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Abstract  
 
 
Gay sexuality is seen as a great sin and consequently punishable in several countries in 

parts of the Muslim community’s. Homosexual persons are being subjected to related 

violence and dignity because of the expression of their gender, sexuality or honorary 

norms. The purpose of this paper is to find out how homosexual Muslims living in the city 

of Umeå unite their sexual orientation with their beliefs and see if they believe Islam as a 

religious obstacle   or if there are other cultural phenomena that prevent them from 

”coming out” 

 
The result of this study shows that the majority of the interviewed people do not see 

religion as an obstacle to their sexual orientation, by questioning the hadith statements of 

trust. Respondents argue that Hadith literature came a long way after the death of Prophet 

Muhammad. The majority of the interviewed claims that the Hadith literature is human 

constructions that were written down long after the death of Prophet Muhammad. 
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    Introduktion  
 

 
Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för 

att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud 

vet allt, är underrättad om allt. (Koran vers vers 49:13) 

 

Citatet ovan visar på att ingen människa är bättre än någon annan, oavsett sociala 

kategorier ras, etnicitet, ekonomi, kön eller sexuella läggning. En homosexuell muslim är 

inte mindre värd än en heterosexuell muslim. Islam har genom sin existens haft 

meningsfulla resurser för att hantera teologiskt och etiskt med mångfalden, men ignorerat, 

när det gäller konflikter och skillnader bland dem.   

Tolkningen av heliga texter rymmer en stor redogörelse om tolerans för mångfalden. En 

välkänd text skriven av författare Abu- Hanifa juristpond, och bildare av den hanafetiska 

rättsskolan; säger följande om toleransen att vara som man vill vara;”we know this 

position is one opinion, and it is the best we can arrive at, but if someone arrives at 

different view, than he adopt what he belives is best, and we adopt what we belive is 

best.” (Kugle 2010, 4). Det är just sådana texter som speglar den tolerans inom islam, som 

inte synliggörs av allmänheten. Därför vill jag genom denna uppsats göra en djupdykning 

och se om det finns tolerans för just homosexuella muslimer inom islams kontext. Många 

troende muslimer ifrågasätter homosexualitet och transgendermuslimer som kätteri och 

synd.  Inte om skillnad i mångfald och tolerans, som citatet ovan förespråkar.  När 

homosexuella pressas, handlar det många gånger om okunskap, där uppfattningen om 

homosexualitet är oklar, eller helt enkelt förnekar att det finns homosexuella personer 

bland muslimska familjer och samhällen.  

 

 Inledning 

Varför prata om homosexuella muslimer just nu? Vi måste prata om dem för att de 

existerar och för att många av dem lider och ser det som en börda att inte våga ”komma 

ut.” Många av vänder sig till sin religiösa tradition med troskritik, i hopp om att få en 

lösning på sitt problem och fler tal av dem vägrar att acceptera att de är syndiga, perversa 

eller sjuka. Vilket de ofta får höra från olika muslimska myndigheter. De betraktar sig 

själva som guds skapelse precis som vilken muslim som helst. (Kugle 2010, 1-20) 

förekomsten av samkönade sexuella handlingar särskild manliga har en lång historia  
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Inom både klassiska och samtida islamiska diskurser. ( Khaled El-Rouayheb, 2005, 55) 

Negativa attityder mot homosexuella muslimer som ”onaturlig” sjukdom och syndigt 

uppkom ursprungligen inom moderniseringen av muslimska samhällen och islamiska 

rörelser speciellt under perioden efter upptäckten av HIV och förmodanden att det finns en 

koppling mellan homosexuellt manligt kön och aids som en form av gudomligt straff. ( 

Murray & Murray 1997, 37). Homosexuell aktivism föddes under 1990-talet bland de 

muslimer som lever inom västerländska samhällen. Det är ett nytt fenomen att vissa 

homosexuella muslimer ifrågasätter de normativa religiösa rättslagar som förespråkar att 

samkönade förhållanden är omöjliga inom islamiskt sexuell rättspraxis sharia som handlar 

om den islamiska lagen om bland annat, sex och sexuella relationer inom islam. ( Murray 

& Allyn 1997, 297-299)  

 

Anledningen till att jag valde att skriva om detta ämne är att jag ständigt möter personer 

som kände rädslan för att bli dömda som syndare, vara sjuka, och eller perversa och 

dessutom utstötta av sina familjer på grund av sin sexuella läggning. Personerna som ska 

intervjua bor i Umeå och identifierar sig själva som muslimer och homosexuella. jag, vill 

ta reda på hur dessa personer ser på tolkningen av islams religiösa rättspraxis som tolkar 

homosexuella beteende inom traditionell islamisk rätt fiqh förbjudet. Vilket kan ses som 

en utmaning för religiösa homosexuella muslimer att försona sin sexuella läggning med 

sin islamiska religiositet.  

Denna uppsats kommer handla om homosexuella muslimer, som har flytt till Sverige på 

grund av sin sexuella läggning. Personer ska ge mig en bredare bild, av hur det är att vara 

religiös praktiserade muslim och homosexuell. Islam fördömer homosexuella handlingar, 

många gånger med döden som följd. Det som väckte mitt intresse för detta arbete var när 

jag skulle hämta en muslimsk flykting från flygplatsen i Umeå och det visade sig vara en 

man i kvinnokläder med en slöja som täckte hans hår. Jag misstänkte direkt att mannen 

hade flytt på grund av sin sexuella läggning, men vågade inte fråga honom om det. 

Eftersom jag inte kunde låta bli att fundera över, frågade jag om han var en troende 

muslim.  Till min förvåning svarade mannen att han var religiös, vilket den väl svepta 

slöjan runt hans huvud också visade på.  Jag blev väldigt fundersam, och ville veta mer 

om hur han förenar sin sexuella läggning med sin tro, och därför ville inte tappa kontakten 

med honom.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med min uppsats är att jag vill ta reda på hur homosexuella, muslimer som lever i 

Umeå anser att de kan förena sin sexuella läggning med sin islamiska tro. Frågorna som 

jag söker svar på är följande  

1. Hur är det att vara homosexuell och muslim i Umeå? 

2. På vilket sätt anser respondenterna att de kan förena sin sexuella läggning 

med sin tro? 

 

Bakgrund 

Konstruktion och homosexualitet inom den muslimska världen.  

För att förstå en grupp människors individuella handlande som både begränsat och 

möjliggjort av olika slags strukturer, är det viktigt att man gör en djupdykning i historiska 

perspektiv för att få en förförståelse av hur homosexualitet inom en viss tid var socialt 

strukturerade och accepterade inom den muslimska värden.      

Michel Foucault exempelvis argumenterar för att sexualiteten inte är given, utan historiskt 

konstruerad. ( Furseth & Repstad 2005, 89-91). När det gäller medeltida muslimska 

kulturer, var det helt normalt att män penetrerade andra män. Även om det inte var lagligt, 

fanns det en ovilja att söka och fördöma förekomster av samkönade sexuella handlingar 

och låta det att vara. Kecia Ali säger att sexuella uttalande mellan samma kön har varit 

mer eller mindre erkänd av muslimska samhällen under århundranden. Vidare menar 

Kecia Ali att det finns ingen tvekan om att många uttryckliga dikter om homosexuella 

aktiviteter finns att läsa om i bl.a. den arabiska poesin. ( Kecia Ali 2006). 

Homoerotiska tendenser odlades i poesi och skönlitterära litteratur som speglar om kärlek 

från en man till en annan man. På många olika språk inom den muslimska världen, från 

800-talet fram till mitten av 1900-talet har det genom den skönlitterära genrer visat sig att 

det har förekommit homosexuella relationer mellan samma kön och att det har existerat 

både inom den grekiska och inte minst inom den islamiska traditionen i historien.  

Homosexualitet var så legendariskt att det blev föremål för en del berättelser inom den 

arabiska litteraturen bland annat i berättelsen tusen och en natt. Poeten Abu Nuwas (762-

813) irakisk poet, skrev många homoerotiska texter som är riktade mot kärlek mellan 

människor med samma kön. Många mystiska texter är skriven av honom och han är den 
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mest kända poeten bland den arabiska poesin. (Roscoe & Will 1997,115). Han skrev 

följande dikt som är riktat mot två människor med samma själ och i en kropp;  

 

                              I am he whom I love, and he whom 

                              love is We are two spirits who live in 

                              one body.So when you see me, your 

                              see him. And when you see him, you 

                              See us. . (Roscoe & Will 1997,115).  

 

Abu Nuwas ska själv ha haft själv sexuella relationer med både kvinnor och män som 

avspeglar i hans mest kända verk Ghazal. I en dikt nämner han hur han utrycker sin kärlek 

till den femtonårige pojke Khumas som han är i ett förhållande med. ( Roscoe & Will 

1997, 116).  

 

Den muslimska poesin kommer att spridas över hela den muslimska världen i samband 

med islams expansion. poesin nådde ända till Spanien under den muslimska dynastin 

Cordoba från år 756 till 1031- talet.  Ibn Hazim från Cordoba är en känd poet av 

homoerotiska dikter genom sitt stora verk Tawq al-hamama ”The Ring of the Dove” en 

samling av dikter som innehåller hans kärlek till både män och kvinnor.  (Murray och 

Roscoe 1997, 149). Tendenserna till homosexuella handlingar kom till Iran när den 

persiska poesin hade influerats av de homoerotiska tendenser som inspirerades av den 

arabiska kulturen under deras erövring av persiska riket år 637 som var under det 

sunnitiska kalifatet.  Den mest kända poeten, som skrev dikter riktad mot homoerotiska 

känslor var Jalal Al-Din Rumi. Poeter som skrev om vackra män kom även från Turkiet. 

Alla skönlitterära verk är adresserade för män, med några feminina egenskaper. Poeten 

Jalal Al-din Rumi, skrev om sin manliga älskare Shams-e Tabriz. När hans älskare 

Shames- e Tabriz, mördades började Jalal Al-din Rumi skriva dikter om sin kärlek till 

bland annat Shams-e Tabriz och andra män. (Murray & Roscoe 1997, 132) 

 

 Inom sufismen fanns det också homoerotiska poeter. Den mest kända och berömda av 

dem är mystiken Mansur al-Hallaj som levde i Bagdad men som ursprungligen kom i från 

Persien. Mansur al-Hallaj skrev på arabiska. Hans dikter handlade om kärlek mellan en 

man och Gud. Sufismen är en mystisk gren av islam. De religiösa ritualerna består bland 

annat av andliga meditationsövningar med syfte att komma närmare Gud. Det finns 

mycket skrivet av poeten Mansur al- Hallaj som kan tänkas handla om kärlek mellan Gud 
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och män, men kopplingen till homoerotiska tendenser finns i många av hans dikter som är 

riktade mot andra män (Murray & Roscoe 1997, 113) 

 

Anledningen att ta upp dessa historiska texter och konstruktionerna av det var att visa på 

hur homoerotiska tendenser samt sexuella handlingar, förekommit och inte är främmande 

inom den muslimska kulturen. Utan var socialt konstruerade under en specifik tid.  

