneutisk förståelsehorisont handlar om att forskaren gör en tolkning av de religiösa 

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

och återskapa den aktuella betydelsen (Gilhus & Mikaelsson 2009, ss. 33-37). 

För att kunna presentera så många positioner som möjligt angående islam, katolicism och hur 

organisationer byggs upp, valdes följande litteratur ut.  

Espositos, J: Islam- den raka vägen. Denna bok är i stora delar byggd på den essensialistiska 

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

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

tolkas. 

Alvesson & Billing: Kön och organisation och Eriksson-Zetterquist et al, Organisation och 

organisering, får representera den reduktionistiska förståelsehorisonten där kön står i fokus 

som ett hinder för att få en ledande befattning som kvinna och vad detta kan tänkas bero på. 

Wadud, A: Inside the Gender Jihad och Qurán and Woman vars böcker lägger fokus på att 

tolka Koranen med arabiskan som språk som källa för de religiösa data som hen påkallar för 

att styrka kvinnors rätt till att leda khutbah. Wadud representerar den hermeneutiska 

förståelsehorisonten. Wadud är professor i islam i USA. 

 

Moran, S: Women of the covenant representerar den hermeneutiska förståelsehorisonten ur ett 

katolskt perspektiv. Moran var verksam inom management och ledarskaputveckling i USA.  

 

Ett antal andra böcker som också är centrala för uppsatsen behandlar muslimsk och katolsk 

feminism. Bland dem kan nämnas: 
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Svenssons, J: Muslimsk feminism. Svensson är docent vid Linnéuniversitetet i 

Religionsvetenskap. 

 

Zagano, P:  Women &Catholicism- Gender, Communion, and Authority. Zagano är 

adjungerad professor i USA inom religion.  

 

Skye, J: Genus och religion ger en bakgrund till varför genus blivit en viktig komponent när 

man undersöker religion ur ett annat perspektiv än det androcentriska.  

 

Bano, M och Kalmbach, H som är editorer till boken Women, Leadership, and Mosques, 

Changes in Contemporary Islamic Authority skriven 2011 ger en bakgrund till hur ledarskapet 

inom moskéerna formas i en icke-västerländsk kontext.  

 

Jag har även haft i åtanke att få en spridning av manliga och kvinnliga författare. Jag har dock 

konsekvent valt att inte skriva ut förnamn utan endast författarens första bokstav och använt 

mig av det personliga pronomen hen. Detta för att undvika bias på grund av förutfattad 

mening om kön utan mer fokusera på argumenten oavsett vem som står som avsändare.  

Utöver redovisad litteratur har jag även använt mig av katolska kyrkans katekes och koranens 

budskap som är de svenska översättningarna av religionernas rättesnören.  

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

imamerna för att få en bakgrund till imam - frågan i olika västerländska länder.  

Jag utgår även från elektroniska källor och artiklar för att kunna diskutera kvinnliga imamer 

och kvinnliga katolska präster då ämnet i sig är smalt. Det finns inte mycket skrivet om 

kvinnor som böneledare i den akademiska litteraturen och ännu mindre om de fyra centrala 

begreppen tillsammans som uppsatsen behandlar.  Svårigheten med de elektroniska källorna 

har dock varit att värdera informationen och dess giltighet som underlag för en akademisk 

uppsats. Jag har därför valt att använda dessa källor med försiktighet.  
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1.6 Tidigare forskning 

En första sökning gjordes i februari 2013 efter tidigare forskning i databasen Discovery som 

är en samsökningsbas för främst engelska artiklar, konferensbidrag och e-böcker och 

tillhandahållen vid Gävle Högskola. För att ge en översikt om aktuell forskning innehållande 

mina nyckelord valde jag att göra en sökning med booleska operatorer enligt tabellen.  

 

 

Discovery År  

Islam- antal träffar 

Sökord:  

Female imam AND friday prayer 

AND organization 

Katolicism- antal träffar 

Sökord: 

Catholic female priest AND 

mass AND organization 

2012 1 0 

2011 1 0 

2010 

 

0 0 

2009 0 0 

2008 0 0 

 

Tendensen i Discovery visar endast att det inte finns mycket publicerat om ämnet. De två 

artiklar som behandlade islam diskuterade fundamentalistisk predikan och den andra handlade 

om A. Waduds predikan 2005 vilket även kommer redovisas i denna uppsats.  

Den tidigare forskningen om kvinnliga imamer och kvinnliga katolska präster har utgått från 

en feministisk exegetisk position. Dessa positioner finns med i litteratururvalet för denna 

uppsats som presenterats men som redovisats finns det litet akademiskt urval där en 

reduktionistisk förståelsehorisont kombineras med exegetik.  
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1.7  Disposition 

Min disposition av uppsatsen ser ut enligt följande: 

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

imamer och kvinnliga präster. Under denna punkt beskrivs metod, teori och vilket material jag 

kommer använda mig av. 

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

inom religionsvetenskapen. Jag kommer också kort beskriva Koranens redaktionshistoria. 

Därefter kommer jag belysa bakgrunden till islams två huvudriktningar för att skapa en 

förståelse för hur olika uppfattningarna är om den ledande religiösa rollen. Jag kommer också 

ge en mer fördjupad kunskap om khutbah, fredagsbönen, då denna kollektiva bön är ett viktigt 

incitament för muslimer. För katolicismen kommer Bibelns redaktionshistoria kort beskrivas 

och därefter ges en bakgrund till ledarskapet och missale, den katolska mässan som riktar sig 

till både män och kvinnor som en gemenskap.   

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

exegetik, ledarskap i religiös kontext och dess strukturer. Kvinnligt religiöst ledarskap i 

västerländsk kontext presenteras såväl som i icke-västerländsk kontext. En mer detaljerad 

översyn kommer att ges när det gäller Indonesien (referensland då befolkningen består av 85 

% muslimer) för att ge läsaren en större förståelse för faktorerna bakom skapandet av en 

muslimsk feministisk icke-västerländsk rörelse som jämförelse till muslimska feministiska 

västerländska rörelser. Katolicismen kommer också diskuteras ur en feministisk diskurs. 

Jämförande analys, i detta avsnitt ges en översikt av funna likheter och skillnader och som 

diskuteras inom de utvalda teoretiska referensramarna.  

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

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

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

sammanfattning av uppsatsens resultat delges. 
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1.8 Teori   

Genom mina tidigare uppsatser har jag iakttagit att lagen om jämställdhet och kvinnans lika 

rättigheter fått en central roll i feministernas argument. För att ytterligare förstå denna 

argumentation har jag valt teorin om liberalfeminism som en av tre teoretiska referensramar 

för denna uppsats. Liberalfeminism som definition har jag valt att definiera från L. Gemzöes 

bok Feminism. Gemzöe är forskare vid Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. 

Den andra teorin handlar om utbytesrelationer och maktresurser för att kunna undersöka hur 

det sociologiska samspelet kan te sig mellan människor där några har makt och andra inte. 

Som referenslitteratur används Sociologiska Perspektiv skriven av O. Engdahl och B. 

Larsson, båda forskare vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.  

Den tredje teorin som kommer användas är diskursanalys för att studera de argument som 

finns för och emot kvinnor som imamer och katolska präster. Som referenslitteratur för denna 

teori har jag utgått från boken Metodkompassen- kulturvetarens metodbok. 

För att skapa en förståelse för läsaren av denna uppsats om teorierna, kommer jag ge en kort 

och översiktlig introduktion av dem alla tre.  

1.8.1  Liberalfeminism 

Gemzöe skriver att framväxten av feminism kan hänföras till två tidsperioder som hon kallar 

för den första och andra vågen. Den första vågen av feminism räknas från andra hälften av 

1800-talet till cirka 1920 och den andra vågen sägs ha uppstått under 1960–70-tal. 

Liberalfeminismen hade sin storhetstid under den första vågen men kom att återigen bli 

framträdande under den andra vågen (Gemzöe, 2002, s. 30). Liberalfeminismens historia 

utgår från liberalismens politiska filosofi som växte fram under upplysningstiden i slutet på 

1700-talet och början på 1800-talet. Liberalismen utmanade tidigare auktoritära politiska 

ideologier som monarki och envälde med sin utgångspunkt i alla människors lika värde och 

individens grundläggande fri – och rättigheter. Med liberalismen utvecklas förnuftstron, som 

även kallas rationalism, och innebar att liberalerna hävdade att människans förnuftskapacitet 

skiljer henne från djuren. Det är denna förnuftskapacitet som är grunden för människans lika 

värde och demokratiska rättigheter. Dock- för kvinnorna ansågs inte denna förnuftskapacitet 

råda och flertalet av tidens filosofiska tänkare framförde att kvinnor var känslostyrda väsen 

och därför inte lämpade för politik och offentlighet. En som motsatte sig detta var M. 
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Wollstonecraft som 1792 publicerade en skrift där hen hävdar att det inte finns rimliga skäl 

till att utesluta kvinnor från politiska rättigheter. Hen ansåg att de argument om kvinnan som 

anfördes under denna tid hade att göra med att kvinnorna hade ett kringskuret liv, brist på 

utbildning och intellektuell stimulans.  

Grundaren av den politiska filosofin, J. Mill utsträckte de liberala principerna till att även 

gälla kvinnor. Mill tog upp kvinnors underordnade position som ett separat politiskt problem 

vilket gav Mill en unik ställning under slutet på 1800-talet där hen blev kallad för feminist. 

Mill hävdade, precis som Wollstonecraft, att kvinnors underordnande position härrör sig som 

en barbarisk relik från svunna tider och som upprätthålls med tvång. Mill ville att kvinnornas 

underordande position i äktenskapet sanktionerad av lagen skulle upphöra, kvinnor skulle ges 

fri tillgång till utbildning och anställning, till politisk rösträtt och rätten att inneha politiska 

ämbeten. Dock- det som på pappret såg positivt ut för kvinnorna kom i praktiken på skam då 

Mill menade att kvinnor och män ända hade olika roller att inta. Om kvinnan valde äktenskap 

skulle denna roll som maka och mor ta över en eventuell utbildning eller ett yrke. Denna 

spänning mellan yrkesliv och familj finns även i vår samtida debatt där liberalfeministerna 

kritseras just för att sakna en analys av denna fråga (Gemzöe, 2002, s. 31-35). 

Kärnan i liberalfeminismen sägs alltså vara att kvinnor ska kunna erhålla samma 

grundläggande demokratiska fri - och rättigheter som män. Anhängare till teorin menar att 

kvinnors sämre position i samhället är en följd av att de tidigare i historien uteslutits från 

politiska och lagliga rättigheter, och att de hindrats delta i arbetslivet på lika villkor som 

männen. Denna uteslutning har hänvisat kvinnorna till familjens privata sfär. De som 

betecknat sig som liberalfeminister har historiskt sett kämpat för utbildning åt kvinnor, lagliga 

rättigheter och för kvinnlig rösträtt. Som metod tror liberalfeminister på uppfostran, 

utbildning och att påverka attityder för att upphäva kvinnors underordande position i 

samhället (Gemzöe, 2002, s. 31).  

Hur betraktar liberalfeministerna fysiologiskt kön? Grundtanken sägs vara att de kroppsliga 

skillnaderna mellan könen inte påverkar det essentiella i den mänskliga naturen. För 

liberalfeministerna finns inte en manlig eller kvinnlig natur- allt som finns är den mänskliga 

naturen och den har inget kön. Istället för att dela upp könet och pådyvla det fysiologiska 

könet en massa attribut som att män är logiska, oberoende, aggressiva och att kvinnor är 

intuitiva, relationsinriktade och känslosamma kan istället varje individ fritt utveckla sina 

talanger och kombinera sina psykologiska egenskaper. Denna inställning som ibland kallas 
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för en ”androgyn” inställning är inte ett feministiskt ideal utan ett humanistiskt som även 

”befriar” män från en könsrollernas tvångströja (Gemzöe, 2002, s. 39). 

1.8.2 Intersektionalitet  

Liberalfeminismen kritiseras för att endast utgå från den västerländska, vita 

medelklasskvinnan i hennes kamp för att uppnå samma rättigheter och möjligheter som 

mannen. En definition som växt fram när det gäller att utvidga begreppet inom feminism är 

intersektionalitet. Detta är ett samhällsvetenskapligt begrepp, enligt P. De Los Reyes, 

professor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, som syftar till att 

synliggöra specifika situationer av förtryck. Dessa situationer sägs skapas i skärningspunkter 

för maktrelationer som är baserade på ras, kön och klass. Intersektionalitet som begrepp sägs 

ha sin bakgrund i den antirasistiska feminismen i USA. I Sverige har begreppet fått stor 

spridning såväl i den akademiska forskningen såväl som i den politiska debatten om 

diskriminering på grund av faktorerna kön, sexualitet, etnicitet, funktionshinder och ålder. När 

man utför en intersektionell analys är det viktigt att inse att människors erfarenheter, 

identiteter och möjligheter är givna utifrån en rad olika positioner i samhället. Dessa 

positioner kan inte förstås isolerade från varandra. Kvinnor är inte "bara" epitetet kvinnor 

eftersom könsrelationer – lika lite som klass, etnicitet eller sexualitet – inte är tillräckliga för 

att förklara hur ojämlikhet uppstår och på vilket sätt makt utövas, skriver De Los Reyes. Hen 

menar också att maktutövande vilar på samverkande relationer av förtryck som dels är socialt 

konstruerade men också tar sig olika uttryck i skilda sammanhang. Hen menar att man inte på 

förhand kan definiera vilka relationer som är viktigast och vilka av dessa relationer som har 

underordnad betydelse. Detta visar på svårigheterna att utveckla maktanalyser endast utifrån 

fixerade, homogena och hierarkiskt ordnade kategorier. Hen menar att då kan man avfärda 

antagandet att det finns flera maktordningar som är oberoende av varandra och att detta 

öppnar upp för ett intersektionellt perspektiv. Gränserna kan då upplösas mellan olika sociala 

kategorier, såsom kön, etnicitet, ras, sexualitet och klass. I stället, skriver hen, kan man rikta 

uppmärksamheten på hur dessa sociala kategorier konstituerar, intervenerar och transformerar 

varandra (De Los Reyes, 2013).  
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1.8.3  Makt och maktlöshet 

I kapitlet utbytesrelationer och maktresurser, i boken Sociologiska Perspektiv skriven av O. 

