
 

 

”Gud ser oss ändå!”  

   -Åtta kvinnors erfarenheter av den religiösa gemenskapen 

 

Jasmine Johansson Camara 
 
 
 
 
 
HT- 2015 
Examensarbete Lärarprogrammet, 30 hp 
Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Iniversitet 
Handledare: Hanna Zipernovszky 



Abstract 

 

This essay looks to examine how eight religious women within Sunni Islam and Conservative 

Judaism in Sweden perceive their place in the religious community. The essay in itself rests 

on the theories of social constructionism and intersectionality, along with a qualitative 

interview study conducted with the eight different women. The results show that the women 

have very different opinion in regards to their thoughts about their place in the religious 

community depending on a variety of pre-consisting social factors which includes (but are not 

limited by) religious background, ethnicity and culture. Some women feel satisfied with their 

place in the religious community and in society while others call for a change to be made both 

in the religious community they belong to and in the society they live in. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Under majoriteten av religionsvetenskapens historia har studiet av religion som mänsklig 

konstruktion nästan undantagslöst karaktäriserats av en genusblindhet.1 Denna akademiska 

misskötsamhet går till stor del att spåra till den historiska (och nutida) tendensen att 

privilegiera dem dominanta diskurser som nästan undantagslöst varit manligt.2 Exempelvis 

har manligt ledda religiösa reformer som uppstått genom århundradena inom de olika 

världsreligionerna ofta blivit behandlat som delar av ”den verkliga religionen”, medan andra 

former av religion där kvinnor varit mer prominenta ofta blivit ignorerad och avfärdad som 

oseriös och felaktiga. 

 

Men under den senaste halvan av 1900-talet har däremot intresset kring hur både män och 

kvinnor resonerar kring sin religiösa identitet nästintill exploderat inom det 

religionsvetenskapliga fältet. Hur religiösa människor ser, märker och presenterar sig själv 

och andra samt hur de identifierar sig med vissa grupper och stigmatiserar andra blivit allt 

mer viktigt ur både ett socialt och politiskt perspektiv.3 Ett tydligt exempel på detta går bland 

annat att hitta i den kris som efterföljde publiceringen av Muhammedbilderna i den danska 

tidningen Jyllands-Posten. Under denna politiska strid uppstod en nästan kollektiv oro inom 

den danska muslimska gemenskapen över det faktum att några av bilderna sammanlänkade 

islam med terrorism och som ett resultat av detta gick många muslimer världen över ut i 

protest för att demonstrera deras syn i offentliga sammanhang.4 Detta gjordes främst genom 

att understödja deras gemensamma religiösa identitet. Liknande fall återfinns även inom 

judendomen där anti-semitismen, likt islamofobi, fått ett uppsving (eller blivit mer tolererat) i 

                                                        
1 Woodhead, Linda 2009, ”Religion and gender” I Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & Partridge, 

Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London s.472 
2 King, Ursula & Beattie, Tina (red.), Gender, religion, and diversity: cross-cultural perspectives, 

Continuum, New York, 2004 s.28 
3 Knott, Kim, 2009, ”How to study religion in the modern world” I . Woodhead, Linda, Kawanami, 

Hiroko & Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and 

transformations, 2. ed., Routledge, London s.24 
4 ibid s.24 
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vissa Europeiska länder och på så vis även lett till en ökad uppslutning inom de judiska 

församlingarna gällande den offentliga debatten om judarnas identitet.  

 

Denna ”identitetspolitik” har blivit erkänd som en viktig och bärande del när det kommer till 

hur olika identitetsgrupper finner vägar för att få sina röster hörda, tävlar om resurser, ökar 

genomslagskraft i det offentliga livet och argumenterar för deras rättigheter; inte minst när 

man i dagsläget talar om religiösa kvinnors erfarenheter som fortfarande är ett väldigt 

outforskat och begränsat område.5  

 

Samtidigt som intresset för hur religiösa identiteter skapades så växte även intresset av att se 

och behandla sociologiska kategorier som genus, etnicitet, religion och sexualitet som 

resultatet av sociala konstruktioner istället för biologiskt givna variabler. I samband med detta 

så växte även intresset av att undersöka mellanmänskliga förhållanden eftersom tron på genus 

som social konstruktion innebar att kategorier som genus måste skapas i samspel med andra 

människor.6 När detta tankesätt om genus sipprade in i det religionsvetenskapliga området 

gav det upphov till tre centrala resultat. Det ena är att man har försökt skifta fokus från en 

exklusiv och objektiv framställning av kvinnor och religion och istället sökt efter hur religion 

bidragit till konstruktionen av maskulinitet och femininitet. Det andra är att man undersökt 

hur begrepp som maskulint och feminint är konstruerade i förhållande till varandra och det 

tredje handlar om hur religion som förtyckande eller frigörande företeelse förhåller sig till 

olika frågor, kategorier och teman.7  Inom konservativa judiska och muslimska kretsar så 

kvarstår en genomgående differentiering. Inte bara mellan människor och gud, utan också 

mellan män och kvinnor. Denna differentiering legitimeras och upprätthålls sedan både ur en 

religiös och kulturell aspekt där gränserna mellan religion och kultur ofta flyter samman och 

utgör en gemensam värdegrund där mycket av det vi i västvärlden kallar moderniteter ger 

vika för mer traditionella och konservativa värderingar om män och kvinnor.8 Att en sådan 

religion är attraktiv för män ter sig tämligen uppenbart eftersom religionen ofta ger dem 

ansenlig status, identitet, makt och syfte. Den stora frågan är däremot varför kvinnorna, som 

                                                        
5 Knott, Kim, 2009, ”How to study religion in the modern world” I . Woodhead, Linda, Kawanami, 

Hiroko & Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and 

transformations, 2. ed., Routledge, London, s.25 
6 Woodhead, Linda 2009, ”Religion and gender” I . Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London, s. 473 
7 ibid, s.473 
8 ibid s. 474 
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ofta utgör den största delen i de flesta religioner runt om i världen, attraheras av något som i 

allmän akademisk konsensus har en tendens att marginalisera dem? 

 

Att försöka förebygga den historiska och nutida osynligheten av religiösa kvinnor inom 

religion och religionsvetenskapen är därför inte enbart viktigt utan även nödvändigt om vi ska 

ha en sanningsenlig bild om hur olika normer och värderingar uppstår och upprätthålls inom 

religionen. Inte bara för att det öppnar upp en helt ny dimension av outforskad och viktig 

historia, utan också på grund av att det genererar nya insikter till varför kvinnor väljer att 

ansluta sig till mansdominerade religioner och hur religiösa kvinnor skapar och resonerar 

kring sin uppfattning om sig själv och omvärlden.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att utifrån teorierna om intersektionalitet och 

socialkonstruktivism skapa en inblick i hur åtta religiösa kvinnor inom judendom och islam 

resonerar om sina subjektiva upplevelser som deltagare i den religiösa gemenskapen. För att 

kunna undersöka detta på ett adekvat sätt har jag valt att utgå från tre frågeställningar: 

 I vilken utsträckning anser kvinnorna att de har tillgång till den religiösa gemenskapen 

och på vilket sätt tar det sig uttryck? 

 Vad anser kvinnorna att religionen bidragit med i deras liv och vilka religiösa och 

icke-religiösa faktorer använder kvinnorna för att motivera och stärka deras 

deltagande i den religiösa gemenskapen? 

 Hur tolkar kvinnorna de religiösa normer som existerar kring det kvinnliga? 

1.3. Forskningsöversikt 

 

Att forska om religion och genus som interdisciplinära företeelser har alltid kommit med en 

säregen akademisk problematik. I Sverige, och övriga världen för den delen, är det inte helt 

ovanligt att man i dagens läge är väldigt intresserad av antingen eller, det vill säga att man 

antingen är intresserad av religion eller genus. Forskning om religion och genus som 

interdisciplinära och tvärkulturella företeelser är därför fortfarande ett relativt nytt område 
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vilket leder till att en stor del av den tidigare forskning som bedrivits inom området ofta skulle 

kunna kritiseras som ensidiga.9 

 

Samtidigt som ensidigheten må vara en faktor bör det också sägas att det finns en positiv 

utveckling inom området om man granskar tryckta böcker som handlar om kvinnor och deras 

erfarenhet av det religiösa under de senaste femtio åren.10 Medan det fortfarande förmodligen 

inte finns någon forskare som skulle vilja påstå att detta fenomen på något vis är jämbördig 

den mainstreamforskning som finns gällande religion (eller religiösa upplevelser) kan nog de 

flesta vittna om att intresset för kvinnors religiösa erfarenheter utan tvivel är på frammarsch.11 

Således kan man kanske fråga sig om den marginalisering som blev nämnd i uppsatsens 

inledande kapitel, verkligen är så stor som den porträtteras. 

 

1.3.1 Interdiciplinära modeller – en forskningsöversikt 

 

För att kunna förstå denna uppsats användning av den interdisciplinära teorin som kallas 

intersektionalitet krävs det en kort inblick i den diskussion som förts inom området under de 

senaste åren. Rita M. Gross är en feministisk teolog som varit i frontlinjen för att 

implementera den tvärkulturella analysmetoden som blivit allt mer vanlig i dagens 

genusforskning.12 I hennes uppsats ”Where have we been and where do we need to go? 

Womens studies and gender in religion and feminist theology” adresserar hon tre centrala 

problem som hon anser finns när det kommer till studiet av hur genus och religion hänger 

samman.13 Först och främst anser Gross att man bör utveckla hållbara tvärkulturella modeller 

när man studerar religion. Hon kritiserar tidigare tvärkulturella analysmetoder för att enbart 

handla om ”womens studies”, det vill säga studiet av kvinnor och menar att forskningen 

måste expandera till att faktiskt handla om ”gender studies”, det vill säga genusstudier där 

både kvinnor och män ingår, eftersom den kvinnliga diskursen alltid påverkas av den manliga 

diskursen och visa versa. För det andra diskuterar Gross att man behöver implementera en 

                                                        
9 King, Ursula & Beattie, Tina (red.), Gender, religion, and diversity: cross-cultural perspectives, 

Continuum, New York, 2004 s.28 
10 King, Ursula & Beattie, Tina (red.), Gender, religion, and diversity: cross-cultural perspectives, 

Continuum, New York, 2004 s.13 
11 De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap, 1. uppl., Liber, Malmö, 2005, s.9 
12 King, Ursula & Beattie, Tina (red.), 2004, s.14 
13ibid s.17- 28 
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skiljelinje mellan det religionsvetenskapliga studiet av kvinnor, och feministisk teologi.14 

Medan hon går vidare genom att argumentera att de två olika inriktningarna är svåra att 

differentiera från varandra rent innehållsmässigt så menar hon att det religionsvetenskapliga 

studiet av kvinnor har en mer deskriptiv roll, medan feministisk teologi mer handlar om det 

narrativa och normativa.15 

 

Att göra denna distinktion är något som Gross anser är viktigt då kvinnostudier inom 

religionsvetenskapen är ett viktigt undersökningsområde, vars utgångspunkt sällan avser att 

vara politiserad eller dömande. Av den anledningen argumenterar Gross att kvinnostudier bör 

vara inkluderat i alla program som befattar sig med religionsvetenskap.16 Feministisk teologi 

å andra sidan är något som Gross menar kräver en ganska stor kulturell känslighet och respekt 

eftersom dess etiska och moraliska utgångspunkt handlar om det religiöst subjektiva, inte att 

tvinga på västerländska feministiska värderingar på icke västerländska kulturer och 

traditioner. Avslutningsvis menar Gross att man oavsett utgångspunkt måste komma bort från 

den kristna hegemoni som är dominerande i den religiösa debatten och applicera mindre 

exklusivitet för att diskussionen ska bli mer representativ för den religiösa mångfald som 

faktiskt finns i världen.17 För att kunna göra det menar Gross att man inte bara behöver beakta 

den kulturella kontext som finns idag, utan också bakgrunden i vilket den kom till. Morny Joy 

är en av de forskare som valt att ta avstamp där Gross avslutade sin studie och skriver i sitt 

kapitel ”Postcolonial and Gendered reflections: challenges of religious studies” om att 

bearbeta kön och religion som tvärkulturella aspekter utifrån den påverkan som kommit av 

bland annat orientalism och postkolonialism.18  Genom att problematisera det västerländska 

tankesättet om subjektivitet och kunskap som sociala konstruktioner identifierar Joy olika 

områden där studiet av kön som en bärande variabel när det kommer till religion och 

religiositet inte har respekterats som differentierade och diskursstyrda, utan som normativa 

och allmängiltiga.19 Detta anser hon bottnar i ett stort problem som hon kallar för cultural 

bias, vilket i svenskt språk kan översättas till kulturell partiskhet. Denna kulturella partiskhet 

(som Joy menar härrör från det beteendet som västerländska män uppvisat gentemot sin egen 

kultur men som i dagens samhälle även inkluderar västerländska kvinnor) har lett till en 

                                                        
14 King, Ursula & Beattie, Tina (red.), Gender, religion, and diversity: cross-cultural perspectives, 

Continuum, New York, 2004 s.17 
15 King, Ursula & Beattie, Tina (red.),2004 s.18 
16 ibid s.20 
17 ibid s.28 
18 ibid s. 29-40 
19 ibid s.30 
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omfattande missrepresentation av religiösa kvinnor och deras upplevelser. 20  Genom att 

fokusera på indiska akademikers arbete debatterar Joy om de etiska dilemman som 

postmodernism och postkolonialismen gett upphov till. Ganska tidigt konstaterar hon att det 

akademiska skrivandet som berör religion och genus redan är så pass villkorlig att det krävs 

både uppmärksamhet och självkännedom från forskarens sida, för att undvika att reproducera 

sin kulturella partiskhet om och om igen. Avslutningsvis föreslår Joy att alla som involverar 

sig i religionsvetenskapliga studier som inkluderar kön och genus bör erkänna de 

begränsningar som kommer med västerländska filosofiska och vetenskapliga teorier och 

metoder.21 

 

Medan man kanske kan säga att diskussionen och empirin bakom interdisciplinära teorier och 

metoder varit ganska framträdande under det senaste decenniet så konstaterar exempelvis 

McLeod och Ozorak att kvinnor ofta är mer religiösa (aktivt deltagande i såväl privata och 

offentliga sammanhang) i förhållande till män, men de frågar sig även hur detta kommer sig 

då religioner i allmänhet ofta betraktas som patriarkala och androcentriska, och på så vis inte 

särskilt erbjudande när det kommer till jämställdhet mellan könen.22  

1.5 Islam – en introduktion 
 
För att förstå de komplexa kopplingar som existerar inom ett samhälle och som berör både 

den enskilde religiösa människan och den religiösa gemenskapen måste vi först förstå vilka 

faktorer som gett upphov till de uttryck vi ser idag. På så vis kommer både avsnittet ”Islam – 

en introduktion” och ”Judendom- en introduktion”23 ge en kort redogörelse för vad som 

kännetecknar de olika religionerna och inriktningarna på ett teologiskt och praktiskt plan, 

samt ge en kort inblick i den sparsamma forskning som finns om judiska och muslimska 

kvinnor religiösa erfarenheter. 

 

Globalt sett finns det ungefär en miljard människor som på något vis (antingen ur en etnisk, 

kulturell eller religiös aspekt) definierar sig som muslimer. Av denna miljard räknar man att 

majoriteten identifierar sig som sunni muslimer (och så är också fallet när det kommer till 

                                                        
20 King, Ursula & Beattie, Tina (red.), Gender, religion, and diversity: cross-cultural perspectives, 

Continuum, New York, 2004 s.34 
21 King, Ursula & Beattie, Tina (red.), 2004, s.38f 
22 E.W, Ozorak, The power but not the glory:how women empower themselves through religion 

(journal for the social scientific study of religion 35(1), 1996: pp. 17-29.  
23 Se 1.6 ”Judendom – en introduktion” s.17 
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denna uppsats informanter). 24  Det arabiska ordet islam kan översättas till ett medvetet 

erkännande av och aktiv underkastelse till de budord som förmedlats av den enda Guden, det 

vill säga Allah. Alla som utgår utifrån dessa budord räknas därför som muslimer eftersom de 

frivilligt underkastar sig den enda guden. 25  Islam grundar sig på de budord som Allah 

uppenbarat via muslimernas heligaste text (Koranen) och de religiösa traditionerna 

(haditherna). Det är även utifrån denna text som vi kan spåra rådande normer och värderingar 

som existerar i den nuvarande muslimska gemenskapen. 

 

Både Koranen och traditionerna inom Islam ses av en överhängande majoritet muslimer som 

Guds bokstavliga och ofelbara ord. Därför betraktas de båda religiösa urkunderna som en 

manifestation av det gudomliga; något som hjälpte den tidiga muslimska gemenskapen att 

klargöra och vidga den allmänna förståelsen om Koranen. Samtidigt har dessa tendenser i 

vissa fall gett upphov till minskat tolkningsutrymme och inflytande inom den muslimska 

gemenskapen eftersom man generellt hållit sig väldigt skeptisk gentemot nytolkningar av 

både Koranen och haditherna. Detta har förmodligen skett av två fundamentala anledningar: 

för det första så finns det en historisk tradition att hålla sig till Guds ord så som de 

uppenbarats i de religiösa urkunderna. Detta innebär att de religiösa urkunderna generellt ofta 

tolkas bokstavstroget och okritiskt. För det andra så finns det en genomgående skepsis mot 

sådant som kan uppfattas som progressivt, nytänkande och/eller modernt; något som kan ses 

som en respons på den omfattande koloniseringsprocess som började under 1700-talet i 

många muslimska länder.26  

 

Uppfattningen om det ursprungliga muslimska samhället under de första tre generationerna av 

Islams varande reflekterades inte bara i de religiösa urkunderna utan även i den profetiska 

traditionen. Enligt islam ska profeten Muhammed ha sagt att efter honom kommer det 

muslimska samhället splittras i 73 olika församlingar, men av dessa församlingar är det bara 

en som kommer bli förskonad evig fördömelse.27 När han blev frågad vilken av de olika 

församlingarna han menade lär han ha svarat: ”De som följer mig och mina likar”. Denna vitt 

                                                        
24 Waines, David, 2009, ”Islam- an introduction” I . Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London,  s.238 
25 ibid s.238 
26Waines, David, 2009, ”Islam- an introduction” I . Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London, s.245 
27 ibid. s.243 
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kända tradition blev senare förstådd som att frälsning, både individuell och gemensam, enbart 

kan uppnås genom att följa Koranen och det som profetens exempel uttryckte i sunna 

(traditionen). 28 Inom sunniislam, som är den inriktning som de muslimska kvinnorna i denna 

uppsats tillhör, är efterlevandet av sharia (den religiösa lagen) såsom den förklarades i detalj 

av de muslimska grundarna och deras olika skolor det centrala.29  Hetsiga debatter under den 

religiösa lagens tillkomst avgjorde slutligen att de experter som återfanns i haditherna var de 

som hade rätt i förhållande till vilken ställning Koranen och sunna skulle ha mellan varandra. 

Istället för att höja en muslimsk tradition över en annan så likställde man nu Koranen och 

sunna. Utöver denna konsensus kom de juridiska akademikerna att acceptera en gemensam 

uppfattning om lagen i relation till deras olika skolor. Slutligen antog man även ett beslut där 

argument angående potentiella ändringar av lagen ska utgå från en jämförande synpunkt 

eftersom man medgav att ingenting kan existera utan en ha en motpol. Den religiösa lagen 

täckte således upp två områden av religiös aktivitet: relationen mellan individen och Gud och 

relationen mellan individer i sociala sammanhang vilket inkluderade i princip allt från familj 

till explicit juridik.30 

 

Den muslimska uppfattningen av gemenskap förstärks genom att delta i olika religiösa 

ritualer. Exempelvis så sker de dagliga bönerna i riktning mot Mecka, vilket räknas som den 

muslimska brännpunkten för gemensam tillbedjan. Den årliga pilgrimsfärden (också kallad 

haji) till Mecka som varje muslim uppmuntras att göra åtminstone en gång under sin livstid, 

skapar nästan ett mikrokosmos av troende från hela världen.31  

 

En förståelse av detta fenomen är viktigt eftersom var och en av dessa religiösa ritualer är 

avsedda att hjälpa muslimer att definiera sig själv eftersom varje muslim är ansvarig för sin 

egen frälsning.32 Varje muslimsk man eller kvinna har en inneboende uppfattning om det 

gudomliga och behovet av vägledning och därför kan individen välja att följa eller förkasta 

guds vilja och invänta guds rättskipande vid den yttersta dagen. Oavsett inriktning så ser 

                                                        
28 ibid. s.243 
29 ibid. s.244 
30 Hallaq, Wael B, A history of Islamic legal theories: an introduction to Sunni usul al-fiqh, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1997 
31Waines, David, 2009, ”Islam- an introduction” I . Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London, s.244 
32 Rippin, Andrew, Muslims: their religious beliefs and practices, 2. ed., rev., Routledge, London, 

2001 
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muslimer att både man och kvinna har blivit anförtrodda med att skapa och bygga en social 

ordning på jorden; en ganska stor börda att bära som bara kan bli uppfylld genom en konstant 

personlig kamp med Guds nåd och omtanke (förmedlat via Koranen) som hjälpmedel.33 I 

detta är individen och det religiösa samhället oupplösligt sammanflätat; ett faktum som har en 

enorm inverkan på den kvinnosyn som finns inom Islam. 

 

Men även om Islam har en väldigt lång och rik historia så är det egentligen först runt 1900-

talet som vi kan börja tala om en ganska grundläggande utveckling av de muslimska 

inriktningarna och traditionerna och den sporrades i sin tur som en konsekvens av möten med 

andra kulturer där västvärlden skulle kunna beskrivas som den.34 ”Modernitet” är ett ord som 

i allmän bemärkelse refererar till den utveckling som skett i västvärlden. Det är även vitt 

antaget att aspekter som berör moderniteten, speciellt de som är relaterad till vetenskap, 

demokrati och teknologi och utmanade av religiös auktoritet, inte skedde någon annanstans 

under denna tid. 35  Icke europeiska länder runt om i världen kunde således enbart 

”moderniseras” genom att följa de europeiska mönster som redan existerade. Den här 

modellen av modernitetens spridning har haft en historisk tendens att placera icke europeiska 

kulturer till kulisserna eller i värsta fall placera dem bakom osynlighetens ridå och fallet med 

Islam är inget undantag.36 Religiösa reformer inom islam under 1800-1900-talet har därför 

haft en tendens att bli förbisedda och otillräckligt uppskattade angående deras inflytande på 

1900-talets muslimska (och andra) rörelser och som ett resultat av detta har de nästan 

undantagslöst blivit tolkade som ”anti-moderna” eller ”anti-västerländska”, eftersom de 

uppstod under en tid då stora delar av den muslimska världen koloniserades av västvärlden 

och således drogs in i den västerländska politiska utvecklingen.37 Att ha detta i åtanke är inte 

enbart viktigt när man vill synliggöra och kartlägga de mekanismer som styr normer och 

värderingar inom islam. Det är även viktigt utifrån det perspektivet att den kollektiva 

muslimska gemenskapen oundvikligt präglar den muslimska människans subjektivitet och sätt 

att se och hantera omvärlden. 