 

Teori  

Social konstruktion och religion 

Undersökningen kommer att bygga på religiösa föreställningar och praktiker. Religiösa 

föreställningar och praktiker, går under begreppet social konstruktions teori. Vilket går ut 

på hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet.  Denna teori har sin grund i 

kunskapssociologin och utvecklades av religionssociologerna Peter Berger och Thomas 

Luckmann. (Furseth & Repstad 2005, 80 

När det gäller religionen menar Berger att vi människor inte upplever religionen som 

något gemensamt skapat, utan kosmos vilket betyder att religionen är någonting som är 

givet av naturen (kosmos). Och att den har en viktig funktion för att den är givet av 

naturen. Genom att ge religionen grund som att den är givet av naturen kosmos, blir 

religionen legitimt erkänd som i grunden är en mänsklig konstruktion enligt Berger 

(Furseth & Repstad 2005, 82-83)  

   

Människorna är skapare av olika samhälleliga institutionerna. Under 

socialisationsprocesser skapas en ordning/konstruktion. Denna process sker mellan tre 

socialpsykologiska processer, externalisering, objektifiering och internalisering. Genom 

externalisering skapar människorna ordning i samspel med varandra, exempelvis 

handlingar som att ta av sig skorna innan man går in i en moské.  När människorna 

samspelar med varandra och gör det till en vana som i sin tur blir en del av samhället, då 

sker en så kallad, objektifiering, vilket betyder att handlingen är en del av människornas/ 

individens vardag. När individer internaliseras blir en handling en subjektiv verklighet. 

Vanorna är mänskliga produkter som övergår till nästa generation.  Internaliseringen 

förstärker objektiveringen av handlingar som blir en vana i samhället som inte blir 

ifrågasatt (kosmos) Eftersom handlingarna blir en vana och inte blir ifrågasatt så tror 

människorna att det har funnits där, och många gånger tror inte att det som finns där är 

skapat av dem en gång i tiden (nomos). (Furseth & Repstad 2005, 80-82 )  
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Religionen är fenomen som kan vara en grund av mänskliga konstruktioner. Värderingar 

och normer är verkligheter som är en produktion av mänskligheten, som ibland blir 

glömda av oss. Språket är ett viktigt verktyg som förser människorna med objektifieringar, 

språket skapar mening och definierar en verklighet och mening i den värld man befinner 

sig i. Världen som vi delar med andra kan inte existera om vi inte kan kommunicera med 

varandra, och när vi kommunicerar intrigerar vi med varandra. När vi kommunicerar och 

integrerar med varandra, typifierar vi olika företeelse som exempelvis, manligt, kvinnligt, 

gammal och homosexuell. Vi typifierar hela tiden och kommunikationen mellan oss blir 

påverkad av denna typifiering. När vi talar om homosexualitet, manligt, kvinnligt och 

heterosexualitet kan det upplevas som naturligt och anses som mänskliga konstruktioner. 

Konstruktivismen menar på att de roller och identiteter som vi lever och växer upp med 

består av sociala konstruktioner. Under vår uppväxt och uppfostran lär vi oss att handla, 

agera på ett sätt och se ut på ett visst sätt, exempelvis religiositeten och homosexualiteten.         

 

När det handlar om religion och religiositet, använder sig en grupp människor av olika 

religiösa begrepp eller påståenden för att lösa en konflikt, som exempelvis arabiska liwat 

som kopplas till homosexualitet, sodomi (onaturlig otukt, avvikande sexuellt beteende) 

Förutom religiösa begrepp, kan man använda sig av olika tecken och symboler för att 

tolka de konflikter som kan tänkas förekomma.  Religiösa grupper använder sig av 

religiösa begrepp, tecken och symboler som syfte och budskap. Tecken och symboler gör 

att det blir objektivt och något gemensamt för gruppen. (Furseth & Repstad 2005, 81 ) 

 

Innan vi går in på islams syn på samkönade relationer är det viktigt att förklara två 

begrepp som är viktiga för denna uppsatts. 

Begreppsförklaring  

Hadith  

Hadither är samlingar av profet Muhammads traditioner och uttalanden. Som har 

observerades av profet Muhammads följeslagare som sedan skrevs ner av hans 

följeslagare. Haditherna ligger som grund för islamisk rättspraxis och används som ett 

verktyg för islamiska rättsskolorna. Många hadith-rapporter som har skrivits ner efter 

profet Muhammads död anses att profet Muhammad själv med sina egna ord har fördömt 

homosexuella handlingar och förespråkat olika straff för dem. Medan i en annan hadith 

ska profet Muhammad uppmuntrat en man att berätta om sina känslor för den man han 
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älskade. Många hadith utsagor fördömer olika sexuella handlingar mellan män, 

exempelvis sodomi (Kugle 2010, 73) jag kommer att nämna en av dessa hadith-utsagor 

från Ibn Abbas hadith samling. Hämtat från Siraj al-Hag Kugles avhandling 

homosexuality in islam (2010) ”The Prophet said whoever you finde doing the act of tribe 

of Lot you should kill-the doer, and the one done-to” (Kugle 2010,101) 

 

 

Det finns många hadith-utsagor som är liknanden den ovan nämnda, som handlar om 

avvikande sexuella handlingar. Exempelvis otrohet och begär. Citaten ovan visar hur 

sexuella avvikelser, sodomi och andra sexuella lustar som inte är äktenskapsförpliktiga 

bör straffas enligt hadith utsagor om profet Muhammad.     

 

Fiqh    

fiqh är ett begrepp, som de muslimska rättslärda, använder sig av för att komma fram till 

en lösning på ett problem. Vilka Koranen inte ger klart och entydigt besked om? Både fiqh 

och sharia uppfattas av vissa som ett system av lagar med gudomligt ursprung, (kosmos) 

trots att det i princip är ett system som har utvecklats av muslimska rättslärda anhängare 

av olika islamiska rättsskolor för att vägleda muslimer. I sharia och fiqh handlar det om 

”lag” och i lagen ingår regler för allt ifrån religiösa ritualer till sexuella handlingar mellan 

män (Bergenhorn 2004, 29-30).   

Det finns skillnader mellan olika skolor, och det som skiljer dem åt är vilka hadith-utsagor 

som dem ser som mest autentiska.  

 

 

Disposition  

När syftet var preciserat, blev det dags ge läsaren en bakrundsbeskrivning vilket handlar 

om hur muslimer inom den muslimska världen valde att konstruera homosexuella vanor 

under ett vist socialt och historiskt sammanhang utan att ta hänsyn till religiösa 

föreställningar och praktiker. Efter det kommer vi in på den teoretiska utgångspunkterna 

här får läsaren veta hur religion påverkar på enskilda individers religiösa föreställningar 

och praktiker och går under rubriken religion och konstruktioner. Efter det får läsaren 

förklaringar på två religiösa begrepp som är viktiga för denna uppsats. Sedan orienteras 

läsaren under rubriken metod och material om hur jag gick tillväga för att samla ihop 

material till denna studie. Här får läsaren veta hur jag valde enskilda intervjuer som 

metod. Strax efter metod delen har jag i tidigare forskning, material, bearbetning och de 



 

8 
 

etiska övervägande presenterat. Den aktuella forskningen söker svar på homosexualitet 

och islam, samt hur det har hjälp mig i min undersökning. Efter det får läsaren veta hur 

islam ser på homosexualitet utifrån ett religiöst perspektiv, här får läsaren veta vilka straff 

islam förespråkar samt hur man har tänkt ut när man bestämde sådana straff metoder för 

homosexuella handlingar. Efter det kommer vi in på del två i denna uppsatts där får 

läsaren se vilken resultat jag kom fram till i förhållanden till syftet. Intervju personerna är 

presenterade en och en. Läsaren få veta vart de kommer ifrån, deras ålder samt varför de 

har flytt från sina hemländer. Efter det är deras svar presenterade i förhållanden till syftet. 

Efter det kommer det en sammanfattning av det två ställda frågor i syftet samt ett kort slut 

ord.       

         

Metod och material  

Den metod jag använder mig av för att få svar på mina frågor kommer jag att utgå från en 

kvalitativ halv strukturerade intervjumetod. En halv strukturerad intervjumetod innebär att 

intervjuaren kan ställa följdfrågor utöver de halv strukturerade frågorna. Grunderna i 

denna intervjustudie är baserade på ett samtal mellan den som ska intervjua och de 

intervjuade. Samtalet styrdes av förslag på olika frågor med syfte att få rätt information av 

respondenterna. (Kavle och Brinkmann 2009, 43).  syftet med denna metod var att jag 

ville ha användbara svar för mina frågor, som jag ska, använda mig av för att se om det 

finns några, mot eller förhinder med att vara religiös och homosexuell. (Kavle och 

Brinkmann 2009, 19).     

 

 Urval 

Genomförandet av intervju kommer utgå från fem personer, med olika bakgrund. Alla är 

muslimer. Fyra av respondenterna är av manlig kön och endast en kvinnlig. De 

intervjuade var mellan 19 och 30. Jag kände tre ovan nämnda personer, och hade byggt 

upp en bra relation med dem, genom att spendera sexton timmar per vecka med dem. De 

var försiktiga till en början, men med tiden byggdes ett förtroende upp mellan oss och de 

berättade allt för mig om sin härkomst och livsstilen i deras hemländer. Ibland diskuterade 

vi om deras sexuella läggning i förhållande till islam och religiositet.  I samband med mitt 

arbete som integration assistent sommaren 2016 lärde jag känna tre personer. Resterande 

personerna kom jag i kontakt med genom de tre jag kände från början. 

Insamlingen av materialet skedde genom att, jag ställde frågor till respondenterna som 

identifierade sig som homosexuella, muslimer. Samtliga intervjupersonerna kommer ifrån 
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muslimska samhällen präglade av heterosexuella normer, och de känner sig osäkra i det 

samhälle som de nu lever i. Intervjuandet har skett i respondenternas hem, där de känner 

att de är trygga. De har fått bra information av mig gällande sekretesslagar i Sverige och 

de litar på mig att jag inte utsätter dem för fara. De fick också information om att de kunde 

avbryta intervjun när som helst (Jan Trots 2010, 61-64). Intervjuerna har skett individuellt 

och anledningen till detta är att jag ville att varje respondent skulle besvara frågorna 

självständigt för att jag närmare skulle kunna förstå deras åsikter rörande deras sexuella 

läggning och religiositet, dels för respondenterna inte skulle bli påverkade av varandras 

åsikter. Risken skulle kunna bli att alla kanske skulle svara samma sak på samma fråga om 

de intervjuades samtidigt. (Jan Trots 2010, 67-68) Innan intervjun började, förklarade jag 

studiens syfte för respondenterna. Varje intervju tog mellan 40 – 60 minuter i anspråk. 

Intervjun genomfördes under helgerna och respondenterna valde själv vilken tid samt dag 

de kunde ställa upp. Jag anpassade mig efter deras tid och plats, vilket ledde till att 

intervjufrågorna blev väl svarade (Jan Trost 2010, 65). 