Engdahl och B. Larsson, inleder författarna med att skriva följande: 

Enligt den rationella valhandlingsteorin strävar människan efter att maximera nytta och minimera 

kostnader, och väger mål och medel mot varandra. Utifrån ett sådant synsätt antas människor 

engagera sig i socialt samspel endast i situationer när de uppfattar att det är mer fördelaktigt att 

samspela med andra än att agera på egen hand (Engdahl & Larsson, 2006, s. 89).  

Författarna belyser ett flertal olika teorier när det gäller maktutövande och jag har valt att 

presentera den teori som den amerikanske sociologen J. Gaventa för fram när det gäller 

maktlöshet och motstånd. Hen menar att en viss ordning kan med tiden ses som naturlig eller 

till och med att försvara trots att den går emot någon annans intressen. Denna acceptans, 

skriver hen, skulle kunna ha sin grund i en benägenhet om att vilja förstå och rättfärdiga den 

situation som man befinner sig i. Paradoxen blir att viljan att undgå känslan av maktlöshet kan 

framkalla en ökad benägenhet för internalisering av makthavarens värderingar, åsikter eller 

hens spelregler. Alltså behöver inte uteblivna protester innebära att människorna accepterar 

eller fruktar den som har makten utan det kan vara att de identifierar sig med framgångsrika 

personer och därför underkastar sig. Gaventa tar dock upp det faktum att grupper som utesluts 

eller inte blir inbjudna till de beslutsfattandes arenor, eller inte har tillräckliga resurser, kan 

resultera i att de får en svårighet att utveckla en medvetenhet om sin egen situation och därför 

ej kan formulera en politisk vilja (Engdahl&Larsson, 2006, s. 101). Men, hen skriver att även 

om detta synsätt på makt kan kännas oöverstigligt och svårt att förändra så finns det 

möjligheter. En möjlighet är, skriver Gaventa, är om den som är överordnad blir alltför 

självsäker och nonchalant. Då kan den överordnande förlora handlingar eller komma i 

konfliktsituationer. Dock behöver den underordnade se när den överordnandes brister och 

samtidigt samla resurser för att knappa in på övertaget. Den underordnade behöver, enligt 

Gaventa, övervinna sin egen uppfattade maktlöshet, ha en idé om vad som är fel och vad man 

skall göra åt denna brist. Först när de underordnande har ringat in vad som är fel med rådande 

förhållanden kan de aktivt göra motstånd. När detta är gjort kan de handla politiskt på ett klart 

och medvetet artikulerat missnöje än att betrakta sig som offer för krafter de ej kan styra 

(Engdahl&Larsson, 2006, s. 102).  
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1.8.4 Diskursanalys 

Den tredje teorin som bildar den teoretiska referensramen för denna uppsats är diskursanalys. 

Denna analys är en teori som kan vara betydelsefull då forskaren belyser maktförhållanden 

såväl som exkludering av ett kön. Enligt K. Granholm, som författat kapitlet om diskursanalys 

i boken Metodkompassen -kulturvetarens metodbok, kan man som forskare med stöd av 

diskursanalysen enkelt synliggöra meningssystem som inte sällan används för att upprätthålla 

maktstrukturer (Marander-Eklund et al, 2004 s. 189). Granholm definierar diskurs som ett 

verbalt utbyte av idéer, konversation eller något som är formellt ordnat i omfattande 

tankeuttryck och inte endast enskilda påståenden. Som forskare ”läser” man betydelser i de 

olika sammanhangen. Diskursanalysen lägger fokus på symbolsystem i konkret användning 

och som uttrycker ett bestämt sätt att förstå världen, händelser och samtidigt bygger upp dessa 

fenomen (Marander-Eklund et al, 2004 s. 190-192).   

Granholm påvisar ett konstruerat exempel kring barnvård för att exemplifiera vad 

diskursanalys innebär. Hen skriver att några av de olika diskurser som kan identifieras inom 

barnvårdens diskursiva fält är den konservativa diskursen där det framhålls att det är kvinnans 

uppgift att vårda barn och hur viktigt detta är för vårt samhälle. Den feministiska diskursen 

fokuserar på kvinnans roll som barnvårdare men där denna roll är ett inslag i de patriarkala 

maktstrukturerna som förhindrar jämlikhet mellan könen.  Den sista diskursen när det gäller 

barnvård, den individualistiska, betonar individens rätt att fokusera sig på sin karriär eller sitt 

eget välmående framför vård av barn. Det som binder samman dessa tre diskurser är att de 

alla sätter föräldern i fokus och inte barnet. Alla tre diskurserna lever sida vid sida men om 

någon av dem får ett betydande övertag kan de tränga ut de övriga och få en självklar position 

på sitt diskursiva fält och detta kallas då att diskursen blivit hegemonisk. När en diskurs får ett 

starkare fäste får den också ofta konkreta efterverkningar. Granholm menar att 

diskursanalysen i stort baseras på socialkonstruktionism.  

Jag har valt att även belysa socialkonstruktionismen mer utförligt inom teorin om 

diskusanalys, då den beskriver hur människor genom tidens gång och samhällens 

förändringar, omdefinierar kunskap. Vivien Burr har identifierat fyra huvuddrag som 

förekommer i de flesta socialkonstruktionistiska arbeten. De är som följer: 
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1. En kritisk hållning till skenbart självklar kunskap.  

Ett exempel är att vi i vårt samtida samhälle delar in alla människor i kategorierna man och 

kvinna. Vi sägs utgå från att det finns ofrånkomliga biologiska distinktioner mellan de 

varelser som kallas för just man och kvinna och att dessa skillnader rättfärdigar 

indelningen. Burr menar att skillnader också finns mellan långa och korta människor som 

dessutom är mer uppenbara för oss alla men att liten eller ingen vikt läggs vid detta 

faktum. Hon menar att kategorierna man eller kvinna inte är de enda grundläggande 

klassificeringarna av människor.  

2. Vårt sätt att förstå världen är historiskt och kulturellt specifikt.  

Här tas exemplet upp att för ca 2-300 år sedan i Europa var det allmän kunskap bland de 

lärda i Europa att kvinnor inte hade samma intellektuella kapacitet som männen. I dagens 

Europa är den rådande uppfattningen att båda könen besitter samma nivå av intellektuell 

kapacitet dock med förbehållet att kvinnors sägs vara mer emotionellt inriktat medan mäns 

är mer logiskt inriktat.  

3. Kunskap skapas och upprätthålls genom sociala processer i daglig interaktion med våra 

medmänniskor, kort sagt genom allt vi gör tillsammans.  

Granholm tar upp exemplet att indelningen av människor i män och kvinnor upprätthålls i 

vårt dagliga liv. Det första folk frågar om när ett barn föds är vilket kön det har. Leksaker 

och kläder inriktas på om det är flickor eller pojkar. Lika indelning finns det för vuxna 

människor då det gäller tv-serier, reklam, yrken och kläder till exempel.  

4. Kunskap och social handling går hand i hand. Vårt sätt att förstå världen resulterar i 

specifika handlingar.  

Granholm presenterar under denna rubrik exemplet med att för 300 år sedan då kvinnor 

ansågs besitta lägre intellektuell kapacitet än män var deras möjligheter så gott som 

obefintlig att nå höga samhälleliga poster. Än idag anses kvinnan sakna vissa kvaliteter 

som gör henne duglig för till exempel höga chefsposter. Kvinnor sägs vara mer lämpliga 

för vårdande arbeten medan män som önskar vårda sägs inte kunna sköta arbetet lika bra 

som sina kvinnliga kollegor (Marander-Eklund et al, 2004 s. 193-196).   
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Jonas Otterbeck skriver i sitt kapitel om diskursanalys i antologin Människor och makter 2.0- 

en introduktion till religionsvetenskap, att diskurs är en metafor som sägs syfta till att fånga 

vissa egenskaper hos ett fenomen för att föra över detta på någon annan situation. Diskurs 

som metafor försöker ge ett redskap för att förstå varför vissa utsagor är rimliga och andra 

inte (Svensson & Arvidsson, 2010, s. 155). Kunskap ses enligt Winther Jörgensen & Phillips 

som socialt konstruerad och inte som objektivt sann. Vår kunskap om världen är beroende av 

den tid och plats vi lever i. Vad som kan sägas vara etablerad kunskap är en fråga om 

maktkamp mellan olika aktörer. Vårt sociala sammanhang bestämmer på så sätt vad vi anser 

som sant eller falskt. Diskurser blir alltså ordningar för hur kunskap förstås och används. 

Ibland i syfte för att arrangera och disciplinera människor på en viss plats på liknande sätt 

men också som en metod för motstånd där frågorna om makt blir centrala (Svensson & 

Arvidsson,2010,s.156). Diskurser är vad vi uppfattar som sanningar då de ej kan bedömas 

som sanna eller falska enligt någon fastslagen empiri.  

1.9 Avgränsningar 

Jag kommer endast diskutera kvinnliga imamer som böneledare under khutbah 

(fredagsbönen). Då jag valt att göra en komparativ studie med katolicismen kommer jag 

endast ha fokus på ledningen av församlingen i söndagens predikan.  

1.10  Definition av centrala begrepp 

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

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

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

Kalif efterträdare inom sunni. 

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

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

 en kollektiv bön. 

Missale en bok som innehåller den kristna mässans officiella, liturgiska texter och 

 sånger. Ordet stammar från romersk-katolskt bruk och missale är senlatin för 

 mässa. 

Ulama Män som har kunskap om Koranen och Sharia. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristna
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ssan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Liturgisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romersk-katolskt
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2 Bakgrund 

2.1  Homo Religious – religionsvetenskap och kön 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

förespråkar stabila könsroller och traditionellt patriarkalt familjeliv. Att då med 

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

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

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

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

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

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

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

allmängiltiga teologiska tolkningar som gjorts genom tiderna enbart uttrycker mäns förståelse 

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

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

mannen är normen för människan det vill säga androcentrisk. Människan blir alltså lika med 

en man. Konsekvenserna av androcentrism i vetenskap och forskning är att det samlas in mer 

material om män än om kvinnor och det som skrivs om kvinnor är det som sagts av män 

(Gilhus & Mikaelsson 2009, s. 228). Män har inte haft tillgång till kvinnors ritualer utan 

endast kunna studera manliga ritualer. Detta synsätt som tidigare präglat religionsvetenskapen 

börjar nu luckras upp då en medvetenhet finns om dilemmat och där bland annat professor A. 

Wadud utmanar det muslimska samhället genom sin genomlysning av islam. 

 



 

21 

2.2  Islam 

För att förstå bakgrunden till frågan om kvinnor kan bli imamer inom islam behövs en kort 

historik med de centrala tankegångarna inom islam men också att betrakta islam från ett 

genusperspektiv. Hur ser ledarskapet ut idag i islam och hur har det uppstått inom de två 

största riktningarna, sunni och shia?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muhammed upprättades en samhällsordning, umma, som utmanade stamsamhället men 

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

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

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

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

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

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

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

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

rättmätige ledaren av islam (Hjärpe, 2006).  

2.2.1 Koranens tillkomst  

G.Larsson har skrivit boken Att läsa Koranen- en introduktion  om Koranens tillkomst och 

dess innehåll. Surorna i sig innehåller berättande material, poesi och juridiska utsagor. Detta 

gör att Koranen är svår att läsa pärm från pärm och har gett upphov till olika tolkningar 

(Larsson, 2011, s. 13).  

Troende muslimer ser Koranen som Guds ord medan sekulära forskare ser den som en text 

bland andra. Koranens redaktionshistoria är mycket komplex och det finns ingen konsensus 

om när den sammanställdes. Det finns två positioner som fått mer gehör. En position hävdar 
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att Koranen sammanställdes under Muhammads liv medan den andra positionen menar att 

Koranen sattes ihop efter hans död under ledning av den tredje Kalifen Uthman under åren 

650-656 e. Kr. Anledningen sägs ha varit att Uthman ville ha med sig en enhetlig version i 

sina fälttåg. Detta skulle påvisa att det fanns en mängd olika tolkningar och texter i omlopp då 

en enhetlig Koran behövdes sättas ihop. Den första skriftliga sammanställningen man funnit 

är från 800-talet det vill säga ca 200 år efter att Muhammad hade dött (Larsson, 2011, s. 14-

16).  

2.2.2 Ledarskapet inom islam 

Det finns skillnader mellan sunniter och shiiter, de två inriktningarna inom islam när det 

gäller det religiösa ledarskapet. De kvinnor som utmanat det islamska samhället när det gäller 

imam-rollen är sunniter. 

För sunniter står Gud och människor i direkt förhållande till varandra utan någon länk dem 

mellan (Esposito, 2001, s. 75). I det förflutna sägs sunniternas ulamas gjort anspråk på 

privilegiet att tolka islam medan kalifen skulle se till att islam förverkligades (Esposito, 2001, 

s. 285). Även om kalifen främst var politisk och militärisk ledare för samfundet kom han att 

även leda fredagsbönen och fick religiös prestige även om han ej var profet (Esposito 2001, s. 

66).  

Shiiternas ulamas var källor till vägledning och efterlikning i imamens frånvaro (Esposito 

2001, s. 285). Ali, den fjärde kalifen, var kusin och svärson till Muhammed då han var gift 

med Fatima, profetens enda överlevande barn. Många som följde Ali ville införa att det var 

endast personer ur Muhammeds primärfamilj som skulle kunna vara ledare inom islam. Alis 

auktoritet ifrågasattes dock bland annat av Muhammeds änka Aisha som även var dotter till 

den förste kalifen Abu Bakr (Esposito 2001, s. 67). 
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2.2.3 Khutbah- fredagsbönen 

 A. Wadud definierar khutbah enligt följande i sin bok Inside the Gender Jihad; muslimska 

män måste samlas mitt på dagen för att ta hand om sina världsliga affärer och detta kallas för 

”Jumàh bönen”. Wadud skriver att även kvinnor varit närvarande genom historien vid dessa 

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

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

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

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

hålla khutbah för sitt hushåll i vilket både män och kvinnor ingick. Wadud tar också upp ett 

exempel från Sydafrika där man infört en ”pre-khutbah” som adresserar mer världsliga teman 

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

Wadud skriver att hon tycker det är fel väg att gå då man som progressiv församling lät henne 

hålla en ”pre-khutbah” då detta tillfälle kom att betraktas som en ”kvinnlig” föreläsning. Det 

var dock en taktik som intog en mellanställning för att inte reta upp församlingen men Wadud 

vill mena att hennes ”pre-khutbah” ändå ansågs av ett flertal som en riktig khutbah. Wadud 

benämner män som håller khutbah för khatib och kvinnor för khatibah (Wadud 2006, s. 178). 