 

                                                        
33 ibid s.26 
34 Waines, David, 2009, ”Islam- an introduction” I . Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London. s.239 
35 ibid. s.240 
36 ibid s.240 
37 Said, Edward W., Orientalism, [Ny utg.], Ordfront, Stockholm, 2000 s.7 
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1.5.1 Sunniislam 

 

Av världens 1.2 billioner muslimer är det ungefär 85% som bekänner sig som sunnimuslimer. 

Namnet kommer från islams sunna, som tidigare beskrivet handlar om de traditioner och 

attityder som härrör från profeten Muhammed (och som skrevs ned av hans efterföljare). 

Medan alla muslimer världen över följer sunna i olika grader så emfaseras den inom 

sunniislam.38 Även om sunniislam inte på något vis bör ses som en homogen inriktning (för 

den har många skolor och inriktningar) så finns det några gemensamma punkter för alla 

sunniter. Främst av dessa punkter är att alla sunnimuslimer accepterar legitimiteten av de 

första fyra efterföljarna av Muhammed och att andra sekter och inriktningar inom islam har 

introducerat nya innovationer som inte ursprungligen tillhör islam.39 

 

Sunniislam som inriktning utvecklades ur den strid som följde efter Muhammeds död och 

som handlade om islams ledarskap. Dom politiska och religiösa diskussioner som uppstod 

inom islam under dess första århundrade handlade i stort om definitionen av den ”sanna”, 

statusen gällande dem som begår synd och hur islam som helhet förhåller sig till begrepp som 

människans frihet och gudomlig determinism.40 För de första sunniterna kunde dessa frågor 

inte besvaras genom att applicera rationalism, utan man valde istället att fokusera på det 

spirituella och den avsikt man tolkade att Koranen hade. 

 

Under upplysningstiden uppstod däremot allt fler reformerta rörelser inom Sunniislam, och 

dessa drevs främst av religionens lärda män som sökte återuppliva den dynamik som funnits i 

Islam under religionens första århundrade, för att på ett adekvat sätt kunna bemöta kraven 

från en allt mer moderniserad värld. 41   Dessa rörelser fick en enorm genomslagskraft i 

samband med att den europeiska koloniseringsprocessen spred sig bland de muslimska 

länderna. Vikten av att studera koranen och tillägna sig åt vetenskap och utbildning 

uppfattades av många muslimer som en väg till frihet från kolonialmakten.42 I förhållande till 

detta sedde det även bland sunnimuslimer en intressant omvärdering av den islamska lagen 

                                                        
38Waines, David, 2009, ”Islam- an introduction” I . Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London, s.251 
39 Waines, David, 2009, ”Islam- an introduction” I . Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London, s.251 
40 Waines,David 2009 s. 252 
41 ibid s. 245 
42 ibid s. 247 
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(sharia). Många, mer modernt benägna rättslärda inom islam var övertygade om att fiqh (det 

vill säga, den islamska rättsläran) borde vara öppen för nytolkningar i förhållande till den tid 

man lever i och i enighet med vad det muslimska samhället behöver. Detta är en diskussion 

som fortfarande rasar i nästan alla länder där merparten av befolkningen är muslimer.43 I 

frontlinjer står frågan om hur den religiösa lagen ska stå gentemot den värdsliga makten (som 

i nästan alla fall representeras av den politiserade staten). Vissa religiösa ledare inom islam 

vägrar erkänna att islam behöver en speciell form av stat eller statsmakt åtskild religionen, 

utan de menar att det är möjligt att styra ett land genom att efterfölja de principer som finns 

representerade i koranen. Andra religiösa ledare tror att stat och religion bör vara totalt 

åtskilda varandra och slutligen finns det även de som menar att staten bör underkasta sig 

religionen för att bibehålla den sociala ordning som förespråkas i koranen.44 

 

Bland de religiösa ledarna som är mer progressiva och öppna för nytolkningar av Koranen 

läggs det en stor vikt på bland annat social rättvisa; speciellt efter tillkomsten av 

Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i islam som konkretiserade islams syn på 

mänskliga rättigheter i förhållande till den religiösa lagen (sharia).45 Ökande uppmärksamhet 

kring de religiösa lagar som berör kvinnor, genus, familj, religiös frihet, pluralism och 

statusen av minoriteter har genererat en ny typ av religiositet vilket bland annat kommer till 

uttryck bland sunnimuslimer som en förskjutning av det viktigaste (det spirituella) till att se 

islam som ett allomfattande sätt att leva som inkluderar både religiösa och världsliga 

aspekter. 46  Människans ses ur denna synvinkel som Guds förvaltare på jorden och den 

muslimska församlingen är en reflektion av guds vilja.  

 

1.5.2 Om kvinnor och Islam 

 

Som vi tidigare noterat så är den muslimska förståelsen av individ och gemenskap något som 

är nära sammanlänkat varandra. Detta förhållande illustreras exempelvis genom de dagliga 

bönerna när muslimer runt hela världen tillber i riktning mot Mecka. Individuellt tillber varje 

                                                        
43 Olsson, Susanne & Sorgenfrei, Simon (red.), Perspektiv på islam: en vänbok till Christer Hedin, 1. 

uppl., Dialogos, Stockholm, 2014 s. 106 
44 Olsson, Susanne & Sorgenfrei, Simon (red.), 2014, s.248 
45 Mayer, Ann Elizabeth., Islam and human rights: tradition and politics, 5., updated ed., Westview 

Press, Boulder, Colo., 2013 s.133 
46Waines, David, 2009, ”Islam- an introduction” I . Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London, s.252 
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muslim i ensamhet inför gud medan kollektiva böner är erbjudna utifrån det religiösa 

samhällets hjärta (Mecka) vilket är profetens Muhammeds födelseplats. Alla muslimer, vare 

sig de är kvinnor eller män, ber som likvärdiga i Guds ögon och både män och kvinnor samlas 

för att genomföra den årliga pilgrimsresan till Mecka. För att exemplifiera detta spirituella 

förhållande kan vi återgå till Koranen 33:35: 

 

För de män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och 

de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de 

kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de 

män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, 

de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin 

sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna - [för dem alla] har 

Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.47 

 

Vidare exempel kan även hittas i 3:195 där det står skrivet att ”Gud svarar dem: "Jag skall 

inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå 

förlorad - ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt]”.48  Således har det 

spirituella och religiösa värdet mellan män och kvinnor ur en teologisk synpunkt alltid varit 

likvärdigt.49 När det däremot kommer till det sociala värdet mellan män och kvinnor har 

diskussionen varit väldigt annorlunda och komplexiteten rörande sociala frågor är knappast 

mer påtaglig än när man granskar de lagar som påverkar familjelivet och vilken roll som 

tilldelas muslimska kvinnor i allmänhet.50 

 

I likhet med övriga världsreligioner så har familjen inom islam alltid setts som ett eget 

mikrokosmos i samhället. En stabil och harmonisk familj kan exempelvis bidra till allas bästa 

eftersom relationen mellan dess medlemmar (vilket består av vuxna män, kvinnor och barn) 

bör baseras på likvärdighet.51 Medan målet i det här sammanhanget var uppriktigt så var man 

                                                        
47 Asad, Muhammad (red.), Koranens budskap, 2., rev. uppl., Proprius, Stockholm, 2000 (Online) 

Tillgänglig: http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=33&langID=1&p=3 
48Asad, Muhammad (red.), Koranens budskap, 2., rev. uppl., Proprius, Stockholm, 2000 (Online) 

Tillgänglig: http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=3&langID=1&p=13 
49Waines, David, 2009, ”Islam- an introduction” I  Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & Partridge, 

Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London, s.257 
50 Rippin, Andrew, Muslims: their religious beliefs and practices, 2. ed., rev., Routledge, London, 

2001 
51 Ali, Syed Mohammed., The position of women in Islam: a progressive view, State University of 

New York Press, Albany, 2004 s.49f 



13 
 

ganska krass på ett erkänna den patriarkala dominansen från mannen i familjen, vilket i sin tur 

genererade ett privilegierande av manlig makt. Traditionell juridisk och rättsliga doktriner 

upprätthöll ett system av roller och rättigheter i förhållande till giftermål, skilsmässa och 

föräldrarättigheter baserat på uppfattningen om genus och kön; något som fortfarande är 

normalt i länder.52 Erkända jurister inom islamsk lag kom överens om att det muslimska 

äktenskapliga förhållandet var en av komplementär istället för jämlik karaktär.  Trots att detta 

bland många nutida historiekritiker skulle ses som en bra grund för könsdiskriminering så 

finns det också många historiska redogörelser där dessa jurister jobbade för att förebygga ett 

missbruk av den manliga makten när den hotade harmonin och stabiliteten i en familj eller ett 

samhälle.53 Dem juridiska processer de översåg bestod således till stor del av något som bara 

kan beskrivas som tystlåten förhandling och juridisk diskretion. Med i princip ingen 

medvetenhet om den paradox detta medförde så strävade de efter att upprätthålla det 

traditionella genussystemet som genomsyrat Islam sedan dess begynnelse samtidigt som de 

till viss del försökte modifiera den med hänsyn till deras uppfattning som ansvarstagare över 

att fördela och utöva de religiösa lagarna för muslimska människor men det slutade inte bara 

där. 54  De västerländska ideologier som sprungit upp ur upplysningens era fick stor 

genomslagskraft även i de muslimska länderna och spred sig likt ringar på vattnet i 

arabvärlden. Bilden av västerlandet under 1700-talet var i stora delar positiv och många 

muslimska länder ville uppnå samma framsteg som Europa vilket bland annat inkluderade 

(men inte begränsades till) debatten om kvinnors subjektivitet.55 

 

Den modernistiska debatten om kvinnans subjektivitet har sedan den globala upplysningen 

genererat många dedikerade människor som både i en privat och offentlig sfär jobbat otröttligt 

med att reducera de sedvanliga tankarna om kvinnans undergörelse inom den muslimska 

familjen; exempelvis genom att argumentera att Koranens verkliga intentioner stödjer 

monogama förhållanden istället för polygamiska förhållande (som fortfarande är vanligt i 

några muslimska länder), höja minimiåldern för giftermål mellan unga män och kvinnor (och 

därav avskaffa barnäktenskap), begränsa den manliga rätten att skilja sig och öka grunderna i 

vilket kvinnor kan söka skilsmässa och genom att justera de traditionella lagarna som 

                                                        
52 Fazlhashemi, Mohammad, Vems islam: de kontrastrika muslimerna, Norstedt, Stockholm, 2008 s.82 
53 Fazlhashemi, Mohammad, Vems islam: de kontrastrika muslimerna, Norstedt, Stockholm, 2008 

s.83f 
54 Fazlhashemi, Mohammad, 2008 s.86 
55ibid s.87 
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påverkar vårdnaden av barn.56 Djupgående strukturella ändringar i muslimska samhällen – där 

man exempelvis försökt främja likvärdig utbildning för både män och kvinnor och satt 

ekonomiskt tryck på samhället för att tvinga kvinnor in på arbetsmarknader som tidigare varit 

stängt för dem – har vidare försökt erodera det patriarkiska ramverk som Islam vilat på.57 

Positiva resultat av denna kamp, i form av att kvinnor blivit mer självständiga, har dock i 

praktiken varit otroligt differentierande beroende på vilket land man tittat på. Debatter om 

Islams placering i den moderna staten har bedrivits utifrån allt mellan sekularitetoch religiös 

fundamentalism. I den här debatten kan man urskilja tre viktiga frågor som karaktäriserar 

några av de problem som det muslimska samhället står inför idag. För det första så finns 

frågan vilken natur en muslimsk stat ska ha (ska den grunda sig i sekulära eller religiösa 

principer eller en blandning av dem båda?).  För det andra finns frågan hur traditionella 

familjevärderingar ska förhålla sig till det moderna samhället och för det tredje finns frågan 

angående vilken roll män och kvinnor ska ha i så väl som privat och/eller offentlig sektor.58 

1.5.3 Tidigare forskning om Islam 

 

Angående den tidigare forskning som berör muslimers erfarenhetsvärld så finns det några 

forskare som står ut och som förtjänar utrymme i den här uppsatsen. Ann-Sofi Roald är en av 

de forskare som forskat om muslimska kvinnors identitet, och hur muslimska kvinnor 

representeras i den västerländska kontexten. I likhet med den tankegång som representerats av 

Joy så utgår Roald däremot från sin egen identitet som muslimsk kvinna för att förankra det 

resonemang hon för vilket gör hennes forskning säregen.59 Till skillnad från att försöka se 

muslimska kvinnor objektivt utgår Roald från sin egen subjektivitet som muslim och hon 

motiverar det genom att påpeka att mycket av den information och forskning som finns om 

Islam och muslimer (speciellt kvinnliga muslimer) är urvattnad av forskare som ofta utgår 

från andra västerländska ideologier som inte är applicerbara.60 I likhet med många andra 

forskare inom det religionssociologiska fältet så hänvisar Roald till Edward Saids 

poststrukturella teorier om orientalism. Roald menar i liket med Said att den akademiska 

                                                        
56 Rippin, Andrew, Muslims: their religious beliefs and practices, 2. ed., rev., Routledge, London, 

2001 s.33 
57 Fazlhashemi, Mohammad, 2008 s.88-89 
58Waines, David, 2009, ”Islam- an introduction” I . Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London,  s. 257 
59 Roald, Anne Sofie, 2009 ”Who are the Muslims? Questions of identity, gender and culture in 

research methodologies” I King, Ursula & Beattie, Tina (red.), Gender, religion, and diversity: cross-

cultural perspectives, Continuum, New York s.179-190 
60 Anne Sofie Roald, 2009 s. 180 
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forskningen som finns om islam ofta är ”förvriden” av de västerländska vetenskapliga 

kriterier som finns, och som hon vidare menar är otillräckligt respektfulla för att behandla det 

ytterst komplexa samspelet mellan etnicitet, religiositet och genus i skapandet av den 

muslimska identiteten; ett problem som även förvärras av muslimernas tendens att ”rollspela”, 

det vill säga understryka olika aspekter av deras identitet och värderingar beroende på vilken 

situation man befinner sig i.61  

 

Roald poängterar således att all information om en muslimsk kvinnas identitet och 

uppfattning om etnicitet, genus och religion är kontextbundet och kan ändras över tid och i 

andra situationer.62  Medan en muslimsk kvinnas genus kan bli synligt i en övervägande 

muslimsk kontext så är det mer troligt att hon blir mer medveten av sin tillhörighet som 

muslim när hon möter andra icke muslimer.  

 

Ytterligare nämnvärd forskning inom området är den undersökning som antropologen Sara 

Mahmood gjort angående hur muslimska kvinnor inom olika väckelserörelser förhandlar om 

deras relation till religiös auktoritet.63 Det som framkom i hennes studie var att de kvinnor 

som deltog strävade efter att uppnå en typ av fromhet, där närheten till Gud (både på ett 

spirituellt och världsligt plan) var det centrala. Islam för kvinnorna skapade något som 

Mahmood beskriver som en ”gudagiven ordning” som kvinnorna villigt accepterade.64 Istället 

för att kvinnorna motsatte sig den dominerande auktoriteten (vilket i det här fallet är män), så 

understödde kvinnorna auktoriteten och sig själva eftersom de ansåg att det var vägen till att 

bli den ideala muslimska människan. 

 

Av den anledningen fann Mahmod att kvinnornas underkastelse inför Gud och deras makar 

betraktades av dem flesta som något positivt; ett resultat som är intressant då muslimska 

kvinnors erfarenheter ofta tillskrivs en form av passiv fatalism än fri vilja.65 

 

                                                        
61 ibid s.183 
62 ibid s.187 
63 Roald, Anne Sofie, 2009 ”Who are the Muslims? Questions of identity, gender and culture in 

research methodologies” I King, Ursula & Beattie, Tina (red.), Gender, religion, and diversity: cross-

cultural perspectives, Continuum, New York s.175 
64 Mahmood, Saba, 2005 s.120 
65 Karlsson Minganti, Pia, Muslima: islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om 

genus i det samtida Sverige, Carlsson, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007,Stockholm, 

2007 s.30 
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Ytterligare en kvinnas forskning förtjänar att tas upp och det är Fatima Mernissis forskning 

om hur dynamiken mellan muslimska män och kvinnor kommer till uttryck. Som en av 

världens mest kända muslimska feminister så är hennes tillvägagångssätt angående muslimska 

kvinnors erfarenheter näst intill unik och hennes arbete utforskar allt mellan relationen mellan 

sexuell ideologi, könsidentitet och muslimska kvinnors status inom islam.66 Som muslimsk 

feminist handlar hennes arbeten om att underminera dem ideologiska och politiska system 

som på något sätt förtrycker muslimska kvinnor. Detta kommer till uttryck på två vis; för det 

första så utmanar hon de dominanta manliga diskurserna som finns inom islam, och för det 

andra kan hennes forskning ses som ett försök att ge en röst åt dem som tidigare existerat i 

något hon kallar påtvingad tystnad.67 I hennes bok Beyond the Veil så undersöker hon bland 

annat hur religiösa/juridiska texter inom islam påverkar bilden av den ideala muslimska 

kvinnan.68 Det hon kommer fram till är att det muslimska idealet av en tystlåten, passiv och 

undergiven kvinna inte har någon koppling till det autentiska meddelandet som Koranen och 

haditherna förmedlar. Snarare är det muslimska kvinnoidealet ett resultat av ulama, det vill 

säga de skrifter som skrevs och redigerades av muslimska rättslärda (män) och som (enligt 

Mernissi) förvrängde och förvanskade det ursprungliga budskapet för att kunna upprätthålla 

det patriarkala system som existerar inom islam.69 

 

Till skillnad från Mahmood som menar att muslimska kvinnor ofta har en egen vilja i 

förhållande till deras religion så menar Mernissi att kvinnor inom traditionella samhällen 

och/eller traditionella familjer inte nödvändigtvis är medvetna om att dem diskrimineras av 

män. Detta, menar Mernissi, kommer till uttryck bland annat genom muslimska kvinnors 

bärande av sjal som inom traditionella samhällen/familjer agerar som en symbol för ära och 

självrespekt.70 För att exemplifiera detta talar Mernissi bland annat om en kvinna som blev 

nekad rätten till det arv som hennes föräldrar efterlämnat vid deras bortgång, eftersom arv (i 

traditionella muslimska kretsar) ofta tillfaller och förmedlas till männen. Mernissi 

argumenterar därför att muslimska kvinnor bör bli mer involverad i både politiska och 

ekonomiska angelägenheter, eftersom trenden av diskriminering inte kan stoppas utan ett 

                                                        
66 Joy, Morny & Neumaier-Dargyay, Eva K. (red.), Gender, genre, and religion: feminist reflections, 

Wilfrid Laurier Univ. Press, Waterloo, Ont., 1995 s.134 
67 Joy, Morny & Neumaier-Dargyay, Eva K. (red.), 1995, s.134 
68 Mernissi, Fatima., Beyond the veil: male-female dynamics in modern Muslim society, Rev. ed, Al 

Saqi, London, 1985 s.31f 
69Mernissi, Fatima, 1985, s.44f 
70ibid.44f 



17 
 

agerande från dem som drabbas.71 Detta är även något som återkommer i hennes senare verk 

”Islam and women” där hon gör en tydligare koppling till de religiösa texterna inom islam 

och framför allt granskar det som berör kvinnor inom haditherna. Enligt Mernissi så används 

nämligen ofta haditherna som en legitimering av den könssegregation och diskriminering som 

finns gentemot kvinnor inom islam.72 Därför menar hon att man bör ta avstånd från den 

bokstavstrogna tradition som finns inom stora delar av islam, och istället inta en mer 

historiekritisk hållning och jobb fram lösningar utifrån de krav som finns och kommer från 

samhället i övrigt (vilket bland annat inkluderar tanken om jämställdhet). 

  

1.6 Judendom – en introduktion 
 

För att kunna få en förståelse för hur dagens judiska kvinnor resonerar kring sitt deltagande i 

det religiösa livet krävs inte bara en förankring till det nutida utan också en förankring till det 

historiska. Judendom i sig är ett komplext kulturellt system där jämlikhet och jämställdhet kan 

förstås utifrån en rad olika relaterbara kategorier: religiös tillhörighet, etnicitet, nationalitet, 

sekulär identitet och samhället i övrigt.73 Varje kategori reflekterar olika sätt i vilka man kan 

kategorisera grupper i den moderna världen. Ingen av dem är totalt exklusiva även fast man i 

det flesta grupper tenderar att understryka och värdera en kategori högre än en annan. 

Kategorierna reflekterar det väldigt uppenbara faktumet att den moderna kontexten som berör 

människor som identifierar sig som judar bara är en del i den aspekt som utgör individuella 

och kollektiva identiteter; olika identiteter samarbetar inte bara med varandra, utan de tävlar 

också mellan sig och mot andra dominanta kulturella konstruktioner.74 

 

Under de senaste tvåhundra åren har det skett ett samspel mellan judendom som religion och 

judendom som en nation.75 Konservativ judendom, en inriktning inom judendom som denna 

uppsats främst behandlar, kan exempelvis ses som ett resultat av de samhällsdiskussioner som 

började vid upplysningen och som likt en sten i vattnet lämnat vågor in i vår nutid eftersom 

                                                        
71 Joy, Morny & Neumaier-Dargyay, Eva K. (red.), Gender, genre, and religion: feminist reflections, 

Wilfrid Laurier Univ. Press, Waterloo, Ont., 1995 s.135 
72 Mernissi, Fatima., Women and Islam: an historical and theological enquiry, Blackwell, Oxford, 

1991 
73 Kunin, Seth, 2009, ”Judaism” I Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & Partridge, Christopher H. 