 

 Etiskt övervägande  

Under en intervjusituation är det viktigt att man tar hänsyn till den intervjuade, på grund 

av att man jobbar med människor, man vill inte utsätta dem för fara genom att sprida en 

del information som kan ledda till skada. Informationen bevaras hos mig, en del 

information kan jag aldrig sprida, vilket inte i stort sett påverkar på denna undersökning 

utan endast kan vara till fara för intervjuaren. De som blir intervjuade har rätt till sin 

integritet och värdighet. Kunskap uppstår i interaktion mellan intervjuaren och 

intervjupersonerna, därför är det ytterst viktigt att man håller sig inom ramarna för det 

etiska och moraliska principerna, för att få ta del av det kunskap som efterfrågas. Risken 

är ganska stor genom att man tar upp en frågeställning som kan leda till att en massa 

tankar och föreställningar väcks till liv hos intervjupersonerna minnen av behagliga som 

såväl obehagliga händelser kanske dyker upp. Det gäller för intervjuaren att vara beredd 

på att ta hand om situationen på ett bra sätt. Här kan det vara på sin plats att ställa frågor 

som kan vara intressanta att svara på vilket leder till att även intervjuaren få ta del av 

intresseväckande svar som i sin tur leder till att resultatet bli intressant och tillförlitligt. 

Intervjuaren ska vara beredd på att inte ställa för privata och känsliga frågor som kan få 

intervjupersonen att känna sig obekväm.(Jan Trots 2010, 123-125). Enligt Kvale och 

Steinar finns det fyra viktiga punkter att informera om för intervjupersonerna innan själva 

intervjun sätter igång: informationskravet, vilket handlar om att man tydligt ska förklara 

vad studien handlar om samt meningen med den samtyckskravet, vilket handlar om att alla 
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intervjupersoner ska informeras om de vill delta i undersökningen eller inte samt, rätten att 

dra sig ur när de vill. Sedan är det viktigt att informera om konfidentialitetskravet, vilket 

handlar om att intervjuaren ska förvara all information om personuppgifter så att 

utomstående inte kan ta del av den. Sist är det nyttjandekravet vilket handlar om att all 

insamlad data om enskilda personer endast ska användas för studiens ändamål. För att 

tillgodose de krav som finns i Kavle och Steiner har jag informerat intervjupersonerna om 

meningen med studien, samt att inga obehöriga kan ta del av respondenternas uppgifter.  

Respondenterna är hundra procent anonyma, vilket innebär att deras namn har ändrats, 

alla namn som finns i studien är påhittade namn, för att respondenternas religiositet och 

sexuella läggning är ett känsligt ämne. Därför var det extra noga med att garanteras hundra 

procent anonymitet. För att skydda respondenternas har även andra information ändrats i 

presentationen av materialet, som inte påverkar på resultatet.   

 

Material och tidigare forskning 

Genom mina tidigare kompetenser av ämnet, i en B-uppsats samt ett PM om islam och 

homosexualitet, har jag bra ämneskunskaper och därför kommer denna uppsats även att 

bygga på tidigare forskning som kopplas till de intervjuades synsätt på islam och 

homosexualitet.  

Materialet indelades i teman, för att på ett rättvist sätt hitta svaren för intervjufrågorna, 

samt att se vilken kunskap som eftersöks. Forskningens mål är homosexualitet och 

religiositet, det tematiska frågorna ”varför och vad” besvarades innan frågan ”hur” ställdes 

på ett meningsfullt sätt (Kavle & Brinkmann 2014, 148). Det var viktigt för denna studie 

att försöka ta reda på om det fanns kunskaper om nya tolkningar av islam och 

homosexualitet hos de intervjuade och fokus är religiositet och sexuell läggning. Detta var 

ett medvetet val för att det skulle kopplas till islams syn på homosexualitet samt nya 

tolkningar av det. (Kavle & Brinkmann 2014, 41) Det var viktigt att få empirisk kunskap 

om respondenternas typiska erfarenheter om hur samt på vilket sätt man anser att man kan 

förena sin sexuella läggning med sin tro. 

 När intervjuerna hade genomförts muntligt, strax efter varje intervju gjordes en 

sammanfattning på varje respondents svar. Jag ansåg att det var bäst att utgå från denna 

metod, skälet var att jag skulle vara noga med att jag hade förstått allt vad respondenterna 

hade sagt, samt fått möjlighet att lägga till mer information om det skulle behövas. Detta 

gjorde jag för att vara säker på att felaktiga svar inte skulle påverka på studiens resultat.  

 



 

11 
 

Analys av materialet transkriberades från anteckningarna som var handskrivna i ett block 

med datum samt tid. Jag antecknade för hand för att jag skriver fortare med handen än 

dator och kände mig bekvämare med denna metod. Analysen av det transkriberade 

materialet gjordes direkt på dator. Som sedan kopplades till nya tolkningar av islams syn 

och homosexualitet i förhållanden till problemställningen i syfte. (Kavle & Brinkmann 

2014, 144) Analysen delades in i tre olika kategorier livsstil, religiositet och sexuell 

läggning.  Analysen av respondenternas svar på intervjufrågor om livsstil, religiositet och 

sexuell läggning gjordes noggrant för att få ett svar på de intervjuades upplevelse, 

uppfattningar och föreställningar om islams syn på homosexualitet. Genom att utgå ifrån 

kategoriseringar som livsstil, religiositet och sexuell läggning, blev det mycket lättare att 

uppmuntra personerna att så exakt så möjligt beskriva hur de upplever, känner och 

handlar, när det gäller att vara en homosexuell muslim. Hur de upplever handlar om deras 

livsstil och sexuella läggning? Hur de känner handlar om deras religiositet i förhållande 

till islams andlighet? När det gäller att handla utgår det ifrån vilka praktiker som inverkar 

på deras religiositet i förhållande till deras sexuella läggning. (Kavle & Brinkmann 2014, 

47). Det var viktigt att få tillförlitliga svar av respondenterna. Eftersom svaren sedan 

skulle kopplas till tidigare forskning. Till denna studie har jag använt mig av bland annat 

Scott Kugles bok Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay,Lesbian, and 

Transgender Muslims (2010). Scott Kugle är islamolog och insatt i islams kontext av 

klassisk traditionella rättstolkningar av Koranen. Han utgår från Koranen och haditherna 

och menar på att homosexualitet och förbud mot de som förespråkar enligt muslimska 

traditionella tolkningar inte går att finna i varken Koranen eller haditherna.  Han framför 

flera tolkningar och argumenterar för homosexuella med syfte att försona islam och 

homosexualitet. Jag kommer att sätta Kugles bok i relation till traditionella tolkningar av 

islam och homosexualitet och sedan koppla till de intervjuades tankesätt om sexuell 

läggning och religiositet. För att få perspektiv och inspiration, använda mig av 

doktorsavhandlingen Gayted Cmmunities (2013) skriven av Erika Li Lundqvist, som 

undersöker hur homosexuella muslimer i Libanon försonar sin homosexualitet med sin 

kultur och religion. Till skillnader från Erika, som lägger fokus på män och 

homosexualitet i Libanon kommer jag att intervjua en lesbisk muslim, samt homosexuella 

muslimer som kommer ifrån olika länder och som nu lever i Umeå.  

 

 

Det finns en hel del tidigare forskning gällande homosexualitet inom islam. Bland annat 

har islamologen och konvertern Scott Siraj al- Haqq Kugle skrivit avhandlingen  
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Islam: critical reflection on gay, lesbian, and transgender Muslims (2010). Scott Kugle är 

en homosexuell muslim och aktivist. Han har tolkat Koran verser i sin bok och framfört 

nytolkningar av islam och homosexualitet. Hans Syfte är att han vill förena islam och 

homosexualitet. Han kritiserar bland annat rättstraditionernas syn på homosexualiteten, 

och menar på att de muslimska teologerna inte har kommit fram till en rätt färdigt slutsats 

om huruvida, de förbjuder homosexualitet inom islam. Författaren till boken Before 

Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500-1800 Khaled El-Rouayheb (2005) skriver 

om homosexuella tendenser inom den muslimska världen. Han begränsar sin 

undersökning från 1500- och fram till 1800-talet. Han har i sin bok tagit upp hur 

homosexualiteten har sätt ut genom historian och fram till 1800-talet inom den muslimska 

världen. Han tar bland annat upp ett kapitel om sodomi och undersöker på vilket sätt de 

fyra sunnitiska rättsskolorna argumenterar mot samkönade relationer utifrån Koranen och 

haditherna.  Kecia Ali är muslimsk feminist hon i sin bok Sexual ethics and islam (2006) 

tar upp viktiga delar om islam och sexuell etik, på ett generellt plan. Kecia Ali 

argumenterar för de islamiska traditionella rättstolkningarna av sexualitet i förhoppningen 

till att det behövs reformeras. Antologin Islamic Homosexualities (1997) författarna till 

denna antologi har samlats in olika artiklar som ger oss en beskrivande bild av hur 

homoerotik via bland annat poesi sett ut inom det muslimska samhället genom historien 

och fram till nutid. Han tar upp ett kapitel som handlar om sufismens nära relation till 

Allah samt hur sufismen och andra inriktningar av muslimer uttrycker sina känslor och 

kärlek via dikter och andra skönlitterära verk till samma kön. En ytterligare avhandling 

Gayted communities: marginalized sexualities in Lebanon (2013). Skriven av islamolog 

Erika Li Lundqvist. Avhandlingen handlar om att Erika Li Lundqvist gör en fallstudie i 

Libanon och intervjuar en grupp homosexuella muslimer som bor i Libanon. Hon 

undersöker svårigheterna med att vara homosexuell man och muslim i Libanon. Erikas 

avhandling har varit en inspiration till denna uppsats.    

De ovan nämnda tidigare forskning kommer att användas i denna uppsats och kopplas till 

respondenternas syn på hur de tänker när de anser att de kan förena sin sexuella läggning 

med sin tro. Men när gäller förhållanden mellan islam och homosexualitet är situationen 

annorlunda.  

 

Islams syn på homosexualitet   

Enligt islams traditionella rättstolkning fiqh är homosexualitet ett brott som kan ge 

dödstraff. Det finns tolkningar om liwat, ett arabiskt ord för homosexuella handlingar. 
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Dessa handlingar är kopplade till städerna Sodom och Gomorra utifrån en religiös kontext 

perpektiv Liwat, som nu i modern tid kopplas till homosexuella handlingar. Under 1200-

talet utvecklades de muslimska religiösa rättsskolor som diskuterade homosexuella 

handlingar. Sammanlagt finns det fyra huvudskolor, inom den sunnitiska inriktningen, och 

en huvudskola inom shia-islam. Alla dessa skolor utgår från olika teologiska åsikter och 

tolkningar av koranen och haditherna och utgör ett perspektiv på islam och den mänskliga 

sexualiteten. (El-Rouayheb 2005, 118-121) I den sunnitiska inriktningen finns det fyra 

lagskolor som utgår från olika lärdas åsikter och tolkningar av koranen och haditherna och 

utgör perspektiv på islam som har betydelse ännu i vår tid. Den hanafitiska, den 

malikitiska, den shafiitiska och den hanbalitiska är de fyra viktigaste skolorna som tolkar 

islams religiösa regelsystem utifrån Koranen och haditherna (El-Rouayheb 2005, 118-

121). Haditherna är profeten Muhammads och hans följeslagares traditioner så som 

uttalanden, handlingar och olika beslut. Koranen ger inte en fullkomlig samling av lagar 

som kan ge svar på allt. Den islamiska lagen, sharia gör det som bygger även på andra 

källor än koranen. Sharia bygger bland annat på profetens Sunna, hans normerande 

handlingar samt alla ställningstaganden som de tidiga muslimerna gjorde. De tolkade och 

jämförde för att komma fram till ett gemensamt beslut. Sunna finns nedtecknad i 

haditherna. Lagar och regler har tolkats, värderats och traderats från profeten Muhammads 

generation till de muslimska rättsskolorna idag. På det sättet kan man säga att Koranen 

och haditherna har skapat lagar och regler för hur människorna ska handla i ”enlighet” 

med Guds vilja (Bergenhorn 2004, 29).  