 

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

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

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

Esposito skriver att det som är speciellt för fredagsbönen är att det hålls en khutbah, predikan, 

från en predikstol som kallas för minbar. Predikanten sägs inleda med en vers från Koranen 

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

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

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

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

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

2001, s. 128).  
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A. Elewa, som är verksam vid Massachusetts Medical School, och L. Silvers, som är verksam 

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

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

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

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

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

to be better than any other duty associated with the prayer including that of muezzin (Elewa & Silvers 

2011, s. 141).  

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

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

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

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

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

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

medan den mest outbildade mannen inom islam är kallad. Är det religiösa budskapet i 

centrum eller är det en mänskligt, tolkad hierarkisk struktur som råder?  

Efter att A. Wadud ledde khutbah i New York kom frågan om kvinnor som leder khutbah upp 

i allehanda debatter och diskussioner bland muslimerna. De som var emot sägs ha använt 

argumenten att det var att ifrågasätta den gudomliga ordningen och ett försök att låta sekulära 

värderingar nå det inre av islam (Elewa & Silvers 2011 s. 142). Författarna skriver att kvinnor 

har lett rituella böner och inte endast sina egna personliga sedan Profeten Mohammeds tid 

dock under restriktiva förhållanden. Dessa förhållanden har tolkats olika av de olika 

rättskolorna men det är väl etablerat i några av skolorna att kvinnor kan leda enbart kvinnor i 

obligatoriska böner men även kvinnor, barn och män i sina familjer och de nattliga böner som 

tar plats under Ramadan för båda könen. Det har funnits ett flertal juridiska akademiker som 

före modern tid tillät att kvinnor ledde även män i bön men deras tillåtelse är sedan länge 

glömd av en majoritet jurister som har förbjudit kvinnorna att leda bön (Elewa & Silvers 

2011, s. 144). Moderna jurister hävdar att förbudet grundar sig på att om kvinnor skulle leda 

män i bön skulle det fördunkla kvinnornas blygsamhet och att männen skulle bli sexuellt 

distraherade av kvinnornas bakdelar trots storleken på hennes dräkt (Elewa & Silvers 2011, s. 

148). Författarna hävdar att leda bön ska vara lika för både män och kvinnor det vill säga kön 

som enda faktor inte kan vara orsak till att kvinnor ej får leda. Det finns inga bevis i vare sig 
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Koranen eller sunna, att endast män får leda bön. Ingenstans finner man att Profeten explicit 

uttryckt att kvinnor inte får leda khutbah. Därför kan man inte förbjuda kvinnor att leda 

khutba för både män och kvinnor (Elewa & Silvers 2011, s. 167).  

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

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

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

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

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

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

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

tillät Um Waraqa att leda endast kvinnorna i sitt hushåll i bön. Två tolkningar som stöd för 

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

Um Waraqa. Imam Shakir säger dock följande när det gäller kvinnor att leda andra kvinnor i 

bön: 

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

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

dock ej att kvinnan står framför de andra kvinnorna utan står i mitten bland dem. Maliki 

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

leda kvinnor i bön förbjuder samtidigt kvinnor att leda män i bön. Dock säger Imam Shakir att 

inom Hanbaliskolan får kvinnor leda män i bön när det gäller de nattliga bönerna under 

Ramadan.  

Imam Shakir menar också att om kvinnor leder män i fredagsbön blir männens bön ogiltig. 

Kvinnor kan enligt moderna muslimska lärda leda både män och kvinnor i bön i sina egna hus 

om ingen bättre lämpad man finns tillgänglig men vad bättre lämpad man innebär ges ingen 

information om. Imam Shakir motsäger sig de ”utdöda” Imamerna, Abu Thawr, Dawud adh-

Dhahiri och at-Tabaris lagskolor som ofta används av muslimska feminister som skäl för att 

kvinnor ska kunna leda både män och kvinnor i bön, som icke godkända. Imam Shakir 

avfärdar dessa imamer som ej giltiga då de försvann för länge sedan (runt 923e. Kr). Imam 

Shakir menar att vi idag inte kan undersöka dessa metodologiskt då de ej existerar längre. 

Imam Shakir motsäger också bevisen på att det inte fanns segregation mellan könen under 

Profetens levnadstid och att segregationen sägs ha kommit med haditherna. Imam Shakir 
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misskrediterar också några av tradenterna som för fram jämlikhet i haditherna (Female 

Imams).  

Som redovisats tolkas innebörden av fredagsbön olika av feminister och konservativa. 

Imam Shakirs paper påvisar att metodiken att undersöka och misskreditera hadither och 

tolkningar som gjorts av båda diskurserna är liknande. Båda sidorna försöker med 

argumentation ta bort det som inte stödjer den egna hypotesen.  

2.3 Katolicismen 

Katololicismen har en lång historia och jag har valt att endast lyfta fram de mest centrala 

perioderna i kyrkans historia som innebar en större förändring och en ny inriktning. Detta för 

att påvisa att kyrkan inte är en institution som ser likadan ut idag som när den först skapades. 

Att kyrkan sett likadan ut genom alla tider är ett argument som används inom katolska kyrkan 

för att utesluta kvinnor. 

P. Beskow skriver i en artikel att den katolska kyrkan anser sig vara identisk med den som 

Petrus grundade enligt Matteusevangeliet 16:13-19. Påven blir garanten som Petrus 

efterträdare. Detta sägs vara en vidareutveckling från den västromerska kyrkan med Rom i 

centrum. Katolsk teologi sägs vara utvecklad genom skolastiken det vill säga att alla 

trossanningar skall förklaras i termer av förnuftssanningar (Beskow, 2013).  

Vid 1400-talets slut förlorade kyrkan en stor del av Nordeuropa genom reformationen. Vid 

1500-talets mitt kom den katolska kyrkan att samla sig och genomförde den tridentiska 

reformen även kallad motreformationen. Om detta skriver T. Rasmussen, professor i 

kyrkohistoria och E. Thomassen, professor i religonsvetenskap, i boken Kristendomen - En 

historisk introduktion. Motreformationen genomfördes genom konciliet i Trient och som kom 

att spela en stor roll för konfessionell profilering. Konciliet hölls mellan 1545-1563 och det 

genomfördes 25 sessioner. Den katolska kyrkan kom att framträda i en ny gestalt efter denna 

koncilie. Bland annat bestämdes att den heliga skriften skulle ha lika stark roll som 

traditionen. Anden knyts till apostlarna och till successionen. Detta innebar att endast Påven 

(som sitter på Petri stol) och den kyrkliga traditionen med påven som kärnpunkt gäller som 

auktoritet vid sidan om den Heliga Skriften (Rasmussen & Thomassen, 2007, s. 354-355). 

 Under 1800-talet tillkallade påven Pius IX till Första Vatikankonciliet, det första efter Trient. 

Påvens huvudfråga var om han kunde uttala sig med krav på att vara ofelbar. Konciliet 

godkände detta men ett flertal katoliker bröt sig ur kyrkan och bildade sin egen katolska 
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frikyrka- den gammelkatolska kyrkan. Samtidigt kom italienska trupper in i Rom och 

utropade staden som huvudstad i Italien. Kyrkostaten fanns inte mera och en epok sedan 700-

talet var slut. 1929 bildades Vatikanstaten. Påven var nu ej längre furste och utövare av 

politisk makt utan fick se sig bli endast religiös ledare. Det genomfördes ett andra 

Vatikankoncilie, som pågick mellan 1962-65, som en fortsättning på det avbrutna första. 

Påven fick sig nu se som en del av biskoparna det vill säga att biskoparna fick en starkare 

ställning (Rasmussen & Thomassen, 2007, s. 354-355).  Kyrkan började också delta i det 

ekumeniska arbetet, det vill säga att försöka finna en enhet som erkändes av alla.  

Gudstjänsten kom  att förenklas och kunde nu firas på folkspråket, inte endast på latin. 

Dessutom försvann många traditionella bruk. Denna snabba moderniseringsprocess ledde 

förstås till en motreaktion och påven Johannes Paulus II genomförde en åtstramning av den 

kyrkliga disciplinen. En ny kyrkolag trädde i kraft så sent som 1983 där det sades att 

gudstjänsten ska följa romersk liturgi. Bibeln är inte den enda källan till uppenbarad kunskap 

utan den står i ett dialektiskt förhållande till traditionen. Romersk-katolska kyrkan har gjort 

olika dogmatiska ställningstaganden. Viktig är påvens roll och dogmerna om hans ofelbarhet . 

Kyrkans rättsliga sida betonas starkt. Regler och påbud för de troende sägs dock ha luckrats 

upp efter Andra Vatikankonciliet. I möten med andra kulturer i missionsländerna har detta 

kommit att leda till ett starkt intresse för en anpassning till dessa kulturer så kallad 

inkulturation. Beskow skriver att kyrkan framför allt accepterar den moderna världens 

förhållanden mer villigt och att kyrkan betonar det sociala ansvaret.  (Beskow, 2013).  

Två av de viktigaste förnyelserörelserna i katolskt fromhetsliv sägs vara jesuiternas asketiska 

kamp för Guds ära och karmeliternas fördjupning av den inre mystiken i sträng avskildhet 

från världen utanför klostren. Båda dessa rörelser försköts från början med inlemmades sedan 

i den katolska kyrkan från att ha varit sedda som ”kättare” (Rasmussen & Thomassen, 2007, 

s. 328).  

En intressant notering är att den nuvarande påven, Franciskus, är jesuit. Jesuiterna lyckades få 

gehör och visar på att den katolska kyrkan kan förändra sig vilket skulle kunna öppna upp för 

de katolska kvinnor som vill bli präster.  

Kyrkan har förändrat sig genom historien då samhället som den verkar i förändrats. Det 

religiösa budskapet har ej stått i fokus utan förändringen tycks ha skett för att kunna 

säkerställa kyrkans makt och inflytande.  
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2.3.1 Bibelns tillkomst 

Hur ser Bibelns redaktionshistoria ut och hur valdes skrifterna ut? 

T. Rasmussen och E. Thomassen skriver om Bibelns tillkomst i boken Kristendomen- En 

historisk introduktion. De menar att den kristna bibeln är en produkt av den romerska 

kejsartidens kristendom. Inte alla av de tidigt kristna ansåg att judarnas heliga skrifter var 

relevanta för dem själva. Markion, en kristen ledare som levde i Rom ungefär samtidigt som 

Justinus, hävdade att judarnas Gud inte kunde vara den som sände Jesus. Han menade att de 

kristna behövde sin egen skrift grundad på Lukasevangeliet och aposteln Paulus viktigaste 

brev. Dock var den dominerande uppfattningen bland de kristna att judarnas gamla förbund 

och det nya förbundet i Jesus Kristus hörde samman (Rasmussen & Thomassen, 2007, s. 14-

15). Det skrevs mängder av berättelser, dikter, hymner, uppenbarelser med mera av de kristna. 

Dock uppstod det snart kriterier för hur en text skulle kunna vara auktoriserande.  Ett av dessa 

skulle vara att texten härstammade från apostlarnas tid och att den var författad av någon av 

Jesu lärjungar eller av någon som stod dem nära. Det är inte säkert att de fyra texter som vi 

idag känner som evangelier var skrivna av de vars namn de bär. Dock knöts Matteus och 

Johannes till två av dem i rollen som Jesus lärjungar medan Markus och Lukas varit nära 

medarbetare till Petrus respektive Paulus. Skrifter valdes ut, de placerades i en ordningsföljd 

som kan te sig som logisk men är en synvilla enligt författarna då de inte representerar den 

historiska ordning som skrifterna är författade. Det florerade som sagt ett flertal texter och det 

uppstod olika tankar om hur dessa texter skulle sammanfogas. De 27 böckerna var dessutom 

skrivna på grekiska medan Jesus själv var jude och pratade arameiska. Evangelierna sägs inte 

vara historiska rekonstruktioner utan är religiösa budskap som vill visa att Jesus var Messias. 

Vid kyrkomötet i Laodikeia, 363 e.Kr., sägs kyrkan ha enats om vilka böcker som skulle ingå 

i Nya Testamentet (Rasmussen&Thomassen,2007,s.283). 

2.3.2  Katolicismen och ledarskapet 

Katolska kyrkan betraktar påven som efterföljare till aposteln Petrus (apostolisk succession), 

vilken enligt katolsk lära av Kristus tilldelades överhöghet över de övriga apostlarna - en 

överhöghet som påvestolen än idag menar sig förvalta. Katolska kyrkan lär att Jesus 

Kristus (som ses som sann Gud och sann människa) under sin tid på jorden samlade lärjungar 

omkring sig. Av dessa utsåg han tolv män till apostlar. Detta är den "urcell" som sedan blev 

Hans kyrka. Helig Ande utgöts på den första pingsten, vilket innebar kyrkans egentliga 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Petrus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apostolisk_succession
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apostlarna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus_Kristus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus_Kristus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apostlar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrka
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pingst
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grundande. I apostlaskaran hade Petrus ett särskilt uppdrag, ett uppdrag som biskopen (påven) 

av Rom, i egenskap av Petri ställföreträdare, för vidare (NE, 2013 a).  

Kyrkans organisation är en komplext uppbyggd administrativ organisation. Jag har valt att 

endast fokusera på hur man blir präst då det är detta ämbete som är centralt för uppsatsen. 

Enligt Stockholms katolska stift gäller följande för att bli präst:  

Studium varvas med bön och gudstjänster och andra aktiviteter som främjar en kallelse. Hela  

utbildningen omfattar en tid av sex till sju år. Det första året är ett propedeutiskt år, då man får 

möjlighet att pröva sin kallelse på ett mer grundläggande plan. Man läser vissa översiktskurser i 

filosofi och teologi men tonvikten ligger på det andliga planet. Därefter följer gedigna studier i 

filosofi och teologi samt språken latin och grekiska. Ett av åren är förlagt till Rom. Det sista året är 

mer praktiskt orienterat med tonvikt på pastoral verksamhet (Prästseminarie, 2013). 

Detta innebär att det är personlig kallelse om att bli präst och där personen får ett första år att 

undersöka om personen är rätt för ämbetet innan den sex år långa skolningen startar. De 

skriver inget om celibat eller kön på deras hemsida om att bli präst.  

2.3.3 Katolska kollektiva mässan   

Vad innebär den katolska mässan, vem skall delta och vem leder de olika sakramenten? 

