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Abstract 
Denna studie utgör en motbild till den homogena bild av muslimska kvinnors politiska 

engagemang som görs i både politiska och akademiska kretsar. Man talar ofta om ’den 

muslimska kvinnans’ motgångar och problem, i förhållande till större strukturella fenomen så 

som islamofobi och rasism, men tar inte hänsyn till den mångfald som präglar gruppen 

muslimska kvinnor. Istället för att ge utrymme för muslimska kvinnor att tala om interna och 

externa problem, utgör sig politiska och mediala aktörer till deras representanter, någonting 

som denna studie argumenterar för, reproducerar en slags normativ vithet. Denna normativa 

vithet skapar en lucka i den svenska debatten och en blindhet inför muslimska kvinnors egna 

engagemang och leder ytterligare till ett exkluderande och ensidigt samtal om kvinnors 

rättigheter. Denna kritiska diskursanalys om muslimska feminister i Sverige avser därför att 

visa den heterogenitet som formar deras politiska intressen och de olika motgångar som var 

och en möter i förhållande till den svenska debatten om kvinnors rättigheter.  

Nyckelord: muslimska feminister, islam, feminism, orientalism, postkolonialism, svart 

feminism, Sverige, kritisk diskursanalys  
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1. Inledning 
När man talar om muslimska kvinnor gör man sällan detta i förhållande till kvinnornas egna 

ord. Debatter i media om den muslimska kvinnan förs ofta utifrån ett västligt och sekulärt 

synsätt. Mediala och politiska aktörer ger dessutom ofta sken av att vara representanter och 

talespersoner för muslimska kvinnor, någonting som väckt ett motstånd bland muslimska 

feminister (Who speaks for muslim women? 2013). 

Sedan tidigare har gruppen muslimska feminister varit ett tämligen obemärkt fenomen, 

särskilt i Sverige, men under den senaste tiden har dessa blivit allt mer synliga. Internationella 

röster allierar sig mot stereotyper och fördomar om den muslimska kvinnan och även i 

Sverige börjar de muslimska feministerna att höras och synas som en reaktion på olika 

politiska händelser (Muslim women against femen, 2013, Muslimska feminister, 2013). 

Den dagsaktuella debatten om månggifte är ett exempel på detta. Centerpartiets idéprogram 

föreslog ett införande av månggifte, någonting som stöttades av Feministiskt initiativs 

talesperson Gundrun Schyman. Schyman kommenterade förslaget i en debattartikel, där hon 

skrev att det i ett modernt sekulärt samhälle, var nödvändigt att ge samma stöd till andra 

konstellationer än äktenskapet och till andra samlevnadsformer än det monogama (2013).  

Någon som reagerade på detta var den muslimska feministen Bahareh Mohammadi 

Andersson som kritiserade förslaget för att inte ta hänsyn till dess konsekvenser för 

muslimska kvinnor. Förslaget menade Andersson vara blind för patriarkala strukturer som 

ofta innebär att män tar flera fruar, en situation där många kvinnor far illa (2013).  

Denna synpunkt blev däremot kritiserad av bland annat centerpartiets 

ungdomsförbundsordförande, Hanna Wagenius, som menade att muslimska kvinnor inom 

polygama förhållanden skulle få större juridiska rättigheter och därmed större möjligheter, än 

om lagstiftningen inte fanns (2013). 

Trots att muslimska kvinnor likt Andersson gör sin röst hörd på detta sätt, återtas 

företrädesrätten för muslimska kvinnor av andra feminister och politiska aktörer. Politiska 

förslag så som månggifte, debatteras sålunda i förhållande till ett sekulärt och modernt 

samhälle där religiösa upplevelser och erfarenheter bland andra kvinnor inte spelar en lika stor 

roll. Vad som är intressant är hur man, samtidigt som man debatterar emot den muslimska 

kvinnan, anser sig göra henne en tjänst. Det tycks därför finnas en uppfattning om att det 
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existerar en allmängiltig åsikt kring vad som är kvinnors rättigheter. Någonting som man kan 

anta, osynliggör andra aspekter.  

Den muslimska kvinnan tycks befinna sig i ett politiskt klimat där talet om sina egna 

rättigheter som kvinna verkar vara ett privilegium främst för andra. För att undvika denna 

överlägsna inställning och för att skapa ett mer inkluderande samtal om kvinnors rättigheter 

krävs en öppning för muslimska kvinnor att tala i egenskap av sig själv. Detta inte minst för 

att motverka de stereotypa uppfattningar som finns om muslimska kvinnor som en homogen 

grupp. 

För att istället förstå den heterogenitet som präglar gruppen muslimska kvinnor behöver vi 

introduceras i några av de olika synsätt som utgör denna. Sociologins uppgift är följaktligen 

att synliggöra de dolda aspekter som figurerar i talet om muslimska kvinnor, samt att 

uppmärksamma muslimska kvinnors egna engagemang i debatten om kvinnors rättigheter.  

1.1 Syfte 

Denna studie avser därför att studera muslimska feminister i Sverige och deras egna 

definitioner av vad som är den muslimska kvinnans situation, problem och motgångar. Fokus 

kommer att ligga vid att mer explicit undersöka muslimska feministers uttryck och 

framställningar av aktuella samtalsämnen rörande kvinnors rättigheter, i relation till egna 

uppfattningar och synpunkter om vad som är kvinnors emancipation.  

Följaktligen vill jag ta reda på hur muslimska feminister uppfattar det svenska debattklimatet, 

om det finns problem eller utmaningar med vad som sägs och uttrycks för kvinnors 

rättigheter, samt vilken del i detta man själv har, och om det föreligger några svårigheter eller 

hinder för ens egna delaktighet. 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som kan hjälpa oss att förstå det 

klimat muslimska feminister omges av. Muslimska feministers uppfattning av kvinnorörelsen 

är ett ämne som är svårfunnet bland tidigare forskning, särskilt vad gäller den svenska 

kontexten. Däremot finns det forskning som på en mer abstrakt nivå beskriver muslimska 

kvinnors politiska engagemang, i relation till större strukturella fenomen så som islamofobi 

och rasism.  
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Denna tidigare forskning tillåter oss att lite närmare, utforska de möjligheter som finns för de 

muslimska feministerna, att förmedla sina budskap. Yttermera att reflektera kring vilka 

problem, både praktiska och teoretiska, som den muslimsk feministiska rörelsen står inför. 

Dessa gäller både problem inom den västerländska kvinnorörelsen men också problem som 

dessa möter i samhället generellt. 

2.1 Vad är problemet? 
Med utgångspunkt i en intervju med en kvinna från den muslimsk feministiska rörelsen Al 

Houda, studerar Naima Bouteldja hur muslimska feminister bemöts av den franska 

kvinnorörelsen. Al houda arbetar med att utbilda och stötta muslimska kvinnor i både 

politiska och sociala frågor. Den muslimska respondenten från Al Houda definierar den 

muslimska feminismen som en omläsning av religiösa källor i en slags frigörelse-anda, eller 

som hon själv uttrycker det: 

..we think that there is a need to question classical Islamic law and to re-read our sources in a spirit of 

emancipation. It is our duty as female believers to work to remain faithful to a message that, according to 

us, has been, above all, liberating for women. For us, the Revelation carried an egalitarian and empowering 

message for women and it is our duty to distinguish between contextual readings that, when applied 

through the lens of cultural patriarchy and sexism, pervert the sense of the Revelation, and the readings that 

are faithful to the meaning of the message (Bouteldja, 2009, s. 95). 

 

I intervjun framgår det att man gjort försök att integrera sig med kvinnorörelsen i Frankrike, 

men misslyckats på grund av att dessa inte ansett att de muslimska kvinnorna i Al houda 

besuttit rätt sorts egenskaper. Respondenten talar bland annat om att man ansökt om tillstånd 

att medverka i Village of the Associations, ett arrangemang för feminist- och kvinnorörelser, 

som utgör en serie aktiviteter med debatter, möten och konferenser. Trots att Al houda 

definierar sig själva som en feministisk rörelse, och under flera års tid har ansökt om att få 

delta i evenemanget har de blivit nekade (Bouteldja, 2009). 

Vid ett tillfälle tilläts Al houda medverka i Village of the Associations. Detta ledde däremot 

till att temat för arrangemanget blev huruvida det var möjligt att inkludera muslimska 

feminister i det gemensamma evenemanget. Vidare beskriver hon hur andra deltagare i 

evenemanget bemötte dem med hånfullhet och förakt. Hon bekräftar bland annat att man 

under ett möte ställt frågor till Al houda om hur de skulle kunna bevisa att de var feminister. 

Man hade också påpekat att deras sjalar var stigmatiserande för andra kvinnor och beskyllt 

dem för att vara emot kvinnors rättigheter (Bouteldja, 2009). 

Vad gäller Al houdas kontakt med utomstående, säger respondenten att man efter sådana 

bemötanden haft svårt att få någon respons. Man har ingen support från andra rättsaktivister 
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så som anti-rasistiska- och medborgarrättsrörelser, endast individuella kontakter med personer 

från andra organisationer och sällan något enhälligt stöd från dessa. Däremot påpekar 

respondenten att det finns ett sammarbete med feminister som arbetar med frågor om 

kolonialisering och rasism (Bouteldja, 2009). 

2.1.1 Hinder från kvinnorörelsen 

Trots att den postkolonialistiska feminismen upplevs vara lättare att sammarbeta med för 

kvinnorna i Al Houda, kan uttryck av överlägsenhet gentemot muslimska kvinnor, spåras 

även i texter och böcker av postkoloniala feminister.  

Detta menar Clark Mane som i sin studie om tredje vågens feminism visar hur man inom 

denna rörelse befäster en överlägsen vithet. Den tredje vågens feminism syftar egentligen till 

att inkludera etniska och kulturella olikheter, men Mane argumenterar för att man genom 

retoriska strategier osynliggör, reducerar och förenklar dessa på olika sätt, till förmån för sig 

själv (2012). 

Den tredje vågens feminism kom som ett svar på färgade kvinnors kritik mot feminismen, 

men har endast inkluderat kvinnor av olika kulturer och etniciteter i en ytlig bemärkelse, utan 

att omvärdera sin teoretiska och metodologiska utgångspunkt. De anti-koloniala och 

svartfeministiska tänkarna M. Jacqui Alexander och Chandra Talpade Mohanty menar att det 

inte finns någon fundamental förändring av feminismens kunskapsbas och som därför 

fortsätter att grunda sig i vita medelklassfeministers visioner (Alexander & Mohanty 1997, 

ref. i Mane, 2012, s. 72).  

Denna normativa vithet härskar på ett osynligt sätt, någonting som filosofen Charles Mills 

förklarar som ett slags system av kunskap som bestämmer hur vi ser på och bemöter 

verkligheten. Detta skapar i sin tur en medvetenhet som gynnar vitas intressen vilket gör att 

även en progressiv rörelse som feminism infiltreras av en normativ vithet (Mills 2008, ref. i 

Mane, 2012, s.74). 

Denna vithet formar en diskurs som Mane kallar för structuring grammars of whiteness. Hon 

delar upp denna i fyra olika satser som hon benämner som postrace historical narrative, 

postmodern abstraction, flattening and proliferation of difference, och irreconcilable 

contradiction.  

 

Den första satsen postrace historical narrative handlar om hur färgade kvinnors kritik 

hänvisas till det förflutna. Mane spårar en återkommande strategi bland feminister, av att tala 



5  

 

om denna kritik som ett avslutat kapitel. Den tredje vågens feminism beskrivs i samband med 

detta som det slutgiltiga svaret på problemen som uppmärksammats av färgade kvinnor. På 

detta sätt menar man därför att man gjort upp med problemen och omvandlats enligt den 

svartfeministiska kritiken. Underförstått är den tredje vågen sålunda en mognad och 

expanderad form av färgade kvinnors kritik. Genom att beteckna kritiken som föråldrad i 

relation till den egna, nya och utvecklade feminismen, banar en väg för fortsatt försummande 

av de färgade kvinnornas kritik (Mane, 2012). 

 

Ytterligare nästa sats postmodern abstraction beskriver hur vita feminister använder sig av 

färgade kvinnors teorier för att bekräfta sina egna. Ett vanligt fenomen verkar vara att 

uppmärksamma delar av färgade kvinnors teorier, samtidigt som man utesluter den 

väsentligaste informationen om kolonialism och rasism. På detta sätt försvinner den viktigaste 

kritiken, och färgade kvinnors teorier blir endast till en bekräftelse av vita kvinnors analyser. 

Med andra ord får färgade kvinnors teorier en annan betydelse när de blir använda av vita 

feminister. Hill Collins säger att  

social theories of difference deployed by intellectuals who are privileged within hierarchical power 

relations of race, class, and gender may operate quite differently (2002, ref. i Mane, 2012, s.80) 

 

När färgade kvinnors teorier implementeras genom den vita medelklasskvinnans perspektiv, 

skapas och befästs sålunda maktrelationer där den färgade kvinnan förblir underlägsen. 

Teorierna abstraheras alltså från sin egen historia och sätts i sammanhang och kontexter valda 

av vita feminister (Mane, 2012). 

 

Vidare pekar Mane i den tredje satsen flattening and proliferation of difference på hur 

betydelsen av större skillnader mellan kvinnor så som etnicitet raseras genom att 

uppmärksamma dessa bland mindre skillnader. Ett exempel på detta är ett utdrag ur Jennifer 

Baumgardner och Amy Richards Manifesta: 

I’m a . . .power, postmodern, Girlie, pro-sex, Prada, academic, gender, radical,Marxist, equity, cyber, 

Chicana, cultural, eco, lesbian, Latina, womanist, animal rights, American Indian, Indian, international, 

diva, Jewish, Puerto Rican, working-class, Asian-American, philanthropic, bisexual, transsexual, lipstick, 

punk rock, young, old . . . feminist” (2000, ref. i Mane, 2012, s.82). 

 

Detta gör att faktorer så som etnicitet, klass och sexualitet snarare blir en individuell egenskap 

än någonting bundet till strukturer, vilket ytterligare osynliggör orättvisor som drabbar 

färgade kvinnor. Skillnader uppmärksammas men låts inte stå var och en för sig själva. Detta 

ger dem en ytlig karaktär, vilket istället gör att man fastslår likheten dem emellan. Ett 

exempel på detta är ett citat från Leslie Heywood och Jennifer Drakes som säger att: 
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Young feminists who grew up with equity feminism, got gender feminism in college, along with 

poststructuralism, and are now hard at work on a feminism that strategically combines elements of these 

feminisms, along with black feminism, women-of-color feminism, working-class feminism, pro-sex 

feminism, and so on..(1997, ref. i Mane, 2012, s.82).  

 

Sådana kombinerade listor av olika feminismer ger en bild av likheter snarare än olikheter. 

Trots att detta kan vara i syfte att visa på en diversitet bland kvinnor kan effekten bli att man 

planar ut viktiga skillnader (Mane, 2012). 

 

På ett liknande sätt lämnas ofta olika perspektiv inom kvinnorörelsen orörda utan att 

konfronteras. Detta beskriver Mane i den fjärde satsen irreconcilable contradiction. För att 

illustrera detta hänvisar hon till ytterligare ett citat från Heywood och Drake: 

We know that what oppresses me may not oppress you, that what oppresses you might be something that I 

participate in, and that what oppresses me might be something that you participate in. Even as different 

strains of feminism and activism sometimes directly contradict each other, they are all part of our third 

wave lives, our thinking, and our praxes (1997, ref. i Mane, 2012, s.87). 

 

Vad man kan förstå utifrån detta är att olikheter bland kvinnor kan vara i direkt motsättning 

med varandra, men att dessa trots allt befinner sig under ett gemensamt tak. Underförstått är 

att dessa olikheter ska tolereras eller närmare bestämt ignoreras. Färgade kvinnors kritik kan 

inkluderas men behöver således inte tas itu med eller bemötas. Detta lämnar problem olösta 

och istället för att hjälpa färgade kvinnor bidrar det endast till deras marginalisering (Mane, 

2012). 

 

2.1.2 Hinder från samhället 

Manes diskursiva analys av den tredje vågens feminism, beskriver sålunda ett system av 

kunskap som reproduceras av den vita medelklasskvinnan. Detta försvårar för kvinnor av 

andra etniciteter och kulturer att förmedla sitt budskap. Ytterligare någonting som försvårar 

situationen för dessa kvinnor är stereotypa bilder i samhället, om muslimer och muslimska 

kvinnor, vilka leder till att muslimska kvinnors strid för rättigheter blockeras (Afshar, 2008).  