Olika rättsskolor dominerar i olika delar av den muslimska världen; den hanafitiska 

dominerar i det arabiska Mellanöstern och Sydasien, den malikitiska dominerar i norra, 

centrala och västra Afrika, den shafiitiska dominerar i Östafrika och södra Arabien och 

Sydostasien, och den hanbalitiska dominerar i Saudiarabien. Inom shia-islam etablerades 

också en religiös skola, den jafaritiska skolan som har fått sitt namn efter en lärare vid 

namn Jafar-al Sadiq som var en imam. En imam är den främste uttolkaren av islams lagar 

enligt shia-islam (El-Rouayheb 2005, 120 ff.). Viktigt att lägga märke till är att även om 

man anser att en imam är den andliga uttolkaren av islams lagar betraktas rättsskolorna, 

koranen och haditherna som de mest auktoritativa källorna till islams rätt. I sharia och fiqh 

handlar det om ”lag” och i lagen ingår regler för allt ifrån religiösa ritualer till sexuella 

handlingar (Bergenhorn 2004, 29-30). Det finns många hadither från profeten 

Muhammads uttalande om profeten Lots folks sexuella handlingar som Muhammad 

fördömde (El-Rouayheb 2005, 125). Under 1200-talet utvecklades en del av rättsskolornas 

syn på profetens handlande och ord. En av de mest autentiska texttolkarna och författarna 
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var Ibn al-Jawzi (1126-1200), anhängare av den hanbalitiska rättsskolan som påstod att 

profeten Muhammad hade förbannat sodomiter och sexuella relationer mellan män: 

”Ahmed berättade från Ibn Abbas att Allahs profet hade sagt ’Må Allah förbanna den som 

gör Lots folks handling, må Allah förbanna den som gör Lots folk handlingar’ tre gånger” 

(Wikipedia, (2018-04-20)sökord ”Homosexuality in Islam min översättning från 

engelskan”).  

Ibn al-Jawzi skrev under 1200-talet ned flera hadither och säger att profeten Muhammad 

med sina ord fördömer sodomiter och i flera hadither förespråkar dödstraff för både dem 

som är aktiva och passiva i homosexuella handlingar.  

Homosexualitet nämns inte i Koranen på samma sätt, till skillnad från i haditherna, och 

rättstraditionen fiqh som förklarar tydligt förbud mot sexuella handlingar mellan män och 

föreskriver olika straff för sådana handlingar. Det enda som man förknippar med 

homosexuella handlingar i Korantexter är berättelsen om Lots folk som förgrep sig på 

stadens befolkning, se versen nedan (jfr Murray & Roscoe 1997, 89-90) 

  

 Och invånarna skyndade till (från alla håll), drivna (av sina begär); sedan länge hade de 

tagit för vana (att tillfredsställa sin lust) på detta skamliga sätt. (Lot) sade: ’Mitt folk! Här 

är mina döttrar; Det vore mindre anstötligt (om ni ville förströ er) med dem. Frukta Gud 

och dra inte skam över mig genom att förgripa er på mina gäster! Finns det inte en (enda) 

rättsinnig man bland er?’ De svarade: ’Du vet att dina döttrar inte är för oss och du inser 

nog vad vi vill’. (Bernström 2000, 309-310, vers 11:78-79) 

 

I Koranen finns det många verser som nämner sexuella handlingar mellan män, och alla av 

dessa verser går att koppla till Lots folk. Som sedan i sin tur kopplas till homosexuella 

handlingar i modertid. Citatet ovan visar att det pågick sexuella handlingar mellan män i 

staden Sodom, och att Lots manliga gäster blev våldtagna av sodomiter. Lot visade förakt 

för handlingarna och erbjöd därför sina döttrar till männen för att förhindra att själva 

handlingen skulle pågå mellan män. Att handlingen skulle vara förbjuden och straffbar går 

inte att se i Koranen till skillnad från haditherna och islams rättstolkning fiqh menar 

Murray & Roscoe (1997, 90).  

 

Rättsskolorna tolkar haditherna på olika sätt beroende på vilka hadither de ser som mest 

autentiska. Det finns inget enhetligt svar mellan dessa rättsskolor, när det gäller 

homosexuella handlingar mellan män. De beskriver otillåtna sexuella handlingar som 

exempelvis äktenskapsbrott och sex utan att vara gift, på arabiska zina (Bergenhorn 2004, 
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62). De har inte kommit överens om vad homosexuella handlingar faller under för slags 

brott, till skillnad från äktenskapsbrott och sex före äktenskap som faller under kategorin 

zina. Det finns skillnad mellan rättsskolorna om hur brottet liwat ska bestraffas. Straffet 

bygger oftast på analogi med zina som innebär döden. Straffet ska vara stening, bli kastad 

från en hög byggnad, bli bränd levande eller att få en vägg raserad över sig. Stening går att 

koppla till straffet som Lots folk enligt koranen drabbades av, när stenar föll från himlen 

och dödade (Qawm Lut), Lots folk. Att bli kastad från en hög byggnad och sedan bli 

levande bränd finns i en av Ibn Abas hadith-samlingar som var anhängare av den 

hanbalitiska skolan (Murray & Roscoe 1997, 89-91).  Nedan ska jag med avsikt göra en 

kort redogörelse om hur islamiska rättsskolor ser på sexuella handlingar mellan män.  

 

 De fem Rättsskolornas syn på homosexualitet inom islam 

Malikitiska rättsskolan anser att homosexuella handlingar mellan män är förbjudna och 

förespråkar därför att de som begår brottet ska straffas. Den är väldigt otydlig med vad 

homosexuella handlingar faller under för slags brott (El-Rouayheb 2005, 120). Straffet 

specificeras i analogi med zina. Den ser alltså på samlag mellan två män som 

äktenskapsbrott och det ska därför straffas enligt rättstraffslagen hadd” brott mot Guds 

gränser” (Bergenhorn 2004, 68). 

 

Hanafitiska rättsskolan ser lite annorlunda på homosexuella relationer mellan män. 

Rättslärda inom denna skola är oeniga om de som begår liwat skall straffas och 

förespråkar därför inte att det faller under zina. De menar att det faller under strafflagen 

zina endast om en av männen eller båda är gifta. Grundaren till hanafitiska rättsskolan, 

Abu Hanifa, påpekade också att eftersom ett homosexuellt förhållande inte producerade 

barn med en okänd pappa, kunde det inte betraktas som äktenskapsbrott (Lundqvist 2013, 

82). 

Till skillnad från de övriga rättsskolorna har den hanafitiska gett ett större utrymme åt 

förnuftsresonemang ”baserade på bl.a. principerna analogi (qiyās) och den rättslärdes 

omdöme”. Qiyas är en diskussionsmetod och får bara tillämpas om man inte hittar ett 

tydligt svar i Koranen eller haditherna. Dem föreslår ofta inte fysiskt bestraffning och låter 

en domare bedöma händelsen. Grundaren Abu Hanifa vägrade acceptera analogin mellan 

sodomi och zina. Eftersom sexualitet inte sker vaginalt. Abu Hanifa anser att exempelvis 

stening till döds eller olika straff för homosexuella muslimer går inte att finna i 

Korantexter. Abu Hanifa står fast vid att hans skola och hans anhängare inte ska straffa 
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homosexuella för att det inte faller under strafflagen hadd brott mot guds gränser (El-

Rouayheb 2005, 118).   

 

 

Shafitiska rättsskolan anser att sexuella relationer mellan män faller under brottet zina, 

alltså sex utan att vara gift. Om en man är gift och har sex med en annan man, ska han bli 

straffad för äktenskapsbrott. För den som är gift blir straffet stening till döds och den som 

inte är gift ska bli straffad för otukt, vilket kan innebära 100 piskrapp eller stening 

beroende på hur de traditionella rättslärda tolkar händelsen. (El-Rouayheb 2005, 119).   

 

Hanbalitiska rättsskolan är en av dem minsta rättsskolorna och anhängare av denna skola 

är sunni. Till skillnad från dem andra skolorna är dem väldigt noga med när det gäller 

tolkningen av koranen och haditherna. Dem är den mest allvarligare skolan och hävdar 

döds straff för homosexuella handlingar.  Hanbaliska skolan håller fast vid att 

homosexuella handlingar är en form av äktenskaps brott (zina) och därför bör straffet vara 

stening till döds eller 100 pisk rep. (El-Rouayheb 2005, 119).   

 

Jafaritiska rättsskolan är en shiitisk rättsskola. Den ser homosexuella handlingar som 

äktenskapsbrott och som sex före äktenskap. Sexuella relationer mellan män är fördömda 

på samma sätt som de är inom den sunnitiska malikitiska rättsskolan (El-Rouayheb 2005, 

125.). 

 

De rättslärda inom rättsskolorna anser att alla sexuella aktiviteter som faller utanför 

gränsen nikah, vilket kan tolkas som förpliktigat äktenskap, ska straffas. Det finns vissa 

regler om hur man bör bestraffas för de mest syndiga sexuella relationerna vilket är zina 

och liwat, oavsett om det handlar om sex före äktenskap, otrohet eller sexuella handlingar 

mellan samma kön. Zina innefattar alla syndiga sexuella brott även om man har olika 

namn på dem och kategoriserar dem var för sig. Enligt de fem skolorna krävs det fyra 

ögonvittnen till händelsen, för att kunna utdöma straff, vilket gör att brottet blir svårt att 

bevisa. Straff blir därför sällan utförda för att det är ganska svårt att hitta fyra vittnen som 

har sett händelsen med sina egna ögon. Dödstraff för homosexuella handlingar har dock 

förekommit i Iran, Afghanistan och Saudiarabien (El-Rouayheb 2005, 123). 

 

De muslimska rättsskolorna förespråkar förbud mot sexuella relationer mellan män, utan 

någon juridiskt konsensus (ijma) som ger en tydlig förklaring till varför. ”Eftersom 
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Koranen inte anger straff för homosexuella handlingar, vände sig de rättslärda till flera 

hadither som är mer explicita, men dåligt förklarade, för att försöka hitta en förklaring till 

lämpliga bestraffningar för homosexuella handlingar” Abu Hanifa och en del anhängare 

av hans rättsskola har ifrågasatt olika straff metoder för homosexuella muslimer. 

Anledningen till att de ifrågasätter beror det på att de anser att det inte finns i Koranen om 

vilken straff homosexuella ska straffas med. (Nationalencyklopedin, WWW. ne.se, sökord 

”Islam och homosexualitet”, 2018-05-02). 

 

 Nya tolkningar av hadither och deras tillförlitlighet har diskuterats och ifrågasatt i 

moderntid på grund av hadithernas dåliga förklaringar av samkönade relationer och förbud 

av det. En tolkare är bland annat Siraj al-Haqq Kugle som också är homosexuell och 

påstår att haditherna är tvivelakta på grund av deras äkthet. Kugle använder sig av 

”ijithad” och argumenterar för att det är dags för nya tolkningar av Koranverser som ska 

passa dagens sociokulturella sammanhang.  (Kugle 2005, 197).  