Varför är det så viktigt för kvinnorna att få möjlighet till att leda den katolska mässan? För att 

svara på dessa frågor ges en djupare beskrivning av mässan som sakrament. 

 

På den dag som kallas solens dag samlas vi alla, från städerna och från landet. Man läser ur 

apostlarnas hågkomster och profeternas skrifter så länge som tiden räcker. När föreläsaren har slutat 

håller föreståndaren ett anförande, och uppmanar ivrigt till att efterfölja dessa sköna ord. Därefter 

reser vi oss alla tillsammans och ber, och när vi har avslutat bönen bärs bröd, vin och vatten fram. 

Föreståndaren frambär efter förmåga böner och tacksägelser, och folket stämmer in med ”Amen”. 

Sedan delas de välsignade gåvorna ut och tas emot av var och en, och åt dem som inte är närvarande 

sänds de ut av diakonerna  Justinus Martyrens Apologi (Missale, 2008, s. 3) 

 

I ovan citerade text beskrivs hur söndagens mässa firades 150 år efter Jesus enligt Att gestalta 

mässan idag- särtryck ur Missale. Mässans mening sägs hämtad ur den gudomliga 

uppenbarelsen och vara fylld av bibliska ord och fraser. Mässan sägs också vara präglad av 

kyrkans reflektion över denna uppenbarelse över tid (Missale, 2008, s. 3). Ingenstans står det 

att föreståndaren är en man eller kvinna och ej heller nämns ordet präst.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Petrus
http://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5ve
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Dagen då Jesus steg upp ur graven, söndagen, har blivit den främsta dagen då katolikerna firar 

mässan. Under mässan får deltagarna lyssna till det ord som berör alla människor. Mässan 

genomsyrar de troendes liv och kan vara en kallelse till förnyelse och en drivkraft för rättvisa 

och försoning mellan människor (Missale, 2008, s. 4).  

I kapitlet kan man fortsätta läsa att mässan är hela församlingens angelägenhet, en gemensam 

fest och gudstjänst. Mässan är centrum i kyrkans och därför även i församlingens liv. 

Mässordningen räknar med allas, där allas är skrivit med kursiv stil, gemensamma deltagande 

i bön. Detta därför att det är i gemenskap som församlingen sägs lyssna till Herrens ord. 

(Missale, 2008, s. 6).  Inget nämns angående kön. 

När det gäller rollfördelningen inom mässan sägs det att prästen har en begränsad men viktig 

uppgift i liturgin genom att leda gudstjänsten. Prästen öppnar och avslutar det gemensamma 

firandet och det är också prästen som predikar. Diakonen är den som läser evangeliet och 

distribuerar vinet. Alla övriga uppgifter ska fördelas till icke - vigda gudstjänstfirare (Missale, 

2008, s. 7). Evangeliet sägs vara höjdpunkten i liturgin där Kristus ord och handlingar 

förmedlas till församlingen (Missale, 2008, s. 19). Ingenstans i Missale nämns församlingen 

eller de liturgiska personerna som kön. Det pågår en diskusson om kvinnor som diakoner och 

det finns röster för att viga kvinnor till diakoner. Så sent som den 29 april i år skrevs en artikel 

i Signum om att meningarna går isär ibland annat Tyskland där en biskop verkar för att 

reformera denna roll (Signum, 2013). Om detta lyckas blir det kvinnorna som förkunnar Jesu 

ord precis som Maria Magdalena gjorde.  
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3 Undersökning 

3.1 Feministisk tolkning av Koranen 

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

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

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

 

J. Svensson, verksam vid Linnéuniversitet, har skrivit en bok om ämnet som jag kommer utgå 

från för att diskutera hur feministerna tolkar Koranen. Hen skriver att den grundläggande 

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

problemet är att denna religion inte tillämpas i många muslimska samhällen idag. Detta gör 

att Koranen måste tolkas ur ett feministiskt perspektiv för att påvisa den positiva synen på 

jämställdhet samt att lyckas övertyga övriga muslimer om att denna tolkning är mer riktig än 

andra tolkningar. Dessutom måste verser som traditionellt anses legitimera kvinnoförtryck 

tolkas om för att stämma med feministernas grundantagande, skriver Svensson. Mernissi, 

sociolog i Rabat, Marocko, gör en åtskillnad mellan Islam, där religionen ses som utövandet 

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

egenintresse” och Islam Risala, där det senare sägs stå för det gudomliga budskapet i 

Koranen. A. Al-Hibri, professor i filosofi vid Washingtons universitet, räknar upp 14 områden 

inom islam som den beskrivs i Koranen som medförde en förbättring i kvinnors situation i 

förhållande till den förislamiska perioden på Arabiska halvön. Den stora frågan är varför 

Koranens islam inte finns i den muslimska världen av idag? Här menar feministerna att det 

skett en feltolkning och förvrängning av budskapen i Koranen som ett resultat av manliga 

tolkningar och påverkan utifrån. Denna kritik sägs kunna accepteras som ett starkt argument i 

framförallt reformistiska kretsar eftersom innovationer, bida, i form av tillägg till den 

ursprungliga läran sägs ha ogillats av bland annat wahhabiterna, som finns i Saudiarabien, 

skriver Svensson (Svensson 1996, ss. 76-78).  

 

Haditherna som tillkom efter Profetens död 632 gjorde det klart att Koranen ensamt inte 

kunde ge svar på alla problem som muslimerna ställdes inför och framförallt inte då islam 

expanderat utanför Arabiska Halvön. Haditherna samlades ihop och skrevs ned under 700-

talet (Svensson 1996, s. 83). De muslimska feministerna menar att man kan ifrågasätta några 

av de manliga tradenterna som lögnare, till exempel nämner de Abu Hurayra som sägs ha 
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erinrat sig för många hadither , där flertalet hade en kvinnoförtryckande roll som ett sätt att 

upphöja sin egen status då han sägs ha utfört hushållsysslor hos Profeten. En spännande 

iakttagelse är att Profeten sägs ha sagt att kvinnorna skulle böja sig ned för sina män men att 

om denna önskan vore sann skulle det innebära att Profeten manade till avgudadyrkan, shirk, 

vilket är förbjudet inom islam. Enligt andra hadither sägs kvinnans uppgift i livet vara att 

behaga sin man vilket skulle vara viktigare än att behaga Gud. För en kvinna skulle detta 

innebära att mannen skulle vara förmedlaren mellan kvinnan och Gud, en position som islam 

inte tillskriver någon människa. (Svensson 1996, s. 91).  

 

Hur tolkar de muslimska feministerna Koranen och dess verser? Jag har valt ut sura 4:1, om 

skapelsen och sura 4:34 som kritiker mot feminister ofta lyfter fram som den sura som ska 

hålla kvinnan på sin plats och ger mannen rättighet att prygla henne till lydnad.  

Sura 4:1: 

Koranens budskap och dess översättning är som följer: 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

1996, s. 119). A. Wadud går ett steg längre när hen skriver att Allah aldrig planerade att skapa 

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

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

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

3.1.1 Sura 4:34 

Det finns många ”tolkningar” av Koranen på arabiska. Som icke-arabisktalande har jag i 

denna uppsats stått inför utmaningen att välja tolkningar att utgå ifrån då jag ville kunna 

jämföra A. Waduds feministiska och engelska översättning. Jag har som jämförelseobjekt valt 
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M. Cooks bok, The Koran- a very short introduction. För att ytterligare göra surorna 

tillgängliga och förståeliga presenteras Sura 4:34 i en svensk översättning. 

Kritiker mot kvinnans frigörelse återkommer ofta till denna sura för att påvisa att kvinnan ska 

lyda sin man. 

Sura 4:34 enligt Cooke: 

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

And for that they have expended of their property. Righteous women are therefore obedient, guarding 

the secret for God´s guarding. And those you fear may be rebellious admonish, banish them to their 

couches, and beat them. If they then obey you, look not for any way against them; God is All-high, All-

great (Cooke 2000, s. 38). 

Sura 4:34 enligt Wadud: 

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

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

secret that which Allah has guarded. As for those from who you fear admonish them, banish them to 

beds apart, and scourge them. Then, if they obey you, seek not a way against them (Wadud 1999, s. 

70). 

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

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

hermeneutiska förståelsehorisonten det vill säga utgår från att religiösa data är 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

förändring (Wadud 2006, s. 200). 
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Cooke redovisar de olika synpunkter som hen funnit inom det muslimska samhället när det 

gäller tolkningen av denna vers och där hen menar att det övergripande budskapet är: mannen 

ska ses som den dominerande parten med makt att kontrollera sin fru. Den person som ligger 

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

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

översättningen och om Cooke själv modifierat översättningen där han tyckt att så bör göras. 

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

och där Ali hade som syfte att göra engelskan till ett islamiskt språk (Cooke 2000, s. 149).  

G. Larsson tar upp i sin bok Att läsa Koranen, att det finns två erkända översättare av 

Koranen till svenska. Dessa är M.K. Bergström och K.V. Zetterstéen. Båda dessa översättare 

sägs utgå från samma arabiska grundtext (Kairo editionen) men Larsson skriver att deras 

arbeten skiljer sig åt. Zetterstéens översättning är från 1917. Han var icke-muslim men en 

ledande språkvetare och hans översättning anses fortfarande som en av de främsta i 

västvärlden. Muslimer uppfattar dock Zetterstéens kommentarer till texterna som stötande och 

problematiska. M. K. Bernström var praktiserande muslim men var ifrågasatt av språkvetare 

och arabister då hens tolkning sägs vara behäftad med många problem såsom att Bergström 

framför teologiska tolkningar (Larsson, 2006, s. 10-11). Bergström och hans översättning sägs 

ändå vara den ”auktoriserade” svenska översättningen av Koranen enligt Koranens budskap. 

Auktoriserad kan dock ifrågasättas då det inte finns någon central gestalt eller vald företrädare 

som auktoriserar islam.  

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

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

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

förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken 

på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras 

nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök 

då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare]. (Koranens budskap) 

Genom de olika översättningarna kommer olika tolkningar fram. Koranens ord blir till 

exegetik även om muslimerna betonar att Koranens ord är lag och ej kan tolkas. Dock ser vi 

genom jämförelsen av sura 4:34 att det florerar olika tolkningar av samma sura och som 

används i olika syften för att styrka en uppfattning.  
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3.1.2 Kvinnor som imamer i västerländsk kontext 

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

Sverige definierar man imam enligt följande: 

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

de troende i bön. 

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

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

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

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

församlingarna/föreningarna som utser och tillsätter de som ska verka som imam (SOU 2009, 

s. 28–29). I SOU- utredningen står det ingenting skrivet om kvinnor har möjlighet eller inte 

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

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

tillfällen i världen. Det finns dock flera muslimska progressiva föreningar som tillåter kvinnor 

att leda bön i USA, bland annat Muslims for Progressive Values, en progressiv förening, som 

skapades av annan tongivande kvinnlig imam, P. Taylor. Hen är konvertit med europeisk-

amerikanskt ursprung, som lett khutbah och Eid Al Adha-bön vid ett flertal tillfällen i USA. 

Hen är utbildad vid Harvard Divinity School och för fram följande tre argument till varför 

kvinnliga imamer ska bli tillåtna: 

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

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

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

kvinnlig fullbordan (Inside Islam, 2013).  

3.1.3 Kvinnliga imamer i Sverige 

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

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

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

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

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

imamens övriga uppgifter såsom genomföra vigsel, begrava och vara rådgivare för hela sin 
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församling, säger hon i en intervju från 2007 (Eriksson 2007). I en uppföljande artikel i SvD, 

17 maj 2012 har hon ändrat sin retorik och säger bland annat att islam inte är en 

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

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

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

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

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

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

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

hon att det kommer ske en förändring till det bättre för alla muslimer (Mohamed 2012). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Flertalet imamer i Sverige är rekryterade från muslimska länder.   

 

Ca 250-300 imamer är verksamma enligt SOU i Sverige (2009) men siffrorna är osäkra då 

inte alla muslimer går till moskéer utan genomför bön i lägenheter och källare. De 

församlingar som uppbär bidrag från svenska staten sägs ha 166,5 imamer. Ingen av dessa är 

kvinnor. Av de 102 imamer som svarat på en enkät om vart de genomgått sin utbildning är 

Turkiet, Saudiarabien och Bosnien-Hercegovina länderna i topp. Särskilt Turkiet och 

Saudiarabien utmärker sig som finansiärer för både imamer och moskéer i Sverige (SOU 

2009:52, ss. 37,49–50). Kulturkrocken uppstår när imamerna som kommer från länder med 

sharia- lagstiftning möter det svenska lagsamhället. Flertalet imamer i Sverige kan ej svenska 

språket, förstår inte den svenska lagstiftningen angående familjerätt vilket gör att de 

muslimska troenden som söker deras råd hamnar i en konflikt med utgångspunkt i sharia och 

krocken mot det västerländska landet och individens frihet (SOU 2009:52 ss. 37,49). I SOU 

52 kom man fram till att det är omöjligt att skapa en gemensam utbildning för muslimska 
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imamer då vissa grupper ”vägrar” att studera med varandra . Muslimerna betraktas som 

heterogena och det sägs att ”muslimerna inte har någon gemensam religiös auktoritet att 

samlas kring” och min tolkning är att då menar man inte Muhammed utan en idag levande 

auktoritet i Sverige eller världen (SOU 2009:52, s. 50). I SOU 52 påvisar man Lagen om 

Trossamfund (1998:1 593) samt Religionsfrihet via Regeringsformen från 1974 där det sägs 

att religionsfrihet innebär att ” frihet som ensam” eller tillsammans med andra utöva sin 

religion men också är en del av den större uppsättning mänskliga rättigheter inom 

demokratiska samhällen. Inom dessa mänskliga rättigheter finns principer om icke-

diskriminering, tanke- och åsiktsfrihet. Religionsfrihet kan dock inte regleras via lag (2kap 

12§RF) det vill säga den är en absolut frihet. Här skriver man i SOU 52 att det kan tänkas 

vara en svaghet då trossamfunden kan utöva en mycket hård intern disciplin inom detsamma. 

Dock kan inte trossamfunden påtvinga individen att göra alt. bli utsatt för ”religiösa” 

handlingar som normalt är straffbara till exempel bli slagen av sin man vilket Sura 4:34 ofta 

tolkats tillåta.   