Ofta är de muslimska kvinnorna måltavlor för rasistiska och islam-fientliga uttalanden. Bland 

annat Journalisten och politikern Polly Toynbee uttrycker i The guardian att islam definierar 

sig själv ’through disgust for women’s bodies’ och att slöjorna som kvinnorna bär är 

’designed to stifle’. Ytterligare ett exempel på hur muslimer framställs är ett utdrag ur The 

daily express från 1995 skrivet av politikern Kilroy-Silk. 

Muslims everywhere behave with equal savagery. They behead criminals, stone to death female - only 

female - adulteresses, throw acid in the faces of women who refuse to wear the chador, mutilate the 

genitals of young girls and ritually abuse animals . . . they are backward and evil, and if it is being racist to 

say so then I must be and happy and proud to be so.(Afshar, 2008 s.420). 
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Detta menar Haleh Afshar vara ett återkommande exempel på hur man definierar den 

muslimska kvinnan som en symbol för den påstådda barbarism som härskar inom islam. 

Dessa uttalanden förmedlar nämligen en bild av den muslimska kvinnan som förtryckt och i 

behov av hjälp. Vidare menar hon att man genom att göra dessa kvinnor till ett objekt för 

medlidande, sluter möjligheterna för dessa att engagera sig för sina egna rättigheter. 

Muslimska kvinnors politiska kamp involverar nämligen ofta valet att bära slöja som ett slags 

motarbetande av rasistiska, anti-muslimska och stereotypa uppfattningar, men också som ett 

sätt att demonstrera för den fria viljan. Afshar hänvisar bland annat till Fareena Alam som är 

redaktör för en av Europas ledande muslimska tidningar. 

Modesty is only one of many reasons why a woman wears a scarf. It can be a very political choice too. I 

began wearing it at the age of 21,against the wishes of my family, while serving as president of the United 

Nations Students’ Association at university. I wanted to assert my identity and counter common 

stereotypes about Muslim women. A woman who wears a hijab can be active and engaged,educated and 

professional. . . . Does this democratic society have any room for a British-Muslim woman like me who 

chooses to wear the hijab on my own terms?(s.421). 

 

Vad som framgår i detta exempel är att muslimska kvinnor ofta använder sin religion 

strategiskt i den politiska striden. Att försöka rädda den muslimska kvinnan från sin egen tro 

är sålunda att beröva henne, hennes medel för sina egna rättigheter. Afshar menar att 

feminister är oinformerade om detta och att man behöver öppna ögonen för muslimska 

kvinnors kamp, och den mångfald som präglar deras sätt att kämpa mot både anti-muslimska 

och kvinnofientliga aktörer (2008). 

2.1.2 Hämmande räddningsnarrativ 

Vad innebär det då att man producerar stereotyper om den muslimska kvinnan i media? 

Elisabeth Klaus och Susanne Kassel menar att det kan resultera i direkta politiska beslut. I sin 

studie om hur man legitimerar militära handlingar genom media visar de hur framställningen 

av slöjan har påverkat uppfattningar om krigsföring mot Afghanistan (2005). 

Vad som produceras i media dominerar sålunda människors sätt att tolka och bemöta olika 

företeelser. Detta leder till att framställningar av muslimska kvinnor i media faktiskt kan 

skapa ett klimat som bekräftar och stöttar politiska bestämmelser. Man exemplifierar bland 

annat genom utdrag från tidningar som åsyftar att sprida bilder av militära insatser som en 

hjälpande hand för kvinnor under kulturella och religiösa förtryck. I dessa har man bland 

annat illustrerat den befriade muslimska kvinnan med bilder på kvinnor som tar av sig slöjan 

(Klaus & Kassel, 2005). 
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Denna typ av legitimerande av politiska bestämmanden involverar någonting som Sarah 

Bracke kallar för räddningsnarrativ. Hon menar att islamfientlighet berättigas genom att 

förklara muslimska kvinnors behov av undsättning. Kvinnors rättigheter används med andra 

ord på ett strategiskt sätt i anti-muslimska syften. Bracke beskriver hur räddningsnarrativet 

rörande muslimska kvinnor därför kan förstås i relation till nationalism och kolonialism. I 

förhållande till detta menar hon att feminister ofta blir indragna i nationalistisk och 

kolonialistisk politik i deras arbete för kvinnors rättigheter (2012). 

Den moderna feministiska debatten kan därför ses som en omstöpning av den tidigare 

kvinnorörelsen i Europa, som under 1900-talet vilade på visioner om en rasmässig 

suveränitet. Kvinnorörelsen genomsyrades av kolonialismen och försvaret av kvinnors 

rättigheter innebar ofta att bilda och civilisera den kolonialiserade kvinnan enligt 

västerländska värderingar. Någonting som skulle rädda henne från den egna kulturens 

nederlag (Bracke, 2012). 

Brackes studie centrerar sig kring det politiska klimatet i Nederländerna där hon menar att 

både kvinnofrågan och homosexuellas rättigheter blivit en viktig indikator på vem som får 

vara del av det nederländska samhället. Feministiska och queera idéer beskrivs som redan 

fundamentala delar i vardagen, och i den nederländska kulturen, vilket gör den nuvarande 

utmaningen till att bibehålla kvinnor och homosexuellas rättigheter. Någonting som riktar 

blåslampan mot islam (2012). 

Detta räddningsnarrativ har däremot bytt fokus från att ’rädda kvinnor’ till att ’rädda 

homosexuella’. Jasbir Puar kallar det nya fenomenet för homonationalism, vilket syftar på 

relationen mellan nationen och icke-normativa sexualiteter. Närmare bestämt handlar det om 

att inkludera homosexuellas rättigheter som en del i vad som definierar nationen, för att 

berättiga en segregation och icke-kvalificering av andra etniciteter och kulturer. Inkluderandet 

av homosexuellas rättigheter tillåter sålunda ett exkluderande av främst islam och dess 

påstådda misogyna och homofoba kultur (Bracke, 2012). 

På samma sätt talar Gloria Wekker om en slags homonostalgi som åsyftar påståenden om att 

islam hotar en redan befintlig rättvisa för homosexuella i samhället.  Det påstådda minnet eller 

nostalgin av en förfluten frihet för homosexuella, pekar sålunda ut islam som hotet och 

katalysatorn för att sådana frihetliga förhållanden raseras (Bracke, 2012). 
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2.1.3 Dilemmat mellan religion och feminism 

Ytterligare någon som talar om räddningsnarrativet rörande muslimska kvinnor är Christina 

Ho som menar att detta leder till att muslimska kvinnor får svårare att tala om interna 

problem, då man riskerar att ge bränsle till den antimuslimska debatten (2007).  

Ho hänvisar till Cronulla riots år 2005, där australienare protesterade mot att libaneser 

använde deras strand Cronulla beach. Detta resulterade i en våldsam reaktion från libanesiska 

män som både vandaliserade och förgrep sig på kvinnor. Händelsen följdes av kommentarer 

från både privatpersoner och politiker som menade att protesten hade sin bakgrund i att 

österländska män under en längre period hade våldförts sig på ’deras kvinnor’ och att de drevs 

av en ’anti-female attitude’ (2007). 

Sättet att tala om våldtäktsmännen som av en speciell karaktär på grund av sitt österländska 

ursprung gjorde det inte endast till ett brott mot kvinnor, utan ett brott mot Australien och dess 

grundläggande värderingar. Kvinnors rättigheter fungerar med andra ord som en symbol för 

landets sårbarhet gentemot extremism och främmande värderingar. Den feministiska 

författaren Anne McClintock menar att kvinnor blivit ’symbolic bearers of the nation’. 

Någonting som går att koppla till ett större sammanhang av kriget mot terrorn. Kvinnor har 

nämligen fungerat som en symbol i både historiska och samtida krigsstrategier där militära 

ingripanden ofta benämnts som en strid för kvinnan (McClintock, 1995, ref. i Ho, 2007, 

s.295). 

Denna demonisering av islam underminerar muslimska kvinnors möjligheter att delta i den 

offentliga debatten. Då dessa å ena sidan utgör en del i den kultur som utmålas som misogyn 

och å andra sidan är en symbol för striden mot islam, försvårar deras egen identitet som 

muslim och som kvinna, möjligheterna att uttala sig.  

 

De muslimska kvinnorna befinner sig sålunda i ett slags dubbelt förtryck, då de möter rasism 

från majoritetssamhället men också manlig dominans och sexism inom den egna 

gemenskapen. Att tala om interna problem riskerar därför att gynna negativa stereotyper om 

muslimer i samhället, samtidigt som man riskerar att bli klassificerad som en förrädare av den 

egna kulturen (Ho, 2007). 

 

De islamfientliga stereotyperna är alltså inte den muslimska kvinnans enda motgång. I den 

muslimska kulturen finns män på högt uppsatta positioner som ofta ses som representanter för 

den muslimska gemenskapen. Uttalanden från sådana personer anses därför spegla även andra 
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muslimers värderingar och åsikter. Ett exempel på detta är den muslimska prästen Sheikh Taj 

Aldin al-Hilaly i Australien som jämförde lättklädda kvinnor med ”uncovered meat” som han 

menade, drog till sig uppmärksamheten från våldtäktsmän (Ho, 2007). 

 

Uttalandet från Sheikh ledde till att muslimer hamnade under attack från det västerländska 

samhället. Vissa muslimer försökte försvara uttalandet, medan andra förkastade det. I 

dilemmat om att försvara sin religion mot att försvara kvinnors rättigheter förlorades däremot 

den viktiga diskussionen om våldsutsatta kvinnor. På samma sätt menar Ho att muslimska 

kvinnors deltagande för sina egna och andra kvinnors rättigheter blockeras, från två håll – 

genom Västs stereotypa framställningar av muslimer som barbariska och sexistiska och den 

sexism som de facto existerar inom den muslimska kulturen (2007). 

3. Teori 
Som vi kan förstå utifrån dessa studier benämns inte kvinnorna som muslimska feminister, 

utan snarare som muslimska kvinnor som agerar för kvinnorättsfrågor. Termen muslimska 

feminister förefaller därför inte vara vanligt förekommande, vilket bekräftar behovet av att 

studera detta. Bland annat för att fästa fokuset vid just det politiska engagemanget och mer 

specifikt vilka frågor som präglar detta. 

Ytterligare beskrivs den muslimska kvinnans engagemang vara blockerad på olika sätt och av 

olika aktörer. Ett gemensamt sätt att tala om detta politiska engagemang är som ’den 

muslimska kvinnans’ vilket lyfter fram deras politiska insatser som homogena. Jag 

argumenterar för att det finns en variation bland dessa, som är viktiga att ta hänsyn till för att 

göra en rättvis bedömning av deras situation i förhållande till den omgivande kontexten.  

Man kan nämligen tänka sig att olikheter bland muslimska kvinnors politiska agendor har 

betydelse för vilka problem de står inför och framförallt vad de uppfattar som sina och andra 

muslimska kvinnors problem. Att tala om ’den muslimska kvinnans’ politiska kamp, är alltså 

inte fruktbart när muslimska kvinnor inte upplever gemensamma problem.  

För att öppna en dialog kring muslimska kvinnors möjligheter och motgångar i den politiska 

debatten krävs det en mer ingående och nyanserad analys. För att göra detta använder jag 

några gemensamma teoretiska ingångar till den tidigare forskningen som presenterades ovan. 

Några av dessa har figurerat som vaga antydningar medan andra mer explicit redogjorts för. 

Det handlar främst om postkoloniala idéer, och mer specifikt om subalterna kvinnors 
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talutrymmen, om hur orientalistiska idéer och en västlig överlägsenhet präglar dessa kvinnors 

möjligheter att tala.  

3.1 Orientalism 
Av naturliga skäl har sådana teorier en ganska lång historisk bakgrund då kolonialiseringen 

började redan under slutet av 1400-talet. Då denna studie inte rymmer en historisk 

redovisning av detta kan man istället fråga sig vad dessa historiska skeenden har för betydelse 

än idag? 

Edward Said menar att kolonialismen är en historia som upprepar sig, om än i fördunklade 

former. Trots att länder har avkolonialiserats och Väst gjort reträtt, finns en attityd och ett sätt 

att tänka som gör att vår historiskt överlägsna position reproduceras. Denna västliga typ av 

förhållningssätt är vad Said kallar för Orientalism (1978/2008). 

Orientalismen byggdes upp via en relation mellan öst och mer specifikt Storbritannien och 

Frankrike. Orientalismen utvecklades genom å ena sidan dessa länders direkta ockupation av 

öst, å andra sidan genom yttringar och auktorativa beskrivningar via poetiska, politiska och 

akademiska  former. På detta sätt har den överlägsna inställningen gentemot öst utvecklats via 

både praktiska och teoretiska maktförhållanden. Däremot menar Said, att dessa; idéer och 

praktiker har en nära sammanslutning med varandra på det viset att idéer rättfärdigar praktiska 

insatser och tvärtom att praktiska skeenden ger upphov till idéer (1978/2008). 

Said menar exempelvis att kolonialiseringen rättfärdigats genom yttranden, vilka ofta beskrev 

orientalen som en icke rationell och - intelektuell varelse som karaktäriserades av ett 

barbariskt och ocivilicerat uppförande. Denna typ av idéer härledde vidare en 

myndihetsställning gentemot dessa då man ansåg att Väst hade som uppgift att ta hand om, 

hjälpa och upplysa de mindre utvecklade orientalerna. Kolonialadministratören Evelyn Baring 

Cromer uttryckte bland annat att frågor om orientalerna skulle avgöras i ’ljuset av 

västerländsk kunskap’ och i relation till vad som ansågs vara bäst ’för den underordnade 

rasen’. Ockupationen av Egypten berättigades med motiveringen att orientalerna behövde 

ockupationsmakten, då dessa inte var civilicerade nog att upprätthålla ett självstyre (Said, 

1978/2008). 

Hur ska vi då närma oss detta fenomen idag? Said menar att orientalismen bör betraktas och 

undersökas som en diskurs. Som en ’enorm systematisk disciplin’ som innefattar ett 

producerande av orienten genom politiska, militära, sociologiska, ideologiska, vetenskapliga 
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och konsnärliga metoder, vilka uppstått under tiden efter upplysningen och brukats främst av 

stormakter. Vad som skett under den moderna eran är en skiftning i länders maktpositioner, 

någonting som lett till att den traditionella europeiska orientalismen övertagits av förenta 

staterna. I och med detta maktbyte förändras också den orientalistiska diskursen, då nya 

intressen uppkommit (Said, 1978/2008). 

I samband med förenta staternas ökade oljeintresse omformuleras bilden av orientalen. 

Plötsligt karaktäriseras denna som en ondsint arab och som ett hot mot den demokratiska 

världen, eller snarare, menar Said, mot det ekonomiska intresset. Den nya orientalen är 

muslim och beskrivs som ’blodtörstig’ och ohederlig, med en agenda att ta över världen. 

Dessutom karaktäriseras araben av en kvinnoföraktande attityd som sätter både västerländska 

kvinnor och särskilt muslimska kvinnor i fara. De arabiska kvinnorna beskrivs som mannens 

egendom och tillskrivs passiva och underlägsna karaktärer (Said, 1978/2008). 

Dessa myter fungerar som motsatsförhållande till och bekräftande av Västs moraliska dygd. 

För att bibehålla bilden av Väst som demokratins och rättvisans förkämpe behöver därför 

denna motbild reproduceras. Detta görs bland annat genom att framställa en homogen bild av 

araben och på det viset säkerställa att alla betraktas med samma avsky (Said, 1978/2008). 

Denna systematiska framställning av öst fungerar genom ett ’nätverk av intressen’ som finns i 

bakgrunden för vårat tal om orienten. Även om detta inte allsmäktigt bestämmer vad vi tycker 

och tänker om Öst; så integreras och formuleras talet om öst, via denna systematik. Någonting 

som Said förklarar genom att hänvisa till Foucault och hans teorier om diskurser, som innebär 

att talet och språket skapar vår objektiva och subjektiva verklighet (1978/2008). 

3.2 Talet och ägandemakten 
Denna typ av inställning som bemästrar våra tankegångar och våra uttryck, lämnar inget 

utrymme för Öst att tala i egenskap av sig själv. Detta leder till Gayatri Spivaks fråga om 

dessa överhuvudtaget kan tala? I ett kapitel med titeln Can the subaltern speak? 

problematiserar Spivak framstående akademiker och intellektuellas försök att presentera de 

underordnades ’egna röst’ och menar att dessa försök egentligen går hand i hand med det 

koloniala projektet av att främja sig själv. Västliga intellektuella gör sålunda ett felaktigt 

antagande om sin egen transpararens i sin studie av de underordnade (Spivak, 1995). 