 

Homosexuella muslimer känner sig frustrerade när de har att göra med haditherna. Deras 

familj och samhällen använder sig av haditherna och citerar rapporterna för att visa 

motsättningen av homosexualitet inom islam. Homosexuella muslimer står för en 

utmaning, när de försöker att göra djupdykningar av dem, för att hitta lämpliga svar om 

sin sexualitet och tro. När de gör det, anklagas de att undergräva ortodoxi. (Kugle 2005, 

75).   

 

Resultat 

Kapitlet utforskar vilka utmaningar och konflikter respondenterna möter på grund av sin 

sexuella läggning och tro. Analysen kommer att utgå från kategorier, religiositet och 

sexuell läggning. Respondenterna kommer från olika ställen i världen och bor i Umeå. 

Alla är muslimer och identifierar sig som homosexuella muslimer.  

  

Presentation av respondenterna      

Nasser  

Nasser, kommer från Afghanistan och är 23 år gammal. Nasser lever med sin icke 

muslimska pojkvän i en lägenhet i Umeå, han har bott i Sverige i 3 år. Nasser berättade att 

hans familj bor i Afghanistan och att han har tre syskon som lever tillsammans med hans 

föräldrar. Nasser började känna sig annorlunda när han var 12 år gammal. När han var 16 
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år förstod han att hans känslor för män var starka, men vågade inte berätta det för någon. 

Nasser beskriver sin familj som religiösa och tillhör den shitiska religiösa inriktningen 

inom islam. När Nasser var 19 år gammal, började hans familj arrangera ett giftermål med 

en av hans släktingar. Nasser berättar att han inte hade några känslor för henne och ville 

hitta en utväg för att fly vilket är en av anledningarna till att Nasser först hamnade i 

Trollhättan och sedan i Umeå. Nasser berättade att hans familj är religiösa och utövar 

islam. Han säger att hans pappa lärde honom Koranen när han var 10 år gammal. Därefter 

fick han gå i en religiös skola för att lära sig mer om islam. I samband med detta som 

Nasser blev mer religiös, men hade svårt att förstå hur han ska utöva islam på grund av sin 

sexuella läggning.  Nasser berättade att hans familj inte kände till att han var homosexuell. 

Däremot var han rädd att poliserna skulle ta reda på det, och sedan straffa honom genom 

stening enligt den islamiska lagen sharia.    

 

Hassan 

Hassan kommer från Egypten och är 29 år gammal. Han bor i en lägenhet i Umeå och 

kom till Sverige för 5 år sedan. Hassan berättade att han växte upp med en stor familj i 

Egypten, och att alla i hans familj är religiösa, de fastade under ramad och firade Eid 

tillsammans. Hassans föräldrar skiljde sig när han var 11 år gammal. Det var då hela hans 

familjerelation ändradades hans mamma uppfostrade honom och lärde honom allt om 

islam. Ibland lärde också hans storasyster honom att läsa Koranen. När Hassan var 14 år 

blev han kär i en grannpojke som var 16 år gammal. Det var då han förstod att han var 

annorlunda. Hassan började allt mer läsa om islam för att förstå hur detta kunde hända 

honom. Han försökte hitta svar på sin sexuella läggning genom Islam. Han säger att hans 

mamma lärde honom att be fem gånger om dagen, men att hon aldrig tvingade honom. 

Hassan berättade att hans mamma brukar säga till honom ”att följa islams fem pelare 

behöver inte vara att man är en god människa inför Gud”. Hassan höll sig fast vid islam, 

trots att han inte var tvingad att göra det. Han hoppades på att Allah skulle göra honom 

strigt om han höll sig till Islam och att han där genom skulle bli en god människa. Hassans 

familj accepterade delvis hans sexuella läggning. Hassan säger att han var trött på att dölja 

den och att var rädd att någon i hans släkt eller granne skulle få reda på det och eventuellt 

anmäla honom till polisen. Han var också rädd för att bli tagen av polisen i Egypten och 

kanske bli straffade till ”döden”.  
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Jamal 

Jamal är 30 år gammal och kommer från Marocko, För närvarande bor han i en lägenhet i 

Umeå tillsammans med två andra kompisar. Jamal kom till Sverige för 2 år sedan på 

grund av att hans pappa fått reda på att han besöker andra män. Först förnekade Jamal att 

han var homosexuell, men det gick inte i längden. Hans bror kom på honom med en annan 

man och hotade att döda honom på grund av familj heder. Jamal hade hört att flera 

homosexuella hade försvunnit i hans närområde i Marocko och ingen vet vart dem finns 

ännu idag. Han insåg att han måste fly för att inte bli misshandlad till döds av sin släkt. 

Jamal säger att ingen skulle stå på hans sida och försvara honom vare sig mot hans familj 

eller poliserna i Marocko. Jamals familj är inte så religiösa och praktiserar sällan islam. 

Islam var inte orsaken till att han kände sig rädd att bli utsatt av hot, utan det var familjens 

heder berättade Jamal.  Jamals religiositet och praktiker om islam började han med när han 

var i Umeå via hans rumskompisar. Hans kompisar började lära Jamal att be och läsa 

Koranen. Jamal blev fast vid islamspraktiker och ville inte sluta med det på grund av sin 

homosexualitet. Enligt honom är hans religiositet inte ett hinder för hans sexuella 

läggning. Han berättade om det är syndigt att vara homosexuell, kanske hans religiösa 

praktiker kan hjälpa honom att få ett mildare straff efter döden.     

 

 

 Sidra  

Sidra är 25 år gammal och kommer från Kurdistan i Syrien. Hon kom till Sverige för 2 år 

sedan. För närvarande bor hon med sin familj i en lägenhet i Umeå. Sidra är utbildad 

ekonom. Anledningen till att hon utbildade sig i Syrien var att hon inte ville gifta sig. 

Sidra berättade att hon började studera, för att komma undan de ständiga diskussionerna 

med henne om att det var dags att hitta en man och bilda familj. Hennes familj är inte 

särskild religiösa. Hennes mamma ber och fastar men inte hennes pappa, syskon eller 

Sidra själv.  Sidra kom i kontakt med en homosexuell förening i Umeå via RFSL. Det är 

en grupp homosexuella muslimer som brukar samlas en gång i veckan och umgås med 

varandra och Sidra har inte blivit hindrad av sin familj att gå dit och träffa andra. Sidra har 

fått träffa många andra muslimer som har samma sexuella läggning som henne. Men hon 

känner sig ganska ensam för att gruppmedlemmarna är det för mesta män, som identifierar 

sig som homosexuella.  Religionen har inte varit ett hinder för Sidra eftersom det är Allah 

som avgör varje människas öde enligt henne. Sidra säger att Islam är en tolerant religion 

som accepterar mångfalden. Sidra berättar detta genom att hänvisa till en vers 49:3 i 

Koranen som handlar om att Allah har skapat alla olika folk, stammar och nationer för att 
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lära känna varandra. Sidra tycker att det är bra att hon har kommit till Sverige, som 

accepterar homosexuella till skillnader från Syrien. Sidra var tvungen att dölja sin sexuella 

läggning för sin familj under tiden hon bodde i Syren. Hon döljer det fortfarande för att 

hon känner ingen press från hennes familj att gifta sig med en man på grund av att 

familjen har mycket att tänka på i dagens läge Diskussionerna om giftermål inte 

förekommer i nuläge som det gjorde för 2 år sedan.  

 

 Många av hennes släktingar har dött i kriget, och de sörjer fortfarande. Bröllops 

arrangemang är inte aktuellt för närvarande, och så länge det är så ska Sidra inte berätta 

för sina föräldrar. De har aldrig diskuterat frågor om homosexualiteten. Sidra vet inte hur 

hennes familj kommer att tänka kring hennes situation. Sidra lärde sig om Islam i skolan 

och genom sin moster, som var religiös. Hennes moster lärde Sidra att läsa koranen och 

gav henne böcker om profet Muhammads liv, vilket Sidra tycker är väldigt intressanta. 

När hon besöker föreningen i Umeå brukar medlemmarna diskutera religionen islam och 

homosexualitet. Hon får lära sig mycket om islam från föreningsmedlemmarna och ibland 

brukar be och även läser koranen där, för att hon känner sig mer trygg med det.    

 

Ferid       

Ferid är 19 år gammal och kommer ifrån Algeriet. Han kom till Sverige för 3 år sedan. För 

närvarande bor han själv i en lägenhet i Umeå. Ferid kommer ifrån en sekulär familj, hans 

familj praktiserar inte islam. Ferid försöker för närvarande att upptäcka islam själv. Ferid 

talar franska och kan varken läsa eller skriva på arabiska. Han säger att han ändå vill 

utmana sig själv att försöka ta reda på mer om islam genom fransk litteratur. Ferid skriver 

dikter och uttrycker sig i poesi, han säger att han mår bra av det. Han menar att det är 

bättre att uttrycka sig om sina känslor genom poesi istället för att prata med folk eftersom 

folk i hans krets aldrig skulle förstå honom. Hans förståelse för religion är mycket mer 

komplex och handlar inte bara om att följa alla regler inom islam. Ferid säger att islam 

inte bara handlar om massa regler, utan mycket handlar även om andlighet och att det är 

det bästa sättet att nå Allah på. Ferid tillhör inriktningen sufism inom islam och praktiserar 

mycket meditation. Enligt Ferid, är sufismen en mycket kärleksfull inriktning inom islam, 

den speglar harmoni, kärlek och andlighet.   

 

Ferid berättade att hans mamma helt plötsligt blev religiös när hon fick reda på att Ferid 

var homosexuell. Hon började även att lära Ferid om islam. Ferid började läsa koranen i 

fransk översättning. Detta gjorde att han blev fast vid religionen.  



 

21 
 

Folket som kände till Ferids sexuella läggning avvisade Ferid och började hota honom.   

Ferids föräldrar, syskon och familj avvisade honom och hotade honom på grund av hans 

sexuella läggning. Ferid säger att han berättade för sin mamma att han var ”bög” och hon 

kunde inte stå ut med skammen och berättade det för hela familjen med förhoppningarna 

om att kanske bota Ferid från hans så kallade sjukdom. Familjen började planera bröllop 

trots att Ferid var bestämt med att han inte ska gifta sig med någon kvinna. Hans släkt 

misshandlade honom och skickade honom till läkare och psykolog i hoppet om att bota 

Ferid. Ferid kunde inte stå ut med detta och började planera sin flykt från Algeriet. Först 

hamnade han i Malmö, sedan i Umeå.  

 

De intervjuade känner sig frustrerade och utsätts av hårda beslut av både sina familjer och 

sina samhällen på grund av deras sexuella läggning. En del försöker dölja det och en del 

försöker hitta svar via religionen om varför Gud har skapat dem som homosexuella. De 

flesta av respondenterna har inte varit så religiösa, men har blivit det efter dem har 

upptäckt att de är homosexuella. En del vågar inte ”komma ut” medan andra har ”kommit 

ut” De känner sig frustrerade, och vet inte hur de ska hantera sin situation. De vill inte ge 

upp sin religiositet, och vill utöva islam, trots att islam avvisar de. Kugel är den första 

forskar studerande inom islams kontext, och fokus är homosexualitet och tro. Han 

undersöker homosexualitet från en seriös holistiskt religiöst perspektiv och menar på att 

en homosexuellt handlande och islamisk tro inte är ömsesidigt destruktiva men förenliga.  