3.2 Kvinnor som imamer i icke-västerländsk kontext 

F. Mernissi, sociolog vid Muhammed V-universitetet i Rabat, Marocko, menar att historikern 

Ibn Khaldun (d 1406) hade fyra krav uppsatta för den imam som skulle leda ”lilla imamatet”, 

den gemensamma bönen och inneha titeln kalif. De fyra kraven sägs ha varit kunskap, 

rättrådighet, kompetens och fysiskt välbefinnande. Detta skulle påvisa, enligt Mernissi, att 

imam eller kalif inte endast är förbehållet männen då könet inte nämns bland dessa krav. Ett 

flertal religiösa manliga auktoriteter har ändå dragit slutsatsen att kvinnor inte kan leda bönen 

och därför ej heller kunna bli kalif och ledare (Svensson 1996, s. 149). Mernissi har i sin bok 

Forgotten Queens of Islam dock funnit kvinnor i ledande roller såsom Sultana Radiyya som 

ledde Delhi-sultanatet i Indien vid år 1236 och drottningen av Yemen på 1000-talet som 

styrde tillsammans med sina män observera plural. Mernissi kritiserar arabiska historiker som 

inte för fram även det kvinnliga i den arabiska historien utan enbart framför en androcentrisk 

beskrivning av den gemensamma historien. Detta skulle kunna påvisa en manlig manipulering 

av historien som en av orsakerna till den låga uppfattningen om kvinnan som Mernissi anser 

präglar det muslimska samhället (Svensson 1996 ss. 149-150).  

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

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

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

Hen pekar ut reformerta ulamas som de som argumenterade för att moderna tolkningar skulle 
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utgå endast från Koranen, sunna och haditer. Detta sägs vara en skillnad från tidigare 

tolkningar som utgick från muslimsk rättsvetenskap och tolkningsskolor som ulamas härskat 

över i årtionden. Genom att ulamas bytte tolkningsföreträde insåg de inte att de också 

öppnade dörren för muslimer som inte hade gått den traditionella vägen genom de olika 

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

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

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

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

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

gruppen skyddar sin tillhörighet och sin ledare. Kalmbach skriver:  

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

recognize this legitimacy by choosing to comply with their demands (Bano&Kalmbach 2011, s. 6). 

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

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

(Bano&Kalmbach 2011, s. 8).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i muslimska icke-västerländska länder?  

P. van Doorn-Harder skriver i sitt kapitel Translating text to context: Muslim women activist 

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

tillämpa sina rättigheter till både religiös och icke-religiös utbildning under 1900-talet. De 

muslimska kvinnorna säger sig skilja sig från de västerländska kvinnorna då de muslimska 

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

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

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

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

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

förutsättningar.  

K. Khariroh skriver i sin master uppsats The women´s Movement in Indonesia`s Pesantren: 

Negotiating Islam, Culture, and Modernity genomförd vid Centret för Internationella Studier 

vid Universitetet i Ohio, att under kämpandet för att få Indonesien fritt från koloniseringen, 

deltog män och kvinnor sida vid sida för att få slut på förtrycket. Khariroh kommer från 

Indonesien, har studerat islam i en pesantren och håller en fil kand i islamisk teologi från 

Yogyakarta (Khariroh 2010, s. 27). Hen har också en bakgrund inom muslimska NGO som 

förespråkar genusfrågor inom det muslimska samhället inklusive pesantren. Enligt Khariroh 

kom kvinnorna beväpna sig, smugglade vapen eller var kurirer under kämpandet för 

Indonesiens frihet. Detta var också en höjdpunkt för det muslimska medvetandet och 

engagemanget inom politiken. Dock- när friheten kom blev kvinnor bortskuffade från 

arbetslivet och politiken då männen tävlade om positionerna. General Suharto sägs också ha 

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

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

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

samhället (Khariroh 2010, ss. 29-31). 
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3.2.1 Pesantren, de religiösa internatskolorna 

Khariroh beskriver hur den generella synen på feminism är i Indonesien. Många indonesier 

ifrågasätter termen som ett västerländskt fenomen där männen pekas ut som roten till att alla 

kvinnor lider. Feminism sägs vara verktyg från väst för att förinta islam. Dock menar 

Khariroh att så är inte fallet då jämställdhet står inskrivet i den indonesiska konstitutionen 

från 1945, artikel 27 och att feminism som ämne funnits med på agendan sedan 1970-talet i 

Indonesien.  

Hen skriver att det inte finns mycket västerländsk akademisk litteratur om kvinnor och islam i 

Indonesien. Den litteratur som finns har utgångspunkt i genusfrågor och feministteori men 

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

uppsats (Khariroh 2010, s. 33). Enligt författaren har det visat sig i studier att kvinnor i 

Indonesien har en högre social och personlig frihet än deras likar i Mellanöstern. Författaren 

menar att västerländska konstruktioner av islam baserad på Mellanöstern har porträtterat 

muslimska kvinnor som förtryckta, svaga, passiva och dominerade i ett homogent synsätt 

grundat på sexistiska och patriarkala regimer (Khariroh 2010, s. 52).  

3.2.2 Ledarskapet i pesantren 

De religiösa skolorna, pesantren, leddes av muslimska akademiker, kyai ,som lärde ut islam. 

Kyai var och är högt ansedd i samhället men även åtlydd. Inte vem som helst kan bli kyai. Det 

går inte att studera sig till befattningen utan kyai blir utsedd av de som finns runt pesantren då 

de fodrar att han blir deras missionär. Kyai har på senare år också fått en roll som politisk 

ledare och det är inte ovanligt att rollen som kyai ärvs av en son. Det fanns dock pesantren 

som hade både kvinnligt ledarskap och kvinnliga lärare. Enbart sonen till en kyai kan bli 

ledare och om kyai inte har en son men en svärson blir det svärsonen som får ta över 

ledarskapet. Generellt får inte kvinnliga lärare undervisa de manliga studenterna (Khariroh 

2010, s. 56).  

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

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

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

pesantren (Khariroh 2010, s. 133).  

Khariroh skriver också att många kyai ser kvinnornas rättigheter och islam som kompatibla 

men de vägrar att införa dem i det praktiska livet. Författarens slutsats om detta motstånd till 
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införande på den praktiska nivån tillskriver hon ordet makt och rädslan att förlora densamma. 

Dock är det enligt lag tillåtet för kvinnorna att göra sin röst hörd genom demokrati och 

åsiktsfrihet. Författaren skriver också att flertal muslimska feminister nu börjat samarbeta 

med sekulära feminister för att påskynda utvecklingen och framförallt att förhindra den mer 

konservativa sharia-tolkningen. Khariroh tar också upp att många pesantren som är vänligt 

inställda mot feminism och kvinnors rättigheter är understödda ekonomiskt av muslimska 

NGOs som i sin tur erhåller finansiellt stöd från bland annat FN men även andra 

organisationer som vill stötta processen om kvinnors rättigheter. Detta ekonomiska stöd ger 

förstås en skjuts för frågorna i pesantren och där de diskuteras och utvärderas av NGO 

(Khariroh 2010, s. 147).  

3.3 Feministisk tolkning av Bibeln från ett katolskt perspektiv 

Påven Johannes Paulus II publicerade 1994 Ordination Sacerdotalis där han skrev följande 

om varför kvinnor inte kan bli präster inom katolska kyrkan; 

Priestly ordination, which hands on the office entrusted by Christ to his Apostles of teaching, 

sanctifying and governing the faithful, has in the Catholic Church from the beginning always been 

reserved to men alone. This tradition has also been faithfully maintained by the Oriental Churches 

(Ordination Sacerdotalis, 1994). 

Denna exkludering av kvinnors möjlighet att bli präster har gjort att främst kvinnliga 

akademiker kommit att ifrågasätta de argument som den katolska kyrkan använder genom att 

lägga fram sin tolkning av bibeltexterna. Med stöd av dessa texter pekar de ut argument som 

motsäger påvens. Jag har valt ut två böcker som representanter feministisk argumentation i 

kvinnoprästfrågan. De är Women&Catholicism- Gender, Communion, and Authority skriven 

av P. Zagano, Dr. och adjungerad professor i religion, Hofstra University, Hempstead, New 

York och Women of the Covenant, The case for female Roman Catholic Priests av S. Moran, 

som under sitt yrkesverksamma liv var direktör inom akutsjukvården med specialisering inom 

management och ledarskapsutveckling i USA.  

3.3.1 Katolsk feministisk exegetik 

Genom att undersöka de heliga skrifterna i Bibeln, som alla var mestadels skrivna av män för 

män att läsa, påvisas en Gud, YHWH (judarnas gud Jahve) som pratar till och med kvinnorna. 

Moran hävdar bestämt att man inte behöver tolka innebörden hermeneutiskt för att finna dessa 

fakta (Moran, 2004, s. 14). Feministerna vänder sig till den religiösa texten för att finna 
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belägg för att kvinnor haft en större roll i texterna än vad som erkänts. Moran för fram ett 

flertal ur Gamla Testamentet och jag har valt att presentera ett urval av dessa för att påvisa 

tendensen.  

Moran skriver att Bibeln är litteratur. En kollektion av sagor, myter, lagar och berättelser 

nedskrivna orala historier av flertalet manliga författare och editorer över århundraden. Bibeln 

återberätta också historiska fakta om tiderna när den skrivs och hur samhället såg ut. Bibeln är 

dessutom en källa till riter och ritualer inom judendomen och kristendomen. För katolicismen 

däremot, skriver Moran, är kunskapen om Bibeln den minsta. Moran skriver till och med att 

läsningen av Bibeln var förbjuden fram tills dess att påven Leo XII skrev On the study of Holy 

Scripture. Först då uppmuntrades att läsa Bibeln i seminarier och i teologiska skolor. Inte 

förrän 1962-1965 uppmuntrades lekfolket till att självständigt studera Bibeln. Innan dess hade 

de fått nöja sig med enstaka passager som lästes för dem under söndagens mässa.  

De första fem böckerna i Bibeln är för judarna Torah, översatt betyder det instruktion eller 

lag. Böckerna sägs vara skrivna under tiden 1300-400 före Kristus och refereras ofta till som 

den patriarkiska tiden. Moran pekar dock ut matriarkerna Sarah, Hagar, Rebeckah, Leah och 

Rachel som alla enskilt sägs ha fått bud från YHWH och som sägs ha varit mycket 

betydelsefulla för det utvalda folket (Moran, 2004, s.5 ). Sarah som blev begravd i en egen 

grav där ingen människa tidigare legat, ett ovanligt förfaringssätt för en kvinna under denna 

tid, men som enligt Moran visar på Sarahs stora betydelse(Moran, 2004, s.15 ). Hagar, slav till 

Sarah, som Sarah behandlade illa då YHWH lade sig i och sade till Hagar; gå tillbaka till 

Sarah. Jag ska se till att du får så många ättlingar att de inte går att räkna. Hagar kom att bli 

muslimernas matriark (Moran, 2004, s.17 ). Miriam, profetissan i kapitlet Moses och Mirjams 

sång till Herren (2 Mosebok kap 15) menar Moran också påvisar att kvinnor var jämlika 

männen (Moran, 2004, s.25 ).  

Deborah sägs vara en annan profetissa. I kapitlet 4 Deborah och Barak i Domarboken, sägs 

det att Deborah ledde det israelitiska folket och att de vände sig till henne så att hon kunde 

avgöra deras tvister. En dag tillkallade hon sig Barak och sade att Herren talat till henne att 

han måste bege sig till floden Kison för att där besegra Kung Jabins armé. Barak antar hennes 

direktiv men endast under premissen att hon följer med honom. Deborah säger ja till Barak 

men varnar honom samtidigt att vid segern kommer äran tillfallas henne, en kvinna. De båda 

segrade och fred vanns i 40 år (Moran, 2004, s.30 ).  
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Moran skriver om ytterligare en profetissa, Hulda, som blev tillfrågad om råd då kungen Josia 

rivit sönder Guds lag som stod på en pergamentrulle. Hon sände budskapet till kungen att 

YHWH sagt att han ska dra olycka över kungen och hans folk då de inte lytt hans bud och 

övergett honom till förmån för idoldyrkan av andra. Hennes ord ledde till att kungen brände 

ockulta statyer och rensade upp i mångfalden av en ära och tro till YHWH. Dock hjälpte det 

inte och folket fördrevs. Moran menar att Hulda är en av fundamenten i Gamla Testamentet 

och att hon existerade långt innan lärjungarna fanns. Moran kritiserar här den romerska 

kyrkan för att bortse från denna passage där en kvinna omnämns som den som hade både 

visheten och kunskapen från YHWH. Dessutom existerade hon innan Jesus lärjungar (Moran, 

2004, s.39 ). 

Moran tar fram argument för att kvinnor haft en jämlik roll om inte mer betydande i Nya 

Testamentet. Moran framför att de två yttersta symbolerna för kvinnlighet får en central roll i 

Nya Testamentet, blod och vatten. I varje katolsk mässa häller en manlig katolsk präst vatten i 

det röda vinet som en symbolisk handling för Kristi blod. (Moran, 2004, s.16 ). Hur kommer 

det sig att man symboliskt dricker Kristi blod men förskjuter det kvinnliga blodet som något 

orent? Moran skriver om det faktum att det är nästan universell tro att kvinnans menstruation 

var något ”farligt” och magiskt farligt. Flertalet kulturer har därför förbjudit kvinnor att delta i 

religiösa ritualer under menstruation. När Jesus levde var det i ett land ockuperat av den 

romerska armén. Judarna var emot romarna liksom romarna mot judarna. Dock hade de det 

gemensamt att de föraktade kvinnor. Dock var de ej ensamma i denna syn utan det var en 

universell regel mer eller mindre. Kvinnor existerade endast i relation till män som systrar, 

fruar, mödrar, svärmödrar etc. Detta menar Moran visar att kvinnor under Jesus tid var endast 

objekt och vars vittnesmål hade ingen bäring i domstolar, att de inget fick ärva och var i 

princip helt maktlösa. Jesus däremot, han åt med kvinnorna, han botade dem, han pratade med 

dem, tog emot deras stöd och gav dem rätt att tala i hans namn (Moran, 2004, s.45 ). 

 

 Jesus kunde ha uppstått i en brinnande buske på en bergstopp eller gjort någon annan 

dramatisk entré men han föddes av en kvinna genom blod och fostervätska – rituellt oren. 