(red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., Routledge, London,s.174 
74 Kunin, Seth 2009, s.174 
75 ibid s.175 
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varje inriktning inom judendomen försökt svara positivt eller negativt på de 

samhällsdiskussioner som varit.76  

 

Även om olika religiösa rörelser inom judendomen har olika förhållningssätt gentemot olika 

religiösa aspekter så förenas dem alla på den punkten att kan ses som bärare av en avsevärt 

mindre definierad och heterogen tradition som går tillbaka till det första och andra milleniet 

före Kristus.77 Även om vissa religiösa grupperingar inom judendomen påstår sig vara en 

fortsättning på en tidigare kulturell form som genom gått en liten eller ingen förändring, så är 

det avsevärt mer troligt att alla de strömningar och inriktningar vi ser idag är produkter av 

(eller responser på) de moderniseringstendenser som under de senaste tvåhundra åren 

påverkat nästan alla ideologiska plan i samhället.78 I den här uppsatsen kommer dock bara den 

inriktning som de intervjuade kvinnorna tillhör att behandlas av väsentliga skäl. 

1.6.1 Konservativ judendom 

 

I likhet med mycket annat i samhället så blir verkligheten begripbar först när man jämför en 

sak mot en annan. Således är det därför på sin plats att tala om konservativ judendom genom 

att påpeka likheter och skillnader mellan någon annan inriktning och den inriktning som 

ligger närmast konservativ judendom på ett ideologiskt plan är reformjudendom.  

 

Konservativ judendom är nämligen lik reformjudendom i det att de båda svarat på en rad 

likvärdiga influenser. Den centrala skillnaden mellan de olika inriktningarna ligger i deras 

angreppssätt gentemot den judiska lagen. Medan den reformerta inriktningen ofta har 

åsidosatt religionen till fördel för olika aspekter av moderniteten när dessa två krockat, 

placerar den konservativa inriktningen mer emfas och betydelse till traditionens auktoritet.79 

Konservativ judendom erkänner dock att religioner genomgår en konstant process i vilken den 

moderniseras och upptar nya värderingar och normer, och att detta kommer forma 

judendomen i framtiden. Konservativ judendom understryker väldigt hårt på vikten att det ska 

finnas en religiös kontinuitet; ett konstant upprätthållande av den judiska lagen och dess 

                                                        
76 ibid. s.175 
77 Anderson, Leona M. & Young, Pamela Dickey (red.), Women & religious traditions, 2. ed., Oxford 

University Press, New York, 2010 
78 Se exempelvis Aiken, Lisa., To be a Jewish woman, Israel Bookshop, Lakewood, N.J.., 1992, Elior, 

Rachel, "Dybbuks and Jewish women : in social history, mysticism and folklore" [Elektronisk resurs], 

2008, Falk, Marcia & Umansky, Ellen M., 'Toward a feminist Jewish reconstruction of monotheism ; 

Jewish feminist theology', Contemporary Jewish theology., 131-135 ; 141-147, 1999 
79 Adler, Rachel, Engendering Judaism: an inclusive theology and ethics, Jewish Publication Society, 

Philadelphia, 1998 s.11 
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processer.80 Den här (något) paradoxala verkligheten har gjort så att förändringar inom den 

konservativa rörelsen har skett avsevärt mycket långsammare i jämförelse med de mer 

reformerta och modernistiska rörelserna. Oavsett är det däremot på sin plats att säga att den 

konservativa rörelsen har antagit många likvärdiga förändringar gällande traditionen, som den 

reformerta rörelsen har – speciellt när det kommer till att jämställa de olika roller som män 

och kvinnor har. Skillnaderna mellan de två inriktningarna kan därför enklast beskrivas som 

en skillnad i attityd gentemot lagen. 

 

Den senaste och mest omfattande deklarationen angående den konservativa inriktningens 

trossatser kallas för Emet Ve-Emanuah och tillkom 1988.81 Texten skrevs på uppdrag av The 

leadership council of conservative Judaism i USA och var ett försök att skapa ett konsensus 

om de trossatser som existerade inom rörelsen. Eftersom strävan med dokumentet var att få 

fram en gemensam konsensus, har ansatsen varit att presentera en väldigt moderat position 

som möjliggör identifikation från alla delar av den konservativa rörelsen.82 På dem områden 

som det inte varit möjligt att formulera någon gemensam konsensus presenterar texten olika 

positioner. Den här typen av process är något som kategoriserar den konservativa rörelsen 

som helhet, och även om dokumentet berör alla tänkbara scenarion i det judiska livet har jag 

valt att lyfta fram det som är mest väsentligt för denna uppsats, och det är delen om hur den 

judiska lagen ska tolkas och uppfattas, samt kvinnornas position i det religiösa livet.  

 

Den konservativa tanken om judiska lagarna kommer till uttryck genom att trycka på olika 

aspekter: 

 

 Den judiska lagen som uttryck av guds vilja 

 Den judiska lagen som ett konstant sätt att möta Gud 

 Den judiska lagen som nyckel till den judiska identiteten och 

 Den judiska lagen som ett viktigt medel när det kommer till att bevara det judiska 

folket.83  

                                                        
80 Gillman, Neil, Conservative Judaism: the new century, Behrman House, West Orange, N.J., 1993 
81 Statement of principles of conservative judaism, Emet Ve'Emanuah. 1988 [online] Available at: 

http://masortiolami.org/wp-content/uploads/2014/03/Emet-VEmunah-Statement-of-Principles-of-

Conservative-Judaism.pdf [Accessed 25 Oct. 2015]. 
82 Emet Ve-Emanuah 1988 s.4-7 
83 Kunin, Seth, 2009, ”Judaism- An introduction” I Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, London s.192 
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Samtidigt existerar det en ganska djuprotad diskussion om traditionen och dess utveckling 

inom den judiska lagen. Både behovet att underhålla kontinuiteten gentemot det historisk och 

behovet att göra adekvata förändringar i de värderingar och sociala kontexter som existerar i 

nutid är centrala processer i den tankegång som återfinns inom konservativa rörelser.84 Beslut 

måste tas utifrån kontexten som situationen uppstår i, och i dialog med den judiska lagen. 

Gällande den judiska lagen i sig är det rabbin i församlingen som är den primära källan av 

religiös auktoritet. Denna auktoritet kommer både från träning av den judiska lagen, och den 

ordinationsprocess som rabbin genomgått.85  

 

När det gäller kvinnor och deras roll inom det religiösa livet måste man granska slutet av 

dokumentet och ge oss på stycket som tar upp angelägenheter som berör det judiska livet. De 

två viktigaste delarna ur detta stycke är sektionen om kvinnor och sektionen om den ”ideala 

konservativa juden”.86 Medan sektionen om kvinnor inte är särskilt blyg med att förespråka 

jämlikhet och jämställdhet mellan män och kvinnor så finns det även en viss antydan till 

tvetydighet. Det som förklaras är att enda sen den konservativa rörelsens början har män och 

kvinnor inte blivit tvingad till könssegregering inom den religiösa gemenskapen, och att Bat 

Mitzvah först implementerades av olika konservativa rörelser.87 Men senare i samma sektion 

konstaterar man samtidigt att det finns en väldigt stor pågående debatt inom rörelsen 

angående kvinnors deltagande i de religiösa praktikerna och deras plats i den religiösa 

gemenskapen. Denna debatt karaktäriseras senare av två huvudfalanger: de som tror att 

kvinnor bör kunna ha möjligheten att till fullo delta i religiösa ritualer och ha möjligheten att 

bli kantor eller rabbi, och de som tror att kvinnor bäst kan uttrycka sin spiritualitet genom att 

anta mer traditionella roller.88 

 

Den avslutande sektionen av stycket presenterar en bild om den ideala konservativa juden. 

Bilden skapas utifrån de utmaningar som kommer av att leva som jude eller judinna i den 

moderna världen.89 I allmän bemärkelse är det erkänt att det holistiska mönster som kommer 

                                                        
84 Kunin, Seth 2009, s.192 
85 Kunin, Seth 2009 s.193f 
86 Emet Ve-Emanuah 1988 s.45 -46 
87 Emet Ve-Emanuah 1988 s.38-39 
88 Se exempelvis Gillman, Neil, Conservative Judaism: the new century, Behrman House, West 
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av att leva ett judisk liv inte längre är en del i de flesta människors upplevelser. Att återvänta 

till detta historiska mönster är möjligt och kan ses genom att implementera kreativa forum där 

judendom och modernitet kan forma varandra. Tre element ses som extra viktiga när det 

gäller detta. För det första krävs det ett åtagande gentemot judiska praktiker och ett 

upptagande av det judiska perspektivet i förhållande till alla världsliga angelägenheter. För 

det andra krävs det ett behov av att vilja fortsätta lära sig om judendomen och för det tredje 

krävs det en syn på det judiska livet som en konstant process av strävan som blir berikad 

genom åtagandet gentemot den judiska lagen. 

 

1.6.2 Om kvinnor 

 

I likhet med andra judiska inriktningar så har det skett väsentliga förändringar inom 

konservativ judendom angående attityden gentemot könsroller. Detta har främst skett på 

grund av ändringar i den större kulturella kontexten. Ett exempel på detta är att man under 

1900-talets början i de flesta konservativa rörelser tog bort kravet att män och kvinnor skulle 

sitta separat i synagogan.90 Allt eftersom århundradet utvecklades öppnade de konservativa 

rörelserna ännu fler dörrar till den kvinnliga emancipationen (vilket sedan 1800-talets mitt 

ingått i en global samhällsdebatt). Således blev det vid 1955 tillåtet för kvinnor att medverka i 

ritualer rörande läsningen av Torah under mässans gång.91  Vid 1973 blev det tillåtet för 

kvinnor att bli räknad som en del av en minyan, det vill säga en av de tio som krävs för att 

man ska kunna förrätta en mässa. Slutligen ledde denna utveckling till att det judiska 

teologiska seminariet som hölls vid 1983 bestämde att kvinnor även hade rätten till att utbilda 

sig till rabbiner.92 

 

I många avseenden är det nuvarande positionen av konservativa judar väldigt lik den som 

finns inom reformjudendom. Nyckelskillnaden inriktningarna emellan ligger snarare i 

processen istället för innehållet. Reformjudendom ser fortfarande kvinnors status inom den 

religiösa traditionen att vara motsatsen till de moderna etiska värderingar som finns i ett 

samhälle. Därför gjorde man, inom reformjudiska rörelser, en ändring för at kunna bemöta 
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denna konflikt. Den konservativa rörelsen i sin tur såg, och ser fortfarande, samma konflikt 

men ansåg inte att svaret bara låg i en ändring av själva konflikten, utan också genom en 

dialog med de existerande judiska lagarna.93 I och med detta komplexa förhållande har det i 

regel tagit längre tid för de konservativa rörelserna att komma fram till någon form av 

konsensus. Genom denna process har det däremot uppstått en stor mångfald angående den 

religiösa praktiken i förhållande till kvinnor 

 

1.6.3 Tidigare forskning inom judendom 

 

Att judendom som religion behövt bemöta den samhällsutveckling som skett angående 

kvinnors subjektivitet har blivit synligt inte bara genom traditionerna, utan också genom de 

heliga texterna som allt fler judiska feminister använder för att motivera deras 

ställningstagande och kritisera ideologierna kring makt och sexualitet. En inflytelserik version 

av detta problem argumenterar utifrån att kvinnans underkastelse i religiösa sammanhang 

karaktäriseras av patriarkala uppfattningar för att kategorisera och värdera omvärlden och att 

detta, i patriarkala strukturer, gör alla medverkande människor predispositionella till att 

särskilja män och kvinnor. 94  I hjärtat av denna dualism finns således en definition av 

normativitet som premierar det manliga över det kvinnliga (som inte sällan beskrivs som ”det 

andra” eller ”annorlunda”). 

 

Cathrine Keller är en av de forskare som försökt motarbeta dessa teman av marginalisering 

och diskriminering som enligt hennes mening har varit ganska genomgående inom 

västerländsk historia och filosofi.95 I Kellers redogörelse av denna problematik förklarar hon 

att den patriarkala mannen, färgad av en fragmentarisk bild av sig själv och den värld han 

skapat, egentligen längtar efter en helhet. Denna längtan av helhet är dock inte av sådan 

karaktär att han önskar skapa en återförening av det fragmentariska, utan grundar sig i en 

önskan att besegra och integrera det som beskrivs som ”det andra” (vilket i det här 

sammanhanget är de dimensioner som berör det kvinnliga).96 Keller går sedan vidare genom 

förklara att självmedvetenhet är något som skapas av att man motsätter sig och förtrycker ”det 

andra”. Resultatet av denna process är ett annat maskulint ”jag” som komplimenteras med ett 
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(väldigt flytande) feminint ”jag” vilket består av motsatser och underkastelse och som alltid 

kollapsar in i det normativa.97 Kellers lösning på detta problem handlar om att man bör se sig 

själv och omvärlden som relaterbara processer, istället för enskilda entiteter. 

 

Till skillnad från många andra nutida religionsforskare så har Keller valt att utgå ifrån 

skrifttraditionerna som ett sätt att utveckla och ändra rådande normer. För att exemplifiera hur 

patriarkala samfund fungerar återgår hon till Torah och till de kreationsmyter som finns i 

första mosebok. 98  Enligt Keller kan man finna väldigt våldsamma och fragmentariska 

representationer av moderns kropp i vilket världen skapades enligt den Mesopotamiska 

modellen och som texten i Genesis sedan använde som modell. Bakom avmytologiseringen 

av monoteismen lurpassar det fortfarande anti-matriarkaliska krigargudar och heroer som har 

kopplingar till den tidigare polyteismen. Den monoteistiska guden, enligt Keller, är således en 

projektion av ett dualt patriarkalt medvetande.99 Denna Gudsprojektion serverar både som en 

modell och som en legitimering för alla patriarkala tyranniet och exkluderingar. YHWH’s 

strider, den manliga gudens bekymmer rörande social rättfärdighet, är enligt Keller således 

enbart en fasad som maskerar det objektifierade våldet som existerar under ytan. 

 

Kritiken som Keller lyfter är intressant på flera plan. Dels på det planet att hennes redogörelse 

är bland de första som finns angående hur kvinnor och deras roller tolkas som en produkt av 

de patriarkala tendenser som återfinns i de religiösa skrifterna inom judendom, dels på det 

planet att hennes kritik skapar seriösa frågor för judendomen och övriga monoteistiska 

religioner. En av de frågor hon avslutningsvis ställer och som idag fortfarande är obesvarad är 

huruvida dyrkandet av Gud som en enda manlig entitet oundvikligen ger upphov till sexism 

och separatism.100 

 

Konservativa och ortodoxa typer av judendom har i regel alltid varit karaktäriserade av en 

skarpare skillnad mellan män och kvinnor i förhållande till andra mer progressiva 

inriktningar. Medan detta är något som i dagens samhälle sakta men säkert luckrar upp så 

kvarstår faktumet att den religiösa hierarkin ofta reflekterar genushierarkin och ur det 

                                                        
97 ibid s.114 
98 Keller, Catherine, On the mystery: discerning divinity in process, Fortress Press, Minneapolis, MN, 
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99 Keller, Cathrine, 2008 s.22 
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perspektivet kan vi fortfarande tala om en ganska genomgående obalans.101 Föreskrifterna för 

denna hierarkiska ordning tenderar att vara nära knutet till värdet av en ”traditionell” familj, 

vilket inte sällan agerar som en mur mot de tankar och värderingar som kommer från 

moderniteten. 

 

Att vissa män blir attraherade av en sådan religion ter sig därför ganska självklar eftersom 

religionen ger dem en tydlig, kraftfull och (i vissa fall) en näst intill gudomlig status. Den ger 

dem även en ansenlig makt.102 Det är dock inte lika klart varför kvinnor, mer eller mindre 

medvetna om denna situation, attraheras av en religion som premierar det manliga över det 

kvinnliga. En av de forskare som försökt undersöka denna viktiga fråga är Lynn Davidman. 

Hennes undersökning i hur konverterade judinnor i USA resonerar kring deras plats i det 

religiösa livet var banbrytande när den kom ut och fortsätter vara det flera år senare.103 

Davidman utgick från utbildade medelklasskvinnor som konverterat till konservativ eller 

ortodox judendom. Det hon hittade var att trots att dessa olika typer av religion premierar det 

manliga ur en hierarkisk aspekt så erbjuder religionen också en ansenlig status och roll till de 

kvinnor som är och verkar inom den och det slutar inte bara där: Davidman fann också att 

även om man inom konservativa och ortodoxa sammanhang ger män och kvinnor olika roller 

så likställer man ofta deras värde.104 Man är, konstaterar Davidman, lika men olika. Vidare 

upptäckte Davidman att även om kvinnorna blev exkluderade i det offentliga livet så var det 

ingen av de intervjuade kvinnorna som såg detta som något negativt eftersom de största 

religiösa ritualerna som berörde dem var placerad i hemmet. Hemmet, i sin tur, har en enorm 

makt och prestige inom både konservativa och ortodoxa sammanhang och således blir 

kvinnorna delaktiga i det religiösa livet, trots att de kanske inte har tillgång till allt det som 

männen har tillgång till.105  Vidare konstaterar Davidman att kvinnor inom dessa judiska 

rörelser också tjänade på det faktum att ortodoxa män är undervisade i att vara involverad i 

hemmet och familjen, och att det således existerar en djuprotad respekt för kvinnorna.  
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103 Davidman, Lynn, Tradition in a rootless world: women turn to Orthodox Judaism, Univ. of 

California Press, Berkeley, 1991 
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1.7 Teoretiska utgångspunkter 
 

1.7.1 Socialkonstruktivism - Att lägga grunderna 

 

Av alla de sociologiska teorier som haft genomslagskraft det senaste århundradet så vore det 

inte helt felaktigt att säga att socialkonstruktivismen varit en av dem. Anledningen till att 

socialkonstruktivismen vunnit så omfattande gehör bland olika stora tänkare såsom Michel 

Foucault, Jürgen Habermas och Friedrich Nietzsche kan enkelt uttryckt sammanfattas med två 

punkter. För det första framträdde socialkonstruktivismen som ett alternativt svar på tidigare 

rådande traditionella synsätt som realism, positivism och humanism och för det andra gav 

socialkonstruktivismen ett alternativt svar till den tidigare filosofiska tron om att människor 

har på förhand givna kunskaper, oberoende av andra människor.106  Istället för att tro på 

människornas på förhand givna kunskaper ämnade socialkonstruktivismen att avslöja det 

fenomen som ligger ”bakom” det ytliga. Att något manifesteras som på förhand givna 

kunskaper är egentligen bara ett fenomen med avsevärt mer djupgående anledningar, som 

grundar sig i sociala konstruktioner.107 

 

För att exemplifiera detta kan de flesta hålla med om att människor ofta uttrycker sorg genom 

att gråta och att det är fysiska mekanismer som bestämmer om vi gråter eller inte. Denna 

företeelse (att gråta) kan på så vis härledas till något som vi klassificerar som naturligt. Om 

man följer detta teoretiska spår skulle man kunna konstatera att våra sociala handlingar är 

bestämda av naturen. Det är dock här och i dessa scenarion som socialkonstruktivismen ställer 

sig mot. 108  En person som utgår ifrån socialkonstruktivismen skulle säga att företeelsen 

(gråtandet) är bara i en väldigt ytlig bemärkelse naturliga och en representation av större 

mekanismer. Skulle man gräva djupare så skulle man se att handlingen i sig inte kommer av 

naturen, utan är socialt konstruerad.109 För att motivera denna tankebana behöver man bara 

titta på hur olika kulturer uttrycker sorg. I vissa kulturer gråter man, medan man i andra 

kulturer inte gråter alls, utan bara skriker och kastar sig backen.  

 

                                                        
106 Wenneberg, Søren Barlebo, Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv, 1. uppl., 
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När man talar om socialkonstruktivism brukar det också vara centralt att tala om olika typer 

av sociala institutioner som i sin tur byggs upp genom sociala handlingar. 110  För att 

exemplifiera vad dessa institutioner innebär kan vi tala om det grundskolesystem vi har i 

Sverige. Det är förmodligen ingen i Sverige som skulle ifrågasätta varför vi, genom att utbilda 

oss inom specifika områden och ämnen, blir mer attraktiv på jobbmarknaden i framtiden. Men 

om man tänker efter så är denna företeelse i sig ganska listig. I grund och botten är ju 

nämligen grundskolsystemet en representation av att vi i ett samhälle kommit överens om 

betydelsen och värdet av utbildning för att ta oss vidare i livet, och att vi upprättat en 

organisation (i det här fallet skolan) för att implementera denna överenskommelse. Den 

sociala institutionen representeras således i det här fallet av grundskolan, och de sociala 

handlingar som agerar som byggstomme i det här fallet är då själva utbildningen. Självklart 

består dock vår sociala verklighet inte enbart av en institution, utan flera.111 

 

Inom socialkonstruktivismen är man även mån om att ta reda på hur våra upplevelser av 

omvärlden konstrueras. De flesta människor skulle förmodligen inte ha ett problem att hävda 

att det är genom våra ögon vi intar kunskap om omvärlden. Man kan exempelvis se vad som 

finns på en dataskärm eftersom ögonen kan uppfatta ljuset som kommer från den. Ljuset 

transporteras sedan till nervtrådar i hjärnan och hjärnan omvandlar sedan i sin tur dessa 

impulser till en mental bild av det vi ser på (vilket i det här fallet exemplifieras med en 

dataskärm). Den upplevelse vi har i hjärnan är då en representation av det våra ögon hämtat in 

från yttervärlden och det är utifrån denna kunskap som vi skapar vår subjektiva verklighet. En 

socialkonstruktivist skulle ha ett problem med denna tankebana eftersom upplevelser, precis 

som sociala institutioner, är socialt konstruerade och inte en representation av fysiologiska 

mekanismer. 112  De flesta människor som antar en mer positivistisk hållning skulle 

förmodligen tolka detta som nonsens eftersom den representation vi får är en naturlig 

konsekvens istället för konstruerad konsekvens, men om vi skänker scenariot med 

dataskärmen en extra tanke så förfaller det sig inte alls särskilt ologiskt. Den omgivning vi 

existerar och samspelar med- oavsett om vi befinner oss i skolan, på bussen eller på en fest på 

landet - sänder ut otaliga signaler som i sin tur uppfattas av våra ögon och det är här saker och 
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ting blir intressanta. Hur vet vi att en signal kommer från ett särskilt objekt? Hur vet vi 

exempelvis att en stol är en stol eller att en dörr går att öppna? De flesta människor skulle 

förmodligen beskriva deras upplevelse av objektet stol som något på förhand givet även om 

de befinner sig i ett rum där det inte finns några stolar överhuvudtaget. Få skulle nog däremot 

ta sig tid att fråga sig vart denna, tillsynes på förhand givna, kunskapen kommer från och det 

är just det som socialkonstruktivismen (något förenklat) försöker hitta svar på.113 

 

Socialkonstruktivismen talar nämligen återigen om för oss att vår kunskap är en social 

konstruktion.114 Kunskapen i sig går att härleda till en väldigt bärande faktor i våra liv, vilket 

är språket. Språket (oavsett om det är verbalt uttryckt eller fysisk uttryckt i form av 

teckenspråk) är något vi bär med oss från det att vi föds. Det faktum att hela mänskligheten är 

tänkande varelser baseras på att vi alla lärt oss en (eller flera) varianter av språk som redan 

har en given struktur och som i sin tur förmedlas vidare till oss. Vi vet vad en stol är, vi kan se 

den framför oss trots att vi kanske inte befinner oss i ett rum där det finns någon stol, på grund 

av att vi redan greppat begreppet stol och vad det innebär. Språk är således också en social 

konstruktion, vilket leder till konstaterandet att vår kunskap om verkligheten också är det.115 

 

1.7.2 Socialkonstruktivism – Berger och Luckmanns modell 

 

Det finns en enorm uppsättning olika utgångpunkter när det gäller socialkonstruktivismen, 

men eftersom denna uppsats avser att behandla ett mycket specifikt område så har valet av 

utgångpunkt fallit på ett lika specifikt område, och det är Peter Berger och Thomas 

Luckmanns tresidiga modell.116 Innan den blir behandlad bör man däremot säga några rader 

om vilken bakgrund modellen kommer från. Peter Berger och Thomas Luckmann har varit 

väldigt betydande inom både socialkonstruktivistisk forskning och kunskapssociologisk 

forskning. Till skillnad från tidigare kunskapssociologisk forskning som ofta undersökt olika 

delar av samhället ville Berger & Luckmann undersöka själva helheten och då särskilt den så 
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kallade common-sens kunskapen som innebar att människans sinne bygger upp en gemensam 

uppfattning om en företeelse.117 Det som Berger & Luckmann avslutningsvis kom fram till i 

sin bok var att den sociala verkligheten skapas av människor, för människor. Sociala 

institutioner skapar människors vanemässiga och upprepande beteende och således kan man 

också säga att sociala institutioner skapas som en konsekvens av upprepande mönster.118 

Enligt Berger & Luckmann spelade det ingen roll om man valde att undersöka de sociala 

konstruktionerna i ett samhälle eller de sociala konstruktionerna som utspelar sig mellan två 

personer på en öd ö, eftersom resultaten alltid är detsamma. Även två personer på en öde ö 

kommer att utveckla vanor som sker i samspel med den andra människan119. Vidare menade 

Begrer & Luckmann att det är främst när människor talar i abstrakta termer om sina vanor 

som en social institution byggs upp (exempelvis: ”Nu sätter vi igång med att…”).120 

 

Grundvalarna för Berger och Luckmann teori går att hitta i följande påstående121: 

 Samhället är en mänsklig produkt 

 Människan är en social produkt och 

 Samhället utgör en objektiv verklighet  

 

Få människor skulle förmodligen motsätta sig dessa påståenden om man granskar dem enskilt 

men de är tillsammans de blir intressanta inom socialkonstruktivismen. Det är även här som 

man kan hitta argument som kritiker till socialkonstruktivismen tycker om att poängtera. För 

det första, att säga att samhället representerar en objektiv verklighet är kontroversiellt i den 

benämningen att den utmanar det traditionella synsättet som säger att samhället är något annat 

än den fysiska verkligheten. För det andra, om vi antar att människan är en social produkt så 

innebär det ett avståndstagande från de teorier som talar om människan som något naturligt. 