Spivak använder exempel så som Marx, Deleuze och Foucault när hon beskriver detta. Hon 

menar att det finns en tanke hos dessa om att underordnade kan göra revolt och stå upp för sig 
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själv om möjlighet ges. Trots att intentionerna är välvilliga, menar Spivak att det finns 

konsekvenser av att försöka föra någon annans talan. Dessutom menar hon att dessa teoretiker 

har en tendens att konstruera underordnade som en homogen grupp, så som exempelvis Marx 

tes om proletariatet. Sådana förklaringar underminerar vetskapen om de heterogena 

förhållanden som faktiskt finns bland människor (1995). 

Spivak konstaterar därför att de kolonialiserade och förtryckta av det västerländska väldet inte 

har någon röst i relation till denna typ av inställning. Det är nämligen inte en fråga om de 

underlägsna kan tala utan snarare om de har makten att göra det. Spivaks slutsats är därför att 

de underlägsna inte kan tala, så länge någon annan försöker att representera dem. Att bli 

representerad av västerländska intellektuella är nämligen inte att tala för sig själv, utan snarare 

att på sin höjd, besvara frågor utifrån någon annans världsbild (1995). 

Samtidigt menar Spivak att kvinnors position är extra problematisk. Denna position menar 

hon vara klämd mellan å ena sidan patriarkatet å den andra imperialism. Detta innebär enklare 

sagt en ställning mellan ens interna och externa relationer, till män inom den egna gruppen 

och män utom den egna gruppen; som tillintetgör möjligheten för kvinnor att tala. Någonting 

som hon benämner som ’white men are saving brown women from brown men’ (1995). 

För att förklara detta uttryck hänvisar Spivak bland annat till den hinduiska traditonen av 

änkebränning, nämligen att kvinnor bränner sig på bål tillsammans med sin döde make. 

Denna företeelse kritiseras av den vita mannen som någonting barbariskt och som måste 

avskaffas, medan den försvaras av den bruna mannen som en handling för kvinnans 

gudfruktighet. Kvinnor som faktiskt är de som blir offrade eller offrar sig på bålet kommer 

däremot inte till tals och kvinnors åsikter i frågan uppmärksammas inte. På detta sätt avser 

Spivaks uttryck inte endast vita mäns talan för bruna kvinnor, utan även de bruna männens 

talan för ’deras’ kvinnor (1995). 

3.3 Kvinnorörelsens utmaningar 
Hur undviker man då denna överlägsna position om man vill närma sig de underordnade 

kvinnorna? bell hooks, menar att dessa frågor är en av kvinnorörelsens stora utmaningar. I 

hennes bok Feminist theory, from margin to center problematiserar hon utvecklandet av 

kvinnorörelsen, som hon menar har vuxit fram i de vita medelklasskvinnornas intressen. 

Genom att endast bemöta dessa kvinnors behov och viljor har feminismen blivit ett 

privilegium för den vita medelklassen. Detta gör att teorier och strategier är förmedlade för 

sammanhang och situationer upplevda av dessa kvinnor. På grund av detta består feminismen 
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av en central grupp kvinnor bestående av vita medelklasskvinnor medan andra rasifierade och 

klassmässigt underordnade kvinnor befinner sig i pereferin. Utmaningen är följaktligen som 

titeln säger, att föra marginaliserade kvinnor från pereferin till centrum (hooks, 2000). 

Med orsak av att kvinnors emancipation har representerats av priviligerade kvinnor och deras 

intressen för ekonomiska och sociala framgångar, vill däremot många andra kvinnor inte 

förknippa sig med feminism (hooks, 2000). 

Vad som leder till denna polarisering är bland annat en dominerande syn på vad feminismen 

är och hur den ska definieras. hooks menar att utvecklingen av kvinnokampen har präglats av 

en slags hysterisk manifestation och en ilska där militanta feminister stått i förgrunden. 

Fokuset bland dessa har varit att påvisa den manliga dominansen och att deklarera kvinnors 

rättigheter framför mannens. Någonting som hooks menar har fått kvinnorörelsen att framstå 

som ett krig mellan könen (2000). 

Denna intensitet har prioriterats före prestationer vad gäller att faktiskt skapa förståelse för 

vad man avser att kämpa för. Kampen för kvinnors rättigheter har istället förts med 

antagandet att deras principer varit unversiella och därför inte krävt någon vidare dialog 

(hooks, 2000). 

Man har däremot gjort försök att inkludera allmänheten, men detta har sällan inneburit ett 

accepterande av oliktänkande. Det har snarare handlat om att övertyga andra. I relation till 

detta har marginaliserade kvinnor endast använts för att validera vita kvinnors teorier. 

Kvinnorörelsen har sålunda inkluderat kvinnor av andra etniska och kulturella bakgrunder, 

men under förutsättningen att de är tysta, och passivt accepterar deras teorier (hooks, 2000). 

Följaktligen har detta lett till att kvinnorörelsen framstått som endast relevant för de som ingår 

i organisationen, med andra ord som en kamp för vita medelklasskvinnor.  

En annan betydande faktor som resulterat i att marginaliserade kvinnor inte velat förknippa 

sig med feminismen är den ringa förståelse bland feminister för variationer så som klass och 

etnicitet. Feminismen talar bland annat om familjen som en fångenskap för kvinnor, och antar 

därför att även marginaliserade kvinnor lever under samma förhållanden. I Homeplace – a site 

for resistance beskriver hooks den trygghet som hemmet och familjen innebär för svarta 

kvinnor. Utifrån egna erfarenheter berättar hon om rädslan inför det vita samhället och 

känslan av säkerhet och möjlighet som familjen därför utgör i förhållande till detta (2001). 
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En av de största problemen med feminismen är sålunda att den inte är applicerbar på en 

mångfald av situationer.  Orsaken till att kvinnorörelsen är så enformig är att den tenderar att 

skapa alternativ till verkligheten istället för att hantera tillvaron så som den ser ut. 

Kvinnorörelsen görs med andra ord till en slags subkultur, någonting som hooks kallar för en 

’woman-centered world’, ett alternativt rum som inte förenar sig med den allmänna tillvaron 

och därför inte heller kvinnors olika livssituationer. När samhället har upplevts som misogyn 

och ojämställd har feminismen således skapat alternativa utrymmen, snarare än att använda 

feministiska teorier på plats och i befintliga situationer (hooks, 2000).  

Det existerar med andra ord en blindhet inför att kvinnor befinner sig i olika situationer, 

består av olika klasser, olika etniciteter, synsätt och religiositeter, som inte alla kan eller vill 

överge för att ansluta sig till feminismens alternativa rum (hooks, 2000). 

Ytterligare ett problem är att man ofta fokuserar på enskilda former av förtryck och sällan 

kombinerar underordnande faktorer så som klass, kön och etnicitet. På samma sätt som 

feminister fokuserar på orättvisor mellan könen och utesluter den rasistiska formen av 

förtryck, kämpar andra aktörer mot rasism, utan att ta hänsyn till kön. En kamp med ett sådant 

enkelriktat fokus menar hooks begränsa sig själv då det inte leder till några revolutionerande 

förändringar. Att exempelvis tala om sexism utan att lägga märke till den situation kvinnor 

också befinner sig i på grund av deras etnicitet och klass, underminerar den politiska stridens 

kapacitet och styrka (2000). 

I samband med detta finns det en liknande problematik vad gäller att kalla sig för feminist. Då 

feminismen förknippas med vissa typer av principer och levnadssätt betyder detta att 

feminsmen är att vara någonting snarare än att vilja någonting. Detta är någonting som på ett 

ytterligare sätt föranleder marginaliserade kvinnors utanförskap i kampen för kvinnors 

rättigheter. Istället förespråkar hooks att feminismen ska ses som ett verktyg som man 

använder utifrån ens egna viljor och förutsättningar. Istället för att kalla sig själv feminist, bör 

detta också ersättas med att ’förespråka feminism’ vilket drar uppmärksamheten från 

stereotyper kring feministiska identiteter, någonting som gör feminismen tillgänglig för alla 

(2000).   

4. Metod  
För att studera muslimska feminister i Sverige kommer jag att använda mig av en kritisk 

diskursanalys utifrån delar av Faircloughs tredimensionella modell. Denna är en 
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sammansättning av både praktiska tillvägagångssätt såväl som teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter. Faicloughs metod vilar sålunda på vissa ontologiska och teoretiska 

antaganden, som därför kommer att presenteras tillsammans med de olika dimensionerna i 

modellen. 

En viktig premiss i den kritiska diskursanalysen är att den har en transformativ agenda och 

syftar till att öppna möjligheter till förändring. Fairclough menar att språket är fångat i 

samhällets maktförhållanden, vilket ges uttryck i  vad han kallar för ’common-sense 

assumptions’. Dessa behöver därför upptäckas och skapas en medvetenhet om, för att kunna 

förändras till förmån för de som befinner sig i förtryckta och underlägsna positioner (1992). 

Den kritiska diskursanalysen syftar därför till att uppmärksamma maktförhållanden genom att 

undersöka relationen mellan diskurser och den sociala och kulturella strukturen i samhället. 

Vidare har den som avsikt att studera hur dessa diskurser både formar och formas av 

maktrelationer och intressekonflikter. Fairclough beskriver syftet med den kritiska 

diskursanalysen som följande: 

...to systematically explore often opaque relationships of causality and determination between (a) 

discursive practises, events and texts, and (b) wider social and cultural structures, relations and processes to 

investigate how such practices, events and texts arise of and are ideologically shaped by relations of power 

and struggles over power(1992, s.132). 

Fairclough menar sålunda att diskurser både är konstruerande för och konstruerad av den 

sociala strukturen. Han hänvisar bland annat till Foucaults diskursteori, som menar att 

diskurser skapar den subjektiva och objektiva verkligheten. Detta innebär att diskurser 

konstruerar människors sätt att tänka och agera. Samtidigt menar Fairclough att diskurserna 

manifesteras eller befästs genom människors handlingar, vilket skapar en växelverkande 

relation mellan diskurs och social struktur (1992). 

Vidare beskriver Fairclough denna växelverkan som att diskurser konstruerar, representerar 

och definierar verkligheten, medan individer på oförutsägbara sätt implementerar diskurser i 

deras uttryck för sina önskningar och intentioner. Med andra ord använder vi oss av redan 

existerande diskurser när vi agerar. Och på detta sätt sker en ömsesidig påverkan mellan 

diskurs och social struktur (1992). 

4.1 Material & Urval 
Fairclough definierar diskurs som både talat och skrivet språk. I denna uppsats kommer jag att 

fokusera främst på det skrivna språket i texter publicerade av muslimska feminister. Detta av 

orsaken att de skrivna orden är mer framträdande än de talade då muslimska feminister i 
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större utsträckning är aktiva via den virtuella världen. Det finns sålunda ett stort utbud av text, 

i och med att en stor del av den politiska debatten sker genom internet, särskilt när det gäller 

alternativa åsikter och uppfattningar (Fairclough, 1992). 

Det finns inte heller någon sammanslutning av muslimska feminister i Sverige, och deras 

politiska engagemang baserar sig främst på individuell opinionsbildning via bloggar och 

artiklar. Internet som verktyg för att granska muslimska feminister, faller sig därför tämligen 

naturlig. 

De texter som jag använder mig av har jag därför funnit via individuella fokuspersoner. När 

jag valt ut texter har jag därför börjat på en väldigt abstrakt nivå, som inneburit att hitta dessa 

personer. Ett vanligt utfall har varit att jag funnit muslimska feminister genom andra 

muslimska feminister, det vill säga att vissa fokuspersoner blivit hänvisade till genom andra. 

Sådana utfall har ofta visat på allianser eller grupperingar bland muslimska feminister.  

Därefter har jag genom en översiktligare granskning bekantat mig med dessa muslimska 

feministers författande. I detta arbete har jag låtit syftet fungera som en sorteringsapparat. 

Texter skrivna av muslimska feminister har därför valts utifrån deras fokus på den svenska 

debattens utformning vad gäller kvinnors rättigheter. Givet är därför att texter som inte berört 

detta ämne valts bort. De texter som jag använder avser därför inte att utgöra en generell 

representation av muslimska feminister. Därför är det också av ytterligare vikt att tydliggöra 

att studien ämnar att exemplifiera muslimska feministers politiska engagemang snarare än att 

generalisera. 

Utifrån samtalet kring månggifte som jag stöter på via Svt:s debatt hittar jag Bahareh 

Mohammadi Andersson som är en av de medverkande och som blir första fokuspersonen i 

mitt arbete. Ytterligare refererar hon i sina texter till min andra fokusperson  Hanna Gadban. 

Dessa beskriver jag, utgör en form av allians eller sammanslutning. 

Till en början hade jag en idé eller snarare en föraning om att gruppen muslimska feminister 

var ett växande fenomen, åtminstone internationellt. Jag har sedan tidigare följt muslimska 

feministgrupper via facebook och har under en tid sökt en liknande svensk gemenskap. Under 

loppet av mitt arbete finner jag Muslimska feminister, en svensk facebook sida. Jag tar därför 

kontakt med ansvarig person bakom denna sida, Sarah Delshad och ber om referenser till 

andra texter. Hon hänvisar mig till sin egen blogg, vilken också kommit att utgöra en del i 
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materialet. Delshad blir sålunda nästa fokusperson som tillsammans med hennes facebooksida 

Muslimska feminister bildar ytterligare en gruppering i materialet. 

Medan jag följer Muslimska feminister på facebook uppmärksammas ett event från Malmö 

Högskola där det anordnas en paneldebatt med olika framstående debattörer och skribenter. 

Då temat för paneldebatten är kvinnorättsfrågor i förhållande till muslimska kvinnors egna 

tankar, undersöker jag vidare vilka dessa debattörer och skribenter är. Bland dessa hittar jag 

Fazeela Selberg Zaib, en muslimsk feminist som både bloggar och i övrigt ofta figurerar i 

mediala sammanhang. På grund av att Fazeelas texter varit svåra att koppla till syftet är det 

först med orsak av hennes medverkande i senare intervjuer där talet om det svenska 

debattklimatet tas upp, som hon blir till den tredje fokuspersonen.  

Material från dessa personer produceras sedan med orsak av olika händelser, uttalanden och 

företeelser i den politiska kontexten. På grund av att vissa debatter blivit väldigt omfattande 

har jag ytterligare fått göra ett mindre urval av texter som fungerat som ’startpunkter’. Utifrån 

dessa har jag sedan använt ett antal refererade texter som styrker och underlättar tolkningen 

av de texter som stått i centrum.  

Sammantaget utgörs materialet av 19 texter, en facebooksida och två videos, som jag hänvisar 

till i referenserna. Fem texter tillsammans med facebooksidan utgör mina startpunkter. Dessa 

har jag gjort detaljerade analyser av. Ytterligare tio texter och två videos har på något sätt haft 

en relation till dessa och därför fungerat som understöd i analysen. Till sist har jag fyra texter 

som jag använt för att analysera texternas distribution och konsumtion.  

4.2 Etiska överväganden & metodologiska problem 

Då mitt material utgörs av offentliga texter som självmant producerats och publicerats för 

allmän beskådning använder jag inga särskilda åtgärder för att anonymisera författarna. 

Däremot finns vissa etiska överväganden att göra i relation till den teoretiska utgångspunkten 

för denna studie. Nämligen att lämna företräde till de subalterna kvinnorna, i detta fall 

muslimska feminister.  

Man kan ifrågasätta huruvida det är fruktbart att med en teoretisk bakgrund som talar om 

problematiken med att försöka representera subalterna röster, göra en studie för att höja 

muslimska feministers röst. Ytterligare kan man undra om det med denna bakgrund är etiskt 

riktigt att försöka uppmärksamma en form av diskurs, den muslimsk feministiska, genom och 

i erfarenhet av den diskurs jag själv tillhör, nämligen den vetenskapliga. Är det inte detta 
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studien avser att bekämpa? Orientalism fungerar ju i huvudsak genom västerländska 

diskursiva praktiker och kanske särskilt genom vetenskapliga sådana. 

Att frångå detta problem kan vara svårt, då man egentligen riskerar att reproducera en 

västerländsk och överlägsen diskurs bara genom att tillhöra den. För att frångå detta problem 

argumenterar jag för att det är viktigt att erkänna och synliggöra sin egen position och 

framförallt att diskutera problematiken med att försöka representera utsatta grupper. Att det 

finns en tradition och en historia där vetenskapen gett vissa mer makt än andra behöver 

däremot inte utesluta vetenskapliga angreppssätt till sociala fenomen. Det behöver inte heller 

innebära att strategier för att bryta denna tradition härrör utomvetenskapliga diskurser. Sådana 

försök argumenterar jag, likaväl kunna komma inifrån, och det är där min studie tar vid.  