Jesus föddes av en ung kvinna och inte av en menopaus kvinna. Jesus införde dopet och med 

det ritualen med vattnet (Moran, 2004, s.46 ). I nya testamentet blir Jesus frestad av djävulen 

och leds ut i öknen under 40 dagars lidande utan mat. Enligt Moran har denna passage 

kommit att tolkas av manliga teologer som att Satan besatt feminina drag och spelat på 

kvinnlig sexualitet. Dock- Moran hävdar att ingenstans går det att tolka att Satan var i gestalt 
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av vare sig man eller kvinna. Jesus första mirakel sägs ha varit då han förvandlade vatten till 

vin på en förfrågan av sin mor vid ett bröllop (Moran, 2004, s.47 ). Nästa händelse som 

Moran tar upp är när Jesus avslöjar sig som Messias för en samarier (på den tiden en oren 

stam). Kvinnan är dessutom inte gift och Jesus säger att hon haft fem män. För Jesus spelar 

inte detta någon roll och Jesus valde denna kvinna att förmedla hans budskap och inte någon 

av sina lärjungar. Kvinnan sprider nyheten i staden där hon bor att hon träffat Messias 

(Moran, 2004, s.49 ). Moran menar att Jesus sände kvinnor som sändebud, att han valde ut 

rituella feminina symboler som vatten och blod och lyfte kvinnorna ur deras underordning i 

det dåvarande samhället (Moran, 2004, s. 51 ). Genom Bibelns redaktionshistoria som 

redovisats tidigare i uppsatsen fördes en position fram att syftet med evangelierna i Bibeln är 

religiösa budskap. Evangelierna sägs ha syftet att påvisa att Jesus var Messias. Vilka var det 

som fick berätta för sina medmänniskor om att Jesus var Messias? Det var kvinnorna som 

Moran tagit upp och berättat om i sin redogörelse.  

 

Moran gör en feministisk exegetisk tolkning medan Zagano som skrivit Women 

&Catholicism, Gender, Communion, and Authority tar upp gifta prästers kamp för erkännande 

såväl som att diskutera kvinnor som vill prästvigas. Zagano utgår från två dokument i sin 

argumentation när det gäller kvinnliga präster- Inter Insignore från 1976 och Ordinatio 

Sacerdotalis från 1994 utgivna av påven. Båda dokumenten utgår från att kvinnor är 

förbjudna att bli präster på grund av kyrkans tradition. Det första dokumentet, Inter Insignore, 

tar fram två huvudpunkter i vilka det står att prästen måste fysiskt påminna om Jesus (det 

ikoniska argumentet) och att Jesus valde endast män till sina apostlar. Dokumentet som kom 

nästan 20 år senare, Ordinatio Sacerdotalis, har tagit bort det ikoniska argumentet men 

bibehåller det auktoritära argumentet om de manliga lärjungarna (Zagano, 2011, s. 91).  

Zagano skriver att det finns möjlighet för kvinnor att bli diakoner men att det är ett kompakt 

motstånd mot kvinnliga präster från Vatikanstaten. Zagano tar dock upp det faktum att påven 

Benedikt XVI år 2007, erkände den historiska och teologiska ordningen av kvinnliga diakoner 

sedan urkyrkan. Påven ska också ha uttalat att lagen måste ändras så att kvinnor ges mer makt 

inom kyrkan men dock ej som präster. Påven sägs också ha namngett 25 kvinnor som fick 

delta i biskopsmötet (synoden) dock utan rösträtt (Zagano, 2011, s. 103).  Zagano menar 

också att diskussionen om kvinnor som diakoner och präster utgår från ett tänkande om makt 

och position istället för utgångspunkt från kyrkans behov, som en kyrka för alla (Zagano, 

2011, s. 132).   
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3.3.2 Kvinnliga präster inom katolicismen 

Yes, we have challenged and broken the Church´s Canon Law 1024, an unjust law that discriminates 

against women. Despite what some bishops may lead the faithful to believe, our ordinations are valid 

because we are ordained in apostolic succession within the Roman Catholic Church (RCWP, 2013a). 

Med dessa ord öppnar Roman Catholic Women Priest (RCWP) sin hemsida. De uppger att de 

idag har 12 kvinnliga biskopar. Dessutom finns det 80 präster runt om i världen och dessa är 

både män och kvinnor. De första prästerna blev prästvigda 2002 vid floden Donau och de har 

i sin tur fortsatt den apostoliska traditionen att viga fler präster. Den eller de biskopar som vigt 

kvinnor in i prästerskapet hålls dolda till namnet och Vatikanen har fördömt deras handlande.  

RCWP säger också att de har viljan att förändra och ta den katolska kyrkan in i ett nytt 

århundrade i samspel med de församlingar de är satta att leda - så som Jesus ville att män och 

kvinnor skulle leva enligt evangelierna. Som hans lärjungar och jämställda (RCWP, 2013 b).  

För att kunna bli vigd till präst genom RWCP måste du uppfylla följande kriterier: 

 En master i teologi 

 En förberedelsekurs i sakramenten under 10 tillfällen tillsammans med en mentor. 

 Liturgisk praktik tillsammans med en mentor. 

 Utveckla sitt spirituella omdöme under ett år före sin vigning och under ett år efter 

vigningen tillsammans med en mentor.  

För att bli präst inom RCWP är kraven desamma som för en man att bli präst vilket redovisats 

tidigare i uppsatsen. Det finns alltså ingen skillnad när det gäller kunskap och den blivande 

prästens personliga övertygelse.  

Den första kvinnan att bli vigd till katolsk präst var Ludmila Javorova, den 28 december 1970 

i dåvarande Tjeckoslovakien. I en artikel på beliefnet.com skriver Miriam Therese Winter om 

den Katolska kyrkan som blev förbjuden i Tjeckoslovakien och dess ledare som sattes i 

fängelse. Ludmila blev prästvigd av biskopen Felix Maria Davidek. När hon frågade honom 

varför det var så bråttom med att viga henne till präst sägs han ha svarat att förändringar tas 

inte emot med öppna armar och ska man agera ska man göra det just nu. Dessutom menade 

han att hans samvete tyngde honom att kvinnor lämnades utanför prästerskapet och om någon 

annan man skulle besluta om kvinnlig prästvigning skulle det inte ske. Ludmila frågade då om 

hur biskopen skulle informera påven? Davidek svarade att det skulle han göra personligen. 
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Ludmila fick dock verka i hemlighet och hade ingen församling att leda då kyrkan levde i det 

fördolda (Beliefnet, 2001). 

3.3.3 Kritik mot feministisk tolkning av Bibeln ur ett katolskt perspektiv 

Påven Johannes Paulus II Ordination Sacerdotalis lägger locket på för en feministisk 

diskussion då denna text är bindande för präster som avlagt prästlöftet. Vid en sökning om 

motargument mot kvinnor återkommer påvens ovanstående kanon såväl som att den 

apostoliska traditionen. Vid en undersökning av den katolska kyrkans katekes, nätpublicerad 

med tillstånd från Libreria Editrice Vaticana, skriver påven Johannes Paulus följande om 

bakgrunden till den normerande katekesen i sitt apostoliska brev ”LAETAMUR 

MAGNOPERE” ”som stadfäster och offentliggör den normerande utgåvan på latin av 

katolska kyrkans katekes” att katekesen är utarbetad av ett särskilt råd av kardinaler och 

biskopar. Påven skriver också att katekesen framstår som ”en fullständig och helgjuten 

framställning av hela den katolska läran”. Han fortsätter i sitt brev med att skriva följande att 

kyrkan nu har den nya utläggningen med stor auktoritet av sin enda och beständiga 

apostoliska tro som skall vara en säker norm för undervisningen i tron samt en säker och 

autentisk hänvisningstext. Enligt katekesen är det följande som gäller angående den 

apostoliska traditionen 

Därför har Herren Kristus, i vilken den högste Gudens hela uppenbarelse når sin fulländning, gett 

apostlarna följande uppdrag: evangeliet som tidigare hade utlovats genom profeterna och som han 

själv hade fullbordat och med egen mun hade kungjort, detta evangelium skall predikas för alla 

människor som källa för all frälsande sanning och all morallära, och så skall de få del av 

Guds gåvor. 

Om Apostlarnas förkunnelse läser vi i katekesen följande: 

Enligt Herrens befallning ges evangeliet vidare på två sätt: ”Dels har apostlarna 

genom muntlig förkunnelse, föredöme och yttre anordningar fört vidare vad de tagit emot ur Kristi 

mun, i samvaron med honom och genom hans gärningar, eller vad de genom Andens ingivelser hade 

lärt sig. Dels har apostlar och män i apostlarnas närhet under inspiration från samma helige Ande 

i skrift nedtecknat budskapet om frälsning. 

Hur traditionen går vidare i apostlarnas efterföljd: 

För att evangeliet oförvanskat och levande skulle bevaras i kyrkan för all framtid, lämnade 

apostlarna efter sig biskopar att vara deras efterföljare, och till dem har de ’överfört det läroämbete 
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de själva hade innehaft. 
 
Alltså skulle den apostoliska förkunnelsen, som på särskilda sätt kommer till 

uttryck i de inspirerade böckerna, i obruten följd bevaras till tidens slut. 

Och vilken ställning den heliga skriften har inom katolicismen jämfört med traditionen: 

Denna levande överföring, som sker i den helige Ande, kallas ”Tradition” till skillnad från den heliga 

Skrift, även om den hänger nära samman med Skriften. Genom traditionen ”bibehåller kyrkan – i sin 

lära, sitt liv och sin gudstjänst – och för vidare från släkte till släkte allt vad hon själv är och allt vad 

hon tror på”.”De heliga fädernas utsagor vittnar om den livgivande närvaron av denna tradition, 

vars rika flöden strömmar in i den troende och bedjande kyrkans liv. 

Katekesen erbjuder dock ingen tolkning om vem som är apostel och vad de grundar det på. 

Som vi tidigare sett i feministernas exegetik är apostel någon som går iväg och berättar. Apo 

sägs betyda iväg och stello skicka iväg. Exemplet med den samariska kvinnan vid brunnen 

som fick förkunna i samhället att Jesus var Messias och inte Jesus lärjungar. Jesus hade ett 

flertal kvinnor vid sin sida som fick rollen som apostlar, till exempel Maria Magdalena, som 

var den som bevittnade uppståndelsen av Jesus sedan de två manliga lärjungarna konstaterat 

fakta att Jesus ej var kvar i graven och vänt hemåt. Maria Magdalena satt kvar och begrät 

Jesus när han visade sig för henne och bad henne gå till lärjungarna och berätta om att hans 

uppståndelse (Joh 20:1-18). Söndagens mässa är den viktigaste i katolska kyrkans liturgi som 

firas för att Jesus steg upp ur graven- som Maria Magdalena bevittnade och förkunnade. 

I katekesen står också följande att läsa om Apostolisk Tradition och kyrkliga traditioner:  

Den tradition vi här talar om kommer från apostlarna och för vidare vad dessa har tagit emot av Jesu 

undervisning och exempel. De kristna i den första generationen hade ju ännu inte Nya testamentet i 

skrift, och Nya testamentet självt vittnar om utvecklingen av den levande traditionen. 

Sedan säger katekesen att de traditioner som uppstått i de lokala kyrkorna skall skiljas från 

den stora Traditionen då de lokala traditionerna sägs vara anpassade till olika platser och olika 

tider. Den stora Traditionen sägs överrida dessa lokala traditioner men att de kan bibehållas, 

förändras eller till och med avskaffas. Dock- ingenstans står det i katekesen om att könet är 

man på den som kan erhålla en ledarroll- underförstått är det att endast män kan komma ifråga 

då det är enligt detta som den katolska kyrkan agerat under alla år. Men - detta lämnar också 

en öppning för kvinnorna då katekesen trycker på den apostoliska ordningen och ingenting 

annat. 
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Som slutord i katekesen står det:  

Uppdraget att autentiskt tolka Guds ord har enbart anförtrotts åt kyrkans läroämbete, åt påven och 

biskoparna som har gemenskap med honom.  

Vad är en ”autentisk tolkning” av Guds ord? Hur kan en tolkning vara genuin, äkta och 

definitiv när den katolska katekesen skrevs 1997 och där evangelierna är tolkningar skrivna av 

ett flertal olika personer? Detta öppnar för en ny ”autentisk tolkning” efterhand som kyrkan 

måste omdefiniera sig för att behålla sina medlemmar och inkomster i den kommande 

framtiden och där kvinnorna kommer fortsätta sin kamp för att få förkunna Guds ord för 

församlingen (Katekes, 1997).  

3.4 Ledarskapets strukturer  

Genom undersökningen framkommer det att den religiösa ledarrollen inte utgår från exegetik 

utan från nätverk och tradition. Kan det finnas en sociologisk orsak till att kvinnor exkluderas 

från att hålla predikan?  

Ericsson & Zetterquist tar upp forskaren Rosabeth Moss Kanters tre strukturer när det gäller 

kvinnors möjlighet eller snarare oförmåga att nå chefspositioner.  

 Möjlighetsstrukturen; denna struktur innebär att det är människans position i 

organisationen som ger dem olika möjligheter att avancera vidare. Inom islam ges 

kvinnor inga sådana möjligheter och dessa små möjligheter till avancemang kommer 

göra att människan ger upp och slutar engagera sig – problemet blir undanröjt. Detta 

visar att kvinnornas position i organisationen var ”rätt” från början. Om människan 

däremot ges möjlighet till avancemang kommer människan vara mycket engagerad i 

verksamheten. För islam och katolicismen kan det innebära att kvinnorna önskar 

förändra synen på dem själva och samfundet i sin helhet.  

 Maktstrukturen; enligt Kanter ses kvinnliga chefer som synnerligen auktoritära. 

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

makt eller bilda allianser då hon är en minoritet. Omgivningen har svårt att uppfatta 

kvinnan som en kvinna med makt utan ser henne som en person med makt. Inom 

islam förekommer hot från män mot de kvinnor som tagit rollen som imam. Inom 

katolicismen förskjuts de kvinnliga prästerna och de manliga biskoparna som ordinerat 

kvinnorna får gå under jorden.  

 Frekvensstrukturen; denna struktur behandlar antalets betydelse det vill säga det spelar 

roll hur många män och kvinnor det finns på en arbetsplats. Enligt Kanters definition 
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är en minoritet mindre än 15 % och detta gör att minoritet ses som representant för sin 

kategori eller som en symbol.  