För det tredje, om samhället är en social produkt, hur kan vi som människor också vara en 

social produkt? Hur kan vi skapa produkter om vi själva är produkter av det vi skapar?122 

 

För att förstå dessa ståndpunkter eller påståenden så krävs det att vi implementerar tre centrala 

begrepp: externalisering, objektivering och internalisering. För att exemplifiera detta så kan 
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vi ur en existentialistisk synpunkt säga att det ligger i människans natur att skapa vanor för att 

kunna strukturera upp sitt liv. 123  Dessa vanor blir förr eller senare externaliserade; ett 

fenomen som bäst kan beskrivas genom att släppa en sten i vatten. Stenen kommer skapa 

vågor som sprider sig allteftersom, och på samma vis fungerar våra vanor. När vi 

externaliserar våra vanor så sprids dem vidare till andra och skapar en slags ”vågeffekt”. På så 

vis uppstår det sociala institutioner (som då växt fram ur en gemensam vana vi haft med andra 

människor i vår närhet).124 I ett samhälle så finns det som tidigare sagt inte bara en social 

institution utan flera och när då nya människor föds så finns det redan givna sociala 

institutioner (skola, poliskår, läkare, Ica etc.). Föräldrarna är exempelvis oftast de första som 

förklarar för ett barn vad pengar är, och på så vis blir ett barn uppfylld av kunskapen om de 

olika institutionerna som man inte ens i de bästa av världar kan få att försvinna. Barnet måste 

helt enkelt bara leva i en värld där dessa institutioner existerar och är givna. På så vis har det 

skett en objektivering, vilket inom socialkonstruktivistiska mått innebär att det finns en 

objektiv verklighet som är totalt oberoende av de människor som existerar i den. Den sociala 

verkligheten är dock inte bara något objektivt som existerar runt omkring oss, utan den är 

också i hög grad subjektiv. Under tiden som ett barn växer upp kommer det att lära sig saker 

om den verklighet det befinner sig i. Barnet kommer att lära sig, att internalisera, de normer 

och institutioner som existerar runt omkring det och blir då på kuppen en social produkt (av 

de sociala konstruktioner som redan existerar).125 

 

För att denna cirkel ska gå ihop så utgår Berger & Luckmann, som tidigare sagt, utifrån den 

principen att människor i grund och botten är benägna att skapa vanor för att få struktur på 

livet eftersom vanor gör så att den kognitiva dissonansen minskar.126 Med kognitiv dissonans 

avser man den osäkerhet som uppstår när människor stöter på situationer som vi aldrig 

tidigare mött. Det uppstår en kognitiv dissonans, en motsättning, inom oss, eftersom vi inte 

har någon referenspunkt sedan tidigare som behandlar situationen vi nu befinner oss i. För att 

minska den här osäkerheten tar vi då till våra vanor, vilket då agerar som en typ av 
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psykologisk lättnad.127  Vanorna kan ge struktur till de drifter vi har och hjälper oss när vi ska 

tolka vår omvärld. Ytterligare en aspekt där vanorna även hjälper till är när vi samspelar med 

andra människor. Inom socialkonstruktivismen talar man ofta om typifiering, det vill säga att 

man tillskriver en människa en viss kategori efter det uppsåt man tror att människan har. 

Således kan vi också prata om olika sociala roller, eftersom en typifiering av ett subjekt eller 

ett objekt också medför en specifik attityd.128 Ett exempel på detta är den sociala rollen elev 

och den sociala rollen lärare, där båda kategorier typifierar varandra och upprätthåller sina 

sociala roller utifrån den attityd som kommer från typifieringen. I korta ordalag skulle man 

kunna säga att rollerna är olika fack som man verkar inom, och på så vis har vi återkommit till 

det centrala inom socialkonstruktivism; all kunskap om oss själva och omvärlden är 

produkten av sociala konstruktioner.129 

 

En liten tanke bör dock även skänkas till hur icke infödda människor i ett samhälle tar till sig 

de olika sociala konstruktionerna som finns. När andra människor inte varit med att skapa de 

sociala institutioner som finns i ett samhälle så är det väldigt viktigt att legitimera dem 

eftersom de kan börja ifrågasättas och detta kan ske på lite olika vis.130 Vanligtvis följer dock 

legitimeringen samma utveckling som när övriga sociala konstruktioner införlivas, det vill 

säga genom externalisering, objektivering och internalisering. Legitimeringens syfte är dock 

alltid detsamma, nämligen att förklara och motivera de sociala institutionerna så att de 

uppfattas som meningsfulla.131  

 

Med det sagt ska det återigen påpekas att infödda människor (det vill säga de människor som 

föds in i det samhället de sedan existerar i) inte har någon automatisk uppfattning av 

verkligheten med alla dess olika typer av legitimering, typifiering och roller. Barnen 

internaliserar dessa, och detta kan i sin tur ske genom primärsocialisation, det vill säga den 

socialisation som äger runt under uppväxten, och sekundärsocialisation som sker inom 
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exempelvis skola och arbetsplatser.132 Det är enbart inom sådana sociala processer som ett 

barn blir en social varelse, och därav även en social produkt. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att Berger & Luckmanns teorier innehåller två olika 

huvudkonstruktioner av verkligheten.133 

 

 Dels konstruktionerna som talar om hur den sociala verkligheten fungerar – vanor, 

externalisering, objektivering, roller och olika sociala institutioner 

 Dels konstruktionerna som talar om hur den subjektiva upplevelsen av den sociala 

verkligheten fungerar – den sociala verkligheten, internalisering, normer. 

1.7.3 Intersektionalitet 

 

När det kommer till intersektionalitet som teori måste vi först gå tillbaka till dess feministiska 

rötter. Feminism som politisk rörelse var, och fortfarande är, byggt runt allianser som förenar 

olika kvinnor. 134  Trots att kompositionen för denna allians bidragit till en rad positiva 

framgångar som främjat för kvinnofrågor så kan man inte påstå att resultatet varit 

oproblematisk. En väldigt viktig anledning gällande detta går att hitta i skillnaden mellan 

privilegium och makt som existerat kvinnor emellan.135 I de flesta samhällen där det funnits 

en synlig feministisk rörelse har det också funnits olika hierarkier gällande både sociala 

aspekter som etnicitet och klass. Eftersom kvinnor inte existerat i en säregen social dimension 

bortplockad från andra samhällskontexter så finns det vissa kvinnor som har värderats olika. 

 

Identifikationen av denna olikhet ramade in olika aspekter på olika ställen. I USA var den 

civila statusen mellan afro-amerikaner och vita medborgare det som markerades och detta var 

så pass svårt att överkomma att man omöjligen kunde motsätta sig det faktum att kvinnors 

ställning i samhället var väldigt olika när det kom till etnicitet.136 I många delar av Europa var 

det däremot skillnaden i klass som var den centrala brännpunkten. Utifrån dessa tendenser har 

man kunnat göra två stora huvudobservationer. För det första kan tillämpandet av 
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intersektionalitet skapa en inblick in i olika historiska kontexter som uppkommit ur olika 

politiskt-dynamiska händelser.137 Feminismen i Storbritannien är ett tydligt exempel på detta 

eftersom det gjordes åtskilliga försök av kvinnor för att överkomma de olika klasstrukturerna, 

medan man samtidigt försökte uppnå och säkra hierarkier som tidigare varit ouppnåeligt 

genom att använda strategier av exkludering och marginalisering: inte helt olika de tendenser 

som redan existerande mellan män och kvinnor. 138  Vad som också blir klart utifrån en 

historisk synpunkt gällande uppkomsten av intersektionalitet som begrepp är att det funnits en 

kvinnlig strävan både efter utrymme i offentligheten och en demokratisering av utrymmet i 

den privata sfären.139 

 

För det andra kan vi med våra historiekritiska glasögon konstatera att de problem som 

separerat kvinnor genom åren ofta ändras över tid. I fallet med Europa kan man konstatera att 

både konceptet och realiteten av klass ändrats radikalt de senaste 40 åren som ett resultat i 

omfattande skiftningar på arbetsmarknaden och omvandlingar av de kulturella 

konstruktionerna som en gång i tiden understödde rigida klasser och genusstrukturer. Då 

kvinnor har kommit till att utgöra en väldigt substantiell del på arbetsmarknaden har 

feministiska idéer och förväntningar om möjliga vinster setts som en växande integrerad och 

offentlig del av alla kvinnors liv, oavsett etnicitet och klass. Samtidigt är det viktigt att notera 

att även fast feminismen må ha varit ursprungsskottet för kvinnors jämställdhet och jämlikhet 

i samhället så finns det en ökande ojämlikhet kvinnor emellan, och det är just precis denna 

ojämlikhet som främjat uppkomsten av intersektionalitet som teori och begrepp. 

 

Betydelsen av ordet intersektionalitet kan spåras till det engelska ordet ”intersection” som 

betyder att ”korsa”. Denna översättning är kanske det tydligaste beviset på den avsikt som 

begreppet har; nämligen att undersöka hur olika sociologiska kategorier korsar varandra, samt 

hur olika maktstrukturer formar tankar och idéer (som sedan planteras bland människorna i 

samhället). 140  För att kunna applicera ett intersektionellt förhållningssätt gentemot ett 
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studieobjekt krävs det däremot inte bara en förståelse om hur de sociologiska kategorierna 

och maktstrukturerna fungerar, utan också varför det överhuvudtaget existerar. 141  Inom 

intersektionell teori talar man således om kategorier och strukturer som en social 

konstruktion, det vill säga att människor skapar sin verklighet utifrån deras 

tolkningsförmåga.142 Genom att utgå ifrån en specifik händelse och de upplevelser vi hade när 

vi först stötte på handlingen i fråga, så återskapar vi den uppfattningen vi har om den 

specifika saken. Exempelvis, om en person genom hela livet blivit tillsagd att kvinnor ska 

bete sig på ett vist sätt i ett specifikt sammanhang så är det relativt troligt att den personen 

konstruerat sin verklighetsbild utifrån det repetitiva mönster som redan implementerades i 

barndomen av folk i den personens närhet. Personen har således konstruerat sin 

verklighetsbild i samspel med andra liktänkande människor.143 På samma vis går det att tala 

om att normer är något som föds när en grupp människor (oavsett om man väljer att se det på 

macro eller micronivå) upprätthåller vissa specifika tankar och idéer kring en företeelse och 

har en konsensus mellan sig angående vad dessa betyder.  

 

En konstruktion behöver däremot någon form av struktur för att kunna upprätthållas och det 

är genom de olika sociologiska kategorierna som exempelvis etnicitet, kön och klass som vi 

får denna struktur. När vi väl har kategoriserat omvärlden sätter vi sedan in dem i olika 

maktstrukturer och det är även här vi kan ta reda på var olika normer kommer ifrån.144 Ju mer 

makt en given grupp har, desto mer tolkningsföreträde ges till gruppen i fråga.145 På så vis 

skulle man exempelvis kunna motivera avsaknaden av kvinnlig närvaro när det gäller 

religiösa urkunder eller religiösa styrelser; de har helt enkelt inte varit i en grupp som 

innehavt en maktposition där de haft något tolkningsföreträde, och således har de hamnat 

utanför normen. 

 

Maktstrukturerna behandlas vidare genom att utgå ifrån två kategorier som ofta verkar i 

symbios med varandra – rationella maktstrukturer och hierarkiska maktstrukturer. När man 

talar om rationella maktstrukturer avser man nästan undantagslös de maktstrukturer som 

existerar i en slags dikotomi. Exempel på detta kan vara man-kvinna, vit-svart, gammal- ung, 
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där det rationella får stå för vad dikotomierna inte är.146 Således är det väldigt vanligt att man 

i genusstudier inte bara talar om kvinnornas position, utan också kvinnornas position i 

förhållande till männens position. Utöver det att maktstrukturerna är rationella så är det oftast 

också hierarkiska, vilket innebär att man värderar en kategori högre än en annan. Om vi 

återgår till det rationella exemplet med kvinna-man så tillkommer även hierarkiska kategorier 

som exempelvis vit- svart, och det är genom denna typ av kategoriseringar som man kan 

upptäcka maskuliniteter; det vill säga beteenden och föreställningar som framhäver det som är 

typiskt manligt och maskulint.147 

 

Debatten om intersektionalitet är idag kanske en av de mest aktuella debatter när det kommer 

till att förstå hur människor bygger och skapar sin verklighet. Ofta har diskussionen däremot 

misslyckats med att hitta adekvata teorier som behandlar interaktionen mellan olika sociala 

strukturer. Bland de försök som gjorts genom att rama in intersektionalitet som ett begrepp 

har man kunnat upptäcka följande tendenser: försök av marxisminspirerade feminister vars 

utgångspunkt har legat i att analysera förhållandet mellan kapitalismens socialisation och 

genus relationer.148 Försök av feminister att utifrån perspektivet av vit lesbisk feminism149 och 

slutligen utifrån försök att undersöka förhållandet mellan genus och handikapp.150 Utifrån 

dessa försök är det dock öppet för debatt angående hur långt acceptansen och praktiken av 

termen intersektionalitet gått i förhållande till den rådande genusdebatten.  

 

Många forskare som applicerat intersektionalitetsbegreppet i undersökningssammanhang 

menar att det inte är möjligt för den enskilda forskaren att täcka alla de sociala 

kategoriseringar intersektionalitetsteori ger upphov till och jag är benägen att hålla med denna 

diskussion. Istället för att febrilt försöka undersöka samtliga sociologiska kategorier måste 

man göra en kvalificerad avvägning om vad som är rimligt att ta med, i förhållande till den 

                                                        
146 Lutz, Helma, Herrera Vivar, Maria Teresa. & Supik, Linda (red.), Framing intersectionality: 

debates on a multi-faceted concept in gender studies, Ashgate, Farnham, 2011 s.3 
147 Tolvhed, Helena, 'Intersektionalitet och historievetenskap', Scandia (Lund)., 2010(76):1, s. 59-72, 

2010 s.69 
148 Se exempelvis Barret, Michéle”Womens opression today: the Marxist/femenist encounter” 

London:Verso 1988 eller Barret, Michéle and McIntosh, Mary ”The antisocial family” London: Verso 

1982 
149 Se exempelvis Radicalesbians ”The woman identified woman” 1970, Johnston, Jill ”Lesbian 

nation: the femenist solution” Touchstone, 1973 eller Rich, Adrianne ”Compulsury heterosexuality 

and lesbian existance” Signs: Journal of Women in Culture and Society (University of Chicago 

Press via JSTOR(5 (4): 631–660 
150 Se exempelvis Morris 1989, Meekosha 1990 
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kunskap som undersökningen producerat.151 I den här uppsatsen ligger således fokus på hur 

den sociala kategorin genus samspelar med den sociala kategorin religiös och den sociala 

institution som kallas religion. Detta förhållande är dock inte helt oproblematiskt och 

genusstudier som har trampat in på det religionsvetenskapliga området har ibland fastnat i ett 

riktigt akademiskt kärr; speciellt med hänseende till de forskare som menar att man inte kan 

likställa religion (framför allt adjektivet religiös) med andra sociala kategorier som etnicitet, 

klass och kön.152 Argumenten till detta bottnar i det faktum att ovan nämnda kategorier alltid 

är beständiga, om än innebörden i dem må vara dynamiska. Oavsett hur man väljer att 

definiera sig så kommer man alltid ha ett genus, tillhöra en klass och ha en specifik etnicitet. 

Som de los Reyes & Mulinari beskriver så är det lika omöjligt att välja bort sin etnicitet och 

klasstillhörighet som det är att välja bort genus.153 Motståndare till detta synsätt har dock 

argumenterat utifrån det perspektivet att religion, i likhet med de andra beständiga sociala 

kategorierna, i praktiken knappast är ”frivillig”, utan bara uppfattas som det inom starkt 

sekulariserade samhällen.154 

 

I stora delar av världen ses religion och religiositet inte som frivilligt, utan som ett oundvikligt 

element i ett samhälle som alla människor, vare sig de vill eller inte, måste förhålla sig till; 

oavsett om detta sker på ett personligt eller offentligt plan. Religion medför även, som 

tidigare konstaterat, en ganska omfattande maktstruktur och med denna maktstruktur följer 

olika regelverk kring hur man bör vara, äta, leva och tala.155 Detta påverkar sedan hur man 

som individ uppfattar sig själv och andra och hur man resonerar om sociala kategorier såsom 

genus, klass och kön. 

1.7.4 Kön, genus och religion – hur var det nu igen? 

 

Det är viktigt att ha en förståelse för hur termer som kön och genus har använts för att kunna 

förstå ur vilket perspektiv det behandlas i denna uppsats. Religion är utan tvekan den aspekt 

som i de flesta samhällen har en väldigt betydande påverkan på hur kön och genus uppfattas 

och införlivas; både bland troende och icke troende.156 Medan man självklart inte kan kringgå 

det faktum att vi föds som män eller kvinnor (med motsvarande könsdelar) så talar man inte 

                                                        
151 Appelros, Erica, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 2005:2/3:6, Hämtad 2015-08-07 

 152 De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner 

 över(o)jämlikhetens landskap, 1. uppl., Liber, Malmö, 2005 s.39f 
153 De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, 2005, s.39 
154 Appelros, Erica, Religion och intersektionalitet, kvinnovetenskaplig tidskrift 2005:2/3:69-80 
155 Appelros, Erica, 2005:2/3:72 
156 Sky, Jeanette, Genus och religion, Natur & kultur, Stockholm, 2009 s.19 
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längre bara om det biologiska könet, utan också det kulturella könet som är relaterat till olika 

mänskliga aspekter som exempelvis självuppfattning och likhet/skillnader i förhållande till 

andra människor. Det är detta kulturella kön som i vanliga ordalag kallas för genus.157  

 

Denna gränsdragning mellan kön och genus är något som är bärande i feministisk forskning, 

eftersom det använts som argument mot den delen av forskningsvärlden som utgår ifrån 

biologisk determinism. Genom att klassificera genus som något kulturellt bundet har man 

ämnat peka på att sociala, kulturella och normativa stereotyper inte är biologiskt givna utan 

skapade i sociala sammanhang. 158  Därav har man även önskat påvisa att exempelvis 

könsdifferentiering (som kan exemplifieras genom normen att män generellt får högre lön än 

kvinnor på grund av att dem är män) inte är en naturlig orsak av att tillhöra ett specifikt kön 

utan skapas av de kulturella värderingar som finns i samhället, och det är här som man även 

kan finna en väldigt intressant koppling till det religiösa. 

 

Religion är ett mäktigt verktyg när det kommer till gruppindelning (det vill säga 

klassificeringen av vart man står som individ och hur mycket man är värd) och maktstrukturer 

och olyckligtvis har dessa indelningar historiskt sett sällan varit till kvinnornas fördel.159 Ett 

exempel på detta går bland annat att finna Koranen i sura 4:34: 

 

Om ni ser tecken på illvilja hos dem (kvinnorna) förmana dem då och varna dem och 

(om detta inte hjälper) håll er borta från deras nattläger och (som sista utväg) 

tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med 

dem. Gud är upphöjd, stor (i försvaret av de svagare). 