Att bekänna mig själv som sociolog och att erkänna min egen historia är en del i processen 

mot förändring. Då sociologins självaste essens är att tala för människor och om människor 

samt de sociala processer som dessa ingår i, krävs ett metodologiskt angreppssätt som 

undviker den överlägsenhet som faktiskt präglar dess existens. Kan man då ens tala för 

människor utan att ytterligare bekräfta sin överordning? Jag menar att det snarare är en fråga 

om hur man studerar människor snarare än om man bör göra det.  

Så hur studerar jag muslimska feminister utan att överta ordet eller främja och reproducera 

denna historiska överlägsenhet? Ett försök att undvika detta har bland annat varit att studera 

befintliga texter. Detta överrensstämmer med min teoretiska ingång om att överlåta ordet till 

marginaliserade röster. Förvisso kommer jag att göra egna tolkningar av texterna och 

självfallet har jag en egen ingång till texterna, men min analys görs utifrån ett material som 

jag inte haft möjlighet att påverka. 

Däremot kvarstår problemet med att jag som sociolog och som utomstående uppmärksammar 

det skrivna ordet i samband med teorier och metodologiska utgånspunkter som muslimska 

feminister inte själva haft möjlighet att bekgräfta eller avfärda. Jag vill därför vara tydlig med 

att resultaten är en tolkning som inte behöver överrensstämma med muslimska feministers. 

Yttermera vill jag klargöra att avsikten inte är att måla upp en objektiv bild av muslimska 

feminister utan snarare att åskådliggöra variationen som kan finnas bland dessa i deras 

opinionsbildande. Sättet varpå mitt material positionerar sig är sålunda grundat i det syfte och 

urval jag valt att göra, och fungerar inte som någon kartläggning av muslimska feminister i 

Sverige.  
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Det finns sålunda problem med att framställa någon annans text i egna sammanhang, 

någonting som vi märkt inte minst i Manes studie om tredje vågens feminism. För att undvika 

detta har jag återgett materialet så noggrant som möjligt. Både för den etiska principen och för 

studiens tillförlitlighet är det viktigt att ord som tolkas blir grundligt återgivna. Detta för att 

kunna avgöra vad som är det faktiska ordet och vad som är min tolkning, vilket underlättar 

repliker och revidering av studien.  

5. Faircloughs tredimensionella modell 
Faircloughs tredimensionella modell består av text, diskursiv praktik och social praktik. Som 

man kan förstå följer dessa olika abstraktionsnivåer, där text utgör en mikronivå med fokus på 

detaljer, så som vokabulär och grammatik, vilka ord som används och hur dessa binds ihop. 

Diskursiv praktik höjer abstraktionsnivån något och centrerar sig kring praktiken som 

omsvärmar texten, så som produktionen och konsumtionen av texten, hur och varför texten 

framställs och hur denna tolkas. Den yttersta abstraktionsnivån utgörs av social praktik som 

fäster blicken vid hur diskurser påverkar eller påverkas av större politiska och ideologiska 

företeelser (1992). 

I denna studie kommer jag att fokusera på diskursiv praktik och social praktik för att 

undersöka hur muslimska feministers tankar och åsikter är kopplade till en bredare politisk 

kontext. Detta då studien avser att titta på den relation som finns mellan muslimska feminister 

och den svenska politiska debatten. Vidare sammanfattar jag dessa i konkreta frågor för att 

kunna analysera alla texter på samma premisser (se bilaga 1). 

Uteslutandet av den textuella nivån i analysen grundar sig i arbetets tidsram då en detaljerad 

analys av textens vokabulär och grammatik inte funnits tid för. Däremot är detta inte till 

studiens nackdel då syftet fångas via den tredimensionella modellens mer abstrakta nivå, 

nämligen diskursiv och social praktik.  

5.1 Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken har tre dimensioner som varierar beroende på diskursens sociala 

natur, nämligen produktion, distribution och konsumtion (1992). 

5.1.1 Produktion 

Det första steget i analysen är textens produktion. Detta innebär först och främst att undersöka 

vad texten rent konkret vill göra. Detta är någonting som Fairclough kallar för en texts force 

vilket avser det syfte texten produceras för. Vill den exempelvis lova eller fråga någonting 

eller syftar den kanske till att förmedla känslor så som rädsla eller glädje? (1992). 
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Det råder däremot en viss ambivalens över detta då uttryck av känslor sällan har samma 

betydelse om man bara tar hänsyn till texten i sig självt. Därför behöver man också studera 

kontexten i både en intertextuell och interdiskursiv bemärkelse (Fairclough, 1992). 

En texts intertextualitet handlar om dess relation till andra texter som blivit producerade. När 

en text producerats syftar den ofta till att ge respons på en annan text, för att bekräfta eller 

utmana dess budskap. Detta konstruerar kedjor av texter som på olika sätt relaterar till 

varandra. Texters uttryck består sålunda av fragment av andras uttalanden och är därför sällan 

självständiga (Fairclough, 1992). 

Det finns olika sätt att studera en texts intertextualitet. En horisontell intertextualitet innebär 

en typ av dialog mellan olika texter där en text leder till andra uppföljande texter och kanske 

till och med ett gensvar från den ursprungliga texten. Medan en vertikal intertextualitet 

innebär att texter produceras jämsides i respons på en samtida kontext (Fairclough, 1992). 

Att spåra sådana intertextuella förhållanden kan därför hjälpa att förstå texters eller 

uttalandens så kallade force, det vill säga de känslor, uppmaningar eller frågor som ges till 

uttryck (Fairclough, 1992). 

Mellan denna intertextualitet och samhällets hegemoni vilar en viktig relation för förändring. 

Texter som använder och utmanar tidigare uttalanden kan generera och skapa nya sätt att 

tänka. Detta har ofta en nära relation till användning av olika diskurser, det vill säga en texts 

interdiskursivitet (Fairclough, 1992).  

Att definiera vad som är en diskurs och inte är inte alltid så självklart och ibland kan det 

därför hjälpa att tala om samtalsämnen, teman eller idéer. En texts respons på ett fenomen 

eller en företeelse kompletteras ofta med sociala och politiska idéer. När man bygger upp 

argument tillämpar man ofta befintliga diskurser, sätt att tala och uttrycka sig om någonting. 

En texts interdiskursivitet handlar därför om hur man medvetet eller omedvetet inför 

diskursiva element i sina uttalanden. Fairclough skiljer mellan indirekt och direkt diskursiv 

representation vilket innebär att en text kan redogöra och markera att en diskurs investeras 

eller används, men också användas omedvetet eller dolt (1992). 

I texterna som jag analyserar finns exempel på både indirekta och direkta representationer. En 

vanlig typ av direkt representation är att uttryckligen förklara att man hänvisar till en 

pågående debatt. Ett exempel ur mitt material är ’hendebatten’ en fras som ofta används med 

hänvisningar till specifika personer som yttrat sig i frågan. Sådana gånger har jag kunnat 
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avgöra explicit vad för typ av diskurs man använder och vilka åsikter eller värderingar som 

investeras för att stärka eller utmana den. Andra gånger implementeras diskurser inte lika 

tydligt och i ibland omedvetet. Ordet ’mångfald’ framträder i vissa fall på tvetydiga sätt. Detta 

gör att det blir viktigare att kunna tolka och läsa mellan raderna. Däremot är det i sådana fall 

rimligt att söka information i relaterade texter för att få en klarare uppfattning om vilken 

diskurs som verkligen används (Fairclough, 1992). 

5.1.2 Distribution 

Jag har också tagit fasta på hur texten sprids och fördelas. Ett politiskt tal kan exempelvis 

omvandlas till nyhetsartiklar och nyhetssändningar och en text kan spridas och få 

kommentarer genom böcker och tidningar. Detta kallar Fairclouch för intertextual chains som 

beskriver hur texter är transformativt relaterade till varandra på det sättet att varje text 

översätts och formas enligt de andra texterna i kedjan. Vad som styr denna formation är ofta 

diskurser, det vill säga explicita sätt att tala om någonting (1992). 

Att analysera en texts distribution är därför relaterat till en texts produktion i många 

bemärkelser. Skillnaden mellan en texts intertextualitet och dess distribution är att texter via 

intertextuella relationer kan föra en dialog gentemot varandra och till och med utmana 

varandra medan en kedja i distributionen förutsätter att de är lika eller grundar sig i samma 

idétyper (Fairclough, 1992). 

Ett uttryck kan sålunda transformeras och fördelas genom diverse gestaltningar så som 

kommentarer, recensioner, uppsatser, nyhetsartiklar osv. I mitt material är det vanligt 

förekommande att texter härstammar ur tidigare dialoger som producerats i tv och radio. När 

jag studerar distributionen tittar jag därför efter vilka sådana former och sammanhang texten 

framkommer i, det vill säga var och hur har texten reproducerats? (Fairclough, 1992). 

Hur en text reproduceras menar Fairclough dessutom vara av yttersta värde när man studerar 

förändring. Trots att ett uttryck i distributionskedjan grundar sig i samma idé och avser att 

återge en tidigare källa, kan vissa förändringar ske. Som jag nämnde ovan, kan tidigare 

formulerade idéer presenteras genom att komplettera med sociala och politiska teorier och 

hypoteser; vilket medför förändringar av den ursprungliga idén. I mitt material återfinns 

exempelvis vissa texter via sociala medier som står i motsättning till textens budskap, 

någonting som gör att detta budskap via sin distribution får en annan betydelse. Sålunda 

behöver man vara uppmärksam på vilka investeringar som görs i texten, även om den syftar 

till att återberätta någonting (Fairclough, 1992). 
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5.1.3 Konsumtion 

Följaktligen hör detta också samman med hur en text konsumeras och tolkas. Fairclough 

kallar detta för ’readers research’ vilket syfter på den faktiska läsningen av texter. Detta flyttar 

fokuset från texten och dess författare till vilka typer av uppfattningar som görs om den 

(1992). 

Som berördes ovan konsumeras ibland texter genom att transformeras till nya texter, men 

texter läses också av aktörer som inte ger denna typ av respons. Tolkning av texter kan 

sålunda delas upp i individuella och kollektiva interpretationer. Vissa texter produceras för ett 

slutet sällskap medan andra är offentliga, på samma sätt tolkas texter både i större och mindre 

sammanhang (Fairclough, 1992). 

Intresset är således att undersöka på vilka villkor som texten läses av andra, om texten 

bekräftas och accepteras eller om den skapar upprördhet bland läsare. För att göra detta har 

jag bland annat använt mig av nätbaserade artiklar där relaterade blogginlägg presenteras. Det 

är nämligen väldigt vanligt att nyhetsportaler hänvisar till vilken respons som texten fått. 

Därför har det också varit en del i anlysen att vara uppmärksam på vilka som faktiskt läser 

texterna och gör en tolkning. Vilken karaktär har läsarna och om de har en bekräftande eller 

utmanande tolkning – vad grundar det sig i? (Fairclough, 1992). 

5.2  Social praktik 

Följaktligen har vi lärt oss att diskurser orienterar oss genom att manifestera och konstruera 

olika positioner och relationer i samhället. Diskurser präglas sålunda av olika slags vetskaper 

eller idéer, någonting som Fairclough benämner som social praktik. Den sociala praktiken 

förklaras vidare med hjälp av teorier av de marxistiska tänkarna Gramcsi och Althusser och 

deras teser om ideologi och hegemoni (Fairclough, 1992). 

5.2.1 Ideologi 

Louis Althussers strukturmarxistiska tes om ideologi skiljer sig från Karl Marxs syn på 

samhället i den bemärkelsen att han sätter större betoning på strukturens dominans. Marx 

menade att samhällets produktionssätt, är bestämmande för samhällets politiska, sociala och 

kulturella former, d.v.s en slags ekonomisk bas som är tongivande för övriga samhälleliga 

institutioner. Althusser menar snarare att individers positioner inte bara påverkas av detta, 

utan även att rådande ekonomiska och materiella förhållanden avgör individers position. Detta 

system utgör ett ideologiskt klimat som arbetar genom institutioner så som familj och 

utbildning, och fyller människor med en slags ”commonsense” – vilken får dessa att acceptera 
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en fortsatt underlägsenhet samtidigt som det distraherar dem från att se sin egen utsatthet 

(Fariclough, 1992; Layder, 2006). 

I den praktiska analysen kan man översätta detta till att det givna ideologiska klimatet sätter 

förutsättningarna för vilka uttryck och framställningar man gör av olika företeelser. Detta kan 

betyda lite olika saker. Först och främst kan det innebära att de samtalsämnen och diskurser 

som texter utgörs av speglar vilka uttryckssätt som står till buds för muslimska feminister. 

Detta betyder att texterna ter sig efter de diskursiva ramar som redan finns. Ytterligare kan det 

innebära att det finns sätt att uttrycka sig som faktiskt begränsar det egna ordet. Det vill säga 

att dessa diskursiva ramar och den ’commonsense’ som den implementerar kan utgöra en 

distraktion från att se de fällor som det egna språket utgör (Fairclough, 1992).  

Ideologin genomsyrar på detta sätt samhällets institutioner, och formar både den objektiva och 

subjektiva verkligheten, och därigenom också språket. Fairclough menar däremot att 

ideologins dominans inte bör överdrivas och att dessa förhållanden inte är statiska, utan 

föränderliga och varierande. När jag studerar texternas ideologiska förankring ligger fokuset 

därför vid att spåra antydningar till förändring, exempelvis genom att vara uppmärksam på 

hur politiska idéer presenteras. Jag lyfter bland annat fram olika exempel på hur politiska 

samtalsämnen redogörs för och förankras i muslimska feministers egna resonemang på sätt 

som skapar variation och utmaning till etablerade politiska åsikter (1992).  

5.2.2 Hegemoni 

En annan fundamental del i den sociala praktiken är hegemonin, som Gramcsi definierar som 

makten över samhället. Denna makt tar form genom allianser och intressekonflikter, där 

grupper försöker att integrera sina budskap för att vinna röster. Olika intressen blir sedan 

artikulerade, strukturerade, och investerade genom olika diskurser (Fairclough, 1992). 

Detta leder ytterligare till att idéer och intressen blir naturaliserade eller automatiserade inom 

diskurser, det vill säga, att de används på ett omedvetet sätt. Någonting som i sin tur leder till 

att diskurser byggs upp av redan existerande idéer som definierats utifrån olika intressen. 

Språkliga uttryck för andra gruppers intressen kan ytterligare förete sig dolda. Uppgiften 

ligger därför i att synliggöra allianser och intressen som föreligger i eller direkt konstrueras i 

texten (Fairclough, 1992). 

Att praktiskt analysera de hegemoniska och ideologiska innehållet i muslimska feministers 

texter innebär således att finna de händelser, intressen, idéer eller företeelser som kan ha gett 

upphov till textens uppkomst, eller hjälpt till att forma dess innehåll (Fairclough, 1992). 
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6. Muslimska feminister i Sverige 
Den muslimsk feministiska rörelsen i Sverige består av olika positioner som vi kommer att se, 

innefattar olika utgångspunkter i muslimska feministers politiska engagemang. Dessa 

positioner bottnar i olika sätt att formulera muslimska kvinnors situation och motgångar, men 

även olika sätt att bemöta och uppfatta den svenska debatten för kvinnors rättigheter.  

Sålunda ger olika positioner bland muslimska feminister olika utslag på vad som uppfattas 

vara kvinnorörelsens uppdrag och utmaningar.  

6.1 Hedersvåld & Mångkulturalism 

Den första positionen centrerar sig kring hedersrelaterade problem och kvinnoförtryck inom 

den muslimska kulturen. Denna ställning representeras av de två muslimska feministerna 

Bahareh Mohammadi Andersson och Hanna Gadban. Mittpunkten för deras engagemang vilar 

på invandrarkvinnors utsatthet i muslimska patriarkala förhållanden, ett problem som de anser 

ignoreras av politiker i Sverige. 

Detta menar Andersson sker till förmån för ’mångkulturen’ en företeelse som enligt henne 

innebär ett blint accepterande av misogyna förhållanden som är förhärskande, särskilt i den 

muslimska kulturen.  Ett exempel på en sådan blindfläck inom det svenska debattklimatet är 

centerpartiets förslag på månggifte. Detta motiverades av ungdomsförbundets 

förbundsordförande Hanna Wagenius med att politiken inte bör ’avgöra hur många människor 

man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar’ och att 

’tvångsmakten’ inte skulle få ’recensera samlevnadsformer’ (2013).  

Den liberala agendan som Wagenius representerar är en ideologisk utgångspunkt som verkar 

samverka med den feministiska agendan. Det feministiska initiativet i frågan drivs av Gudrun 

Schyman som medverkar med målet att avskaffa äktenskapet och möjliggöra andra 

samlevnadsformer än det monogama. Det är även en del i ett uppluckrande av patriarkala 

förhållanden då äktenskapet enligt Schyman är ’grundstenarna i det patriarkala bygget’ 

(2013). 