(Kugle 2005, 126)  

 

 

Religiositet och sexuell läggning; är de två förenliga? 

Nasser känner sig inte bekväm, med vad Koranen och haditherna säger om homosexuella.   

”Jag känner mig väldigt upprörd över att läsa vad Koranen och haditherna säger om 

homosexualitet.” Alla som har kunskaper om koranen vet att homosexualitet är förbjuden. 

Nasser svarade på frågan genom att skilja religiositet och sexualitet åt som två skilda 

identiteter. Han berättade för mig att hans sexuella läggning och religiositet inte går ihop. 

Han betonar dock för mig att hans homosexuella känslor är för starka för att dölja och att 

inte är något som han kan avstå ifrån på grund av vad koranen och haditherna säger. 

Frågan om att förena sin tro och sexuella läggning och att behöva bli påmint om det på 

grund av att islam avvisar honom som homosexuell kändes smärtsam för Nasser. trots att 

det var jobbigt svarade han på frågan, genom att säga ”jag tycker inte om att prata om det 

och den frågan gör mig upprörd.” Nasser väljer därför att genom att dessa två diskreta 
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identiteter, leva sitt liv som en muslim och homosexuell. Han är religiös och praktiserar 

islam dagligen han ser det inte som ett hinder att avstå på grund av att han också 

identifierar sig som en homosexuell. Han känner en enorm spänning mellan sin tro och 

sexuella läggning. Han uttrycker sig genom, vid flera tillfällen säga att det är svårt att 

prata om homosexualitet och islam tillsammans. ”Jag tycker att det är svårt att prata om 

islam och homosexualitet, de två är helt uteslutande i konflikt med varandra och 

destruktiva i mitt sinne”.”  Nasser uttrycker det som att han har kämpat att komma över 

sina känslor för män, men att det inte går. Nasser utrycker sig att islam och 

homosexualitet är destruktiva, och därför väljer att leva som homosexuell men också som 

religiös i förhoppningen att bli förlåten av Allah eller botade av Allah.       

 

Alla de intervjuade uttryckte tydligt och klart att de hade kämpat emot sina känslor för 

män. Hassan, berättade ”jag brukar be till Gud, för att jag förväntade mig ett svar av Gud, 

om varför han har skapat mig på detta sätt Jag bad hela tiden att han skulle göra om mig 

till att vara heterosexuell istället”. På samma sätt svarade Jamal ”jag bad till Allah att jag 

skulle förändras för att jag trodde att det var något fel på mig.” på frågan om varför han 

bad till Allah om att få vara heterosexuell svarar han ” Jag kände mig väldigt utsatt av dels 

min familj och dels mitt samhälle på grund av min sexuella läggning. Därför vände jag 

mig till Allah.” på samma sätt svarar Ferid ”Jag kände mig väldigt maktlös och svag och 

därför vände jag mig till Allah för att komma över mina känslor för män Jag ville inte att 

min familj skulle behöva bli vanhedrade på grund av mig” Respondenterna avslöjar hur 

homosexuella i de muslimska samhällen som de kommer ifrån tystades av skam och aldrig 

fick möjlighet att diskutera sina känslor för utomstående på grund av rädsla och för att bli 

avvisade dels från de samhällen de kommer ifrån, dels från deras egna familjemedlemmar. 

De har haft perioder av ånger och känt sig som kriminella på grund av fördomar mot 

homosexualitet som är både kulturellt och religiöst sanktionerade. Ferid säger att hans 

mamma kände till att han var homosexuell och att hon inte kunde stå ut med vad 

grannarna skulle tycka om hennes son.  

Hon försökte hjälpa honom genom att göra en djupdykning i islams studier i 

förhoppningen om att bli botad från den så kallade sjukdom som hans mamma kallade det. 

Ferid säger ”Jag blev fast vid islam och ville lära mig mer om islam.” Jag läste Koranen 

inom en månad och insåg fördömandet om homosexualitet ganska snart. Jag fick också 

böcker av min mamma som handlade om profeten Muhammads liv och läste dem. Efter 

det började jag att vara mer religiös. Vid 16 år hade jag avvisat islam när jag hade insett 

vad koranen och haditherna hade och säga om homosexualitet. Men jag brydde mig inte 
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om det, eftersom jag insåg att det var tolkningar av vanliga människor, d.v.s. 

konstruktioner som passade det dåvarande samhälle som människorna levde i. Ferid 

menar på att anti-homosexuella fördomar är ett kulturellt fenomen bland muslimska 

samhällen och man ska inte lyssna på saker som människorna säger. Enligt hans mening 

är koranläsning, meditation och poesi nyckeln till att befria sig från andras fördomar, 

eftersom man sätter in sig i direkt kommunikation med Gud.  Ferid berättar att Gud 

skapade honom som han är, genom att säga ”Om Gud ville skapa mig stright hade Gud 

gjort det”.   

De svarande hade sökt svar hos Gud och bett om att få bort deras känslor för män i hopp 

om att de skulle utveckla känslor för det motsatta könet. Det verkade som att 

respondenterna hoppades på att de så småningom inte skulle känna att deras sexualitet inte 

var onormal på något sätt eller ett hinder för deras religiositet.  Anledningen till denna 

känsla var kanske föreställningen om att Gud hade skapat dem på det sättet och därför 

också accepterat dem som de är. Kugle tar upp en viktig punkt och menar på, ”att Gud är 

barmhärtig och rättvis och skulle inte skapa människor med homosexuell läggning och 

sedan bestraffa dem”. ( Kugle 2010, 200 )  

 

 

Utvärderingar och revideringar av haditherna och samtliga av det islamiska traditions- 

perspektivet om homosexualitet behövs tolkas alternativt omformuleras eller på ett 

lämpligare sätt moderniseras mot dagens sociala förändringar (Kugle 2010,70–71). Jamal, 

säger följande svar på frågan om tolkningen av homosexualitet i haditherna och koranen; 

”Det som står är mänskliga ord och inte ord från Gud, så varför ska jag lyssna och följa 

efter vad dem säger? Koranen säger ingenting om hur och varför man ska döma 

homosexuella till olika straff. Enligt nyare tolkningar av bland annat Kugle som menar på 

att anledningen till homosexualitet inte är accepterad i nutiden inom den muslimska 

världen, beror det på olika individers tolkningar av islam och kulturella sedvanor som 

avvisar homosexuella. Koranens kommentarer och tolkningar av fördömande mot 

homosexualitet är kontextbaserade, som passade en vis sociokulturell period vilket är i 

förhållande till den perioden. Kugle därför menar på att man både bör vara öppen för 

alternativa tolkningar eller mer lämpligt modernisera det traditionella perspektivet mot 

nutidens sociala förändringar. Tolkningen ska ske genom ijtihad, vilket innebär att 

människorna tolkar verserna i Koranen utifrån förnuftsresonemang.  (Kugle 2010, 204)  
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Jamal visade på en bra redogörelse för omtolkningar genom att säga att tolkningen i 

koranen som fördömer homosexualitet inte är Guds ord, utan mänskliga ord. ”så varför 

kan inte människorna inom den muslimska skolorna komma fram till en underrätt?  De 

muslimska rättslärda har tolkat, händelser om homosexualitet som historiska berättelser; 

när de berättar om det hänvisar dem till historiska händelser som hände för tusen år sedan” 

(Jamal). Vidare säger Kecia Ali att nya tolkningar är nödvändiga genom att hävda att 

samkönade relationer i sig inte är fördömande utan att det är Zina (otukt) som är 

fördömande.  (Kecia Ali 2007, 77)  

 

Kugle ifrågasätter hadithernas trovärdighet, genom att argumentera för att de är andra -och 

tredjehandskällor. Han menar på att rättstraditionerna har förbjudit homosexualitet utan 

någon ijma (konsensus) Kugle ger en viktig synpunkt här när vi ska koppla det till 

konstruktivismen, han påstår att haditherna är tredjehandskällor och mänskliga 

konstruktioner. Det både vara dags för nya tolkningar som ska passas dagens 

sociokulturella sammanhang inom den muslimska världen. Han menar på att Haditherna 

inte är direkta ord från Gud utan, producerade av människor som passade i dåtidens 

muslimska civilisation. (Kugle 2010, 204) 

 

Sidra berättar att aktuella förändring och tolkningar av det inte räcker för att ta itu med 

problemet eftersom allmänheten inom den muslimska världen förlitar sig på de uråldriga 

tolkningarna av homosexualitet och handlingar av det. Därmed ifrågasätter haditherna 

äkthet. För respondenterna var detta påstående en fråga om debatt eftersom det handlade 

om profet Muhammads uttalande, där han själv förespråkade olika bestraffningar för de 

som begår sodomi och att det stred mot dagens moraliska principer. Sidra berättade genom 

att säga; ”profetens ord och traditioner, de är skriva av personer som kom efter honom, 

därför är haditherna inte till hundra procent tillförlitliga.” Nasser utrycker ett missnöje mot 

att ifrågasätta hadithernas äkthet.  Genom att säga ”man kan inte ha haditherna utan 

Koranen och inte heller Koranen utan haditherna”. Dem är uppenbarad åt personer som 

begår olämpliga sexuella handlingar, exempelvis männen som begick homosexuella 

handlingar bland Lots stam”.  Nasser hävdar att profet Muhammad själv har fördömt 

homosexualitet och stå fast vid att han inte kan förena sin sexuella läggning med sin tro.  

Han står fast vid att homosexualitet är förbjuden trots att Allah är barmhärtig.  Jamal 

däremot, tycker att man ska förlita sig på Allah ”om Allah hade skapat mig straight hade 

Allah gjort det. Det är Allah som är allskapare” Jamal ser inga hinder med att förena sin 
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sexuella läggning med sin tro, eftersom hans kärlek för män inte skadar någon och att han 

är skapad av Gud och därför ska Gud acceptera honom som han är.  

Sidra har inte heller några problem med att förena sin sexuella läggning med sin tro 

eftersom haditherna enligt henne inte är hundra procent tillförlitliga, vilket är en av 

anledningarna till att hon kan förena sin sexuella läggning med hennes tro. För Sidra 

handlar det mer om kulturella och traditionella sedvanor, som hon trodde troligtvis 

kommer att inverka på hennes familjs heder om hon ”kom ut. ”Det är inte en fråga om tro” 

(Sidra).  

Att leva som homosexuell är betydligt svårare, i den muslimska värden, om 

homosexualitet inte kan diskuteras eller debatteras som exempelvis i Pakistan där 

homosexualitet domineras är det svårt för homosexuella att leva inom sina samhällen. De 

väljer att fly för sin sexuella läggning på grund av att de känner sig hotade, både av sina 

familjer och myndigheterna. (Murray & khan, 1997, 257-ff)   

 

Hur är det att leva som homosexuell muslim i Umeå? 