 

Genom denna sura skulle man exempelvis kunna legitimera mäns våld mot kvinnor eftersom 

den ger männen rätt att handgripligen tillrättavisa kvinnorna. Alla troende muslimer gör 

naturligtvis inte det eftersom alla tolkar innebörden av Koranen olika, men citatet är ett 

exempel på den historiska kvinnosyn som återkommer i många religiösa urkunder. I och med 

att religiösa urkunder används dagligen av troende världen över blir steget att konstatera att de 

                                                        
157 Sky, Jeanette, 2009, s.20 
158 Goodman, Sara & Mulinari, Diana (red.), Feminist interventions in discourses on gender and 

development: some Swedish contributions, Department of Sociology, Lund University, Lund, 1999 

s.205 
159 Woodhead, Linda 2009, ”Religion and gender” I . Woodhead, Linda, Kawanami, Hiroko & 

Partridge, Christopher H. (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, 2. ed., 

Routledge, s.473f 
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har en enorm betydelse för det religiösa livet väldigt litet, och i och med att de religiösa 

urkunderna förmedlar en bild av olika könsroller (oavsett om man väljer att tolka dem 

bokstavligt eller ur en historiekritisk synpunkt) är det inte särskilt märkvärdigt att konstatera 

att de fortsätter att skapa olika roller för kvinnor och män.160 

 

Att genus och religion går hand i hand konkretiseras inte bara genom att fokusera på hur 

religiösa urkunder har behandlat ämnet. De flesta böcker som behandlar religionsvetenskap 

beskriver ofta att religion handlar om troende människors uppfattning av det 

spirituell/gudomliga, men dessa ”troende” beskrivs sällan ur en genussynpunkt vilket bidrar 

till en näst intill osynlig akademisk normativitet. Exempelvis kan man i många 

religionsvetenskapliga böcker läsa att muslimer går till fredagsbön i moskéerna världen över 

medan detta egentligen är en sanning med modifikation.161  Utifrån religiös praxis är det 

nämligen männen som går till moskéerna medan kvinnorna får en nästan obskyr 

bakgrundsroll där de ofta varken hörs eller syns. Medan detta bara är ett exempel så finns det 

givetvis flera tusentals andra exempel i övriga religioner, där kvinnor och män differentieras 

utifrån de religiösa roller som påbjuds. 

 

Olyckligtvis har denna generaliseringstendens angående manligt och kvinnligt inom 

religionsvetenskapen ofta misslyckats med dess förmodade syfte; att ändra den syn som finns 

angående manligt och kvinnligt och lyfta in troende kvinnors erfarenheter i diskussionen.162 

Detta har förmodligen skett av två anledningar; religionsvetenskapen och dess företrädare 

som till stor del varit män har talat utifrån en akademisk maktposition till en annan och denna 

maktposition har i sin tur nästan alltid företrätts av ledande/troende män.163 På så vis har den 

normativa cirkeln slutits och kvinnor har återigen hamnat bakom kulisserna av 

allmängiltighet. 

1.7.5 Woodhead om genus och religion 

 

                                                        
160 Ali, Syed Mohammed., The position of women in Islam: a progressive view, State University of 

New York Press, Albany, 2004 s.3 
161 Se exempelvis: Arvidsson, Bengt; Axelsson, Hans; Hermansson, Magnus; Tidman, Nils-Åke, 

Relief A, Religionskunskap, Gleerups, Ljung Örebro 1998, Olivestam, Carl E; Thorsén, Håkan; 

Giannini, Annika, Religionskunskap A, om livsfrågor, religion och etik. Studentlitteratur, Lund, 2001 

ellerr Härenstam, Kjell, Skolboks – islam, analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, 

Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 1993. 
162 King, Ursula & Beattie, Tina (red.), Gender, religion, and diversity: cross-cultural perspectives, 

Continuum, New York, 2004 s.1f 
163 King, Ursula & Beattie, Tina (red.), 2004 s.28 
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I praktiken finns däremot många sätt i vilket man kan välja att granska och behandla genus 

och religion som interdisciplinära företeelser. Som förklarat ovan så kan man se det både 

genom socialkonstruktivismens objektiv eller genom intersektionalitetens objektiv. Båda 

teorier är ordentligt utrustade med verktyg för att undersöka en samling olika förhållande 

inom olika kontexter (där religion kan få stå för en av dem). Det som de olika teorierna 

däremot inte är lika ordentligt utrustade med är verktyg för att förstå hur olika typer av 

religion genererar olika situationer och olika kontexter. För att ta reda på detta har jag på så 

vis valt att använda mig av Linda Woodheads sociologiska studie om relationen mellan genus 

och olika typer religion.164 

 

Centralt i hennes studie ligger maktbegreppet och hur makt sprids och upprätthålls i ett vist 

specifikt samhälle.165 I likhet med den tanke som förmedlas i Berger och Luckmanns tresidiga 

modell så menar Woodhead att förhållandet mellan genus och religion är av en dynamisk 

karaktär, och således förändras över tid.  För att adekvat kunna undersöka förhållandet mellan 

genus och religion förespråkar Woodhead att man applicerar ett maktperspektiv eftersom det 

möjliggör granskandet av religion som antingen förstärkande eller omkullkastande av 

traditionella könsförordningar.166  

 

Woodhead förespråkar ett förhållningssätt som karaktäriseras av två centrala variabler som 

man bör ha i åtanke när det kommer till att studera förhållandet mellan genus och religion. 

Den första handlar om i vilken situation religionen befinner sig i och vilken strategi 

religionen har i förhållande till genus och/eller kön. 

 

Religionens situation är det som Woodhead beskriver som var religionen befinner sig i 

förhållande till andra redan existerande kategoriseringar och fördelningar, samt var den 

positionerar sig i relation till den politiska sfären i samhället. Religionens strategi handlar i sin 

tur om vilket förhållningssätt religionen har till de redan existerande kategoriseringar som 

finns, samt vilket förhållningssätt den har gentemot den politik som finns i samhället.167 

Utifrån dessa variabler menar Woodhead att det finns tre sätt i vilket förhållandet mellan 

genus och religion kan förklaras.  

                                                        
164Woodhead, Linda, 2007, ”Gender differences in religious practice and significance” I Beckford, 

James A. & Demerath, N. J. (red.), The SAGE handbook of the sociology of religion, SAGE, London 
165 Woodhead, Linda, 2007, s.564 
166 ibid s.567  
167 ibid s.569 
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 Mainstream religion – Religionen är en integrerad del av samhället och förhåller sig 

dynamisk i förhållande till den makt som samhället producerar. Detta sätt är mest 

framträdande i länder som präglas av demokrati och liberalism. 

 Confirmatory religion – Religionen både förstärker och legitimerar samhällets 

fördelning av makt. Detta sätt är mest framträdande i länder som präglas av totalitära 

maktförordningar eller statiska förhållningssätt till historien. 

 Challenging religion – Religionen utmanar eller motsätter sig de rådande 

maktfördelningar som finns i samhället.168 

 

Utöver dessa tre förhållningssätt tillkommer sedan fyra olika variabler för att vidare 

specificera förhållandet mellan genus och religion. Två av dessa variabler karaktäriseras av att 

de verkar och förhåller sig till de redan existerande genus och maktförordningarna (det vill 

säga mainstream och confirmatory religion) medan de övriga två karaktäriseras av att de 

verkar  inom redan existerande genus och maktförordningar, men med ett syfte att ändra dem 

( det vill säga challenging religion). 

 

 

 

 

 

 

Consolidating religion används främst för att befästa, legitimera eller reproducera redan 

rådande maktförordringar; något som kan ske genom att subjektet i sammanhanget antingen 

gör det medvetet eller omedvetet, eller också aktivt (genom att exempelvis utöva olika 

religiösa praktiker) och passivt (genom att exempelvis upprepa mönster man tagit för givet 

och aldrig ifrågasatt eftersom det varit så självklart).169 Samma sak gäller för tacital religion, 

även om man utifrån det perspektivet kan uppmuntras att verka för en förändring inom den 

religiösa diskursen om det gynnar en själv.  

 

                                                        
168 Woodhead, Linda, 2007, ”Gender differences in religious practice and significance” I Beckford, 

James A. & Demerath, N. J. (red.), The SAGE handbook of the sociology of religion, SAGE, London 

s.570 
169Woodhead, Linda. 2007, s.570 

Vill bibehålla  Vill förändra 
Consolidating religion  Questioning religion 
Tacital Religion  Counter-cultural religion 
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Slutligen har vi då också questioning religion och counter-cultural religion. Questioning 

religion är en variabel som går att hitta under kategorin ”challenging religion” och 

karaktäriseras av en vilja att avskaffa rådande maktstrukturer för att sedan skapa andra 

maktstrukturer som kommer från diskurser utanför religionen 170 . På samma vis har vi 

counter-cultural religion som också avser att frambringa en förändring eller en omvandling 

av de maktstrukturer som redan finns, men till skillnad från questioning religion handlar 

counter-cultural religion om att förändra makten utifrån och inifrån istället för att direkt 

avskaffa den makt som redan finns.171 

 

På så vis, menar Woodhead, kan vi konstatera att förhållandet mellan genus, makt och 

religion är föränderligt över både tid, kultur och kontext. I likhet med många andra forskare 

som verkat inom det religionssociologiska fältet så poängterar Woodhead att förhållandet 

mellan de tre också varierar mycket från människa till människa; något hon speciellt 

poängterar att man bör beakta oavsett i vilket område man vill lägga en genuskritisk blick.172 

Nyckeln till att förstå genusförordningar eller maktförordningar handlar enligt Woodhead inte 

bara om att se det direkt explicita, utan också det implicita.173 För att kunna föra det menar 

Woodhead vidare att man behöver fråga sig vem det är som har tillgång till det som är heligt 

och vilka som har identifikationsmöjligheter med det som är heligt. Genom att ställa dessa 

centrala frågor menar hon att man kan kartlägga rådande maktförordningar; inte helt olikt de 

tankesätt som återfinns både inom socialkonstruktivismen och Intersektionalitetsteorin.  

 

Ett speciellt och avslutande kritiskt öga lägger Woodhead på dem monoteistiska religionerna 

som hon anklagar för att ofta reproducera traditionella maktstrukturer. Denna problematik 

genererar enligt Woodhead allmängiltiga sanningar och generaliseringstendenser, vilket gör 

att de enorma variabler som finns inom en religion osynliggörs eller marginaliseras.174 I likhet 

med det hon beskriver i sin inledning så påpekar hon dock att graden av reproduktion beror på 

i vilken situation religionen befinner sig samt hur den väljer att handskas med rådande 

maktstrukturer. 

                                                        
170 Woodhead, Linda. 2007, s. 570 
171Woodhead, Linda, 2007, ”Gender differences in religious practice and significance” I Beckford, 

James A. & Demerath, N. J. (red.), The SAGE handbook of the sociology of religion, SAGE, London 

s.570 
172 Woodhead, Linda. 2007, s. 572 
173 ibid s.572 
174. Ibid s.573 
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1.7.6 Att definiera religion – ett nödvändigt ont? 

 

Det finns flera påfallande problem när det gäller att definiera religion och religiositet; inte 

minst inom det religionssociologiska fältet, utan också ur det religionspsykologiska fältet.175 

Det mest framträdande problemet gäller däremot kring hur man inom religionsvetenskapen 

skapar en definition som inrymmer inte bara objektiv fakta om själva religionen, utan också 

utövarnas subjektiva erfarenheter av det religiösa och de förutsättningar och följder som finns 

förankrade till dem. Bör man som forskare anta en väldigt öppet och vidgat perspektiv och 

ansluta sig vid en religionsdefinition som omfattar alla de människor som intresserar sig av 

livsfrågor och existentiella problem, eller bör man utgå från ett snävare religionsbegrepp som 

mer behandlar de gemensamma och karaktäristiska drag som de flesta religioner har (det vill 

säga, trossystem, organisationsstruktur, gudar och så vidare)?  

 

Inom allmän religionsvetenskaplig forskning finns det generellt två perspektiv man använder 

för att avgränsa begreppet religion och religiositet; ett substantiellt perspektiv där man som 

forskare avser att undersöka vad religion faktiskt är, och ett funktionellt perspektiv där man 

som forskare avser att undersöka vad religion faktiskt gör.176 För att exemplifiera dessa olika 

perspektiv kan vi tala om ett hus. Ur ett substantiellt perspektiv kan vi säga att det här huset 

har golv, väggar, fönster, tak och skorsten. Till detta kan vi sedan lägga till detaljer; såsom att 

väggarna är gröna i köket och gula i vardagsrummet. Denna beskrivning, både den 

överskådliga och den detaljerade, beskriver således hur huset ser ut men också hur det skiljer 

sig från eller är lika andra hus. Vi har här alltså förklarat vad huset faktiskt är, men också vad 

huset inte är. Ur en funktionell religionsdefinition skulle vi dock mer intressera oss för vad 

huset faktiskt gör. Förmodligen är huset ett ställe där det bor individer, och huset kanske 

således fungerar som en tillflyktsort från övriga samhället där man istället kan samlas runt 

familjär gemenskap.  

 

Nackdelen och fördelen med de olika perspektiven uppdagas här ganska tydligt i 

exempelfallet med huset; en substantiell religionsdefinition kan bli ganska snäv (eftersom den 

mer eller mindre utgår från officiella kriterier) medan en funktionell religionsdefinition kan 

                                                        
175 Geels, Antoon, Wikström, Owe, DeMarinis, Valerie, Hermanson, Jan & Junus, Petra, Den religiösa 

människan: en introduktion till religionspsykologin, 3., [uppdaterade och omarb.] utg., Natur & kultur, 

Stockholm, 2012, s.21 
176 Geels, Antoon, Wikström, Owe, DeMarinis, Valerie, Hermanson, Jan & Junus, Petra, 2012, s.22 
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bli för bred, eftersom den tekniskt sett skulle kunna inkludera samtliga människor på denna 

jord som lägger betydelse vid någon specifik företeelse (vare sig vi talar om religion, fotboll 

eller Facebook).177 

 

För den här uppsatsens syfte har jag på så vis valt att i huvudsak definiera religion och således 

även religiositet utifrån en substantiell religionsdefinition, eftersom jag ämnat ta reda på vad 

religionen är för mina informanter och vad den har för konsekvenser i förhållande till vissa 

givna kategorier (exempelvis manligt och kvinnligt). Med det sagt finns det naturligtvis även 

religionsfunktionella inslag i undersökningen eftersom jag även vill veta vad religionen gör 

för informanterna, men detta är mer resultatet av en logisk konsekvens som kommer av att 

utgå ifrån en substantiell religionsdefinition eftersom man sällan kan fråga sig ”vad” utan att 

också ställa frågan ”varför”. 

1.8 Metod 
 

1.8.1 Kunskapsmässiga utgångspunkter 

 

I den här uppsatsen finns det en ganska genomgående underton av feministiska drag och 

tankar och hur dessa är relaterade till aspekter såsom kunskap och makt. Detta förhållande 

förtjänar några väl valda ord eftersom det är så pass centralt i uppsatsen. 

 

De flesta forskare, oavsett om de väljer att kategorisera sig som feminister eller inte, skulle 

nog påstå att makt och kunskap är två väldigt sammanlänkade företeelser178. Samtidigt bör det 

sägas att många feminister inte anser eller strävar efter att vara en objektiv forskare och hitta 

allmängiltiga sanningar, utan snarare intar en högst subjektiv roll som både observatör och 

aktivt deltagande subjekt.179 På grund av detta kan man inte säga att forskningen i sig är 

objektiv utan måste förstås utifrån den kontext som den befinner sig i.180 

 

Dessa tankar är något jag burit med mig under både mitt praktiska arbete vid 

intervjusammanhang och i mitt analytiska arbete. Jag ska inte säga att vägen varit helt 

friktionsfri. Jag har funderat mycket på hur jag ska förhålla mig till de informanter jag 

                                                        
177 Geels, Antoon, Wikström, Owe, DeMarinis, Valerie, Hermanson, Jan & Junus, Petra, 2012, s.22f 
178 Mattsson, Tina, I viljan att göra det normala: en kritisk studie av genusperspektivet i 

missbrukarvården, 2. uppl., Égalité, Malmö, 2010 
179 Se exempelvis Fonow, Mary Margaret & Cook, Judith A. (red.), Beyond methodology: feminist 

scholarship as lived research, Indiana Univ. Press, Bloomington, 1991 
180 Mattsson, Tina, 2010 s. 53-54 
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intervjuat och hur jag ska lägga upp intervjuerna på ett vis som genererar optimal öppenhet. 

Jag har även funderat mycket kring de relativistiska påståenden som jag gör i uppsatsen, och i 

det här fallet har jag tagit mig hjälp av en relativt gammal men fortfarande aktuell bok om 

situerad kunskap. 181  I den beskriver Donna Haraway att även om vi ofta kritiserar den 

allmänna vetenskapen för att vara överdriver objektiv och på så vis ofta faller in i en 

”normgrop”, så betyder inte det att vi uppnått något optimal relativisering182. Enligt Haraway 

handlar forskningsprocessen om att kunna lämna tanken om kunskap som positionslös och 

objektiv, och istället ta ansvar och erkänna att vi aldrig kan skaka av oss vår subjektiva 

kunskapsmantel183. För att kunna svara på dessa frågor krävs dock en insikt i vem det är som 

producerar själva kunskapen.  

 

Att positionera sig som forskare handlar slutgiltigen om att reflektera över den egna 

forskningsprocessen samt hur konstruktionen av de texter jag producerar genom att analysera 

mina intervjuer skapar ett kunskapsanspråk utifrån det empiriska materialet. När jag under 

uppsatsens gång kontinuerligt reflekterar över min egen position och närvaro försöker jag 

även ansvar över min egen subjektivitet. Ett forskningskritiskt öga kan dock kastas på mina 

egna etiska övervägningar. På ett personligt plan är jag själv inte troende utifrån den 

substantiella religionsdefinition som presenteras i denna uppsats. Min tro, om man ska 

definiera den som sådan, ligger i det humanistiska och strikt rationella (vilket ibland krockar 

med det som tillhör religiösa eller spirituella dimensioner) och som vi redan konstaterat är det 

en omöjlighet som forskare att skaka av sig sina tidigare erfarenheter och tankar och 

transformeras till ”den objektiva forskaren”. På grund av detta är det möjligt att jag stundvis 

har uppfattats som partisk till vissa teman och tendenser jag upptäckt hos informanterna., men 

detta är även något jag aktivt försökt motarbeta och uppmärksamma genom att reflektera över 

min position under uppsatsens gång. 

 

1.8.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Med hänsyn till uppsatsens fokus på den religiösa människans upplevelser har jag valt att utgå 

ifrån en kvalitativ undersökningsmetod. Detta har gjorts av flera olika skäl; bland annat på 

                                                        
181 Haraway, Donna ”Situated knowledge: The sience question in femenism and the priviledge of 

partial perspective”, 1980, Femenist studies 14 (3), 575-599 
182 Haraway, Donna 1980 s. 579 
183 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2009, s.50 
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grund av att den kvalitativa analysmetoden redan är etablerad inom de områden som berör 

kvinnoforskning.184 Både Olesen 1994 och Shepherd 1993 beskriver att tillämpningen av 

kvalitativa metoder inom alla former av kvinnoforskning ämnar skapa en inblick in till 

kvinnors liv och erfarenheter.185 Detta är till skillnad från kvalitativa metoder som enligt 

Olesen kan beskrivas som ”eklektiska” och har en tendens att enbart bekräfta redan existerade 

uppfattningar; något som inte är önskvärt när man försöker förändra något i det förhållande 

eller det område man undersöker.186  Vissa mer feministiskt lagda forskare menar vidare att 

kvalitativa metoder är mer önskvärt när det kommer till kvinnoforskning eftersom 

kvantitativa metoder har en tendens att göra en (o)frivillig åtskillnad mellan ”dom som har” 

och ”dom som inte har”; något som bland annat Smith påpekar kan vara en bra metod för att 

exempelvis visa på löneskillnader mellan män och kvinnor eftersom resultatet genererar fakta, 

medan metoden i övrigt är relativt värdelöst när man vill undersöka människors värderingar 

och åsikter.187 

 

För mig var denna uppsats syfte avgörande i frågan av valet av metod och i likhet med både 

Olesen, Shepherd och Smith så är jag också av den åsikten att det inte räcker med att peka ut 

ett fenomen och konstatera att det existerar. Man behöver också veta varför fenomenet 

existerar och hur fenomenet fungerar om man ämnar belysa människors tankar och 

värderingar och det är just det som är centralt i den kvalitativa forskningsmetoden och även 

något uppsatsens syfte behandlar.. 

 

1.8.3 Datainsamling och genomförande 

 

Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer med åtta informanter, där två ytterligare 

informanter fick intervjufrågorna skickade till sig via e-post varpå det var tänkt att de skulle 

besvara intervjufrågorna skriftligen. I och med att deras svar kom in efter utsatt inlämningstid 

så har deras svar bortsetts i denna studie på grund av tidsbrist. Intervjufrågorna i sin helhet 

                                                        
184 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2009, s.72 
185 Shepherd, Linda Jean, Lifting the veil: the feminine face of science, 1st ed, Shambhala, Boston, 

1993 och Olesen, V. ”Feminism and models of qualitative research”. I.N.K Denzin, Norman K. & 

Lincoln, Yvonna S. (red.), Handbook of qualitative research, Sage, Thousand Oaks, Calif., 1994 
186 Olesen, V.  1994 s.158-174 
187 Scott, S. ”Feminist research and qualitative methods: A discussion of some of the issues” I Burgess, 

Robert G. (red.), Issues in educational research: qualitative methods, Falmer Press, Philadelphia, 

1985 
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redovisas däremot längst bak i uppsatsen under bilaga 1. Där återfinns även en kopia av det e-

postmeddelandet med frågor jag skickade till de två övriga informanterna.  

 

Genom att göra en konkret intervjuguide har jag strävat efter att upprätthålla en hög standard 

på uppsatsen. Av den anledningen har jag försökt konstruera intervjuguiden på ett sådant vis 

som ämnat reflektera uppsatsens syfte, samtidigt som jag försökt lämna utrymme för 

informanternas egna tolkningar av frågorna. På grund av att alla informanter haft olika 

utgångspunkt och olika tolkningar av frågorna så har följdfrågorna haft stor variation; något 

som uppskattas på ett akademiskt plan eftersom det möjliggör bättre flöde och variation bland 

svaren. 

 

Intervjuerna i helhet genomfördes under en period på tre månader. Samtalen i sig har spelats 

in via min privata telefon eftersom den är utrustad med en automatisk diktafon. Efter avslutat 

samtal har samtliga intervjuer överförts till min dator av sekretesskäl. Detta är även något jag 

informerade mina informanter om och som samtliga gett sitt godkännande till. 