Dessa visioner delades däremot inte av Bahareh Andersson, som i en artikel i Svenska 

dagbladet skriver att ’Månggifte skulle gynna religiösa fanatiker’ som genom legaliseringen 

skulle få tillåtelse att äkta flera fruar, vilket i sin tur skulle förvärra invandrarflickor och 

kvinnors utsatthet. Anderssons ord har en underton av frustration, någonting som förstärks 

genom sarkastiska inslag. Hon skriver bland annat att centerpartiet tillsammans med Schyman 
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drömmer sig tillbaka ’till 60-talets sexuella revolution’ och frågar ifall dessa ’skulle ha lust att 

ingå i ett harem?’. Än mer kraft får denna frustration när Andersson talar om att de muslimska 

feministerna ’ligger i underläge’ och ’kämpar övergivna av’ sina ’systrar’, med andra ord de 

svenska feministerna (2013). 

Denna känsloladdade text rymmer samtalsämnen eller mer eller mindre diffusa diskurser som 

för det mesta är omedvetet eller oavsiktligt implementerade i texten. Som man anar i uttdraget 

ovan kan man spåra en idé av att västerländska feministers synsätt präglas av en slags 

sexradikalism som bygger på principer som matchar vita kvinnors levnadsförhållanden, men 

som så att säga ’kör över’ muslimska kvinnors åsikter. Dessa principer får andra betydelser i 

mångkulturella sammanhang eller i andra kulturer och religioner, någonting som däremot inte 

tas hänsyn till. Alla lever inte under vita och västerländska kvinnors förhållanden utan 

behöver en annan slags ”hjälp” (Andersson, 2013).  

Detta förstärks yttermera genom en uppföljande text där Andersson säger att man bör 

prioritera de invandrarflickor som lever och hotas under hedersnormerna. ’Rädda deras liv 

först, sedan kan jag ha tid för lyxfrågor som legalisering av polygami och ’hendebatter’’ säger 

Andersson (2013). 

Detta kan förstås som att den svenska feminismen befinner sig på en nivå som inte ger 

uttrymme för frågor som upplevs som kulturspecifika, samt att den feministiska debatten 

präglas av ett fokus på överflödiga ’lyxfrågor’. Någonting som obönhörligen reflekterar en 

syn på feminismen som styrd av mer priviligierade människor, som så att säga har råd att 

fokusera på gladlynta och färgglada ’hendebatter’. Samtidigt som det finns liv att rädda, men 

som Andersson uttrycker, ingen riktigt bryr sig om (2013). 

Om man blickar tillbaka på bell hooks teorier om att kvinnorörelsen präglas av ett 

egenintresse bland vita medelklasskvinnor, och en radikalism som snarare avskräcker än 

övertygar (2000), kan man i detta sammanhang översätta det till Baharehs uppfattningar om 

den svenska kvinnorörelsen. Feminismen i Sverige talar om progressiva förändringar, men 

talar inte om kvinnor av annan etnicitet och religiös bakgrund. Särskilt inte om de som är 

våldsutsatta, menar Andersson (2013). 

Ett annat samtalsämne är den om mångfald och kanske mer explicit problem som mångfalden 

medför. Andersson skriver bland annat att: 
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Under mångkulturens vackra och rika färger har starka konservativa grupper smugglat in och byggt upp 

könssegregerade medeltida getton där polygami är detsamma som en man med flera fruar (2013). 

Detta kan förstås som att det finns delar av mångfalden som är problematiska i relation till 

kvinnors rättigheter, vilket går att förknippa med ett bredare samtal som ofta förs via 

muslimfientliga och högerextrema aktörer. Baharehs synpunkter återberättas exempelvis via 

avpixlat och exponerat, vilka är två internetsidor som ofta förmedlar sådana tankegångar. 

Däremot finns det ett utmanande uttryck i Baharehs text som ganska markant skiljer sig från 

dessa. Hon menar att mångkulturen har ’vackra och rika färger’, vilket snarare talar om för 

läsaren att mångkultur är någonting positivt, men att det finns en problematik vad gäller de 

’konservativa grupper’ som upprätthåller en könssegregerad kultur (2013). 

Uttryck så som ’vackra och rika färger’ kan däremot tolkas som ironi och inte ett uppriktigt 

påstående. Om man däremot spårar denna typ av argument i andra relaterade texter kan man 

förstå det som att Anderssons mening är att mångkulturalism inte i sig självt är någonting 

negativt, men att det finns ett medvetet val bland makthavare att hävda vissa former av 

kulturella och religiösa praktiker som inte gynnar kvinnor (Andersson, 2012). 

I ett inlägg från Baharehs blogg med rubriken ’En medeltidsmoské välkomnas i den svenska 

riksdagen’ skriver hon och kritiserar både moderata och socialdemokratiska politiker för att 

ha samröre med muslimer som står för kvinnoföraktande åsikter. Ytterligare skriver hon att 

’Maktens män har tid och pengar och lite ’mångkulturellt’ exotiskt kul skall de också ha’, 

vilket tyder på att ’mångkulturalism’ är ett tämligen betydelselöst begrepp som används av 

makthavare för synens skull. För att bibehålla en mångkulturell samling i beslutsfattningen 

menar Andersson att valet istället finns för makthavare att inkludera invandrare eller 

muslimer med mänskliga rättigheter som utgångspunkt (2012). 

Andersson bemöter också Maria Svelands text ’Hatet som gör mig politiskt deprimerad’
1
 och 

säger att det är den ’blinda toleransen som har skapat ett spelrum för högerextremisterna’. Att 

tillåta ’brott mot mänskliga rättigheter, i urgamla traditioners och mångfaldens namn’ och att 

acceptera den homofobi och de misogyna föhållanden som existerar i vissa kulturer, menar 

Andersson göra det lättare och vanligare att ’smutskasta oss alla demokratiska invandrare’.  

Ytterligare skriver hon och frågar hur långt det ska gå innan hennes ’systrar (feministerna) 

                                                           
1
 Svelands artikel handlar i korthet om en växande högerextremism och islamofobi och beskriver hur detta hör 

ihop med ett ökat kvinnoförakt. Hon beskriver hur man demoniserar och kriminaliserar islam samtidigt som man 

kritiserar det politiska klimatet för att drivas av en politisk korrekthet som innebär att man måste vara feminism 

och för mångkultur för att accepteras.  
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inser att mångkulturalism inte måste inkludera brott mot mänskliga rättigheter, hedersmord 

och oskuldsterror mot ungdomar’ (Andersson, 2012). 

Samtidigt som detta skall tas i beaktning, kan man fråga sig om inte detta speglar den form av 

homonationalism som Bracke talar om (2012). Det kan tolkas som att det skall göras 

systematiska val utifrån principer om homosexuellas och kvinnor rättigheter, när man avgör 

vilka muslimer och inte som bör få en plats i beslutsfattningen. 

Underförstått ur dessa argument och i Anderssons text om månggifte är att de problem som 

uppfattas i relation till muslimska kvinnor är sammankopplade med hederskulturen. Själv 

menar hon att hon har erfarenheter av att ha hjälpt ’ungdomar att fly för sina liv’ och menar 

att det idag finns ’70 000 invandrarungdomar’ som befinner sig svåra situationer (2013).  

Detta understöder också relationen mellan Anderssons text och generella uttryck av islam som 

en mansdominerad religion. Dessa ’patriarkala krafter’ uttrycks ha en dominans över 

invandrarkvinnor, någonting som bland annat exemplifieras genom Uppdrag gransknings 

utredning av Sveriges imamer: 

SVT:s Uppdrag granskning har avslöjat att ansvariga imamer i Sverige godkänner fyra fruar, misshandel 

och våldtäkt inom äktenskapet. Varför var det så tyst om kvinnornas situation när detta kom fram. Räknas 

inte våra invandrarsystrar i Sverige? (Andersson, 2013). 

Detta förmedlar förvisso ett större samtal om islam som kvinnoförtryckande. Samtidigt bör 

man vara uppmärksam på att detta uttryck skiljer sig från den generella diskursen; då detta är 

ett uttryck som härrör någon som själv definierar sig som muslim vilket gör det till en intern 

kritik snarare än den typ av kritik som vanligtvis kommer från utomstående.  

Det muslimska patriarkatet hotar även det politiska engagemanget bland muslimska kvinnor. 

Andersson beskriver hur muslimska feminister omringas av två aktörer; det muslimska 

patriarkatet och svenska feminister, som på olika sätt försvårar deras arbeten för kvinnors och 

ungdomars rättigheter. Om man tittar på helheten av de citat jag gett uttdrag från ovan, säger 

Andersson att ’Vi muslimska feminister kämpar övergivna av våra systrar och i underläge, 

med dödshot på oss från patriarkala krafter som vill legalisera mäns rätt att ha fyra fruar’. 

Detta kan återkopplas till Christina Ho och hennes tes om att muslimska kvinnor befinner sig i 

ett slags dubbelt förtryck vilket i detta fall innebär en blockad från å ena sidan politiker som 

inte lyssnar och lämnar muslimska feminister ’i underläge’ å den andra, hotet från det 

inomkulturella patriarkatet (Andersson, 2013). 
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6.1.1 Distribution i högerextrema kretsar 

Vad som är tydligt i dessa exempel är att islam framställs som en väldigt primitiv religion, 

vilket kan uppfattas gå hand i hand med Saids beskrivningar av den moderna orientalismen. 

Orientalen eller i detta fall invandrade män i Sverige, generaliseras till den 

kvinnoförtryckande islamisten som är ett hot mot det västerländska samhällets demokratiska 

värderingar. Man kan därför reflektera över hur denna kritik lätt faller i samklang med en 

större orientalistisk diskurs, även om detta inte är avsikten.  

Det finns nämligen en omfattande grupp islam fientliga aktörer som bidrar till distributionen 

av texten. Bland annat internetsidan Avpixlat
2
 har delat och reproducerat texten om 

månggifte, där tillägg ofta görs utöver Baharehs egna text. Såhär lyder en inledande 

presentation till Baharehs text: 

STATLIG FLATHET Bahareh Mohammadi Andersson är muslimsk feminist som brinner för ett samhälle 

fritt från våld mot kvinnor och i synnerhet förtryck i islams namn. Hon har författat en lång rad intressanta 

debattartiklar i ämnet i vilka hon inte sällan anklagar det svenska samhället för att vara alltför toleranta mot 

de intoleranta – i Sverige uppmuntras snarare religiös extremism. I en dagsfärsk debattartikel går hon åter 

igen till attack mot den svenska flatheten, denna gång med fokus på förslagen till Centerns nya idéprogram 

där bland annat månggifte ingår (Avpixlat, 2013). 

I ett annat sammanhang beskriver man det som att Bahareh ’tar mångkulturalisterna i 

örat’(2013). Tillsammans med det faktum att Avpixlat i synnerhet överrepresenteras av 

islamfientlighet; ges det ursprungliga budskapet i Baharehs text, en annan betydelse. Den 

tidigare utmaningen som Bahareh gjorde av mångfaldsdiskursen, som både märker ut 

mångfaldens värde, samt dess problematik, stryks ut och tillintetgörs i denna beskrivning. 

Kritiken omvandlas nämligen genom dessa aktörer, till en islamfientlighet. 

Detta väcker tankar om var kritik mot feminister i Sverige tillsammans med religiösa och 

kulturella problem ges uttrymme att talas om. Någonting som tar oss tillbaka till Ho’s 

beskrivning av de muslimska kvinnorna i Australien. På samma sätt står muslimska feminister 

i Sverige inför dilemmat att försvara sin religion eller tala om interna problem, och riskera att 

gynna en islamfientlig debatt.  

Detta innebär däremot inte att Anderssons text endast sprids via islamkritiska sidor. Andra 

läsare utgörs av svenska feminister. Bland dessa finns de som uppfattar henne som ett direkt 

motarbetande av svensk feminism. För att nämna ett exempel på detta skriver en läsare under 

rubriken ’Sluta ljug om Schyman’ att muslimska feministers arbete med hedersvåldsutsatta 

drivs av egoistiska skäl, och att Andersson därför vill  

                                                           
2
 Avpixlat förmedlar kritik mot svensk invandrings- och migrationspolitik   

http://avpixlat.info/2013/01/15/muslimsk-feminist-kampar-i-motvind/
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blåsa upp statistiken för hedersvåldet, för att få stort statligt stöd till din ’egna kassa’… För att få ut mer 

statligt stöd till din egen verksamhet och för att slippa underordna dig det generella arbetet med ’mäns våld 

mot kvinnor’ (Sluta ljuga om Schyman, 2013). 

Vidare skriver läsaren också att  

Vill man vara lite elak, så ligger det också nära tillhands att tro att du helt enkelt sticker svenska feminister 

i ryggen, för att få en större del av kakan till ditt arbete mot "hederskulturen", på bekostnad av alla andra 

kvinnor som behöver hjälp (Sluta ljuga om Schyman, 2013). 

Ytterligare en respons av liknande karaktär går att finna i en opinionsartikel på hemsidan för 

feministiskt perspektiv, som går under rubriken ’Gudrun Schyman utsatt för kampanj i 

hedersfrågan’. Denna artikel är skriven av en medlem i feministiskt initiativ som menar att 

påståenden om att Schyman inte vill erkänna hedersvåldet, är falska. Schymans sätt att närma 

sig hedersrelaterad våld ingår nämligen i en universiell förståelse för mäns våld mot kvinnor. 

Läsaren menar att arbetet inte bör göras ensidigt utan utgå ’från ett intersektionellt perspektiv’ 

där ’flera dimensioner av ojämlikhet samspelar, såsom klass, kön, sexualitet, rasifiering, ålder 

med mera’(Motavvas, 2013). 

 

Dessa två sätt att konsumera Bahares text kan jämföras med Clark Manes studie om 

feministers sätt att osynliggöra färgade kvinnors teorier genom att låta dessa ingå i en 

universiell förklaring av kvinnors emancipation. Bland annat genom att likt uttdraget ovan 

benämna etnicitet och kultur som endast en del av många perspektiv. 

 

Ytterligare upplevs Anderssons text av den första läsaren som ett motstånd mot det ’generella 

arbetet’  med ’mäns våld mot kvinnor’ någonting som kan tolkas med hänsyn till hooks kritik 

mot kvinnorörelsen och deras sätt att göra sina egna principer till en universiell förklaring för 

kvinnors rättigheter. Än mer träffande i relation till dessa kommentarer är hooks beskrivning 

av kvinnorörelsens sätt att använda svarta kvinnor för att validera vita kvinnors teorier. 

Särskilt med anledning av att Andersson får kritik för att hon inte underordnar sig det 

generella feministiska arbetet. Detta stödjer tanken om att kvinnor av andra etniska och 

kulturella bakgrunder föredras tysta, och passivt instämmande, hellre än att dessa kvinnor 

utvecklar egna teorier om kvinnors rättigheter. 

6.2 Progressiva muslimer – ett hot mot samhället? 
Följaktligen förefaller denna form av muslimsk feminism betraktas som ett svek mot den 

generella feminismen. Samtidigt menar Hanna Gadban att kritiken mot hennes och 

Anderssons resonemang kommer från flera håll (2013).  
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Ett aktuellt samtalsämne som visar på detta är det Islamiska förbundets ordförande Omar 

Mustafas avgång från den socialdemokratiska partistyrelsen. Med orsak av att ha haft samröre 

med personer av homofoba och kvinnofientlig karaktär, fick den nyinvalde Omar Mustafa 

avgå efter bara några dagar i partistyrelsen. Någonting som ledde till att det islamiska 

förbundet anklagades för att stå för fientliga åsikter mot kvinnor och homosexuella 

(sverigesradio, 2013). 

Detta orsakade en besvikelse bland många partimedlemmar i det socialdemokratiska partiet 

och bland muslimer från det Islamiska förbundet som menar att kritiken mot Mustafa varit 

ogrundad och givit bränsle för den islamfientliga debatten (debatt, 2013). 

Med detta som bakgrund skriver Hanna Gadban tillsammans med Bahareh Mohammadi 

Andersson en artikel som lyder ’Osynliggörandet av oss muslimska feminister ett större 

problem än islamofobin’ där man säger att det inte är islamofobin som man är blind för utan 

de feministiska muslimerna. Gadban och Andersson frågar sig om motståndet för Mustafas 

avgång inte snarare handlar om att ’undvika den fula islamofobiska stämpeln’? än en faktiskt 

förståelse för Mustafas värderingar och synsätt. Ett uttalande som leder till starka reaktioner 

bland såväl muslimer som ickemuslimer, män som kvinnor (2013). 