Nasser känner sig mer fri, att vara homosexuell man i Umeå än i Afghanistan, genom att 

säga ”min släkt är stor och utsprid på olika ställen i Afghanistan och, alla som känner min 

pappa vet att han är religiös och han är väldigt rädd vad andra ska tycka.” Nasser uttrycker 

sig genom att säga att hans pappa är religiös och han har en stor släkt därför var han rädd 

att berätta om sin sexuella läggning. Risken skulle bli att han skulle bli avvisade av sin 

familj och misshandlade.  På samma frågar svara Sidra att hon är väldigt osäker om att 

berätta om sina sexuella läggning trots att hon lever i Umeå, därför väljer hon att dölja 

den. Respondenternas berättelser avslöjar att trots att dem lever i Umeå vågar de inte 

”komma ut” som homosexuella för att de vet inte hur deras länsmän skulle betrakta dem. 

Nasser berättar genom att säga även om man lever i Umeå så vågar man ”inte komma ut” 

på grund av vad andra afghaner skulle säga om honom. Han döljer det genom att säga; 

”jag lever med min pojkvän, men många afghaner som jag känner här i Umeå tror att han 

är bara en rumskompis”.  Att bli avslöjade som homosexuella är en ständig kamp bland 

respondenterna, de är tvungna att dölja sin sexuella läggning trots att de lever i Umeå. 

Nasser berättar genom att säga ”Om min pappa som är imam skulle få reda på att jag är 

homosexuell skulle han dö av skam” Nasser säger också att han var väldigt rädd att han 

skulle skada sin familjs rykte om han ”kom ut” trots att han lever i Umeå. På samma sätt 

svara Jamal genom att säga ” i Umeå bor inte så många marockaner som tur är det, annars 

hade jag också varit tvungen att fly till en annan ort i Sverige”. Nasser säger också att hans 

pappa skulle lätt få reda på det genom andra afghaner som lever i Umeå. Om jag visade 
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öppet att jag är homosexuell. Svar på frågan om att vad hans pappa skulle göra med 

honom om han fick ta reda på att han är homosexuell i Umeå säger; Nasser följande ”om 

min familj fick reda på min sexuella läggning, i Umeå är det mycket lättare än i 

Afghanistan”. För att jag är för långt borta om de vill skada mig eller försöka utsätta mig 

för olika metoder för att hjälpa mig att bli straight, exempelvis tvångsgiftemål” 

anledningen till att Nasser valde att fly från Afghanistan och nu lever i Umeå var att han 

var dels rädd att hans familjs heder skulle förstöras, dels att han kände sig rädd att bli 

utsatt av hot och våld i sitt hemland av både släkter och olika myndigheter. Han säger att 

hans familj eller hans samhälle i Afghanistan aldrig skulle låta honom att leva i ett 

förhållande med en annan man, som han gör nu i Umeå. Genom att säga; ”min pappa och 

mamma ville att ja skulle gifta med en släkting, men här kan dem inte göra det för att de 

inte bor här.”  

 

Frågan om hur det är att leva med en icke muslimsk pojkvän, svara Nasser genom att säga 

”jag blev kär i honom och det är inte förbjudet enligt islam att bli kär i någon. 

 Enligt Kugles tolkning av Koranen ska varje person finna en partner. I Kugles tolkningar 

fokuserar han på visa ord och dess förklaringar. Exempelvis ordet Zawj (partner) vilket är 

ett könsneutralt ord. Kugle menar att det speglar begreppet nafs (själ) nafs är ett begrepp 

som man använder på personer oavsett kön. Med dessa ord menar Kugle att Koranen inte 

drar skillnader på män och kvinnor. Det han menar är att Korantexter är tolknings fria och 

därmed skulle det kunna tillämpa på homosexuella personer. (Kugle 2010, 190-192).  

 

Frågan om vad man gör på sin fritid här i Umeå svarar de flesta genom att säga de brukar 

besöka RSFL i Umeå och träffar andra homosexuella muslimer i Umeå, en gång i veckan. 

Ferid säger att han inte besöker RFSL i Umeå, för att han inte behöver prata med andra 

muslimer med samma sexuella läggning. Ferid svarar på frågan genom att säga; ”jag ägnar 

det mesta av min fritids genom att skriva dikter. Det är ett sätt att få ut mina känslor, 

istället för att prata med andra om dem. De skulle aldrig förstå mig ändå.” Ferid har tappat 

förtroende för andra. Det var en av anledningarna till att han blev utsatt av hot och våld 

när han avslöjade sin sexuella läggning för sin familj i Algeriet. Ferid säger att ”folk 

skulle aldrig förstå mig bara Allah förstår vem jag är och vad jag känner.” Ferid väljer att 

ägna det mesta av sin lediga tid åt att meditera, be och skriva dikter. Han läser Koranen en 

gång i veckan. Svar på frågan om varför han mediterar säger han; för att ”jag vill ha en 

nära relation till Allah.” Ferid anser sig att vara en troende muslim genom att utöva 

religiösa praktiker på sin fritid, exempelvis att läsa koranen en gång i veckan.  Det som är 
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gemensamt för respondenterna är att alla ägna sin tid år religiösa praktiker som att läsa 

koranen, lär sig koranen och en del besöker moské minst en gång i veckan. Ferid säger att 

det är svårt att jobb, genom att säga ”även om jag hittar ett jobb är det svårt att sköta mitt 

jobb ordentligt för att man kan inte koncentrerar sig på det man gör. Det märks att de 

flesta av respondenterna lever i ständig ångest, och deras självförtroende minskar på grund 

av deras sexuella läggning. istället för att hitta ett jobb eller andra sysslor väljer de att ägna 

sig åt religiösa praktiker genom att läsa koranen, be och besöker moské en gång i veckan. 

exempelvis Nasser svarar så här på frågan om vad han gör på sin fritid; ”jag lär min 

pojkvän om islam och han tycker att det är spännande.” frågan om hur han lär sin pojkvän 

islam, svara Nasser genom att säga; jag lär honom hur han ska be, och Koranen får han 

läsa själv på svenska. Vi brukar också gå till fredagsbön och ber tillsammans varje fredag” 

Nasser berättar att han utövar Islam trots att han anser att islam är emot hans sexuella 

läggning. Han vill inte tappa kontakten med Islam för att han lever i Umeå. Han besöker 

moské varje fredag, läser koranen och ber fem gånger om dagen. Nasser bär på en skuld 

för att hans sexuella läggning har tagit ifrån honom hela hans familj genom att säga ”min 

sexuella läggning har tagit ifrån mig hela min familj och jag har ingen att vända mig till 

förutom Allah” Det flesta av Nassers tid spenderar han på att utöva Islam tillsammans 

med hans pojkvän trots att han tror och uttrycker sig tydligt att Islam är emot hans 

sexuella läggning. Nasser brukar umgås med afghanska familjer i Umeå, men döljer sin 

sexuella läggning och sin identitet för att han är rädd att han ska bli avslöjad. Svar på 

frågan om varför han väljer att dölja sin identitet och sexuella läggning avslutar han med 

genom att säga; ”för att jag inte litar på folk i min krets de skulle aldrig förstå vem jag är” 

på samma fråga svarar Hassan att hans länsmän i Umeå aldrig skulle förstå vad en 

homosexuell, lesbisk, transgender eller bisexuell person känner och varför. Genom att 

säga; ”människor som kommer ifrån Egypten skulle aldrig förstå varför en person är 

homosexuell, lesbisk eller transgender.” Hassan säger också att han känner sig osäker om 

hur han kan bli bemöt av sina länsmän här i Umeå, genom att säga; ”jag kommer att bli 

behandlade som sjuk och pervers.” svar på samma fråga säger Sidra att det bor många 

kurder i Umeå och alla känner alla. Sidra väljer också att dölja sin sexuella läggning för 

dels sin familj och dels för kurderna, för att hon är rädd om familjens heder. Genom att 

säga; ”jag är dock rädd hur andra kurder ska betrakta min familj både här i Umeå och i 

Syrien.”       

 

Trots att alla de intervjuade kom ifrån olika ställen i världen delar all de intervjuade 

många saker gemensamt utöver att vara heterosexuella. De är muslimer som definieras av 
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personlig identitet eller andligt tro. De anser religionen (Islam) är givet av naturen 

(kosmos) och att de uppfyller en viktig funktion i deras liv. Många av dem strävar efter att 

utöva islamiska ritualer som ser religiösa övertygelse och övningar som viktiga faktorer i 

deras livs välbefinnande och integritet.  

  

 

 

Sammanfattande diskussion  

Uppsatsens syfte och frågeställningar, besvarats och uppfyllts. Jag fick de svar som jag 

sökte efter denna uppsats. Syftet var att ta reda på hur ett antal homosexuella som, bor i 

Umeå, försonar sin sexuella läggning med sin tro trots att islam förbjuder det.   

Frågeställningarna som jag ville ha svar på var följande; 

 

Hur är det att vara homosexuell och muslim i Umeå? 

Majoriteten av respondenterna i denna undersökning känner att de möter utmaningar av 

konflikter med sina familjer och samhällen de kommer ifrån och därför inte kan hantera 

dessa motsättningar. Många av dem väljer att fly från sina familjer och samhällen med 

förhoppningar om att leva i fred. Trots att de bor i Umeå känner de sig inte bekväma och 

fria att leva som homosexuella. De döljer sin sexuella läggning för sina länsmän som 

också bor i Umeå. Respondenterna kommer ifrån religiösa och heteronormativa samhällen 

och väljer att förhålla sig till normativa tankar i Umeå. På grund av att de är rädda att bli 

orättvis behandlade, av sina länsmän. En av respondenterna svarar på frågan om varför 

han döljer sin sexuella läggning för sina länsmän här i Umeå ”genom att säga; jag döljer 

min sexuella läggning på grund av att jag vet hundra procent att jag kommer att bli 

betraktade som sjuk och pervers av dem”    

 

Respondenterna, jobbar inte och det flesta av sin tid ägnas de åt att träffa andra 

homosexuella på en samlingslokal i Umeå och åt religiösa praktiker. De träffas en gång i 

veckan för att diskutera sin sexuella läggning och sin tro. Det mesta av deras tid ägnas åt 

islams praktiker, de läser koranen, ber fem gånger om dagen och besöker moské minst en 

gång i veckan. En av respondenterna väljer att ägna sig åt andliga praktiker som 

meditation med syfte att komma närmare Allah. Han väljer att inte umgås med andra 

muslimer i Umeå för att enligt honom skulle ingen muslim förstå hans situations, sexuella 

läggning och hans känslor. Han skriver dikter läser koranen och haditherna. Genom att 
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skriva dikter och ägna sig åt litteraturläsning avskiljer han sig från världen enligt honom. 

Detta gör att han mår bättre för att hans religiösa praktiker, ledder till att han får en nära 

relation till Allah.  

 

På vilket sätt anser man att man kan förena sin sexuella läggning med sin tro?  