 

Informanterna gavs även friheten att väljer när intervjun skulle ta plats och hur lång tid den 

skulle ta, eftersom det var viktigt för mig både ur en personlig och akademisk synpunkt att 

informanterna kände sig relativt avslappnade och avstressade.188 Samtliga av dem blev även 

informerade att de närhelst kunde avbryta intervju eller avstå från att svara på en fråga om de 

kände sig obekväma med det. Avslutningsvis så analyserades svaren med hjälp av den 

kvalitativa metod som beskrivits ovan. 

1.8.4 Avgränsningar 

 

I denna studie undersöks åtta religiösa kvinnors upplevelse av sin plats i den religiösa 

gemenskapen dem anser sig tillhöra. De religioner som presenteras i uppsatsen har begränsats 

till konservativ judendom och sunniislam. Dessa avgränsningar har gjorts av tre huvudskäl: 

 

 Dels utifrån aspekten att denna uppsats till viss del är av komparativ natur och att det 

då förfaller sig naturligt att behandla två religioner som är angränsande varandra 

gällande exempelvis historiskt ursprung och heliga texter. 

                                                        
188 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2009, s.117f 
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 Dels utifrån den aspekten att denna uppsats krävt tillgång till tillräckligt många 

informanter vilket hade varit ett problem om valet fallit på mindre framträdande 

religioner, och 

 Dels utifrån den aspekten att uppsatsen krävt tillgång till mycket material för att ge en 

sanningsenlig inblick i den variation som faktiskt finns både inom de två religionerna 

och de olika kvinnorna. Även om det finns representativa individer från alla 

världsreligioner i dagens Sverige så är exempelvis de individer som definierar sig som 

muslimer och judar avsevärt fler än de som identifierar sig som exempelvis buddister 

och hinduer.  

 

I intervjustudien och i uppsatsen generellt så har ordet tro även valts bort i alla frågor utom 

en189. Detta har gjorts på grund av att en del av kvinnorna inte vill kategorisera sig själva som 

troende, utan snarare som religiösa. Distinktionen mellan dem två begreppen tycks handla om 

graden religiositet. Att vara troende innebär för många av kvinnorna att följa mer 

fundamentala eller ortodoxa principer (vilket ingen av kvinnorna anser sig göra), medan att 

vara religiös snarast handlar om ett levnadssätt där religionen inte enbart handlar om det 

teologiska, utan även om det praktiska. 190 Därför kommer de kvinnor som deltagit i studien i 

fortsättningen hänvisas till som dem religiösa. 

1.8.5 Urval 

 

Den här uppsatsen baseras på en intervjuundersökning gjort med åtta kvinnliga informanter. 

Från början var det tänkt att använda mig av tio informanter, men som tidigare sagt så har två 

informanter bortfallit då dessa skickade in deras respons efter utsatt inlämningstid. 

Anledningen till att jag valt att exkludera män i denna undersökning grundar sig att en del 

tidigare religionsvetenskaplig forskning normerat det västerländska och det manliga, samt 

min önskan att synliggöra olika religiösa kvinnors erfarenheter. 191  Det jag skulle kunna 

kritiseras för gällande denna vinkel är att uppsatsen skulle kunna ge upphov till ensidighet 

eftersom jag valt att exkludera män men i det här fallet ser jag den kritiken inte som något 

                                                        
189 Andersson, D. & Sander, Å. Det Mångreligiösa Sverige: Ett landskap i förändring. Lund: 

Studentlitteratur, 2009, 52. 
190 Andersson & Sander. 2009, 112f. 
191 Se exempelvis Woodhead, Linda (2007). ”Gender Differences in Religious Practice and 

Significance” i: Beckford, James A & Demerath, N.J. (red.). The SAGE handbook of the sociology of 

religion, Los Angeles: SAGE publications eller Persson, R. S. (2007). ”The myth of the anti-social 

genius: A survey study of the socio-emotional aspects of high- IQ individuals”. Gifted and Talented 

International, 22(2), 19-34. 
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negativt utan som något positivt. Med det sagt vill jag på inget vis förringa mäns upplevelser 

av det religiösa, men det känns inte naturligt att lyfta in dem i en diskussion där de i stor 

utsträckning redan innehar allt talarutrymme. 

 

Utöver att ett urval skett utifrån genus och kön så har det naturligtvis även skett ett urval 

utifrån den religiösa aspekten. Jag har valt att enbart inrikta mig på informanter som själv 

definierat sig som religiöst aktiva (det vill säga utövande av de religiösa praktikerna och 

deltagande i den religiösa gemenskapen) eftersom syftet handlat om just informanternas roll i 

det religiösa livet. Fördelen med detta är att jag fått tydlig och hanterbar respons från 

informanterna som har gått att relatera till syftet. Nackdelen är att jag samtidigt exkluderat en 

stor del av de kvinnor (och män) som ur en etnisk aspekt definierar sig som judar eller 

muslimer, men som anser sig vara icke-praktiserande. Samtidigt handlar denna uppsats om 

religiösa kvinnors subjektiva upplevelse av det religiösa och då känns exkluderingen av 

övriga individer och tillhörigheter ganska självklar. 

 

När det kommer till själva kontaktvägarna för att införskaffa informanter har jag främst 

använt mig av Judiska Föreningen i Stockholms hemsida och Muslimska kvinnoföreningen i 

Stockholm som i sin tur förmedlat vidare information om min studie till deras medlemmar. De 

som varit intresserade har sedan kontaktat mig via både telefon och mail. Jag har även skickat 

ut en allmän förfrågan via min egen Facebook där jag efterlyst informanter och de som varit 

intresserade har därefter skickat meddelanden eller ringt mig. I och med detta kan man snarast 

säga att det skett en form av snöbollsurval, eftersom jag aldrig haft förstahandskontakt med 

informanterna utan dem som varit intresserade av att delta i undersökningen har tagit kontakt 

med mig.192  

 

I och med att jag valt att intervjua åtta informanter har informationsflödet varit väldigt stort 

och således har jag behövt applicera en form av mättnadsurval och ändamålsurval när 

informanterna diskuterat om samma saker för att få en bättre struktur på uppsatsen och lyfta 

fram de enheter som är mest intressanta i sammanhanget.193 Mättnadsurval handlar i korta 

drag om att jag försökt göra ett urval baserat på originalitet istället för likhet medan 

ändamålsurvalet handlar om att sålla bort det som ligger utanför syftet och lyfta fram det som 

                                                        
192 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002 s.114 
193 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2009, s.144 
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framstår som mest intressant. 194  Anledningen till att jag valde att använda dessa två 

urvalsprinciper grundar sig i min önskan att producera en uppsats som pekar på den enorma 

variation som återfinns hos kvinnorna. Antalet informanter grundar sig också i min önskan att 

uppnå en representativ jämlikhet. Således är fem informanter muslimer och tre informanter 

judinnor. För att göra det lite enklare för mig ur en analytisk synpunkt har jag använt mig av 

ett mättnadsurval när det gäller svaren som informanterna gett mig. Det innebär att jag slutat 

använda informanternas svar när de slutat vara originella, för att få ett mer representativt och 

varierande resultat.195 

1.8.6 Etiska överväganden 

 

Att skriva en uppsats som använder kvalitativa intervjuer för att samla ihop empiri kommer 

med en särskild uppsättning moraliska implikationer. Det finns vissa ramar som man som 

forskare bör hålla sig inom för att på ett adekvat sätt undvika normalisering och 

stereotypifiering. För att enklast undvika detta krävs en förståelse om de etiska riktlinjerna för 

avancerad forskning. Till den här uppsatsen har jag utgått ifrån de fyra huvudprinciperna om 

forskningsetik som antogs av humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990, och 

som fortsätter vara verksam än idag.196  

1.8.6.1 Informationskravet och samtyckeskravet 

 

Informationskravet handlar inte bara om att upplysa informanterna om uppsatsens syfte, utan 

det handlar också om att förklara för informanterna att ett eventuellt deltagande är frivilligt. 

Detta inbegriper även att informanten närhelst även har möjligheten att dra sig ur 

undersökningen om hen skulle vilja, eller på något sätt inte känner sig positivt bemött eller 

tagen på allvar. I speciella fall kan forskaren och informanten skapa en skriftlig 

överenskommelse för att uppfylla dessa krav; särskilt i fall där informanterna varit i känsliga 

situationer. I det här fallet har dock ingen skriftlig överenskommelse gjorts eftersom ingen av 

informanterna åberopade en sådan önskan. 

 

Medan principen att informera sina informanter om uppsatsen syfte och deras rättigheter 

känns ganska självklar så är den inte totalt oproblematisk. En del i denna problematik handlar 

                                                        
194 Bryman, Alan, 2009, s.183. 
195 Kvale, Steinar & Brinkmann, 2009, s.129 
196 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 

Stockholm, 2002 (Online) Tillgänglig: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
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om vem som faktiskt ska/bör ge samtycke. Medan detta är ett problem som vanligtvis uppstår 

i situationer där man intervjuar personer som står under förmyndarskap så kan problemet även 

uppstå i situationer där en överordnad på en plats (låt oss säga en rektor på en skola) ger sitt 

medgivande till att bedriva en undersökning på dennes arbetsplats utan att ha fått 

godkännande från lärarstaben (eller eleverna för den delen). Även om jag själv undvikit detta 

scenario så har det gett upphov till reflektion. 

1.8.6.2 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

 

Att utgå ifrån principen av konfidentialitet under denna uppsatsens gång är något som 

behandlats som en självklarhet då de svar jag fått från informanterna varit av hög privat 

karaktär. För att skydda informanternas privatliv har deras svar således behandlats med 

sekretess och deras namn har blivit ändrade för att undvika en potentiell igenkänning. 

Samtliga informanter blev informerade om detta innan intervjuerna tog plats och samtliga 

informanter gav sitt samtycke till hur deras svar skulle behandlas. I enighet med 

nyttjandekravet har informanterna även blivit informerade om hur deras svar skulle behandlas 

i relation till den undersökning jag bedrivit, och att de svar dem lämnat enbart kommer 

användas i denna uppsats och inte spridas vidare eller säljas till annan forskning och/eller 

andra undersökningar. 

 

1.8.7 Ett hermeneutiskt perspektiv 
 

Den här studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer, men den baseras även på 

det hermeneutiska förhållningssättet så innan vi gör djupdykning i resultatet krävs det några 

rader om hur jag placerat mig i förhållande till de intervjutexter som redovisas. 

 

Hermeneutik som filosofi, metodik och teori har en lång vetenskaplig karriär som går att 

spåra ända till antikens Grekland. Begreppet i sig betyder i förenklade ordalag ”att tolka”, och 

det är precis det som hermeneutiken avser att göra. Ursprungligen användes hermeneutiken 

främst inom litterära och religiösa kontexter men i dagsläget kan man hitta hermeneutiska 

karaktärsdrag i princip all kvalitativ forskning. Den kvalitativa forskningsintervjun hänger 

ihop med hermeneutiken på två sätt. Det ena är att hermeneutiken synliggör de dialoger som 
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skapas av de intervjuer (och intervjutexter) man genomför, och det andra är att hermeneutiken 

kartlägger den process som sker när intervjutexterna ska tolkas.197  

 

Syftet med hermeneutiken är slutligen att åstadkomma en legitim och unison förståelse av 

textens mening. Detta sker bland annat genom en implementering av den hermeneutiska 

cirkeln. För att underlätta och konkretisera innehållet av den hermeneutiska cirkeln har jag 

valt att utgå ifrån den beskrivning som är hämtad från Radnitzkys analysmodell och som 

består av sju principer (förhållningssätt).198 

 

För det första sker det en konstant utbyte mellan de olika delarna och helheten av en intervju. 

Ofta utgår man från början med en ganska vag men insikter uppfattning om helheten, för att 

sedan bryta ner intervjumaterialet till mindre beståndsdelar. Utifrån den tolkning man gör av 

de olika delarna så återgår man sedan till helheten för att kunna sätta in de mindre delarna i ett 

större sammanhang. Även om denna cirkel kan uppfattas som ett enda stort moment 22 så är 

det snarare så att cirkeln i hög grad är positiv och fruktsam, eftersom den ger upphov till en 

djupare förståelse av meningen199. Med det sagt är det inte givet att cirkeln är fruktsam på 

förhand, utan precis som allt annat så handlar det om att träda in i den på rätt sätt. I vanlig 

hermeneutisk ordning brukar man vid kvalitativa intervjuer granska dem översiktligt första 

gången för att få en allmän uppfattning om innehållet för att andra gången ge sig i kast med de 

mindre beståndsdelarna genom att plocka ut olika teman och väsentliga uttryck. Slutligen är 

det vanligt att man går tillbaka till helheten för att få ny insikt och kunskap om de mindre 

beståndsdelarna. 

 

För det andra avslutas själva tolkningen av texten när man har kommit fram till ett inre 

sammanhang; det vill säga, när man kommit fram till en punkt där texten inte producerar 

logiska motsägelser200. Detta kan exemplifieras med att man i intervjusammanhang avslutar 

själva tolkningen av en intervju när de olika delarna bildar teman och mönster, och 

tillsammans bildar en gemensam enhet. 

 

                                                        
197 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997 
198 Radnitzky, Gerard, Contemporary schools of metascience: Anglo-Saxon schools of metascience, 

continental schools of metascience, 2. rev. ed., Akademiförl., Göteborg, 1970 s.22 
199 Kvale, Steinar,1997 s.51 
200Radnitzky, Gerard, 1970 s.51 
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För det tredje prövar man de olika delarnas tolkning i förhållande till helheten och (i vissa 

fall) andra typer av texter/intervjuer med närliggande kontext201. För att exemplifiera detta 

med ett intervjusammahang så innebär detta att man vid en intervjuanalys ofta jämför både 

enskilda uttryck (vilket kan vara olika citat från informanterna) med de olika delarna och 

sedan själva helheten. Fördelen med att lyfta fram andra texter och intervjuer som behandlar 

samma kontext är att det skapas en möjlighet att fördjupa sig i det uttalanden en informant 

faktiskt gör.  

 

För det fjärde tittar man på textens autonomi, vilket innebär att man tittar på texten ur den 

referensram som texten befinner sig i202. Detta kan enklast förklaras genom att man vid 

intervjuanalyser försöker förstå alla de olika uttalanden som informanterna säger, och således 

även försöka förstå vad de uttrycker för något om den intervjuades liv. Intervjun är 

självständig och säger något om intervjuobjektet. Därav ska intervjun även förstås ur en i hög 

grad subjektiv kontext. 

 

För det femte handlar den hermeneutiska tolkningsmetoden om att man försöker få kunskap 

om textens tema. Om man då applicerar denna princip på den kvalitativa intervjumetoden så 

handlar det om att den som undersöker något bör ha en ganska omfattande kunskap om det 

område som intervjun handlar om; inte bara för att kunna styra intervjun i lämplig riktning, 

utan också för att den som undersöker ska kunna känna av och förstå den myriad av uttryck 

och sammanhang som informanterna befinner sig i203. 

 

För det sjätte krävs det att den person som bedriver hermeneutisk tolkning förstår och 

erkänner sin egen bakgrund och det faktum att man aldrig kan förhålla sig totalt objektiv204. 

Man kan inte avsäga sig den idétradition som man vuxit upp i. Med det sagt så är det däremot 

viktigt att man som undersökare bör positionera sig så att man försöker bli medveten om att 

vissa typer av formuleringar genererar vissa typer av svar. När det gäller kvalitativa intervjuer 

blir detta särskilt viktigt då det är både intervjuaren och informanten som genererar själva 

resultatet (av en intervju) tillsammans.  På så vis är det därför viktigt att man är medveten om 

sina egna förutsättningar och bearbetar dem i samspel med tolkningen av intervjun, vilket jag 

                                                        
201ibid s.51 
202 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997 s.52 
203 ibid s.52 
204 ibid s.52 
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ämnat göra genom att före en självkritisk inre diskussion angående mina egna värderingar och 

ställningstaganden. 

1.8.8 Reliabilitet och validitet 

 
 
Validitet 
 

Vad gäller uppsatsens reliabilitet och validitet så måste man granska de kriterier som finns 

gällande kvalitativa intervjumetoder. Validitet har att göra med det som man mäter i 

uppsatsen - vilket sätt man gör det på samt i vilken situation resultatet är giltigt. 

Problematiken med validitet i förhållande till de kvalitativa metoder som använts i denna 

uppsats är att begreppet "mäta" snarare hör hemma inom de fält där man applicerat 

kvantitativa metoder205. Det är exempelvis allmänt erkänt att den som tolkar intervjumaterial 

baserar sin tolkning på den förståelsen och in det intresset som finns gällande det aktuella 

ämnet. Detta innebär att det kan finnas meningsskiljaktigheter i hur man uppfattar 

informanternas respons beroende på vilken förståelse och vilket intresse man har och att detta 

i sin tur sänker validiteten eftersom man inte kan hitta något allmängiltigt svar. Denna 

problematik brukar vanligtvis komma med underförståelsen att undersökningen är alltigenom 

objektiv och därför enbart kan producera en enda allmängiltig sanning. Genom att denna 

uppsats metodiska ansats utgått ifrån kvalitativa intervjuer med hermeneutik och den 

hermeneutiska cirkeln som analysmetod så har ovan nämnda problematik kringgåtts eftersom 

hermeneutiken erkänner en mångfald av olika sanningar och tolkningar; något som är 

nödvändigt om undersökningen ämnar visa på variation istället för entydighet206. På så vis kan 

man inte påstå att validiteten i denna uppsats har uppnåtts genom kvantitativa mätningar. 

Istället har validiteten angående uppsatsens metod (i detta fall kvalitativa intervjuer) skapat 

adekvat information om det område som undersökts vilket i sin tur har lett till att uppsatsens 

frågor blivit besvarade207. Vidare har validiteten stärkt genom att uppsatsens slutsatser inte 

bara jämförts informanterna emellan, utan också jämförts i förhållande till uppsatsens metod 

och litteratur.  

 

Reliabilitet 

 

                                                        
205 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997 s.152 
206 Kvale, Steinar, 1997, s.186 
207 Ibid s.194 
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I den här uppsatsen har jag som tidigare förklarat valt att använda mig av en kvalitativ metod 

med hermeneutiken som analysmetod. Eftersom att själva intervjufrågorna, metoden och 

analysen genererar olika svar i förhållande till de frågor man ställer informanterna och 

intervjutexten så kan man inte påstå att svaren som framkommer i resultatet och diskussionen 

är generaliseringsbara och giltiga för alla muslimska eller judiska kvinnor. Däremot kan man 

urskilja vissa tendenser som återkommer i det som presenterats i avsnittet om tidigare 

forskning. Angående uppsatsens intervjufrågor är det däremot ett relativt välkänt fenomen att 

en tillsynes obetydlig omformulering av en fråga som ställts till samtliga informanter under 

undersökningens gång kan påverka hur informanten svarar. Enligt Kvale så handlar detta 

scenario inte nödvändigtvis om något negativt eftersom undersökaren kan upptäcka 

information som intervjupersonen medvetet eller omedvetet hållit undan genom att tillämpa 

ledande frågor208.  På så vis har vissa följdfrågor till informanterna ställts utifrån ett ledande 

perspektiv med syfte att kartlägga och klargöra informanternas tankebanor. Ledande frågor är 

även något om berör reliabiliteten hos intervjuaren eftersom denne har makten att påverka 

informanternas svar utifrån både verbala och kroppsliga reaktioner. För att minska risken att 

detta sker har intervjuerna till denna uppsats enbart skett via telefon och mail. Vidare så har 

verbalt medhåll från min sida även begränsats till de scenarion där informanten tappat tråden 

eller intervjuaren krävt vidare förklaring av informantens tankebanor. 

 

Angående intervjuarens bias som kanske främst berör kategoriseringen och tolkandet av 

informanternas svar, finns det en problematik angående reliabiliteten eftersom intervjuaren 

tolkar och lägger tonvikt och värderingar i det som sägs utifrån intervjuarens egen förståelse. 

Således kan exempelvis samma transkribering av en intervju uppfattas olika, beroende på 

vilken människa som tolkar den 209 . Denna invändning innebär däremot underförstått att 

forskningen hålls helt objektiv och att resultatet av en intervju enbart kan resultera i en enda 

given sanning eller en enda rätt tolkning. I motsats till dessa krav står hermeneutiken som till 

skillnad från mer positivistiska ansatser tillåter en mångfald av olika tolkningar och 

sanningar. Av den anledningen gör denna uppsats inte anspråk på att förmedla någon 

allmängiltig sanning och slutsatserna som dras i uppsatsens avslutande kapitel kan ses som 

säkra och giltiga enbart för de kvinnor som deltagit i studien.  

 

                                                        
208 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997 s.145 
209 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997 s.190 
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1.8.9 Disposition 

 

I Kapitel 1 så ges en kort introduktion tillsammans med en precisering av uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Uppsatsen syfte är att utifrån teorierna om intersektionalitet och 

socialkonstruktivism skapa en inblick i hur åtta religiösa kvinnor inom judendom och islam 

resonerar om sina subjektiva upplevelser som deltagare i den religiösa gemenskapen. Studien 

ämnar vidare att undersöka i vilken utsträckning kvinnorna har tillgång till den religiösa 

gemenskapen, vad religionen bidragit med i deras liv samt hur kvinnorna tolkar dom religiösa 

normer som finns angående det kvinnliga. För att undersöka detta avvänds en kvalitativ metod 

som både inkluderar en litteraturstudie samt en intervjustudie av semistrukturerad karaktär. 

 

Intervjuernas resultat presenteras i kapitel 2 och diskuteras och analyseras i kapitel 3. 

Analysen bedrivs genom att applicera ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv tillsammans med 

intersektionalitetsteori och socialkonstruktivism. I kapitel 3 diskuteras resultatet utifrån 

uppsatsens frågeställningar. Diskussionen innehåller (men begränsas inte till) kvinnornas 

erfarenheter av den religiösa gemenskapen (exkludering och/eller inkludering), hur religionen 

påverkar deras liv samt hur de förhåller sig till de religiösa normer som finns angående det 

kvinnliga. Diskussionen innehåller även kvinnornas beskrivningar av att vara troende i ett 

land som i stor omfattning är sekulärt. 

 

I slutordet presenteras personliga reflektioner samt rekommendationer om hur man skulle 

kunna skapa en mer inkluderande miljö både i samhället och inom religiösa gemenskaper. 

2.0 Resultat 

 

Innan vi går in på resultatet så är det lämpligt att presentera de kvinnor som bidragit med 

information till denna uppsats. Bland de kvinnor som finns representerade i denna uppsats är 

fem muslimer och tre judinnor. 

 

Maya (muslim).  