Artikeln ’Islamiska förbundet en plattform för oss kvinnor’ skriven av Radia Ouhabi, 

ordförande för muslimska kvinnoföreningen, Zainab Marrakchi, viceordförande för New 

moon kulturorganisation, Iman Benmaklouf, orförande för stjärnkåren, Suheer Sherif, 

Medlem i Islamiska förbundet i Sverige och Samia El Amri, ledamot i Islamiska förbundet i 

Stockholms råd, är ett exempel på detta (2013). Dessa försvarar sig mot påståendet att 

islamiska förbundet skulle grunda sig i misogyna åsikter och hävdar att många har försökt ta 

på sig rollen som talare för muslimska kvinnor. De menar vidare att drevet mot Mustafa har 

utmålat Islamiska förbundet ’som en organisation med en förlegad kvinnosyn’ och förmedlat 

en bild av den muslimska kvinnan som ’en varelse utan förnuft eller intelligens’ (2013). 

Påståendet som Gadban och Andersson gjorde ovan, kritiserades därefter också av 

vänsterpartisten Thaher Pelaseyed som säger att ’det är viktigt att vänstern tar debatten med 

dem som tar feminismen som intäkt för att sprida rasistiska stereotyper’ vilket syftar på 

Andersson och Gadban (Gadban, 2013). 

En annan motståndare till dessa är Ammar Abu-Arqoubs som menar att deras uttryck om den 

muslimska gemenskapen skapar en homogen bild av muslimer som kvinnoförtryckande. Han 

skriver att man ’upprepar rasistiska och orientalistiska idéer’ samt att man hittar på ’fiktiva 
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sagor’ om förtryckta muslimska kvinnor. Ammar menar att dessa inte alls är förtryckta utan 

att många beslöjade kvinnor har jobb och lever i både socialt och ekonomiskt välstånd (2013). 

Som svar på denna kritik skriver Gadban en artikel med rubriken ’Utgör vi progressiva 

feministiska muslimer ett hot? Mot vem och vilka i så fall?’ där hon ifrågasätter den svårighet 

som dessa debattörer verkar ha med att lyssna på den ’progressiva muslimska kvinnan’ 

(2013). 

Texten utgörs av olika samtalsämnen och bredare diskurser som investerats i texten. En av 

dessa är talet om islamkritik. Gadban skriver att det är viktigt att kunna kritisera islam utan att 

avfärdas som en islamofob. Det går att ana en koppling till ett större samtalsämne om politisk 

korrekthet, om att man måste uttrycka sig på ett visst sätt för att accepteras och att Sverige 

ugör ett politiskt klimat där man blir stämplad som rasist och islamfientlig för ingenting. 

Samtidigt är det ett utmananade av just denna form av diskurs. Det handlar nämligen inte om 

en utomståendes möjligheter att kritisera islam, utan om en intern kritik, vilket Gadban 

dessutom uttryckligen skriver. Det måste vara möjligt för muslimska kvinnor att tala om egna 

problem som befinner sig inom deras kultur och deras religion. Det är sålunda inte en 

ståndpunkt som säger att det är viktigt för västerländska, svenska och sekulära människor att 

kritisera islam. Vad Gadban säger är att det är viktigt för henne och för andra muslimska 

kvinnor att föra denna kritik: 

Varför är det acceptabelt att kritisera andra religioner medan det fortfarande tycks vara tabu att vara 

islamkritiker, även om kritiken kommer inifrån, alltså från progressiva, muslimska kvinnliga röster som 

vill leva i fred och med samma rättigheter som kristna kvinnor har? (2013) 

Trots att de faktiskt själva är muslimer och feminister verkar deras åsikter skapa ett obehag. 

Gadban skriver att: 

Det tycks vara obekvämt, ovälkommet och hotande att som progressiv feministisk muslim framträda som 

kultur- och religionskritiker i samhällsdebatten. Vi har hamnat i ett läge där de moraliska aspekterna och 

kampen för de mänskliga rättigheterna, som vi står för, medvetet negligeras av vissa etablerade grupper 

och istället stigmatiserar de oss som islamofober som sprider rasistiska stereotyper. Utgör vi verkligen ett 

hot? Mot vem och vilka i så fall? (2013). 

 

Ytterligare ett ämne som figurerar i texten är vad jag skulle vilja kalla för det externa 

patriarkatet. Thaher Pelaseyed menar att Gadban och Anderssons retorik ’står i samklang med 

en rasistisk diskurs riktad mot minoriteter’ . Detta leder till att Gadban undrar vilken minoritet 

han talar om?  

Vilka minoriteter syftar han på? Är det den minoritet som vi själva tillhör, som muslimer med 

invandrarbakgrund, eller den minoritet som vi tar avstånd från, nämligen det ”muslimska civilsamhället”? 

(2013). 
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Med denna fråga gör Gadban också ett påstående eller ett klargörande om att minoriteten som 

Pelaseyed talar om faktiskt är heterogen. Samtidigt uttrycker hon att den ’minoritet’ som han 

menar att dom sprider rasistiska stereotyper om, dessutom är en minoritet de själva tillhör. 

Vidare kan man tolka Pelaseyed som att det är någon slags skyldighet för vänstern att ta 

diskussionen med dessa, som ju använder feminismen som någon slags täckmantel för att 

sprida rasism. Man kan också tolka det som att någon måste ’tala dessa kvinnor till rätta’ för 

att de inte själva förstår vad dom håller på med. Gadban menar däremot att man inte alls tar 

någon diskussion, utan snarare sprider anklagelser (2013). 

Detta kan förstås utifrån Spivaks tes om den vita mannen, däremot inte i renodlad form, utan 

en slags ’Spivak with a twist’. Den vita mannen räddar den bruna kvinnan; inte från den bruna 

mannen utan ifrån rasistiska stereotyper.  Kontentan är däremot densamma; den bruna 

kvinnan tillåts inte tala i egenskap av sig själv och för sig själv, det är någon annan som vet 

bättre än henne; vilket i detta fall är det vita patriarkatet eller som jag valde att kalla det, 

nämligen det externa patriarkatet.  

Som man kan ana utifrån kritiken mot Gadban och Anderssons, finns det inte endast en extern 

patriarkal kritik utan även en intern sådan. Någonting som vi därför kan benämna som det 

interna patriarkatet.  

Den andra kritiken som riktas mot Andersson och Gadban är nämligen den från den 

muslimska mannen Ammar Abu-Arqoubs. Han menar att påståenden om att den muslimska 

kvinnan är förtryckt i Sverige är en osanning. De erfarenheter som Andersson och Gadban ger 

uttryck för att ha i relation till vålds och hedersutsatta flickor; kallar han för fiktiva sagor.  

Gadban menar att Abu-Arqoubs försöker gå in i en rättvisemäklares roll för muslimska 

kvinnor och att han målar upp en bild av de mest utsatta områdena
3
 för hedersförtryck, som 

’neutrala arenor där det inte existerar något kvinnoförtryck’. Hon skriver vidare att 

Detta är verkligen beklagligt i det avseendet att han tydligt uppvisar svårigheterna med att kunna se, förstå, 

och sätta sig in i den progressiva muslimiska kvinnans perspektiv. Det är förkastligt att, när någon inte kan 

komma med ett produktivt och övertygande argument och inte heller vågar ta till sig en konstruktiv kritik, 

så går man i stället till attack och sätter stopp för den öppna debatten genom att anklaga motdebattören för 

rasism och islamofobi! (2013). 

På samma sätt som det existerar ett patriarkalt påtryck från vita män, finns det också ett 

fenomen bland det interna patriarkatet, som på ett liknande sätt avfärdar kvinnornas ord för att 

                                                           
3
 Dessa områden är Tensta och Rinkeby varigenom Gadbar menar att hon kommit i kontakt med många flickor 

som varit utsatta. 
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ersätta dessa med sina egna, och med en mans version. Detta utgör Spivaks brown men som 

likt hennes exempel om änkebränning, försvarar den interna kulturen, som i detta fall handlar 

om hedersvåld. Förvisso är det inte ett försvar av våld mot kvinnor, utan snarare ett 

förnekande av dess existens. Och återigen låts inte kvinnan tala för sig själv – hennes ord blir 

’fördunklade’ som Spivak uttrycker det. 

Men som vi också sett är den patriarkala kritiken inte den enda interna kritik som riktas mot 

Gadbar och Andersson. Artikelförfattarna till ’Islamiska förbundet en plattform för oss 

kvinnor’ är till stor del muslimska kvinnor – vilket gör att den uppdelning som görs i Spivaks 

teorier mellan patriarkaten inte ger en fullständig bild av muslimska kvinnors situationer. Den 

kritik som kommer från denna artikel visar att situationen är mer fragmenterad än så. Även 

kvinnor emellan sker en dispyt om vem som bör eller inte bör tala för muslimska kvinnor. 

I detta avsnitt har vi tagit del av en feminism bland muslimska kvinnor som riktar sin 

agitation mot den svenska debattens så kallade blinda fläckar vad gäller hedersutsatta kvinnor. 

Andersson och Gadban talar om för oss att det finns en lucka i samtalet om mångfald, 

nämligen det religiösa och kulturella våldet. En rik mångkultur bör förvisso förmedlas som 

någonting positivt, men inte till förmån för patriarkala våldsstrukturer som existerar inom 

kulturer.  

7. Vems feminism? 
Den divergens som råder mellan muslimska kvinnor blir ännu tydligare när vi tittar på den 

andra positionen bland muslimska feminister. I motsats till Andersson och Gadbans 

ståndpunkter är denna typ av muslimsk feminism inte alls inriktad på utsatta kvinnor, utan 

istället på att bevisa det motsatta, nämligen att muslimska kvinnor inte är förtryckta. 

Diskussionen som förs inom denna falang fokuserar vid att motverka den generella 

kvinnorörelsens anspråk på kvinnors emancipation.  

Ett exempel på detta är debatten om ’hen’ någonting som vi hittils endast rört vid ytan av, 

vilken leder till frågan om vilken förståelse som finns bland muslimska feminister för detta 

fenomen. En händelse som triggade en respons hos den muslimska feministen Sarah Delshad 

kring detta, var ett inlägg publicerat av bloggerskan Blondinbella där hon kritiserade 

införandet av ett nytt könsneutralt omklädningsrum på en gymnasieskola och användandet av 

ordet ’hen’: 
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Trots sin sexuella läggning så är man ju fortfarande ett kön. Det är ju inte så att man har två kön som en 

 hermafrodit och får panik över vilket omklädningsrum man ska gå in i. Hur långt ska vi dra det? Ska vi 

lägga till en toalett också på offentliga platser för de som inte är en man eller en kvinna? En egen hen-

toalett? Ska vi hitta på ett till yrke också för de som inte känner att de kan gå till en gynekolog eller urolog 

för att man är något där i mellan? Ska vi göra en hen-avdelning i klädbutikerna så att ingen blir kränkt över 

att det bara finns manliga och kvinnliga kläder? (Löwengrip, 2013) 

Denna text skapade många ilskna reaktioner, någonting som leder till att Delshad försvarar 

Blondinbella med ett inlägg på sin blogg där hon anmärker på den ’förminskande dialog’ som 

förs av feminister mot kvinnor som inte förespråkar könsneutralitet (2013).  

Delshad förmedlar en matthet över det svenska feministiska klimatet och säger att’folk blir 

helt hysteriska’ och att om man som kvinna går emot ’denna trendiga strävan att få igenom 

feminismen’ så blir man ’nästintill grillad’. Ytterligare säger hon: 

..det som på riktigt gör mig ledsen (dock ej särskilt förvånad) är all den väldigt förminskande dialog 

kvinnor via sociala medier fört mot henne. Var är den systerliga andan? Suck. Jag menar, hjälp vad 

ofeministiskt att totalt förlöjliga en annan medsyster som inte tycker likadant som en själv? Sedan tycker 

jag att feminismen också faktiskt är att låta kvinnor få uttrycka sig om saker och ting precis som hon i fråga 

vill, utan att förminskas och det gäller även dessa frågor. (2013) 

 

Detta kan förstås som att feminismen har en tendens att ’förminska’ de som ger uttryck för 

kritik eller missnöje inför de synsätt som är mainstream. Någonting som återigen för oss 

tillbaka till hooks teorier och med särskilt fokus på de avskräckande strategier som denna 

menar att kvinnorörelsen präglas av. Hendebatten uppfattas i detta fall snarare som ett påhopp 

än ett försök att göra sig förstådd. På grund av den intensitet och ilska som debatten 

förmedlar, förlorar samtalet sitt fokus, från betydelsen av ’hen’ till kvinnorörelsens 

förminskande attityd.  

 

Ett liknande exempel är den feministiska bloggaren Lady Dahmer som under rubriken 

’Särartsfeminism är fan inte feminism’ ger svar på en kommentar på ett samtal som förekom i 

tv-programmet Mia på Grötö mellan Mia Skäringer och Maria Lundqvist. Under samtalet 

framgår det en kritik mot den feministiska rörelsen som upplevs driven av en slags ’politiskt 

korrekthet’ och en överdrivenhet som man inte är beredd att gå med på. Utifrån detta hittar 

Dahmer en kommentar på detta samtal, som hon citerar och som lyder såhär: 

Men jag är fortfarande kvinna som inser att kvinnor och män är olika. Jag gillar att sminka mig, vara fräch, 

ha rakade armhålor, skönhetsprodukter med mera. Jag kommer klä min eventuellt framtida dotter i rosa 

eftersom jag tycker det är fint osv. Man är feminist men inte sådär extremt. Män och kvinnor är olika vare 

sig vi vill eller inte. 

 

Dahmer kritiserar detta uttalande och menar att bara för att man är för jämställhet, betyder 

inte detta att man är feminist. Ytterligare påpekar hon att sättet varpå denna person 

’reproducerar snäva och trångsynta’ stereotyper av feministen, går ’antifeministernas ärende’. 
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Att dessutom hävda ’könsskillnader’ som argument för sin egen ’typ av feminism’ menar 

Dahmer betyda att man är ’ute och cyklar’ och inte är någon verklig feminist. Vidare besvarar 

hon kommentaren genom att säga: 

Nej, du är inte feminist. Särartsfeminist på sin höjd, men det vet vi ju alla att det inte är nån riktig 

feminism alls. Nej det är fan inte det, det är en undantags-låtsas-''feminism''. (eller ''jämställdism'' som det 

så fint kallas i vissa kretsar bland de som inte vill kalla sig feminister) (Dahmer, 2013). 

Med detta som bakgrund lyfter Delshad fram en kommentar som Lady Dahmer fått på sitt 

inlägg om särartsfeminism. Hon  menar att lady Dahmer inte har förståelse för att feminismen 

definieras på olika sätt. ’Låt kvinnor göra sin egen tolkning’ säger Delshad och hänvisar till 

denna kommentar: 

Eftersom jag tror att kvinnor och män är olika i grunden…säger jag att jag är särartsfeminist. Jag blir 

besviken när du säger att det betyder att jag inte är en riktig feminist…Jag tycker det är självklart att 

kvinnor ska ha lika mycket makt som män – ekonomiskt, socialt och politiskt. Delvis just på grund av att vi 

är olika, eftersom våra olika perspektiv behövs och kompletterar varandra. Delvis på grund av att det är en 

självklar rättighet och att när vi lever tillsammans som medmänniskor är det förkastligt att det ena könet är 

underställt det andra…Att säga att kvinnor och män är olika betyder inte att säga att det är rätt att det ena 

könet ska ha mer makt än det andra. 

 

Jag njuter av att spela den klassiska kvinnan – av att ha långt hår, av att sminka mig, av att ha klänning, av 

att ha höga klackar…Men det betyder för helsike inte att jag nöjer mig med mindre än halva makten! Det 

betyder inte att jag inte inser att kvinnor missgynnas i det rådande samhällssystemet där mannen är norm… 

Jag är särartsfeminist eftersom män och kvinnor är olika och ingen vinner på att försöka sudda ut de 

”klassiska” könsskillnaderna, men det betyder ju för guds skull inte att jag tycker könsmaktsordningen är 

okej! (2013).  

 

Dahmers kritik mot ’särartsfeminismen’ och hennes sätt att lyfta fram detta som en slags 

’låtsas-feminism’ får det att verka som att feminism är en slags färdigpackad roll man tar på 

sig. Vidare kan kan också förstå det som att feminism är oförenligt med en mångfald av 

situationer och identiteter, i den bemärkelsen att man bara kan vara feminist om man erhåller 

en viss slags karaktär och förespråkar en viss typ av rättvisa.  