 

Att bli sedd som en representant för en kategori, som något annorlunda, får tre konsekvenser 

inom vissa områden som hon benämner som synlighet, kontrast och assimilering. Den som är 

annorlunda syns mer än de som tillhör majoriteten. Om den som är annorlunda gör något bra 

blir det positivt för personen men man ser inte prestationen. Om den som är annorlunda gör 

något negativt blir personen representant för hela gruppen. En grupp som endast består av en 

sorts medlemmar tas den gemensamma kulturen för given. Om en utomstående kommer in i 

gruppen tenderar det att stärka majoritetens kultur för att gränserna skall vara intakta. 

Gruppens medlemmar blir mer lika eftersom avvikaren är olik- detta skulle kunna förklara att 

flertalet muslimska män, men även kvinnor som är mot de kvinnor som försöker positionera 

sig i en ledande position, gör att den kvinnliga imamen eller den katolska kvinnliga prästen 

får klä skott för förtryck. Avvikaren kan komma att avkrävas olika lojalitetstester för att visa 

sin tacksamhet mot gruppen. Assimilering innebär att man upprättar stereotyper kring den 

avvikande till exempel i chefsrollen som ”mamma”- den omhändertagande chefen eller 

”järnladyn”- den farliga och tuffa chefen. Assimilering handlar dock mer om effekterna av att 

tillhöra minoriteten än om kvinnlighet. (Ericsson-Zetterquist et al, 2008, s. 308)  

 

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

Denna uppsats visar på att de ”formella” krav som är uppsatta för att bli imam eller präst inte 

utgår från kön även om flertalet religiösa gjort det till en könsfråga på båda sidorna. Många av 

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

utbildning inom islam, både teologiskt såväl som om sharia. De strukturella hinder som 

Kanter tar upp, visar att kvinnor som är i minoritet högre upp i hierarkin, gör dem synliga som 

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

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

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

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

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

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

”rummet”. För de katolska kvinnorna gäller samma princip då de endast på grund av sitt kön 

och den androcentriska tolkning som legat till grund för kyrkans grundande, utesluter henne 

från religionens ledande roll.  
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När det gäller just informella nätverk initierade Jean Lipman - Blumen begreppet homosocial 

reproduktion. Innebörden av detta begrepp är, att då män dominerar organisationers 

maktpositioner, så bidrar det till att män identifierar sig med och väljer att orientera sig mot 

andra män. När dessa män har en liknande social bakgrund, utbildning och uppförandekod ses 

de som förutsägbara och förtroendeingivande. Människor med annan bakgrund med 

svårigheter att ta sig in i till exempel bolagsstyrelser eller moskéer blir ett uttryck för att de 

inte har rätt kompetens. Män identifierar sig med och orienterar sig mot andra män.  

Detta förhållningssätt ser till att bidra till att vidmakthålla könsordningen i dessa företag eller 

organisationer (Ericsson-Zetterquist et al, 2008, ss. 309-310).
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4 Jämförande analys 

Initialt skrev jag under metod att en komparativ studie skulle kunna leda till större förståelse 

och ge förklaringar till skeenden som är förankrade i specifika sociala och politiska 

omständigheter. Det som framkommit i undersökningen av den feministiska och konservativa 

diskursen är att det finns mer likheter än skillnader religionerna mellan när det gäller synen på 

om kvinnor ska kunna leda gemensam bön eller ej. Feministerna verkar som en homogen röst 

i sin argumentation oavsett om det är islam eller katolicism. Den konservativa diskursen mot 

kvinnor är även den mer homogen än heterogen trots olikheterna de båda religionerna mellan. 

För att åskådliggöra jämförandeanalysen har jag valt att placera begreppet, teorin och 

religionerna i en tabell med kort summering av de resultat som kommit fram genom 

undersökningen. 

Begrepp Islam Katolicism 

Feministisk och 

konservativ Exegetik 

 

Mannen och kvinnan är lika 

inför Gud. 

Konservativ diskurs hävdar 

att kvinnan skapades ur 

mannen och därför har en 

underordnad roll. 

Feministerna begär en icke-

androcentrisk läsning av 

Koranen för att påvisa de 

roller som kvinnor haft sedan 

Muhammeds tid. 

Reformerta ulamas 

argumenterade för att 

moderna tolkningar skall 

utgå endast från Koranen, 

sunna och hadither. Detta 

nya tolkningsförfarande 

öppnar upp för att alla 

Mannen och kvinnan är lika 

inför Gud. 

Konservativ diskurs hävdar 

att kvinnan skapades ur 

mannen och därför har en 

underordnad roll. 

Feministerna begär en icke-

androcentrisk läsning av 

Bibeln för att påvisa de roller 

som kvinnor haft sedan 

urkyrkan. 

Bibelns redaktionshistoria 

innebär att texter 

sammanfogats av människor 

för människor (där människa 

är man). Dock visar detta på 

att kvinnorna varit viktiga då 

de lämnats kvar i texterna. 

I andra Vatikankonciliet 
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muslimer kan tolka Koranen.  

Koranens redaktionshistoria 

innebär att texter 

sammanfogats av människor 

för människor (där människa 

är man). Dock visar detta på 

att kvinnorna varit viktiga då 

de lämnats kvar i texterna.  

 

Konservativ diskurs hänvisar 

till Sura 4:34 för kvinnans 

underordning. 

 

bestämdes att lekmän skulle 

få tillgång till Bibeln på 

lokalt språk vilket innebar att 

exklusiviteten försvann för 

kyrkan.  

Konservativ diskurs hänvisar 

till 1 Kor brevet att 

”kvinnorna tiga vid 

sammankomsterna” 

 

Teori Liberalfeminism 

Diskurs 

Makt 

Liberalfeminism 

Diskurs 

Makt 

 

Begrepp Islam Katolicism 

Ledarskap Står inget i Koranen om 

imam. För sunniterna ska 

ingen människa stå mellan 

människan och Gud. Rollen 

är ett mänskligt och 

heterogent påfund. 

Diskurserna liberalfeminism 

och konservativ står emot 

varandra. 

Imam har ett flertal 

betydelser och den som leder 

Står inget i Bibeln om 

präster. Prästrollen är ett 

mänskligt påfund som 

utvecklats genom åren. 

Diskurserna liberalfeminism 

och konservativ står emot 

varandra. 

 

Organisationen bygger på en 

androcentrisk tolkning om att 

de som var apostlar till Jesus 
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samhällsbönen kallas för 

khitab. 

Bygger på ärvd titel och går 

från fader till son eller till 

svärson om ingen egen son 

finns.  

Bygger på nätverk, 

legitimitet och acceptans av 

omgivningen.  

De som idag leder inom 

islam har inget att förlora på 

att kvinnorna ställs utanför 

då kunskap och läskunnighet 

är låg bland kvinnorna - 

makten är ohotad just nu. 

var män. Undersökningen 

visar dock att även kvinnor 

haft en central roll i det Nya 

Testamentet som budbärare 

men att detta ej tagits hänsyn 

till. 

Katolska kyrkan verkar i 

upplysta demokratiska länder 

där kvinnor nu gör 

gemensam sak för att kunna 

påverka och ta emot sin 

religion med lika möjligheter 

som män. 

Konservativ diskurs vänder 

sig till urkyrkan vilket är en 

framgång för feministerna 

för en ny tolkning.  

Kyrkan har förändrat sig och 

förändrar sig med samhället.  

Teori Liberalfeminism 

Makt 

Liberalfeminism 

Makt 
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Begrepp Islam Katolicism 

Kollektiv bön Ej obligatorisk för kvinnor. 

Predikan handlar om 

samhället som består av män 

och kvinnor - 

liberalfeministisk ansats. 

Samhällsfrågor är frågor för 

män. Feministisk diskurs vill 

leda bön då de vill påverka 

samhället som de är en del 

av.  

Islam är inte endast religion 

utan också regler för att leva. 

Traditionell diskurs mot 

feministisk diskurs 

Gemensam - alla ska deltaga 

oavsett kön. 

Predikan handlar om 

samhället som består av män 

och kvinnor - 

liberalfeministisk ansats. 

Ansatsen är religiös det vill 

säga att kvinnor är lika män 

inför Gud. Kvinnorna vill ha 

alla möjligheter att utöva sin 

religion. 

Traditionell diskurs mot 

feministisk diskurs 

Teori Liberalfeminism 

Diskurs 

Liberalfeminism 

Diskurs 

 

Genom tabellerna finner vi mer likheter än olikheter som också diskuterats i detalj i 

uppsatsen. Kravet på att få predika utgår från liknande retorik.  

Båda religionernas feminister utgår från att tolkningarna av de religiösa skrifterna har skett 

utifrån ett androcentriskt perspektiv. Texterna har satts samman av män för män men detta gör 

det än mer intressant att belysa både Koranen och Bibeln då det ger mer tyngd åt de 

kvinnoporträtt som tecknats i en patriarkalisk tid. Enligt Gaventas maktteori är resonemanget 

om en icke-androcentrisk tolkning av ursprungskällorna det som kan ge kvinnorna 

möjligheten att få leda predikningar. Diskurser sägs vara baserade på socialkonstruktionism 

och om en diskurs får övertaget kan den tränga ut övriga diskurser och får konkreta 

efterverkningar. När det gäller den feministiska diskursen är den i sin linda mot en 

konservativ diskurs som funnits i mer än tusentals år. Vår kunskap om världen i den tid som 

vi lever i just nu ses alltså som socialt konstruerad och inte som objektivt sann.  Därför ter sig 
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diskursernas diskussion som en maktkamp mellan aktörer där diskurserna används som en 

ordning för hur kunskap ska förstås och användas enligt diskursanalys. Genom att jämföra de 

olika religionerna ser vi att det är medelklass och akademiskt utbildade kvinnor som för fram 

kravet på att kvinnor ska kunna bli imamer eller präster. Detta innebär att de för en akademisk 

retorik grundad på tvärvetenskapliga studier och som ropas över hela världen oavsett religion 

eller etnicitet. Detta gör feministerna till en universell röst. Den konservativa diskursen är 

även den mer homogen än heterogen. Retoriken bygger på legitimitet, män får legitimitet av 

män och den religiösa ledarrollen ärvs från fader till son alternativt svärson som i Indonesien. 

Ledarskapet bygger alltså på andra faktorer än teologi.  

4.1  Kvinnliga präster inom Svenska Kyrkan  

För att ytterligare åskådiggöra en process inom religion där kvinnor kämpat för lika 

möjligheter och rättigheter inför Gud vill jag nämna de svenska kvinnliga prästernas process. 

Argumenten som framfördes från både den feministiska diskursen och den konservativa 

diskursen är desamma som redovisats inom islam och katolicismen.  

I en magisteruppsats från Lunds universitet, Prästers psykosociala arbetsmiljö- en 

jämförelsestudie mellan manliga och kvinnliga präster i Malmö och Lund, beskriver 

Alvarsson & Jonsson den snåriga väg som kvinnorna hade att ta sig fram till prästvigningen 

dels ur ett exegetiskt perspektiv såväl som ur ett traditionellt. Den första som sägs ha tagit upp 

frågan var kristendomslektor, I. Holm som publicerade en artikel om kvinnan och prästbristen 

1916. Tre år sedan lämnades en motion till riksdagen om kvinnors tillträde till prästtjänst men 

detta godtogs inte. En behörighetslag stiftades 1923 som gav kvinnor tillträde till vissa högre 

tjänster som tidigare endast varit förbehållna för män. Det tillsattes en kommitté för att 

undersöka om prästyrket skulle kunna öppnas för kvinnor och kommittén biföll till kvinnliga 

präster men dock med vissa förebehåll såsom att endast ogifta kvinnor kunde bli präster. Om 

de gifte sig skulle de anses ha slutat inom prästyrket. Det skulle alltid finnas manliga präster 

tillsammans med den kvinnliga prästen vilket innebar att i pastorat med endast en präst fick 

kvinnor inte tjänstgöra. Dock kom detta förslag att avslås av samtliga domkapitel. Endast två 

av dessa gav avslag på grund av principiella teologiska hinder (Alvarsson & Jonsson, 2004, s. 

6).  

Författarna skriver också att detta var unikt då de flesta andra länder ofta använder sig av 

traditionen som det tyngst vägande skälet och inte de heliga skrifterna. År 1950 var dags igen 

för ytterligare en kommitté som skulle utreda frågan och de kom också fram till samma sak 
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som den tidigare kommittén - prästyrket kunde öppnas för kvinnan men med förbehållet att 

kvinnan inte kunde bli ensam präst i en församling. Utredningen drog dock ut på tiden då 

frågan kom att beröra kyrkans hela människosyn det vill säga frågan om kvinnors 

medansvariga delaktighet och medarbetarskap i kyrkolivet men också relationen mellan män 

och kvinnor, mellan präster och lekfolk och mellan kyrka och samhälle.  

En kategorisk deklaration publicerades 1951 av samtliga professorer och docenter i Gamla 

och Nya Testamentets Exegetik i Lund och Uppsala med undantag av en person, G- 

Lindeskog, som tog upp att införandet av kvinnliga präster vore oförenligt med Nya 

Testamentet syn.  Denna artikel väckte stor debatt. Kvinnoprästfrågan togs på nytt upp under 

1957 års kyrkomöte men resultatet blev negativt- prästämbetet skulle fortsatt vara stängt för 

kvinnor samtidigt som inga andra tjänster skissades för kvinnorna i församlingarna. Som 

beslutsunderlag anfördes att Nya Testamentet lärde att prästämbetet inte var avsett för 

kvinnor. Den stora profetgestalten för kvinnorörelsen, E. Lutteman, valde då att lämna 

Svenska Kyrkan. Hens utträde kom att göra ett starkt intryck inom både kvinnorörelsen och i 

rent kyrkliga kretsar. Kyrkoministern kom därför att kalla till ett nytt kyrkomöte redan efter 

endast ett år vilket var mycket ovanligt för att markera frågans viktighet. Denna gång röstade 

de närvarande för ett öppnande av prästämbetet för kvinnor och 1 januari 1959 var lagen ett 

faktum (Alvarsson & Jonsson, 2004, s. 7).  

Hur resonerade då kvinnomotståndarna? De hade förstås ett flertal argument men det mest 

kända är Pauli Ord i 1 Kor 14:34-37: 

34skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som 

också lagen säger. 35Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för 

det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten. 36Är det kanske från er som Guds ord 

har utgått, och är det bara till er som det har kommit?37Om någon tror sig vara profet eller ha 

andegåvor skall han veta att vad jag skriver till er är Herrens bud (Bibeln, 2013). 