 

Maya är en ung tjej som kommer från en religiös bakgrund och som för närvarande jobbar 

som jurist på migrationsverket. Maya tog kontakt med mig via den förfrågan som skickades ut 
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via Facebook och motiverar sitt deltagande med att hon tycker att det är viktigt att lyfta fram 

religiösa kvinnors röster då hon uppfattar att de i stor utsträckning fortfarande är relativt tysta.  

 

Fadime (muslim) 

 

Fadime kommer från Somalia och har bott i Sverige i sju år. För närvarande jobbar hon inom 

vården som vårdbiträde på ett boende.  Fadime kontaktade mig genom en av hennes kompisar 

som sett min annons på muslimska föreningens i Umeås Facebooksida. Anledningen till att 

hon kontaktat mig grundar sig i hennes negativa erfarenheter från hennes omgivning när hon 

förklarar att hon är muslim. Genom hennes deltagande vill hon visa att muslimska kvinnor 

väljer sin tro själv. 

 

Adama (muslim) 

 

Adama är en ung svensk tjej som konverterat till islam på äldre dagar. Hon kommer från en 

icke-religiös bakgrund och studerar för närvarande vid universitetet med förhoppningen att en 

dag avlägga socionomexamen. Adama kom i kontakt med mig via hörsägen och motiverar sitt 

deltagande med att hon anser att det är viktigt att muslimska kvinnor får komma till tals och 

ventilera sina åsikter; något som hon inte anser är särskilt vanligt, men ändå väldigt viktigt.  

 

Leila (muslim) 

 

Leila är en ung tjej som studerar till ämneslärare. Hon fick höra talas om denna studie från 

vänner och kontaktade mig sedan via Facebook. Leila kommer från en religiös bakgrund och 

motiverar sitt deltagande i den här studien utifrån hennes upplevelser av att det saknas 

kvinnor som vågar prata om sin religion; något som hon både som lärare och troende tycker är 

viktigt. 

 

Klara (muslim) 

 

Klara är en lärare som konverterat till islam när hon blev äldre. Liksom Adama så kommer 

även hon från en icke-religiös bakgrund. Klara kom i kontakt med mig via den förfrågan som 

skickades ut till muslimska föreningen i Umeå. Hon motiverar sitt deltagande med att hon 

anser att det finns en allmän tendens att ”köra över” religiösa kvinnors erfarenheter, och av 
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den anledningen har hon valt att delta efter som hon anser att kvinnors erfarenheter är lika 

mycket värda som mäns erfarenheter. 

 

Sara (judinna) 

 

Sara är en äldre kvinna som kommer från en religiös bakgrund och är född i Ungern. Hon 

kom till Sverige som flykting under andra världskriget och har bott här sedan dess. Sara kom i 

kontakt med mig via annonseringen på Judiska föreningen i Stockholms hemsida. Hon 

motiverar sitt deltagande med att det kan vara lärorikt att veta hur en äldre kvinna ser på dem 

ämnen som uppsatsen behandlar. 

 

Miriam (judinna) 

 

Miriam är i likhet med Sara en äldre kvinna som kommer från en religiös bakgrund och är 

född i Ungern. Även Miriam kom hit till Sverige under andra världskriget som flykting undan 

nazismen. Hon kom i kontakt med mig via annonseringen på Judiska föreningen i Stockholms 

hemsida, och motiverar sitt deltagande utifrån hennes tro att det är viktigt att prata om 

kvinnors religiösa erfarenheter. 

 

Maria (judinna) 

 

Maria är en medelålders kvinna som är född och uppvuxen i Sverige och som kommer från en 

religiös bakgrund då hennes föräldrar kom hit under andra världskriget. Maria kom i kontakt 

med mig via Judiska föreningen i Stockholms hemsida och motiverar sitt deltagande med 

hennes tro på att man bör bli bättre på att lyfta fram kvinnors erfarenheter eftersom dem utgör 

en stor del av den religiösa gemenskapen. 

2.1 ”Vi räknas också!” 

 

Något som varit bärande och centralt i alla de intervjuer var frågan i vilken utsträckning 

informanterna kände att de har tillgång till den religiösa gemenskapen.  

 

Sara berättade att även om hon anser att det är bra att de kvinnor som vill ta mer plats inom 

den judiska församlingen idag har möjlighet att göra det, så är det inget som hon själv har 
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nytta av eftersom hon är för gammal att ändra sitt sätt att vara. Detta är även något som 

Miriam tog upp och hon förklarade att hon har hon lite problem med vissa ”nymodigheter” 

som exempelvis kvinnliga rabbiner. När jag frågade henne vad hon menade med det så 

förklarade hon att hon är emot principen att man ska tillsätta kvinnor bara för att dem är 

kvinnor (vilket hon tycker att man gjort förut). Däremot poängterade hon att deras nuvarande 

kvinnliga rabbi är mycket duktig och välutbildad, så även om hon har svårt med vissa 

”nymodigheter” så medger Sara att det finns positiva aspekter av lyfta in mer kvinnor. 

”Speciellt i judarnas fall”, förklarade hon, ”eftersom vi aldrig hade överlevt om vi inte 

anpassat oss” 

 

I Marias fall talade även hon varmt om sina egna upplevelser av den judiska gemenskapen. 

Hon förklarade att hon tillhör en synagoga där man inte applicerar könssegregation och hon 

kan bli kallad till Torahrullarna precis som alla andra män, vilket leder henne till att känna att 

hon har tillgång till allt som hon behöver. Däremot, förklarade hon, beror kvinnors 

inkludering och plats i den religiösa gemenskapen naturligtvis på vilken inriktning och vilken 

församling man tillhör. Eftersom Maria tillhör en församling där kvinnor ses som egalitära 

(självständiga) så har det aldrig funnits ett inkluderingsproblem enligt henne. Men även om 

Maria är nöjd med den inkludering som finns så påpekade hon att även om hon själv 

exempelvis inte vill bli rabbi så anser hon att möjligheten bör finnas för de kvinnor som vill 

bli det. Detta är något som Maria anser att judiska föreningar överlag kan bli bättre på, då de 

flesta föreningar fortfarande domineras och leds av män. Men för att kunna råda bot på det 

inkluderingsproblemet tror Maria att man måste upp på en ”väldigt hög nivå”. 

 

Jag tror att man exempel måste….ja, jag menar, det finns ju exempelvis en påve och 

han styr ju dom katolska människorna i världen. Se man på det så tror jag att människor 

som honom…ja, det senaste påven tycker jag är en stor man eftersom han försökt 

inkludera många modernistiska värderingar med sådant som varit traditionellt inom 

katolicismen och då har ju vissa av dom religiösa värderingarna ändrats. Så jag tror 

det…religiösa ledare måste liksom lägga sig i den debatten om kvinnors självständighet 

och öppna för förhandlingar och det gäller naturligtvis allt annat också. 

 

 

Bland de muslimska kvinnorna fanns ett liknande resonemang. När jag frågade Fadime om 

hur hon uppfattade sin plats i den religiösa gemenskapen så svarar hon att hon tycker att 
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kvinnor redan har alla rättigheter dem kan ha och kräva och att man inte ska komma och 

kräva någon mer makt. Fadime förklarade vidare att hon vet sina rättigheter inom islam och 

att hon upplever att hon är respekterad, och för hennes del ”så räcker det med det”. 

 

Maya uttryckte däremot att även fast hon tycker att den kvinnliga inkluderingen den 

muslimska gemenskapen förmodligen blivit bättre i förhållande till hur inkluderingen varit de 

senaste århundradena, så har man inte kommit tillräckligt långt i processen för att påstå att 

kvinnor är fullt inkluderade. Hon berättade även för mig att det i dagsläget finns några 

kvinnor i Danmark som valt att starta en moské för kvinnor, där dem gjort en nytolkning av 

Koranen utifrån ett feministiskt perspektiv. Maya förklarade att det mest fantastiska i det 

sammanhanget är att kvinnorna som startade moskén i fråga är väldigt progressiva; bland 

annat så påpekade Maya att ingen av kvinnorna bär slöja vilket hon tycker är väldigt liberalt i 

förhållande till de traditioner som finns inom Islam. När jag bad henne att berätta lite mer om 

varför hon känner att detta är viktigt att ta upp så förklarade hon att kvinnorna i Danmark 

byggde grundandet av deras moské på känslan av att alltid vara exkluderad i de religiösa 

kretsarna. Enligt Mayas uppfattning om dessa kvinnor så hade de aldrig känt sig hemma i 

moskén där det mestadels bara florerade män och konservativa tolkningar. Maya förklarade 

snabbt och ivrigt att den här nya moskén är skapad av kvinnor, för kvinnor, och att det är ett 

väldigt viktigt steg i att uppnå en positiv förändring för kvinnor inom islam. 

 

…och det är väl lite samma sak som när man började viga kvinnliga präster inom 

kristendomen, och lyfta fram deras åsikter eftersom kvinnor faktiskt utgör en stor del 

inom religionen. Männen kommer ju aldrig ha en fulländad kvinnlig syn, och i och med 

att kvinnan faktiskt utgör en sådan stor del så faller det väl sig naturligt att kvinnans 

tolkning och kvinnans åsikter också ska räknas. 

 

Jag frågade Maya om den exkludering hon pratade om är något hon själv upplevt som troende 

muslim, varpå jag fick ett snabbt och rungande ja. Även om Maya vuxit upp utanför 

moskékulturen och på så vis varit fri att skapa sin egen bild av islam så menade hon att 

naturen av de religiösa praktikerna ofta känts exkluderande, just på grund av att de ofta vänts 

sig till män istället för kvinnor. Hon påpekade att det dessutom finns en omfattande 

problematik på området eftersom Koranen ofta tolkas mer bokstavligt än historiekritiskt, 

vilket innebär att även om kvinnor har en önskan om att bli mer inkluderade inom den 

muslimska gemenskapen så faller det ofta när man ska motivera det via de religiösa urkunder 
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som finns. Hon förklarade även att i och med att Koranen ska vara direktkommen från Gud så 

finns det ingen möjlighet att tolka på sitt eget sätt. Medan hon senare poängterade att denna 

tendens inte ska förväxlas med dem som tar det till sin yttersta punkt så förklarade hon att hon 

tror att detta förhållningssätt, traditionen av att tolka Koranen som ord direkt förmedlade från 

Gud, gör det svårt för individen att kritisera utan att det direkt hamnar utanför religionen. Som 

exempel förklarar hon sin relation till slöjan: 

 

Jag bar ju sjal vid 2010/2011 och hade just påbörjat en kurs om källkritik vid 

juridikprogrammet. På grund av den kursen blev jag motiverad att ta reda på mer om 

min tro och jag läste igenom stycket om sjal och klädsel i koranen och jag insåg väldigt 

snabbt att det egentligen inte var gud som uppmuntrade kvinnorna att täcka håret, utan 

det var en kommentar som dom lärda har gjort om Koranen. När jag sedan insåg att 

dom lärda var gubbar som levde för längesedan så kände jag mig extremt…lurad 

 

Maya förklarade vidare att hon tycker att det är väldigt tråkigt att ”något som några gubbar sa 

för längesedan” blivit en sådan självklarhet inom religionen, eftersom majoriteten av 

muslimer världen över skulle se slöjan och den kvinnliga klädseln som en självklarhet. När 

jag frågade henne varför hon tror att det blivit så, förklarade hon att i och med att de lärda 

alltid varit män och alltid haft tolkningsföreträde inom religionen så har eventuell kritik om 

kvinnans klädsel (som Maya inte anser är ett uttryck av religionen, utan snarare kulturen och 

traditionen) fallit bort per automatik. 

 

Ett liknande resonemang återkommer under intervjun med Adama, där hon förklarade att det 

fortfarande fattas en stor del för att kvinnor ska bli fullt inkluderade i den religiösa 

gemenskapen. Lösningen på detta problem handlade enligt Adama om att applicera det 

historiekritiska perspektivet som hon själv lever efter, eftersom saker och ting har förändrats 

sedan den tid då Koranen först skrevs ner. Hon uttryckte en stor önskan om att komma bort 

från den traditionella könssegregationen som finns inom islam; speciellt inom moskéer, där 

hon menade att den religiösa praktiken att segregera män och kvinnor måste avdramatiseras. 

Hur detta ska ske är däremot något som hon var mer ambivalent till, men hon förklarade att 

hon tror att dem som är engagerade i den religiösa gemenskapen måste ta ställning och bli 

bättre på att föra dialoger. Speciellt, förklarade hon, när det kommer till dem som styr inom 

Islam där hon räknar imamer och andra människor som sitter i en ledarposition där dem kan 

påverka andra. Hon poängterade däremot att muslimska kvinnor också måste bli bättre på att 
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prata och våga kliva fram; något som hon själv inte har haft något problem med eftersom hon 

är uppvuxen i ett samhälle där sådant uppmuntras, men hon förklarade att det kan vara svårare 

för andra muslimska tjejer som växt upp i andra kontexter som varit mindre inställda på idéer 

som jämställdhet och feminism.  

 

Även i Leilas fall är detta ett resonemang som återkommer för även om hon personligen 

känner att hon har tillgång till allt hon vill ha av den muslimska gemenskapen så är hon 

övertygad om att detta beror på att hon tillhör en relativt liberal muslimsk gemenskap. 

 

Vi har ju en lokal här i Umeå som fungerar som moské där man kan gå och be, och till 

skillnad från den traditionella uppdelningen (män och kvinnor på olika sidor) så ber vi 

alla tillsammans. Det är bara det att kvinnor står lite längre bak. Vi kvinnor har även 

tillgång till Koranen och vi kan komma och gå till moskén på samma dagar och tider 

som männen, så det är inget som stoppar oss. Det enda är väl att männen förmodligen 

oftare är där (i moskén) eftersom kvinnor ofta sköter om hushållet och så. På grund av 

det har vikten att vi kvinnor går i moskén tonats ner lite och vi kvinnor behöver inte gå 

till en moské för att få våra böner räknade, utan vi kan be hemma. 

 

Klara berättar att även om hon känner sig relativt inkluderad i den muslimska gemenskapen så 

har den relationen inte alltid varit problemfri. Hon tycker att det fortfarande fattas en del för 

att hon ska tycka att kvinnor är fullt inkluderade, och hon upplever att det finns en hierarki 

inom gemenskapen som inte främjar för ett kvinnligt engagemang. Detta medger hon däremot 

själv kan ha att göra med att hon är van vid ”de svenska idéerna” om jämställdhet och 

jämlikhet, och därför har svårt att foga sig under något annat.  

  

Det finns liksom en…tro eller vad man nu ska säga, hos en del muslimer jag träffat att 

man ska vara så religiös som möjligt och det är liksom en intressant tanke, för mig…jag 

tänker att det är…man är ju inte bättre på något vis om man ber fem gånger om dagen 

istället för två. Man är ju inte bättre om man bär slöja i jämförelse med någon annan 

som inte gör det. Samma sak, man är inte bättre om man föds som man än som kvinna, 

men det är liksom den tankegången som finns. Att typ…ju mer man gör desto bättre 

muslim är man, så jag har väl blivit dömd på det viset. Främst av dom som…ja, är lite 

mer traditionella och konservativa. Ofta av män. Men det finns många 

liksom…progressiva och moderna muslimer som har en mer öppen syn på sånt och det 

är liksom där jag hör hemma. 
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När jag frågar henne vad man kan göra för att kvinnor ska bli mer inkluderade i den religiösa 

gemenskapen så förklarar Klara att det till viss del krävs att dem som suttit på makt inom 

religionen måste ändra på sig och omvärdera sina åsikter, men det är något som Klara tror blir 

svårt då människor i regel inte är benägen att ändra något som man tycker fungerar och som 

har verkat för ens egen fördel. Med det sagt förklarar hon vidare att det även handlar om att 

kvinnor måste våga ta striden och ta ställning mot det som klara beskriver som en typ av 

könsdiskriminering. ”Om alla muslimska kvinnor världen över skulle förenas” förklarar hon, 

”så skulle vi ha en enorm genomslagskraft”. Samtidigt erkänner hon att det förmodligen 

skulle vara väldigt svårt eftersom olika människor har olika värderingar beroende på var dem 

kommer ifrån. Klaras egna värderingar bottnar i det faktumet att hon är uppvuxen i ett land 

som uppmuntrar individualism och kvinnliga rättigheter, så en människas bakgrund är något 

som Klara tror spelar en stor roll. Av den anledningen tror Klara att man i allmänhet behöver 

bli bättre på att implementera förståelse för andra människors sätt att leva, eftersom man inte 

kan öppna för en diskussion utan att först och främst vara öppen för andra människors åsikter. 

  

2.2 ”Jag är något mer än bara ett objekt” 
 

Samtliga kvinnor i denna uppsats har haft olika religiösa och icke-religiösa faktorer för att 

motivera sin tro och sitt deltagande i det religiösa livet. När jag frågade Fadime om hennes 

upplevelser av Islam och vad hon anser att religionen bidragit med i hennes liv så möttes jag 

däremot av verbala frågetecken. Efter en stunds tystnad i telefon så frågar hon: ”Vad menar 

du?”. Jag försökte tydliggöra frågan genom att förklara att jag ville veta på vilka sätt religion 

påverkat hennes liv men min fråga blev bara bemött med ännu mer frågetecken och jag insåg 

att Islam för Fadime förmodligen inte handlar om en religion i sig utan snarast om ett sätt att 

leva. Fadime uttrycker själv att hon inte tänka sig ett liv utan sin tro. Den finns där i allt hon 

gör även när hon är på jobbet eller hemma hos sin familj, och det är det som Fadime tror gör 

det besvärligt när svenskar försöker förstå sig på muslimer i allmänhet. 

 

Svenskar tror ju på ingenting. Eller, det finns ju som ingen religion här. Men där jag 

kommer från, i Somalia, där tror vi. Man liksom föds som muslim. Förstår du? Det är 

inga konstigheter med det alls. 
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Fadime beskrev även att hennes tro var central när hennes familj först kom hit, eftersom det 

var det dem var van vid. Fadime förklarade att hennes tro var viktig för henne i det avseendet 

att den genererade en gemenskap med människor som ofta delade samma erfarenheter. 

Speciellt i förhållande till det inbördeskrig hon upplevt, där hon beskriver Islam som en 

”tröst” när hennes familj inte hade något annat.  

 

Detta är även något som återkommer hos både Miriam och Sara som kom till Sverige med 

sina familjer under andra världskriget. I Miriams fall så talade hon mycket om familjen som 

det centrala i hennes tro. Även om hon förklarade att hon fick sin tro hemifrån och på så vis 

vuxit upp som judinna så pratar hon mycket om sin tro som ett sätt att hantera den sorg hon 

kände under och efter andra världskriget. Hennes tro hjälpte henne att acceptera alla de 

hemskheterna som hände och den hjälpte henne även att bearbeta det faktum att många av 

hennes vänner och släktingar dog. ”Vi behövde Gud, och vi behövde varandra” förklarade 

hon, ”och på den vägen har det varit”.  

 

Samtidigt så erkände hon att religionen fått en annan plats ju äldre hon har blivit. Hennes 

barndomshem i Ungern beskriver hon som ”väldigt traditionell”. Hennes familj försökte hålla 

alla traditionerna och äta kosher, men Miriam förklarade för mig att dem naturligtvis bortsåg 

från det under kriget när dem inte längre kunde vara kräsna med det dem åt och så. Miriam 

förklarade att när dem väl kom till Sverige så var det viktigt för hennes familj att dom 

anpassade sig till det svenska samhället, vilket innebar att de kanske inte var så religiösa utåt, 

men hemma så firade dem fortfarande helgdagarna. När jag frågade henne om hon fortfarande 

håller på alla traditioner och konventioner idag så tystnar hon och svarar att det är lite 

”problematiskt”.  

 

Ja, det är ju så här att jag inte riktigt kan hålla på alla traditionerna numer därför att…ja, 

för det första så var det så att när jag gifte mig så höll vi alla traditionerna. Jag fick en 

son 1950 och han är uppvuxen enligt den judiska traditionen. Han är omskuren, han har 

fått bar mitzva och alla dom sakerna har han gått igenom. Men jag blev ensam…eller 

ja, för sex år sedan dog min son och min make dog långt innan det så jag är ganska 

ensam nu eftersom jag inte har några släktingar kvar här i Stockholm, så numera gör jag 

lite som jag vill. 

 



63 
 

Jag frågade Miriam hur hon kände kring det och hon medgav ganska snabbt att hon har lite 

dåligt samvete över att hon inte längre håller alla dem traditioner och regler som hon vuxit 

upp med. Däremot, förklarade hon, ”orkar man inte riktigt bry sig om samma saker som när 

man var yngre” och i vilket fall som helst så är Miriam övertygad att Gud förstår hennes 

intentioner.  

 

Sara förklarade i sin tur att hennes tro var en av de sakerna som räddade henne från att bli 

tokig under kriget. Det var jobbigt för henne att komma hit eftersom många som hon kände 

inte fick samma chans vilket resulterade till att många hon kände dog under kriget. Hennes tro 

hjälpte henne därför att komma över det faktumet. ”Jag vet att alla är hos Gud, och dem har 

det förmodligen bättre än vad vi har det här på jorden, så jag är inte längre ledsen för deras 

skull.” 

 

Leila motiverade sin tro genom att förklara att målet är att komma till det hon beskriver som 

paradiset och att detta är uppnåeligt genom att efterföljer karma. Inte, förklarade hon, i det 

mått som hinduerna tror på utan med karma menar hon att ”om man utför en god gärning så 

får man en god gärning tillbaka”. På grund av detta förklarade Leila att hon försöker leva ett 

sådant gott liv som hon kan men hon är snabb på att påpeka att hennes definition av ett gott 

liv inte innebär att leva efter dom religiösa lagarna (sharia), utan att leva ett så renhjärtat liv 

som möjligt. Givetvis, förklarade hon, så försöker hon följa vissa regler (exempelvis som att 

fasta vid Ramadan) men det som är centralt i hennes liv är att leva ett renhjärtat liv och det 

handlar till exempel om att inte vara avundsjuk och inte önska andra människor illa. Leila 

förklarade att utan goda intentioner så blir handlingen som man utför värdelös. Även om 

religion enligt Leila är ett verktyg för att nå ”slutdestinationen” så menade hon att man aldrig 

når dit om man inte uppför sig rätt på vägen dit och för henne så innebär det att vara en så god 

människa som hon kan; något som hon enbart får ut genom att följa Islam. 