 

hooks menar att sådana antydningar ytterligare marginaliserar de kvinnor som står utanför den 

feministiska rörelsen. Delshads val att förespråka en individuell definition av feminsim 

överrensstämmer med hooks teorier om att istället för att göra feminismen till en identitet, 

göra det till en fråga att förespråka. Någonting som drar uppmärksamheten från stereotyper av 

vad en feminist är, och gör det möjligt för kvinnor som inte kan eller vill förena sin tro, sina 

synsätt eller sin identitet med den befintliga feminismen, att engagera sig för kvinnors 

rättigheter. 
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Så vems är egentligen feminismen? Delshad synliggör att det inom det svenska debattklimatet 

råder ett snävt och tämligen högdraget klimat som både förminskar och förlöjligar 

oliktänkande. Den svenska debattens progressivitet undkommer sålunda inte den elitism som 

produceras inom kvinnorörelsen, någonting som vi kan förstå, leder till att kvinnor som vill 

engagera sig för sina och andra kvinnors rättigheter känner sig utelämnade.  

8. Islam, Facebook & Girlpower 
Ett allt vanligare sätt för muslimska feminister världen över att organisera sig är via internet. 

Facebook har under senaste tiden fungerat som en plats att alliera sig i både generella 

feministiska syften men också för sakfrågor och aktuella händelser. Någon som inte var sen 

med att följa denna trend var Sarah Delshad som förutom sin blogg också driver 

facebooksidan Muslimska feminister.  

 

Muslimska feminister beskrivs som en samlingsplats för att genom olika referenser till 

bloggar, artiklar och videos, förmedla en alternativ bild av den muslimska kvinnan, och en 

utmaning till uppfattningen om henne som förtryckt. Som vi kan förstå utgör denna form av 

feminism därför en ganska skarp motbild till den feminism som vi tidigare stött på hos 

Andersson och Gadban, då deras motiv är just förtryckta kvinnor.  

Agendan bakom muslimska feminister beskrivs vara att lyfta fram’ häftiga, starka, ambitiösa, 

modiga och coola muslimska systrar som vägrar placeras i ett fack och få stämpeln som 

"förtryckt” Vidare står det att samhället ofta har  

en förutfattad bild av den muslimska tjejen och kvinnan (och framförallt de tjejer och kvinnor i slöja) som 

förtryckt, passiva och utan rättigheter. Vilket måste ifrågasättas! Islam lyfter kvinnan, inte sänker henne 

och för många tjejer och kvinnor är islam källan till inre styrka. Helt enkelt källan till girlpower. 

(Muslimska feminister, 2013) 

Denna agenda formar ett upplägg av olika teman som följer vissa mönster och samtalsämnen. 

Ett sällan förekommande men ändå viktigt inslag på Muslimska feminister är samtalet kring 

meningsskiljaktigheter mellan muslimska feminister. För det mesta förmedlas en bild av att 

alla olika former av feminismer inom islam är välkomna. Delshad upprepar vid ett flertal 

gånger att den feministiska tolkningen är individuell och att kvinnor bör få göra sin ’egna 

tolkning av frihet och feminism’. Däremot har det framkommit att meningsskiljaktigheter 

finns mellan Delshad och andra muslimska feministers tolkningar. Ett exempel på detta är en 

status som publicerades efter att Delshad medverkat i bildningsbyråns program ’feminist och 
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troende’ som också intervjuade den muslimska feministen Bahareh Andersson, en status som 

kort därefter raderades. Delshad uttryckte sig såhär: 

Jag hade ingen aning om att Bahareh Andersson skulle medverka (jag fick informationen om att det var 

jag, Helena Benaouda och Aslihan Ekinci Kaba som skulle medverka) - fånigt drag av de att dölja att 

islamofob-fröken Andersson (googla henne - så får ni en bättre bild av henne) skulle medverka! Suck!... 

VADÅ "Jag vill ha en kvinnlig imam" - utgår från Baharehs synvinkel. Som om att alla muslimska 

feminister vill det och att muslimsk feminism BARA handlar om kvinnliga imamer? När Bahareh anser sig 

ha rätten att definiera feminism och avfärda de som inte har samma bild av feminism som henne - "i min 

värld är de inte feminister" - så grymt ofeministiskt. Döm inte kvinnor, låt kvinnor göra sin egna tolkning 

av frihet och feminism. (2013). 

Man kan utifrån detta tolka det som att det finns ganska starka meningsskiljaktigheter mellan 

dessa två feminister. Delshad beskriver vidare ett missnöje med att programansvarige inte lyft 

fram allting som hon sagt och att rubriken dessutom angetts till ’Jag vill ha en kvinnlig imam’ 

Vilket får det att verka som att ’alla muslimska feminister vill det och att muslimsk feminism 

BARA handlar om kvinnliga imamer’. Upplägget upplevdes ge en orättvis bild av både 

henne, men kanske också muslimska feminister i allmänhet.  

Detta visar på att det bland muslimska feminister finns en kamp om ordet och vem som tillåts 

definiera feminism. Detta påvisar att det inte endast finns motsättningar mellan dessa och 

kvinnorörelsen i Sverige, utan också inom det egna ledet, vilket stärker argumentet om att de 

muslimska feministerna bör betraktas som en fragmenterad och heterogen grupp.  

Ett annat utbrett ämne är hur västerländska feminister och politiker säger sig göra ärenden åt 

muslimska kvinnor, eller närmare bestämt anse sig befria eller tala för muslimska kvinnors 

rättigheter. Sarah Delshad länkar bland annat till en artikel skriven av Sepideh Nekomanesh 

som handlar om ett uttalande som socialdemokraten Carina Hägg gjort i relation till Omar 

Mustafa-debatten.  Nekomanesh menar att Hägg ’har proklamerat att hon fört en kamp för 

”muslimska kvinnor” Vidare skriver hon att 

Hägg och hennes likar vill föra ’den muslimska kvinnans talan’ (i singularis) eftersom de förutsätter att 

’hon’ inte kan försvara sig själv eller föra sin egen kamp. ’Hon’ behöver bli räddad av den upplysta 

’svenska feminismen’ (2013). 

Detta kan tolkas som en form av orientalism, där vita eller västerländska män och kvinnor 

intar en myndighetsställning gentemot muslimer. Någon måste sålunda föra de muslimska 

kvinnornas kamp för deras rättigheter då de är okapabla att göra det själva. Vidare speglar det 

också en orientalisk syn på den muslimska kvinnan som passiv och underlägsen. 

Samtidigt menar Nekomanesh att det inte endast handlar om kvinnor utan kanske än mer om 

bilden av muslimska män. Mediedrev likt den mot Omar Mustafa skapar en homogen bild av 
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muslimska män, som gör ’att bevisbördan på dig som muslimsk man är mycket tyngre’. 

Vidare menar hon att man som muslim måste bevisa att man ’är feminist eller för HBT-

rättigheter utifrån en annan måttstock’ än vad som kanske krävs om man är vit och ’etnisk-

svensk’ (2013).  

Detta tar oss tillbaka till begreppet ’homonationalism’ och mer specifikt hur man i fallet med 

Omar Mustafa sorterar människors möjligheter att vara politiskt aktiv utifrån deras inställning 

mot kvinnor och homosexuella. Kanske än mer handlar det om en slags ’homonostalgi’ där 

antaganden om en queer och feministiskt integrerad kultur i den svenska riksdagen och i det 

socialdemokratiska partiet gör att man behöver skydda sig mot eventuella hot mot detta. 

Ytterligare en publikation som gjordes av Delshad på Muslimska feministers sida var artikeln 

’Islamiska förbundet en plattform för oss kvinnor’ en kritik mot såväl muslimska som icke-

muslimska kvinnor och deras drev mot Mustafa. Dessa menar att det finns kvinnor som 

utnämner sig själv som talespersoner för ’muslimska kvinnor’, en grupp som däremot inte 

verkar uppfattas vara några specifika personer utan snarare en lös formulering eller fördomar 

om utsatta muslimska kvinnor. Det islamiska förbundet menar man dessutom utgör en 

plattform för muslimska kvinnor att driva sin kamp på: 

Islamiska Förbundet ger en plattform för oss som vi inte får någon annanstans. Inom dess verksamhet kan 

vi vara det vi vill vara just svenska muslimska kvinnor. Här spelar det inte roll vad vi har på oss eller vad vi 

heter utan det är vår utbildning, vår erfarenhet och vår kunskap som ger oss möjlighet att göra en skillnad 

för vårt samhälle. Till skillnad från det klimat och de begränsade möjligheter som vi många gånger möter 

på arbetsmarknaden på universiteten och till och med i ICA-kön. 

Det största hotet vi ser mot oss som muslimska kvinnor kommer från den islamofobiska hets som gör att 

vi måste leva under en dubbel utsatthet, där vi som både muslimer och kvinnor måste kämpa för att få ta 

del av våra rättigheter och samtidigt gång på gång förklara att vi inte är förtryckta, att vi inte blir 

misshandlade och att vi inte blivit bortgifta mot vår vilja (2013). 

 

Vad kritiken mot Islamiska förbundet blundar för är sålunda att denna upplevs av muslimska 

kvinnor som ett skydd och en möjlighet för dessa att engagera sig, någonting som i det övriga 

samhällets begränsande miljö inte är möjligt. En värdefull jämförelse går att göra med hooks 

berättelser om ’homeplace’ ett ställe där svarta kvinnor finner stöd och plats att utvecklas, och 

kan undfly den rasism de möter i samhället. Muslimska kvinnors ’homeplace’ är i detta fall 

det islamiska förbundet, som utgör deras chans att som en marginaliserad kvinna ta sig runt de 

hinder som de annars möter i vardagen. 

Ett exempel på en internationell händelse i förhållande till detta, är den feministiska 

protestgruppen Femen som protesterade naken utanför Moskéer runt om i världen för att 

begära befriandet av den tunisiska aktivisten Amina Tyler, som blivit tillfångatagen efter att 
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ha lagt upp barbröstade bilder på facebook med texten ’min kropp tillhör mig inte er 

heder’(Who speaks for muslim women? 2013). 

Femen protesterade bland annat utanför en moské i Berlin med skyltar och texter på sina 

kroppar som löd ’Arab women against islamism’, ’freedom to all women’ och ’fuck 

islamism’. Även i Sverige protesterade man på ett liknande sätt utanför den tunisiska 

ambassaden i Stockholm (The atlantic, 2013). 

Den svenska facebook sidan Muslimska feminister besvarade denna händelse med kritik. 

Bland annat genom att länka till en video där en muslimsk kvinna ironiskt tackar Femen för 

att de ställt upp för alla muslimska kvinnor som inte kan tala för sig själv. Med skarp ironi 

säger kvinnan att organisationer som kämpar för rättvisefrågor kan lära sig av Femen. Det 

enda de behöver göra är att välja ’the prettiest boobs in your office, preferably white, 

preferably blond, preferably big chested, and send them out’ (Muslimska feminister, 2013). 

Sarah Delshad delar också med sig av den internationella sidan för muslimska feminister på 

facebook Muslim feminists och kommenterar att 

Femen inför en "topless jihad day" minsann. Ja, precis. För det är väldigt befriande för muslimska kvinnor 

att få höra "hur" de borde klä sig och inte klä sig av vita kvinnor som dessutom högt är islamofobiska och 

väldigt förminskande mot beslöjade kvinnor. Lägg ner pekpinnandet och låt kvinnor få definiera begreppet 

frihet själva. För guds skull (Muslimska feminister, 2013). 

Ytterligare refererar Delshad till en video från The Stream, ett nyhetsprogram där man talar 

om muslimska kvinnors reaktioner på Femen. Man hänvisar bland annat till facebook gruppen 

Muslim women against femen där muslimska kvinnor uttrycker sin ovilja mot att Femen 

protesterar för deras frihet. I programmet medverkar en muslimsk feminist som beskriver att 

protestgruppens sätt att manifestera sina åsikter har ett bakslag för muslimska kvinnor: 

They are asking women of faith to choose between our faith and our feminism. I think that is really 

counterpoductive, especially in society where these two are actually connected; your gender identity and your 

faith identity (Who speaks for muslim women? 2013) 

Femen antar att dessa två identiteter eller egenskaper, av naturen exkluderar varandra och att 

kvinnors rättigheter inte är förenliga med religion. Följaktligen säger kvinnan att Femen 

påstår sig vara en del av tredje vågens feminism, men att de inte är förenliga med det 

usprungliga budskapet av att ta hänsyn till kvinnors olikheter. Någonting som matchar 

budskapet av Manes studie om tredje vågens feminism. Muslimska kvinnor tvingas nämligen 

välja mellan en universiell feminism och deras religion. Vad som ytterligare sker är därför att 

kvinnors rättigheter görs till ett abstrakt begrepp där kvinnor av olika bakgrunder ska 
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inkluderas; samtidigt som dessa kvinnors religion och trossätt avlägsnas som illegitima och 

oförenliga med den feministiska tanken. De tillåts med andra ord att inkluderas, men på vita 

feministers villkor. 

Förutom ett omyndigförklarande av den muslimska kvinnan är det också ett görande av den 

muslimska kvinnan som homogen – där Amina Tyler, en kvinna som hotas av hederskulturen, 

abstraheras till alla muslimska kvinnor, som därför är i behov av hjälp. Möjligen är det också 

ett görande av feminister som en homogen grupp då Femen översätts och appliceras på skilda 

nationaliteter, världsdelar och kulturer, men med ett likformigt budskap. Någonting som 

överrensstämmer med Saids tes om att producera bilder av orientaler som en homogen fara, 

till förmån för ens egen dygd.  

Följaktligen kan man också tala om detta i relation till hooks teorier om feminism som en 

subkultur.  Den muslimska kvinnan och den muslimska feministen, tas ur sitt sammanhang 

som troende och sätts i ett alternativt, västerländskt och sekulärt rum. Det är därför också 

relevant att tala om hooks förespråkande av att använda feminism i befintliga situationer 

istället för att skapa en egen slags feministisk kultur. Med andra ord är utmaningen för att 

skapa en mer öppen dialog om kvinnors rättigheter, att lära sig applicera feminism i 

förhållande till de situationer som kvinnor faktiskt befinner sig i, vilket i detta fall är i den 

troende kvinnans situation. Detta istället för att försöka beröva henne sin tro. 

Denna position bland muslimska feminister uppmärksammar oss på ytterligare en blind fläck i 

debatten om kvinnors rättigheter. Detta avsnitt synliggör ett återkommande 

omyndighetsförklarande av muslimska kvinnor. Politiska aktörer manifesterar muslimska 

kvinnors rättigheter istället för att överlåta talutrymmet till de som faktiskt berörs.  

Resonemangen som förs bland dessa muslimska feminister spårar således en modern 

kolonialisering av den subalterna kvinnan, där talet om kvinnors rättigheter blir ytterligare ett 

privilegium för Väst.   

9. Gud är en Hen! 

För den tredje positionen bland muslimska feminister är utmaningen av dessa stereotypa 

framställningar av den muslimska kvinnan, uttryckt på ett annorlunda sätt. Den muslimska 

feministen Fazeela Selberg Zaibs politiska engagemang hamnar i en position mellan 

ovanstående feminister och ger därför uttryck för både ett motarbetande av stereotyper, såväl 

som ett uppmärksammande av kvinnoförtryck inom det muslimska ledet. Skillnaden är 
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däremot att detta görs på ett mer religionsspecifikt sätt än tidigare. Medelpunkten för denna 

typ av feminism är nämligen koranen och hur misogyna tolkningar härlett ojämställda 

förhållanden. 

Detta märks bland annat i en intervju av journalisten Li Kristjansdóttir som Fazeela 

medverkar i. Fazeela säger bland annat att man måste ta hänsyn till syftet i koranens budskap 

och inte ’utgå från specifika exempel ryckta ur sitt sammanhang’. Vidare menar hon att 

kvinnofientlighet inom islam är en ’produkt av översättning och inläsning’ och att män haft 

tolkningsföreträde, vilket orsakat orättvisa förhållanden. Dessutom menar hon att tolkningar 

av koranen ofta görs utan hänsyn till världens föränderlighet. Man bör exempelvis inte tala 

om en ’tid och en passage som inte är relevant längre’ utan bör ta hänsyn till den verklighet 

man lever i idag. Fazeela säger: 

Jag menar att allt i den heliga skriften är sanning, men inte allt är aktuellt. Det viktiga är att gå till syftet 

med budskapet. Det finns en hadith (alltså något profeten Muhammed sagt) som säger att kvinnor vid 

resande skall ledsagas av en man. Detta är skrivet för 1400 år sedan, i en tid då kvinnor inte kunde resa på 

grund av en överhängande hotbild. Genom att lägga ett ansvar på manliga släktingar utökades alltså 

kvinnornas möjligheter. Syftet profeten hade, var att vidga kvinnors utrymme i samhället. Syftet (att ge 

kvinnor större spelrum och frihet), uppfylls med nödvändighet på ett annat sätt nu. Att en manlig släkting 

skulle ledsaga mig när jag är på resande fot skulle snarare begränsa mig i dag. Det finns dessutom säkrare 

resemöjligheter nu än då (2013). 