Motståndarna har alltså tagit fast på att tystnadsregeln är Herrens bud och kommer direkt från 

Jesus och därför är bindande för alla tider. De som argumenterade för kvinnor som präster 

mötte detta argument med att man inte kan ta fasta på regler för kvinnor som skapades under 

denna tid då kvinnan hade en helt annan roll i samhället då än nu. Vidare sägs motståndarna 

ha anfört att prästen har den roll som Jesus hade själv som husfader vid det judiska hemmets 

påskfirande. Detta uttalande skall ha senare ha förklarats vara oförenligt med luthersk 

grundåskådning. Då Jesus inte har yttrat något om kvinnliga förkunnare har 

kvinnomotståndarna tagit fasta på det som Jesus gjorde nämligen att han valde endast män till 
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apostlar. Motståndarna menar att Jesus hade kunnat revolutionera världsordningen om han 

velat och valt kvinnliga apostlar istället. Som en parantes nämner jag de katolska feministerna 

som redovisat att Jesus lät kvinnor agera som apostlar för att förkunna om hans gärningar för 

andra till exempel Maria Magdalena och den samariska kvinnan vid brunnen. Kanske Jesus 

gjorde en revolution för att lyfta kvinnorna men att de män som skrev evangelierna hade svårt 

att lyfta synen på kvinnan ur det samhälle som de själva verkade i under sin tid?  

Författarna skriver också att det inte står nämnt någonstans i bibeln om präster utan att detta 

yrke är ett mänskligt påfund (Alvarsson & Jonsson, 2004, s. 9).  

På palmsöndagen 1960 vigdes de första kvinnliga prästerna. Samma dag som detta 

tillkännagavs publicerade biskop B. Giertz sjutton punkter som var riktade till 

”bekännelsetrogna” och lekmän som inte kunde erkänna de kvinnliga prästernas legitimitet. 

Giertz hävdade att han endast erbjöd själavårdande råd till de som var oroade över denna 

förändring. Dessa punkter kom att kallas för ”samvetesklausulen” och innebar också att 

biskopar kunde avstå från att prästviga kvinnor. Bland annat kunde man läsa att i punkt tre att 

om en kyrkoherde fick en kvinnlig präst som underställd torde hans ställning bli ohållbar då 

han inte kan ge henne uppgifter som strider mot den nytestamentliga ordningen. I punkt 10 

skrev Giertz att kyrkfolket skulle utebli helt från gudstjänsten om den leddes av en kvinna. 

Denna klausul kom att innebära att kvinnor inte kunde prästvigas i vissa stift. År 1982 

försvann samvetsklausulen då lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet kom att fullt ut också gälla Svenska kyrkans verksamhet (Alvarsson & Jonsson, 

2004, s. 9).  

Genom att applicera de tre teoretiska referensramarna på hur de svenska kvinnliga prästerna 

lyckades få gehör ser vi följande: 

Liberalfeminismen 

Kvinnorna fick till slut skjuts av lagen om jämställdhet som gav dem rätt till ämbetet i dess 

fulla grad.  Kyrkan har dessutom infört en organisatorisk diskurs där alla präster får förklara 

sig beredda att tjänstgöra tillsammans med andra oavsett kön. Dock finns det fortfarande 

spänningar inom kyrkan vilket också Brynerts artikel beskriver (Brynert, 2008).  

Makt 

När E. Lutteman lämnade kyrkan blev det startskottet till ett befarat avhopp från fler kvinnor. 

Plötsligt skulle det kunna innebära att fler följde hennes exempel från att tidigare anammat 
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Gaventas förklaring om att underkasta sig traditionen. Denna acceptans, skriver Gaventa, 

skulle kunna ha sin grund i en benägenhet om att vilja förstå och rättfärdiga den situation som 

man befinner sig i. Paradoxen blir att viljan att undgå känslan av maktlöshet kan framkalla en 

ökad benägenhet för internalisering av makthavarens värderingar, åsikter eller hens spelregler. 

Alltså behöver inte uteblivna protester innebära att människorna accepterar eller fruktar den 

som har makten utan det kan vara att de identifierar sig med framgångsrika personer och 

därför underkastar sig. I detta fall med Lutteman kom flera att identifiera sig med hen då hen 

hade en stor roll och var ledargestalt inom kyrkan och med sakfrågan. Kanske även att den 

rationella valhandlingsteorin spelade in för de närvarande i kyrkomötet om de vägde mål och 

nytta mot varandra och fann det mer fördelaktigt att samspela än att fortsätta agera på egen 

hand.  

Intressant är också att belysa ledarskapstrukturen då minoritet blir större och motståndet inom 

organisationen planar ut mot endast könsfrågan. Enligt en artikel i Svd, skriven av S. Brynert, 

som uppmärksammade 50-års jubileum av att kvinnor fått tillgång till prästyrket skriver hen 

att år 2008 var 38 % av alla präster i Sverige kvinnor och att 80 % av alla präststuderande 

kvinnor. Kvinnorna som intervjuades uttryckte det som att det var dags att gå vidare och 

uppmärksamma andra frågor inom kyrkan än kön. Fokuset kan skifta till innehållet av yrket 

istället för att fortsätta debatten.  Dock används fortfarande epitet kvinnlig präst då ordet präst 

fortfarande tolkas som att det är en man som har ämbetet (Brynert, 2008).  

Diskurs 

När det gäller diskurser stod feministerna med liberalt fokus mot den traditionella och 

konservativa diskursen som hänvisade till att kvinnan skulle veta sin plats som den beskrivs i 

Bibeln. Exegetiskt hade båda diskurserna funnit passager i Bibeln för att styrka sina argument 

men tolkningar är just- tolkningar.  
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5 Diskussion 

I bakgrund och undersökning kommer samma argument fram från de båda presenterade 

diskurserna. Representanter från båda religionerna har försökt utesluta halva befolkningen, 

kvinnorna, med hänvisning till enstaka bibelkapitel eller suror som stödjer deras sak. 

Feministerna å andra sidan får svårt att bortförklara samma bibelkapitel och suror vilket gör 

frågan speciell ochvärd att diskutera. Genom maktteorin ser vi att kvinnor i vår samtid lyckats 

samla ihop sig samtidigt som den som är överordnad blir alltför självsäker och nonchalant. 

Den överordnande riskerar då att hamna i konfliktsituationer. För den katolska kyrkan handlar 

det om att sociala medier sprider nyheter och information snabbt i vår tid och kyrkan får det 

mer svårt att vara hemlig, mystisk och bevara sin tradition i en samtid då en kyrka är sina 

församlingar som i sin tur är medborgare. För den underordnade gäller det att se dessa brister 

och samla resurser vilket vi sett i uppsatsen att kvinnorna lyckats med då påven lagt en kanon 

mot de kvinnliga prästerna – frågan är alltså för viktig för att inte reagera. Kvinnorna har med 

den tvärvetenskapliga forskningens bidrag kunnat ringa in vad som kan vara en orsak till 

exkludering under rådande förhållanden och gör därför nu aktivt motstånd. De handlar 

dessutom öppet och på ett politiskt plan med ett medvetet artikulerat missnöje som får 

spridning i världen i demokratiska samhällen. De är inte offer för krafter som de upplever att 

de ej kan styra. Liknande utveckling som också redovisats i uppsatsen gäller de muslimska 

kvinnorna både i västerländska samhällen såväl som icke-västerländska samhällen. Ju fler 

kvinnor som blir utbildade och kritiskt granskar sin verklighet desto mer ifrågasätts rådande 

strukturer.  

Skillnaden mellan katolicismen och islam är de heliga skrifterna. För islam är Koranen det 

som är grunden för den religiösa hållningen medan den katolska kyrkan menar att den 

apostoliska traditionen ska råda sida vid sida om det Nya Testamentet men om en källa 

behöver styra över den andra är det den Stora Traditionen som ska styra. Samtidigt har 

uppsatsen presenterat att kyrkan genom sina koncilier fått omvärdera sina fundament och där 

den heliga texten lyfts upp från att initialt inte haft så stor påverkan. Vilket är en av de 

märkligaste upptäckterna i denna uppsats att en religiös organisation utgått från en tradition 

som övertagit en organisation liknande den romerskt militära och där den religiösa grunden 

från skrifterna nedtonats. Detta gör det mer svårt för den feministiska diskursen att utgå från 

exegetik då Bibeln inte är styrinstrumentet för katolska kyrkan som organisation. 
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Det jag genom detta arbete fått fram, är att det finns kvinnor som kan bli imamer och katolska 

präster om vi endast ser till de ”formella” kraven det vill säga utbildning och stor kunskap om 

religionerna. Genom denna översiktliga genomlysning är det inte det religiösa kunnandet eller 

att män och kvinnor är jämställda inför Gud som stoppar kvinnor från leda de gemensamma 

bönerna. Det är istället en rådande patriarkalisk struktur där kvinnorna fått sin roll genom den 

tid som skrifterna skrevs. Dock- för katolicismen har man konsekvent hoppat över de 

passager i Nya Testamentet där kvinnor agerat som apostlar i Jesus namn och där Jesus lyft 

kvinnorna och respekterat dem enligt evangelierna som är skrivna av män för män.  

Det som talar emot att kvinnor kommer lyckas bli imamer i en moské, är att ett flertal 

moskéer har som krav att de fått en ”licens” från, muslimska länder. Från en värld där männen 

styr och där kvinnor inte kan ta sig en plats i moskéerna då kvinnorna hålls utanför - det vill 

säga att det verkar handla mer om strukturella och patriarkaliska fenomen än religiösa.  

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

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

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

jämställdhet förts upp på den muslimska agendan och att den diskuteras högljutt mellan 

diskurserna. 

Som förslag till ny forskning rekommenderar jag en undersökning ur intersektionalistiskt 

perspektiv genom intervjuer. Hur ställer sig lekfolk till kvinnligt imamskap och kvinnligt 

katolskt prästerskap? 

Uppsatsen visar på att det finns en reell möjlighet för kvinnor som önskar bli imam både i 

västvärlden och i muslimska länder. För de katolska kvinnorna gäller det att bryta en 2000-

årig tradition av män men där kvinnliga diakoner börjat erkännas inom kyrkan.  

Det finns tre framträdande framgångsfaktorer för de kvinnor som hittills lett khutbah och 

mässa. För det första måste kvinnorna ha en gedigen kunskap om de religiösa texterna och en 

akademisk utbildning. För det andra måste det finnas en lagstiftning om jämställdhet i de 

länder som framförallt de kvinnliga imamerna vill verka i. Men, den viktigaste faktorn av de 

tre, är att de kvinnliga imamerna och prästerna måste få stöd av progressiva män som för fram 

dem som ledare. 

Kanske kommer vi under 2100-talet få se en liknande utveckling för kvinnliga imamer och 

katolska kvinnliga präster som de kvinnliga svenska prästerna fått uppleva - att få predika 

Guds ord under fredagsbön och söndagsmässa.  
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6  Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera de argument som framförs av företrädare för den 

konservativa diskursen och jämföra dem med argumenten som företrädarna för den 

feministiska diskuren framför när det gäller frågan om kvinnliga religiösa ledare under 

gemensam bön inom islam och katolicismen.  

Vår kunskap om världen i den tid som vi lever i just nu kan ses som socialt konstruerad och 

inte som objektivt sann.  Därför ter sig diskursernas diskussion som en maktkamp mellan 

aktörer där diskurserna används som en ordning för hur kunskap ska förstås och användas.  

Den katolska kyrkan har förändrats under århundraden. Jesuitorden som först sågs som kättare 

blev inlemmad under 1500-talet och idag är nuvarande påven Jesuit. I uppsatsen har också 

redovisats att påven Benedikt XVI år 2007, erkände den historiska och teologiska ordningen 

av kvinnliga diakoner sedan urkyrkan. Påven ska också ha uttalat att lagen måste ändras så att 

kvinnor ges mer makt inom kyrkan men dock ej som präster.  

Även islam har genomgått förändringar sedan Muhammeds tid. Uppsatsen har redovisat den 

heterogenitet som råder inom religionen.  

Präst- och imamrollen visar sig vara skapad av människor för människor där människa är lika 

med man. Det finna inga bevis i Koranen eller Bibeln att imam eller präst skulle vara man 

eller kvinna.  

För att lyckas erhålla rollen som imam krävs ett personligt nätverk med prominenta manliga 

ledare som kan styrkas långt tillbaka i tiden. Detta blir ett svårt hinder att överbrygga då 

kvinnorna inte släpps in moskén för att kunna nätverka på lika villkor. De kvinnliga 

västerländska imamerna som hittills fått leda gemensam bön har lyckats genom att 

progressiva män ställt sig bakom kvinnorna och för de icke-västerländska imamerna krävdes 

pengar från NGO för att kyai (imam) skulle tillåta att de ledde bön.  

De kvinnliga katolska prästerna som verkar idag har fått sin prästvigning genom apostolisk 

tradition då manliga biskopar vigt dem men blir ändå exkluderade av påven i Rom. 

För att lyckas och erhålla en religiös ledarposition behöver personen alltså andra vägar än 

enbart religiösa meriter. De muslimska kvinnor som gjort anspråk på titeln imam har lång och 

gedigen utbildning inom islam, både teologiskt såväl som om sharia. De kvinnliga katolska 



 

62 

prästerna har gedigen utbildning inom kristendom. De ”formella” krav som finns för att bli 

imam eller präst visar sig utgå från makt och patriarkalisk struktur där nätverk, arv och 

tradition är de centrala argumenten för exkludering av kvinnor. 

De feministiska argumenten är ett samtida fenomen som utgår från ett universellt betänkande 

om lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män. Feministernas främsta argument är 

att de kräver en omtolkning av de heliga skrifterna utifrån ett icke-androcentriskt 

förhållningssätt och de har en liberalfeministisk ansats.  

Den konservativa diskursen utgår från patriarkaliska och traditionella argument där de stödjer 

sig på enskilda passager i de heliga skrifterna och apostelisk tradition för att exkludera 

kvinnor. Retoriken bygger på legitimitet där män får legitimitet av män och den religiösa 

ledarrollen ärvs från fader till son alternativt svärson som i Indonesien. Ledarskapet bygger på 

andra faktorer än teologi.  

Den feministiska diskursen med sin argumentation är i sin linda mot en konservativ diskurs 

som funnits i mer än tusentals år och diskurserna som redovisats i uppsatsen står i dagsläget 

långt från varandra. 
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