Den Malikitiska, hanabaliska, Shafiitiska, hanabaliska och jafaritiska rättsskolorna, 

förbjuder homosexuella handlingar och förespråkar olika bestraffningsmetoder allt ifrån 

100 piskrapp till stening till döds, något som är ganska sällsynt i nuläget, på grund 

avsaknaden av bevis då det är oftast svårt att hitta vittnen som kan bekräfta händelsen. De 

rättslärda inom ovan nämnda skolorna ser på homosexuella handlingar som syndiga och 

kopplar det till profet Muhammads hadither och hans närmaste anhängares gamla 

traditioner och deras syn på sexuella relationer mellan män. Själva begreppet 

homosexualitet finns inte i hadith-samlingar eller i koranen, utan man har likställt det med 

ett begrepp på arabiska, liwat, för att definiera moraliska sexuella handlingar mellan 

människor. De flesta muslimska lagar och regler som det muslimska rättsskolorna 

förespråkar kommer ifrån hadith-utsagor. Rättsskolorna skapade ett regelsystem för hur 

människorna ska handla i enlighet med Guds vilja. Det muslimska regelsystemet utgår 

från sharia och fiqh och i lagen ingår allt ifrån religiösa ritualer till hur den mänskliga 

sexualiteten skall kontrolleras. Det finns inga direkta lagar i koranen som kan ge svar på 

allt. Sharia-lagar bygger även på andra källor än Koranen exempelvis profetens traditioner 

och normerande värden. De rättslärda inom rättsskolorna anser att alla sexuella handlingar 

som inte är äktenskapsförpliktigade ska straffas. (El-Rouayheb 2005, 122-ff). 

Det är förbjudet att begå brottet zina. Se sidan sexton. Fyra rättsskolor anser att man ska 

ge samma straff för homosexuella handlingar som man ger för otukt. Hanafitiska 

rättsskola tolkar det inte på samma sätt utan men väljer att utgå från förnuftsresonomanget 

qiyas, d.v.s. på de rättslärdas omdöme. Denna metod använder man sig av om man inte 

hittar ett riktigt svar i hadith-samlingarna och i Korantexter, exempelvis homosexualitet. 

Homosexuella handlingar är grundade inom det islamska rättstraditionerna och 

förespråkar olika straff utan någon grund till hur man ska straffa homosexuella eller 

homosexuella handlingar. De går under lagen om hadd (Guds gränser). Där 

äktenskapsbrott infattar (Zina). 

 

Nya tolkningar av islams kontext har kopplats till respondenternas perspektiv på 

religiositet och sexuella läggning. Det var en medvetet val, för att ge dem ett stöd i att 
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islam är en tolerant religion och förespråkar ijtihad med hjälp av tidigare forskning, som 

behandlat islam och homosexualitet av bland annat Siraj al-Haqq Kugles avhandling.  

 

Majoriteten av respondenterna kämpar för att finna ett sätt att förena sin sexuella läggning 

med sin tro genom att själva undersöka islams rättspraxis och tolkningarna av 

homosexualitet. De ifrågasätter haditherna tillförlitlighet. De säger tydligt att haditherna är 

sagor som anpassades till de sociokulturella samhällen som fanns för hundra år sedan 

Därför bör man se över nya tolkningar och anpassa det till nutidens sociokulturella 

sammanhang.  Genom att utgå från detta påstående tyckte fyra av min respondenter att de 

kan förena sin sexuella läggning med sin tro. Medan en står fast vid att det inte går och 

påstår att homosexualitet och islam är förenlig. Denna respondent anser att religionen och 

de heliga skrifterna som gudskapelser och därmed inte går att ifrågasätta. Religionen 

uppfattas av mina respondenter som en viktig del i deras liv. Den uppfyller en viktig 

funktion i respondenternas livsvärld. Det som är gemensamt för respondera är att de 

uppfattar och formar sin sociala verklighet via olika religiösa föreställningar och praktiker 

inom islam vilket enligt Peter Berger går under begreppet social konstruktion. Thomas 

Luckmann. (Furseth & Repstad 2005, 80) 

 

Kugle argumenterar precis som majoriteten av mina respondenter gör för hadithernas 

tillförlitlighet genom att säga att haditherna är tredjehandskällor och därför tvivelaktiga. 

Ijtihad ett religiöst begrepp som betyder(omtolkning) som Kugle använder sig av i hopp 

om att islam behöver omtolkas, för att det ska passa dagens sociokulturella sammanhang. 

Ett annat begrepp som majoriteten av respondenterna använder sig är haditherna, som de 

påstår är mänskliga konstruktioner som passade under ett vist sociokulturellt sammanhang 

och därför bör omtolkas alternativ omarbetas för at det ska passa nutidens sociokulturella 

sammanhang.  

    

En av mina respondenter kämpade under många år med sin sexuella läggning och 

fortfarande kämpar för att försöka förena sin sexuella läggning med sin tro- Han upptäckte 

att han inte kunde förena sin sexuella läggning med sin tro när han studerade islam i 

Afghanistan via den shiitiska jafari rättsskolan som förespråkar dödstraff för 

homosexuella och hänvisar om sodomi i koranen och flera hadith-utsagor som är emot 

hans sexuella läggning. 

 Han ville bli imam som hans pappa var, men hade svårt att förena sin sexuella läggning 

med sin tro då han lärt sig hur homofobisk islam är. När han kom till Sverige på grund av 
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rädslan att bli upptäckt, dels av sin pappa och dels av poliserna i Afghanistan bestämde 

han sig för att fly, först till Iran sedan till Sverige. Han känner fortfarande en känsla av 

ångest och använder sig av religionen i hopp om att Allah ska förlåta hans synder.  

 

Inom rättstraditionerna är heterosexualitet naturlig och väsentlig med anledning av att 

äktenskap producerar barn vilket innebär att äktenskapet är den enda vägen till religiös 

och personligt uppfyllelse. Enligt de nya tolkningarna av Kugle handlar sex, mer än att 

producera barn. Det handlar också om kärlek mellan två personer, det spelar ingen roll om 

det är mellan homosexuella eller heterosexuella par. Kugle menar på att rättstraditionerna 

utgår från ett heterosexuellt perspektiv med fokus att producera barn och tar inte hänsyn 

till kärlek mellan två partner som koranen förespråkar om mångfalden i vers 49:13 se citat 

s.1 (Kugle 2010, 191)         

 

Att vara muslim och homosexuell går inte i hopp om man fråga en religiös muslim. Men 

förekomsten av homosexualitet inom den muslimska världen är större än vad många tror 

och det senaste åren har de homosexuella blivit mer synliga och även fått större 

uppmärksamhet i mellan östern.  Respondenterna i denna uppsats upplever att det är svårt 

att ”komma ut” på grund av att samhällen de levde i och nu lever i, är präglad av 

heteronormativa normer. Respondenterna har varit tvungna att använda olika metoder för 

att dölja sin sexuella läggning samtidigt som de har visat det för andra personer. Det har 

varit svårt för respondenterna att sträva efter att förena sin sexuella läggning med en icke- 

normativ sexualitet. De har använt sig av olika metoder, för att dölja sin sexuella läggning 

på grund av religiösa och kulturella normer som de är en del av.  

 

Slutord  

Nu känns det som jag har fått en överblick över hur islams rättstraditioner använder sig av 

olika hadith-samlingar och Korantexter och skapar olika regler för att kontrollera den 

mänskliga sexualiteten. Inom de muslimska rättsskolorna väljer man helst att inte ta upp 

frågor om homosexuella handlingar då man anser att de är förbjudna. Grundaren av den 

hanafitiska skolan abu -Hanifa ser annorlunda på homosexuella handlingar och anser att 

homosexuella handlingar inte är äktenskapsbrott. Deras argument bygger på att 

homosexuella förhållanden inte producerar avkommor med en okänd pappa. Och att den 

sexuella handlingen inte sker vaginalt därför inte går att straffa i analogi med zina otukt. 

Scott Sarj al-Haqq Kugle säger att islam är en av de mest toleranta religionerna, som 

inkluderar mångfald genom att hänvisa till en koran vers om mångfald och tolerans inom 
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islam han vill visa på att homosexuella inkluderar inom mångfalden i Koranversen.( 

Kugle 2010, 2) Det behövs sägas någonting positivt om islam. Idag förekommer hårda 

bestraffningar som tortyr och dödsstraff av homosexuella män runt om i den muslimska 

världen, vilket speglar islam som totalitär tortyrreligion. Det behövs mycket arbete och tid 

samt personer som Kugle för att bekämpa de okunnigheter som islam är fångade i, tycker 

jag.  

Genom detta arbete har jag lärt mig mycket om hur jag som blivande lärare ska bemöta 

olika elevers tankar och fundering kring islam och homosexualitet i en skola som är öppen 

för oliktänkande.  En undersökning om synen på homosexualitet av olika elever med 

muslimsk bakgrund i den svenska skolan skulle kunna vara någonting att ta reda på.                  
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Bilagor.  

 Intervju frågor till muslimska homosexuella personer  

Familj, bakgrund och livs stil 

Vilka språk kan du?  

Berätta lite om dig själv. Var kommer du från, hur många syskon har du, vad gör dina 

föräldrar, och syskon? Hur många systrar och bröder är ni i familjen? 

Har du släkter? var bor dem? 

Är dem religiösa? Beskriv deras religiositet. 

Har du kontakt med dem? 

 När började du inse att du inte var heterosexuell?  

Om jag säger till dig beskriv din sexuella läggning/ könsidentitet, hur skulle du beskriva 

det? 

Hur har dina släktingar/ föräldrar/ syskon reagera på din sexualitet/ könsidentitet?  

Har din omgivning i ditt hemland och idag d.v.s. skolan, vänner/ grannar/ med flera 

reagerat negativt eller positivt på din sexuella läggning och identitet? Berätta hur dem har 

reagerat Har du kontakt med dina släktingar/ familj och vänner idag? Om det har varit ett 

problem att få kontakt med dem. Vad tror du det beror på? 

Hur har du försökt att ta kontakt med din familj? 

 Har du någon partner du lever med idag?  

Ange sexuell läggning på den partner som du är med idag  

Har du kompisar du umgås med idag? Är dem muslimer? 

Känner du till om det existerar några muslimska homosexuella organisationer i Umeå? 

Är du medlem i en sådan organisation? Iså fall varför? 

Känner din familj, släkt eller andra i ditt hemland att du är homosexuell? 

  

 

 
 
 
Religiositet, och praktiker.  

Är du religiös, om ja beskriv din religiositet. Läser du koranen/hur ofta läser du koranen/ 

varför läser du koranen/ har du tänkt besöka ummra/ hajj/ om ja varför vill du göra det? 

Ber du fem gånger om dagen/ besöker du moske/ fastar du under ramadan? Berätta allt om 

hur du utövar islam.  

 Vet du vad set står i Koranen om homosexualitet? 
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Tror du på det som står i Koranen? 

Vet du vad en hadith är? Berätta om det.  

Hur förhåller du dig till din sexuella läggning och kopplingen till berättelse i koranen om 

qaum lut/ lots folk/Sodom och Gomorra och Haditherna om förbudet mot homosexuella 

handlingar? 

Tror du på profet Muhammads traditioner och normerande värde? Berätta vad du vet om 

det, samt hur du har lärt dig.  

Vad tror du att de kommer ifrån? Alltså profetens normer och värden.  

Har du gått i skolan, berätta lite om den, var det religiös skola, eller vanlig skola? Trivdes 

du i skolan? 

Följer du islams fem pelare? Berätta hur du gör, och varför du gör det.  

Tror du på Gud?  

Hur är Allah mot homosexuella tror du? 

Har du alltid varit religiös?  

Varför är du religiös?  

Är du syndig för att du är homosexuell? Berätta hur och varför du tror att du begår synd 

eller inte.  

 

Om ja skulle vilja få ytterligare information om din livsstil och sexuell läggning kan 

jag kontakta dig då? 

 