Ett vanligt misstag är nämligen att man berättigar kvinnoförakt med passager i koranen som 

handlar om en förfluten tid, och som inte matchar dagens samhälle. Intervjun refererar 

exempelvis till ett inslag i Bildningsbyråns Feminist och troende där en predikande imam 

säger att män har rätt att samlaga med ’slavinnor’ som vunnits i krig. Fazeela uttrycker ett 

missnöje inför att sådana uttalanden och negativa handlingar generellt bland muslimer, låts 

representera hela religionen. Vidare säger Fazeela att islam ’började som kvinnornas religion’ 

och att profeten förespråkade jämställdhet och rättvisa, vilket hon menar vara det 

grundläggande budskapet och den huvudsakliga tolkning man bör göra (2013). 

En tolkning av koranen bör därför bemöta det moderna samhället och överrensstämma med 

det helhetliga budskapet om jämställdhet. När intervjuaren frågar Fazeela om det inte stör 

henne att Gud är en man svarar hon därför följande: 

Jag tror inte att Gud är en han. Muslimer betraktar inte Gud som av mänsklig karaktär, vilket gör det 

oförenligt med islam att tillskriva Gud ett kön. Av samma orsak välkomnar jag ett lingvistiskt verktyg som 

hen. Det handlar inte om att ändra något i Koranen, utan om att läsa den i sin rätta kontext. Hen används 

för att beskriva någon vars kön är irrelevant eller icke-existerande. När Koranen skrevs för 1 400 år sedan 

hade män tolkningsföreträde och satt på makten. Därför blev Gud ”han”. Hen fanns inte som ett språkligt 

alternativ. I dag strävar vi efter att motverka ojämställdhet och därför är Hen ett utmärkt begrepp att 

använda (2013). 
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Fazeelas sätt att kombinera queera eller feministiska idéer med sin religion fungerar sålunda 

på ett annorlunda sätt att bemöta de stereotyper som finns om muslimska kvinnor. Trots att 

Fazeela närmar sig den typ av samtal som figurerar bland Muslimska feminister utgör hon 

ytterligare en mångfald i gruppen muslimska feminister. Därför kan man också säga att detta 

är en utmaning av stereotypa uppfattningar av den muslimska feministen, kanske också av de 

uppfattningar vi hittills kunnat göra om de ovanstående exemplena på muslimsk feminism i 

Sverige. 

Ett annat dominerande ämne i samtalet är uppmärksammandet av att politiska engagemang 

och manifestationer för rättvisa kan te sig på olika sätt. Fazeela diskuterar behovet bland 

muslimska kvinnor av att få tala om jämställdhetsfrågor, utan att för den sakens skull behöva 

vara överrens med västerländska feminister. ’Vi måste få tala om frågor som rör islam och 

jämställdhet, utan att det innebär att vi måste tycka likadant som västerländska feminister’ 

säger Fazeela (2013). 

Ytterligare menar hon att hon ofta finner sig i diskussioner med västerländska feminister ’som 

hävdar att’ hon ’inte kan bära slöja utan att upprätthålla bilden av en förtryckt kvinna’. 

Dessutom uttrycker hon att slöjan kan ha olika betydelser i olika sammanhang: 

I väst används den ibland som protest mot religionsförtryckande lagar, medan den i öst kan stå för andra 

saker. Protest mot objektifiering av kvinnokroppen till exempel. Det är mitt val att bära sjal och det har jag 

rätt att göra. Ska man tvinga av folk sjalen, är det ju samma sak som att tvinga på folk den, vilket i 

förlängningen gör att svenska staten beter sig likadant som de länder de anklagar för förtryck...(2013). 

 

Detta citat liknar uttdraget ovan ur Haleh Afshars studie där en muslimsk kvinna 

uppmärksammar att valet att bära slöja kan vara politiskt, det vill säga en slags manifestation. 

Att ’tvinga av folk sjalen’ negligerar sålunda kvinnors engagemang och resulterar i vad 

Afshar menar, en blockad mot muslimska kvinnor som försöker att nå ut med sina budskap. 

Stereotypa uppfattningar och framställningar av muslimska kvinnor försvårar alltså deras 

kamp. 

Vad vi kan se här är att Fazeela lyckas kombinera ett tal om misogyna förhållanden inom 

kulturen med talet om Västs stereotypa uppfattningar om muslimska kvinnor. Däremot blir 

kvinnors rättigheter en fråga om modernisering inom islam, och sålunda en inomreligiös 

fråga. Ojämställda förhållanden grundar sig nämligen i patriarkala tolkningsföreträden, 

någonting som därför även bör hanteras och bearbetas via muslimers tolkning av koranen. 
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10. Slutsatser 
Denna studie har visat hur muslimska feminister i Sverige positionerar sig i olika led. Den 

första positionen utgjordes av ett förkastande av sexism och kvinnoförtryck inom det 

muslimska ledet och ett ifrågasättande av svenska politikers passivitet i frågan.  

Vad vi kan förstå utifrån denna typ av position inom den muslimsk feministiska rörelsen är att 

den har ett ganska strängt fokus på orättvisor baserade på kön. Ytterligare förefaller denna 

form av politiska engagemang väcka starka känslor hos antirasistiska debattörer, samtidigt 

som den distributeras i högerextrema krestar. Man kan därför tolka detta som att ett alltför 

enkelriktat tal om könsbaserade orättvisor, särskilt de som är kultur eller religionsspecifika 

leder till en försvarsställning bland antirasistiska aktörer.  

Detta leder bevisligen till en uppfattning hos muslimska feminister likt Andersson och 

Gadban, om att den politiska debatten gör motstånd till deras feminism och att den inte klarar 

av dem som ’progressiva muslimska feminister’.  

Ett annat sätt att förstå detta på är att det förvisso verkar finnas en motvilja bland politiker och 

debattörer att anamma deras resonemang, men att detta också kan vara ett resultat av en allt 

för enformig retorik vad gäller muslimska kvinnors utsatthet. Som hooks menar, blockerar 

denna typ av ensidighet den politiska kampen och underminerar det egna engagemanget. Vad 

som sker i Gadban och Anderssons beskrivningar är att det rasistiska förtrycket som 

muslimska kvinnor och invandrarkvinnor möter, förlorar fokus.  

Däremot är det viktigt att påpeka att detta inte på något sätt innebär att Gadban och Andersson 

aldrig talar om rasism. Ej heller att detta underminerande av sin egna kamp sker i och av sig 

själv utan i relation till en generell politisk debatt. Det betyder snarare att deras formuleringar 

är implementerade med befintliga diskurser som av andra debattörer uppfattas som 

islamfientliga. Man kan därför också tillägga att Anderssons och Gadbans utmaningar av 

dessa diskurser inte verkar noteras. Någonting som pekar på ett politiskt klimat som är allt för 

slutet för denna typ av bredare analys. I det stränga syftet att motarbeta rasism och islamofobi 

verkar det nämligen inte finnas utrymme för en dialog om det religiösa och kulturella våldet 

mot kvinnor.  

Denna typ av tillstängdhet existerar särskilt i den svenska feminismen, som utgör ett 

debattklimat jämförbart med den typ av normativa vithet som Clark Mane talar om i sin studie 
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om tredje vågens feminism. Trots att den svenska feminismen är en progressiv kraft som bör 

erkänna den mångfald som finns bland kvinnor, känner sig inte alla kvinnor erkända.  

Den andra typen av muslimsk feminism som vi stötte på i denna studie är ett exempel på 

detta. Sarah Delshad beskriver en kvinnorörelse som liknar den militanta feminismen som bell 

hooks talar om, en feminism som kör över oliktänkande och som inte accepterar individer att 

själva definiera sin kvinnokamp. Istället för att låta muslimska kvinnor strida för egna 

rättigheter, omyndigförklarar svenska feminister dessa genom att själva utgöra sig till deras 

beskyddare.  

Detta trots att muslimska feminister klargör att många muslimska kvinnor varken önskar eller 

behöver någons beskydd utan kan föra sin egen kamp. Denna typ av inställning gentemot 

muslimska kvinnor upplevs därför som islamofobiska och förminskande. Delshads position 

inom den muslimsk feministiska rörelsen fokuserar således vid de kvinnor som är 

underordnade av orientalistiska skäl och av västerländska feministers överlägsenhet.  

Samtidigt nämns ingenting om de kvinnor som faktiskt är utsatta på grund av sitt kön, i 

religiösa och kulturella sammanhang. Faktum är att det är sällsynt att det hedersrelaterade 

våldet ens nämns, vilket ger ett intryck av att detta är ett fenomen som inte ens existerar. 

På samma sätt som den första positionen muslimska feminister utelämnar förtryck baserade 

på etnicitet, exkluderar denna typ av feminism, förtryck baserat på kön. Även om det är 

viktigt att ge en motbild till stereotypa uppfattningar om muslimska kvinnor, blir detta en 

väldigt romantiserad bild av verkligheten. På samma sätt som religion kan användas för 

’girlpower’ används det nämligen också för att legitimera våld mot kvinnor, vilket är en viktig 

sak att erkänna för att inte hämma det egna budskapet.  

Vad händer då med den tredje positionen och Fazeelas resonemang som inkluderar både det 

religiösa våldet baserat på kön, men också orättvisor i relation till etnicitet? Denna form av 

feminism varken förkastar eller försvarar sin religion utan hamnar i ett slags mellanläge, 

någonting som i relation till ovanstående reflektioner borde vara ett framgångsrikt koncept. 

Men vem har den legitima positionen att bemöta denna form av resonemang? Fazeela talar 

nämligen om inomreligiösa frågor, om muslimers tolkningar av koranen, vilket gör kvinnors 

rättigheter till en religiös fråga.  

Den första och den andra positionen muslimska feminister talar på sätt och vis i ett bemötande 

av svenska feminister. Oavsett om det handlar om en kritik eller ett vädjande gentemot dessa 
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så är det ändå en slags konfrontation. Fazeela lyckas förmedla både ett anammande av svensk 

feministiska idéer men också en kritisk inställning till de stereotypa bilder som förmedlas 

inom samma rörelse. Man kan därför säga att den ’underordnade’ förvisso kan tala, men 

frågan är till vilka? Detta blir snarare ett tal om något som inte angår resten, utan bara 

muslimer.  

Vad säger då detta om vilka postioner som är möjliga inom feminismen? Och hur relaterar 

dessa motgångar som muslimska feminister möter, till den större politiska kontexten? Man 

kan föreslå en förståelse för detta fenomen som att externa problem i form av stereotypa 

uppfattningar eller fördomar om muslimer och särskilt muslimska kvinnor också skapar 

förutsättningar för vilken typ av feminism som muslimska kvinnor förespråkar. 

Man kan också på många sätt säga att muslimska feminister i Sverige visar dom luckor som 

finns i ett större politiskt sammanhang. De förmedlar den politiska debattens bristande dialog 

vad gäller religiöst våld mot kvinnor, dess överlägsna inställning gentemot muslimska 

kvinnor och det hämmande räddningsnarrativ som detta framkallar. Men kanske viktigast av 

allt, förmedlar dessa feminister den svenska politikens negligerande av de olikheter som 

präglar den muslimska kvinnans politiska engagemang.  

Slutligen visar denna studie på den problematik som uppkommer genom att konstruera 

underordnade som en homogen grupp. Resultaten visar med understöd i postkoloniala teorier 

att muslimska kvinnor möter motgångar i sitt politiska engagemang men att dessa motgångar 

är allt utom homogena. Att betrakta och bemöta muslimska feminister som en enhetlig grupp 

med en gemensam ståndpunkt är således ytterligare ett sätt att underminera, inte bara 

muslimska kvinnors politiska strid, men även en öppen dialog om kvinnors rättigheter. 

11. Diskussion 
Vem tillåts egentligen vara feminist i Sverige och vilka blir hörda? Måste man anamma alla 

överflödiga teorier och alla akademiska begrepp för att få kämpa för kvinnors rättigheter? 

Dessa frågor kan betraktas som provokativa men är ändå frågor som kvinnor i Sverige 

bevisligen står inför och som därför aldrig borde betraktas med arrogans och överhöghet.  

Det finns nämligen ett glapp i den svenska kvinnorörelsen som utgörs av kvinnor som är i 

behov av att kämpa för sina och andra kvinnors rättigheter, men som inte kan eller vill ansluta 

sig. Kvinnorörelsen behöver därför erkänna sina utmaningar vad gäller att inkludera 
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oliktänkande, och inte i den bemärkelsen att tala för dessa olikheter utan att låta olikheterna 

tala för sig själv.  

Denna studie visar att det inte finns en kvinnokamp och att det inte existerar någon generell 

måttstock på vilka principer och egenskaper man måste erhålla för att få kalla sig för feminist. 

Muslimska feminister i Sverige visar att det måste ges utrymme att tycka olika. Den debatt 

som förs för kvinnors rättigheter bör inte dikteras utan dialogiseras. Man skulle kunna säga att 

det handlar om att ge en bit av kakan, att dela med sig. Problemet är bara att feminismen inte 

är någons ägodel som distributeras efter någons tycke. Då feminism snarare handlar om 

kvinnors rätt att tala, bör denna rättighet tas och inte ges.  

För att undvika den överlägsna inställning som präglar Västs historia och för att hindra en 

normativ vithet att reproduceras i vårat sätt att teoretisera kring kvinnors rättigheter, bör vi 

göra avslag på sådana anspråk som säger att feminismen är vår att definiera, och istället låta 

den preciseras via en mångfald av kvinnor.  

11.1 Framtiden 
Med dessa ord vill jag uppmana till en social vetenskap som inte bara blickar utåt, mot 

samhällets processer och dess påverkan på individen, utan en social vetenskap som blickar 

inåt. Det är nämligen inte av yttersta värde att utkristallisera de destruktiva processer som 

andra står för, utan snarare att kunna vända sig till sig själv och fundera över vilken roll man 

själv spelar, vilken historia man har bakom sig och vilka traditioner man reproducerar och 

främst vilka maktförhållanden man upprätthåller.  

Genom muslimska feministers politiska engagemang förstår vi att denna typ av 

självmedvetenhet är en egenskap som ännu inte präglar debatten om kvinnors rättigheter. Och 

framförallt, utgörs inte den sociala vetenskapen som dessa politiska idéer härrör ur, av 

förmågan att se sig själv i den process som skapar andras utsatthet. Detta är därför en lärdom 

vi bör ta med oss i framtiden och som tillkommande forskning bör ta i beaktning. Vanliga 

människors upplevelser behöver uppvärderas och dialogen kring kvinnors rättigheter behöver 

därför basera sig på faktiska erfarenheter snarare än teoretiska konstruktioner.  

För visst kan den subalterna tala! Muslimska feminister utgör en mångfald av sätt att göra 

motstånd, och deras kamp kommer i många nyanser. De underordnade kvinnorna talar, men 

vem förmår att lyssna? Muslimska feminister fångar skeenden i samhället som andra inte ser, 

och de avslöjar luckor i dialogen om kvinnors rättigheter som ingen verkar ha tänkt på. Men 
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vad spelar detta för roll om ingen hör vad de säger? Deras underordning handlar ju i grund 

och botten om vår oförmåga att lyssna. För att den subalterna kvinnan ska sluta vara 

subaltern, krävs därför också att icke-subalterna lyssnar när hon talar. 
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Diskursiv praktik Social praktik 

1.Produktion 

a) Var produceras texten och vilka rutiner präglar 

produktionen? Och vilka positioner går att utläsa i 

detta? 

b) Varför produceras texten? Vad syftar den till att 

förmedla? (löften, lovord, hot?) 

c) Hur ser textens intertextualitet ut? Vilken kedja av 

kommunikation går att spåra? 

d) Hur ser textens interdiskursiva förhållanden ut? 

Vilka idéer/diskurser/teman/samtalsämnen har 

investerats och är dessa indirekta eller direkta? 

2. Distribution 

a) Hur sprids och delas texten? 

b) Har några förändringar av det ursprungliga 

innehållet gjorts, i så fall vad? Har man lagt till eller 

tagit bort någonting? 

3.Konsumtion 

a) Vilka uppfattningar görs om texten? 

b) Vad karaktäriserar läsarna och vad grundar sig 

deras resonemang i? 

1.Ideologi 

a) Vilka typer av ideologiska idéer är 

investerade i texten? Och är det en 

ideologisk investering eller en 

utmaning till en ideologisk idé? 

2.Hegemoni 

a) Går det att finna händelser eller 

företeelser som kan ha givit upphov 

till textens uppkomst eller format 

dess innehåll? 

b) Kan man spåra allianser eller 

specifika intressen i texten och i så 

fall vilka? 

 