 

I Adamas fall återkommer liknande tankebanor. Hon förklarade däremot att hennes 

konvertering förmodligen till viss del påverkades av det faktum att hon växte upp i ett hem 

som var väldigt öppet och inkluderande när det kom till andra kulturer. En annan faktor som 

hon ansåg var bidragande till hennes konvertering var hennes vänkrets, som hon själv 

beskriver ”alltid bestått av en massa underbara vänner som var muslimer”. Samtidigt förklarar 

hon att hon naturligtvis känt sig dragen till Islam på ett spirituellt plan som hon inte upplevt 
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sedan tidigare och att Islam gett henne ett sätt att leva på och en logik som hon kunde 

identifiera sig med. 

 

”Det finns en mening med tillvaron. Ett sätt att som man eftersträvar att leva på som 

gör att man känner sig väldigt bra inombords som människa. Och oavsett vad som än 

händer i livet så har man en grund att stå på, och det är det jag känner att Islam bidragit 

med.” 

 

Jag frågade Adama om hon känner att det är viktigt för henne att det finns en mening med 

tillvaron, och hon svarade att det viktigaste för henne snarast handlar om att man ingår i ett 

sammanhang där man strävar efter att bli en så bra person som möjligt. Genom att vara en bra 

människa mot sig själv och andra så menar Adama att man finner meningen med livet, och 

det är det som hon främst känner att Islam hjälper henne med.  Religionen har gett henne en 

struktur för att nå ett mål som Adama anser är viktigt. Hon förklarade vidare att även om 

västvärlden fokuserar mycket på kvinnans frihet och subjektivitet så har hon aldrig känt sig så 

styrd som kvinna som under perioden innan det att hon konverterade till Islam. 

 

Jag upplevde…att jag som icke-religiös kvinna hade många förväntningar på mig hur 

jag skulle vara, hur jag skulle leva. Att jag skulle liksom, ja men…jag upplevde det att 

jag var mer som ett objekt än som en människa. Just på grund av att världen ser ut som 

den gör, den är väldigt utseendefixerad. Kvinnan ska vara på ett vist sätt och så vidare, 

men när jag blev muslim så kände jag mer att jag fick ett värde som kvinna, att jag är 

någonting mer än att jag bara ska vara som ett objekt. 

 

Adamas konverteringsprocess beskriver hon som en ”lättnad” för hon upplevde det som om 

hon inte behövde göra sig till längre. Enligt Adama tycker många icke-muslimer att man inom 

Islam är väldigt påklädd, men Adama beskriver att hon innan sin konvertering kände en press 

att vara avklädd. Numera känner sig Adama mer fri eftersom hon inte behöver visa hela sin 

kropp för omvärlden för att någon ska vilja umgås med henne. Hon beskriver själv att hon 

kände att hennes egenvärde som kvinna ökade i och med hennes konvertering i och med att 

hon upplever att det inre är mer viktigt än det yttre inom Islam. 

 

Liknande tankar återkommer hos Klara som också konverterade till Islam när hon blev äldre.  
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Ja…ja alltså ska jag vara ärlig så…jag tror jag var i en rätt dålig period i mitt liv när det 

väl…när jag väl påbörjade min konverteringsprocess. Jag trivdes inte så bra i skolan 

och det var…jag hade lite problem i övrigt i livet. Jag upplevde det som att…skolan var 

bara…det var bara grupptryck och man skulle göra si och så, och när man väl gjorde 

som man blev tillsagd så var inte det bra och ja, du vet. Man var som fast i en stor ond 

cirkel av skräp. Sen…det här med att festa och så…jag har aldrig tyckt om det. Även 

om jag gjorde det då så var de liksom inte kul, utan mer som en…ja vad ska man säga, 

ett krav för att passa in? Jag mådde i varje fall inte bra i den situationen. 

 

Islam enligt Klara var det som blev räddningen från en dålig situation. Klara beskriver hennes 

inledande kontakt med den muslimska gemenskapen som väldigt öppen och trevlig och att 

dem krav hon upplevt tidigare försvann mer och mer ju mer tiden gick. Istället gav Islam 

henne tillåtelse att vara sig själv. Hon slutade må dåligt, skolan gick bättre och hon förklarar 

att hon upplevde att hon äntligen hörde hemma någonstans; inte bara på ett spirituellt plan 

utan också på ett fysiskt plan där den muslimska gemenskapen skapade en trygg och varm 

atmosfär för henne att vara i. 

 

I Marias fall handlar hennes tro inte bara handlar om det själsliga, utan också om det praktiska 

som hon beskriver som ett sätt att leva på och vara mot sig själv och mot andra. Hon 

exemplifierar detta genom att förklara att det är samma sak som att andas: ingen människa 

tänker på att man gör det, men man gör det ändå för det är så basalt. ”På samma vis”, 

förklarar Maria, ”är det att vara judinna”.  

 

2.3 Lika men olika 
 

När det gäller informanternas syn på vilka normer de uppfattar finns angående det kvinnliga 

inom deras religioner så är svaren väldigt varierande. I Mayas fall relaterar hon de normer om 

kvinnlighet som finns inom islam till traditionen om att Koranen ska läsas bokstavligt istället 

för historiekritiskt. I och med att Koranen ska vara direktkommen från Gud så finns det ingen 

möjlighet att tolka på sitt eget sätt. Medan hon påpekar att denna tendens inte ska förväxlas 

med dem som tar det till sin yttersta punkt (vilket hon exemplifierar med IS) så förklarar hon 

att hon tror att detta förhållningssätt, traditionen av att tolka Koranen som ord direkt 

förmedlade från Gud, gör det svårt för individen att kritisera utan att det direkt hamnar utanför 
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religionen. Som exempel förklarar hon sin relation till slöjan, som är ett väldigt karaktäristiskt 

drag av Islam världen över. 

 

Jag bar ju sjal vid 2010/2011 och hade just påbörjat en kurs om källkritik vid 

juridikprogrammet. På grund av den kursen blev jag motiverad att ta reda på mer om 

min tro och jag läste igenom stycket om sjal och klädsel i koranen och jag insåg väldigt 

snabbt att det egentligen inte var gud som uppmuntrade kvinnorna att täcka håret, utan 

det var en kommentar som dom lärda har gjort om Koranen. När jag sedan insåg att 

dom lärda var gubbar som levde för längesedan så kände jag mig extremt…lurad. 

 

Hon går vidare att förklara att hon tycker att det är väldigt tråkigt att ”något som några gubbar 

sa för längesedan” blivit en sådan självklarhet inom religionen, eftersom majoriteten av 

muslimer världen över skulle se slöjan och den kvinnliga klädseln som en självklarhet. När 

jag frågar henne varför hon tror att det blivit så, så förklarar hon att i och med att de lärda 

alltid varit män och alltid haft tolkningsföreträde inom religionen så har eventuell kritik om 

klädparagrafen (som Maya anser inte är et uttryck av religionen utan snarare kulturen) fallit 

bort per automatik. 

 

När jag frågar Fadime om hon upplever att det finns några speciella normer eller principer 

som kvinnor ska efterfölja inom islam så förklarar hon att familjen är det som är det mest 

centrala i hennes liv som muslimsk kvinna, även om hon själv inte är gift ännu. Däremot 

påpekar hon att hon ska kunna ha samma roll som mannen har, även om hon erkänner att 

andra muslimer kanske tror på en mer traditionell uppdelning. För Fadime är det självklart att 

man ska kunna dela på allt inom en familj och att hon är lika mycket värd som en man; inte 

bara ur en familjeaspekt utan också ur en religiös aspekt där Fadime säger att alla är lika inför 

Gud. Jag är nyfiken på hur hon kan anta ett sådant perspektiv, samtidigt som hon ändå håller 

fast vid de mer traditionella värderingarna att familjen är kvinnans lott, och hon förklarar att 

man måste anpassa sig efter var man bor i världen. Eftersom dem är i Sverige nu, förklarar 

Fadime, så måste dem anpassa sig efter det svenska samhället och det är något hon generellt 

tycker är bra eftersom hon upplever att hon som kvinna blivit lite mer friare att göra som man 

vill. Normerna om hur en kvinna ska vara har därför enligt Fadime inte ändrats, utan snarast 

blivit mindre betonade i jämförelse med hennes liv i Somalia. 
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I Leilas fall menar hon att normerna om hur en muslimsk kvinna ska vara varierar enormt 

beroende på vilket land och vilken kultur man kommer från. Det som anses vara en norm för 

kvinnor i Leilas kultur kan vara något helt annat för någon annan. Däremot, förklarar hon, 

finns det vissa karaktäristiska drag som finns genomgående i Islam; bland annat det att män 

kan göra så mycket annat som kvinnor inte kan, och att en kvinna ofta har en mer 

”hemmaroll” än männen. Hon exemplifierar med att berätta att hennes bror exempelvis kan gå 

och komma ”lite som han vill”, och att det är mycket mer accepterat än om hon skulle göra 

det. Hon förklarar faktiskt att hennes föräldrar förmodligen skulle efterlysa henne om hon var 

ute längre än tänkt, men hon erkänner att hon inte riktigt vet om det är något som tillhör 

religionen eller kulturen. Det enda som hon med säkerhet kan säga tillhör religionen och som 

är karaktäristiskt för Islam är klädseln, som hon tror uppkom som ett sätta att skydda 

kvinnorna och markera tillhörighet (gemenskap). När jag frågar henne hur hon ser på 

kvinnans klädsel utifrån den kontext hon lever i idag så förklarar hon att varje individ ska ha 

rätt att bestämma själv hur man vill förhålla sig till det. Leila förklarar vidare att även om 

hennes religion uppmanar kvinnor att täcka sig och bära sjal så är det ingenting som hon gör. 

Hon påpekar dock att det kan bero på att hon vuxit upp i en familj där hennes mamma aldrig 

gjort det heller. 

 

Skillnaden mellan olika muslimers bakgrund är något som Leila tycker är väldigt påtaglig. 

Hon berättar om en av hennes tidigare grannar som hade barn som inte fick gå ut utan sjal och 

som inte kunde delta när hennes klass skulle bada. Av den anledningen så tror hon att den 

religiösa bakgrunden spelar stor roll när man bygger sin tro och hur man väljer att tolka och 

uppfatta delar av Koranen. Detta är något som hon senare även relaterar till den allmänna 

synen på kvinnor inom Islam. 

 

Det jag har lärt mig är att Islam var den första religionen som gav kvinnorna rättigheter. 

Till exempel Muhammeds fru var ju typ hans chef eftersom hon hade hand om alla 

utgifter i familjen. Även om jag inte tycker det är jämställd inom den muslimska 

gemenskapen så finns det ju grund för att det ska bli det. Exempelvis så finns det ju en 

passage om att kvinnan ska täcka barmen och att dem ska klä sig på ett sätt som inte 

uppväcker blickar från män, men om man fortsätter läsa i den passagen så står det också 

att mannen ska sänka blicken så fort han ser en kvinna. Så det finns ju försök att hålla 

det jämlikt (mellan könen) inom Koranen, men det har väl praktiskt sett fallit bort då 

männen dominerat. 
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Vikten av tidigare bakgrund i förhållande till de normer som finns om hur en kvinna ska vara 

är även något som Klara beskriver. Eftersom hon själv är född och uppvuxen i Sverige så är 

hon inte van vid åsikterna att kvinnan ska ”vara hemma och föda barn”. Jag frågar henne om 

det är en åsikt hon stött på inom den religiösa gemenskapen och hon förklarar att även om hon 

inte stött på de åsikterna ordagrant så anser hon att det finns en bild inom de flesta religioner 

att kvinnan ska vara mer undergiven mannen. Däremot, förklarar hon vidare, är det inget som 

hon applicerar på sig själv även om andra muslimer kan vara negativt inställda till hennes 

åsikter på grund av det. Klara förklarar att hon anser att hon är likvärdig en man i allt och att 

hon ska kunna göra alla saker som mannen gör och vice versa. Jag tar tillfället i akt och frågar 

henne vad hon tänker sig att man kan göra åt detta, och hon svarar att det kanske främst 

handlar om att ”gamla gubbar ska maka sig”. 

 

Dom har ju alltid haft tolkningsföreträde och jag tycker det är lite…det är dåligt att vi i 

dagens samhälle, 2015, fortfarande låter det ske. Vi behöver kvinnor som vågar ta den 

där striden, men vi behöver också en dialog bland dom religiösa ledarna och att dom 

ska vara lite villiga att tänka om en del av deras sätt. Fast det tror jag blir svårt. 

 

 

Sara förklarar i sin tur att de normer som finns gällande hur judiska kvinnor ska vara inneburit 

att Sara haft ansvaret över familjen och att förmedla traditionerna vidare till sina barn; något 

som hon menar naturligtvis försvunnit mer och mer ju äldre barnen blivit. Hon är medveten 

om att tankarna kring jämställdhet, förmodligen går emot den bilden men förklarar att hon 

inte riktigt tror att kvinnor kan vara jämställda männen ändå eftersom män exempelvis inte 

kan föda barn. Hon påpekar dock att bara för att män och kvinnor inte är jämställda och lyder 

under olika normer så innebär det inte att män är mer värda än kvinnor. För Sara är kvinnor 

och män värda lika mycket fast man inte har samma plats. Däremot tycker hon att det är bra 

att de exempelvis har en kvinnlig rabbin i Stockholm som hon tycker om, även om hon växte 

upp i en kontext där det tidigare inte varit accepterat.  

 

I likhet med Sara talar även Miriam också mycket om de normer som finns angående judiska 

kvinnor, och att dessa oftast relaterar till hemmet och familjen. Men även om Miriam anser att 

det är kvinnornas uppgift att ta hand om hemmet så säger hon att hon också tänker att män 

och kvinnor ska kunna göra samma sak. ”Om jag kan tvätta”, förklarar hon, ”så ska min man 

kunna göra det också, men det är ingenting som är påtvingat (det vill säga, ingenting som 
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mannen måste göra)”. Detta resonemang grundar Miriam i sin övertygelse att även om 

mannen och kvinnan gör olika saker så är de båda lika mycket värda. ”Vi behöver inte 

jämföra vad som är värdefullt” förklarar hon. 

 

Även om Maria tillhör samma judiska krets som Sara och Miriam så har hon en annorlunda 

syn på hur en judisk kvinna ska vara. Medan hennes föräldrar i likhet med Sara och Miriam 

kom från Ungern under ockupationstiden och maria medger att det naturligtvis påverkat 

henne så har det faktumet att hon vuxit upp i Sverige och med svenska traditioner också spelat 

roll. För henne är det viktigt att kvinnor kan vara egalitära i sin tro; något som hon förklarar 

att hon däremot inte fick hemifrån då hennes mamma hade ansvar för hushållet medan hennes 

pappa jobbade.  Hon förklarar att konservativ judendom handlar mycket riktigt om en 

traditionell inriktning, men den är anpassad till tiden – det vill säga, man håller på 

traditionerna men man försöker anpassa dem till det samhället man lever i; något som 

möjliggjorde Marias åsikter om kvinnan som egalitär varelse eftersom hon menar att judarna 

som folk aldrig hade överlevt om de inte kunnat anpassa sig till det samhället dom lever i. 

 

Även om jag är konservativ judinna och försöker följa traditionerna så kan jag inte…ja, 

kvinnor kan inte längre bara gå hemma och föda barn och männen kan inte bara jobba. 

Det måste liksom vara ett delat ansvar för att man ska kunna verka inom sin samtid. Det 

är lite så…så jag tänker. 

 

Att kunna inkorporera nya förhållningssätt till gamla traditioner är vidare något som Maria 

ställer sig positiv till då det ofta genererar mer jämlikhet och jämställdhet; något som är 

väldigt viktigt i hennes ögon. ”Om kvinnor och män är lika mycket värda”, förklarar hon, ”så 

ska dem naturligtvis kunna göra samma saker”. Däremot så medger hon att religion överlag 

förmodligen är ”den sista högborgen” där kvinnans självständighet inte fått någon riktig 

genomslagskraft eftersom sådana diskussioner ofta varit kopplat till det sekulära och det 

politiska.  Däremot, påpekar hon finns det ju numera inom kristendomen och andra religioner 

kvinnliga ledare som faktiskt förmedlar den typen av självständighet som Maria pratar om. 

Naturligtvis, fortsätter hon, beror det på vilket land och vilken kultur man väljer att granska, 

men även inom ortodoxa och fundamentalistiska grupper finns kvinnor som enligt maria 

räknas som fullt utövande, även om de inte är i gemenskap av sina män. ”Men”, poängterar 

hon, ”det beror som sagt helt och hållet på vilken kultur och vilket land man väljer att 

granska”. Maria går vidare med att förklara att hon upplever att mycket av det som man i 
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allmänhet tolkar som religion (speciellt i förhållande till kvinnor) ofta egentligen är kultur och 

tradition och att denna hopblandning kan leda till stora missförstånd. Därför anser hon att man 

behöver bli bättre på att utbilda människor om skillnaden mellan de två och våga prata om de 

fördomar som finns i samhället gällande religiösa människor; i synnerhet religiösa kvinnor 

som enligt Maria är mer utsatta eftersom det finns en historisk tendens att avfärda deras 

åsikter som mindre värda. Hon anser att normer inte kan ändras om man inte har en 

diskussion om dem och det, tillsammans med det hon beskriver som en ”nyansering” av 

religioner överlag, är något som det verkligen behövs talas om både i Sverige och rent 

generellt i världen. 

3.0 Diskussion 
 

3.1 En religion för alla? Tankar om inkludering/exkludering 

 
Syftet med denna uppsats var att få en inblick i hur åtta judiska och muslimska kvinnor 

resonerar om sin plats i den religiösa gemenskapen och i allmänhet har detta syfte blivit 

uppfyllt. Att det finns en stor variation kvinnorna emellan är det nog ingen forskare som 

skulle ifrågasätta, med anledning av att kvinnorna är självständiga subjekt. Men samtidigt 

som kvinnorna är subjekt så tillhör dem också en kollektiv gemenskap som präglas av 

speciella riktlinjer. Både Klara och Adama lyfter exempelvis att även om dem känner sig 

relativt bra bemötta i förhållande till den religiösa gemenskapen de befinner sig i så menar 

båda ändå att det finns stora möjligheter för förbättring vad gäller kvinnors inkludering i det 

religiösa livet; speciellt i förhållande till dem religiösa praktikerna som omfattar religiöst 

ledarskap, vilket även är ett förhållande som återfinns hos judinnorna. Medan Miriam och 

Sara uttrycker en relativt konservativ hållning angående judiska kvinnors inkludering och roll 

inom den religiösa gemenskapen, så tycker båda ändå att det är bra att de kvinnor som vill ha 

mer tillträde till det religiösa livet faktiskt kan få det. En del i detta är exempelvis den judiska 

föreningen i Stockholms kvinnliga rabbin som både Miriam och Sara talar varmt om, även om 

de har en per konservativ hållning till de könsroller som finns inom judendomen. Utifrån ett 

generellt perspektiv skulle man kunna säga att de kvinnor som intervjuats inför denna uppsats 

finns i två läger angående frågan om deras tillträde till den religiösa gemenskapen. Bland de 

äldre informanterna (över 50 år) som återfinns bland judinnorna så fanns det ofta en större 

acceptans vad gäller historiska sedvanor. Detta kommer till uttryck bland annat genom 

Miriam och Sara, som båda uttrycker en mindre likgiltighet i förhållande till de 
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”moderniseringstendenser” som nu präglar den konservativa judendomen. Bland deras 

resonemang finner man bland annat uttryck som ”jag är för gammal för att orka bry mig” och 

någonstans kanske det vara förståeligt i relation till kvinnornas ålder och relation till 

omvärlden rent generellt. Deras traditioner och deras sätt att utöva sin religion har varit och är 

fortfarande en bärande del i deras liv men under intervjuernas gång fick jag flera gånger 

känslan av att deras ålder någonstans satte stopp för hur mycket ”nymodigheter” de orkade ta 

till sig och kanske är det ganska förståeligt utifrån ordspråket att ”det är svårt att lära gamla 

hundar att sitta”. 

 

Att ta till nymodigheter var dock något som sågs ur ett positivt perspektiv för samtliga 

muslimska kvinnor. Även om Fadime intar en mer konservativ hållning i förhållande till de 

fyra övriga muslimska kvinnorna och förklarar att hon anser att kvinnor har alla rättigheter 

dem kan kräva, så erkänner även hon att det finns fördelar med att bo I Sverige eftersom det 

inte är lika ”strikt” att följa islam på samma vis som hon gjorde när hennes familj bodde i 

Somalia. Detta resonerar hon är till viss del på grund av att hon lever i ett samhälle där 

”svenskar inte tror på något” (utöver möjligtvis politik) och således måste man anpassa sin tro 

i förhållande till det samhället man lever i. 

 

Mayas ståndpunkt angående hennes tillgång till det religiösa livet och den religiösa 

gemenskapen sticker däremot ut i jämförelse med de andra muslimska kvinnornas svar och är 

intressant ur två perspektiv. För det första har hon vuxit upp med Islam, precis som Adama, 

men under hennes tid vid universitetet började hon ifrågasätta sin relation till vissa delar av 

Islam och på så vis har förklarar hon att hon även omvärderat sin roll som muslimsk kvinna. 

Hon beskriver en period där hon ”var mer troende” och bland annat bar sjal, men att hon 

slutade göra det efter att hon tagit en kurs som involverade källkritik under tiden som hon 

pluggade till jurist. När hon väl granskade de religiösa urkunderna som finns inom Islam 

kunde hon inte hitta religiösa belägg för att kvinnor ska klä sig på ett vist sätt, och hon 

beskriver denna upplevelse genom att berätta att hon kände sig väldigt lurad. En anledning till 

detta är att Maya menar att de religiösa ledarna inom islam ofta är dem som tolkar vilket 

innebär att det personliga förhållandet till dom religiösa urkunderna förminskar i förhållande 

till mer kollektivistiska regler som inte sällan agerar för de muslimska männens fördel. Dessa 

tankar återkommer även hos både Klara och Adama som menar att det finns ett fundamentalt 

problem gällande kvinnors inkludering inom den muslimska gemenskapen, då offentliga 

områden inom religionen har en historisk tendens att vara oåtkomlig för kvinnor. Även om 
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bland annat Maya poängterar att detta håller på att ändras (vilket hon exemplifierar genom att 

prata om de muslimska kvinnorna i Danmark som startat en egen Moské) så har jag 

genomgående haft uppfattningen av att detta är en process som för många av de intervjuade 

kvinnorna går för långsamt.  

 

Anledningen till att processen går långsamt har däremot varierat bland informanterna, men 

både bland de muslimska kvinnorna och de judiska kvinnorna finns det två tydliga 

resonemang som framkommer. Dels resonemanget om att den långsamma processen för större 

kvinnlig inkludering i dem religiösa praktikerna och den religiösa gemenskapen beror på vissa 

historiska principer där kvinnan tidigare varit exkluderad. Som Maya uttrycker det så gynnar 

inte kvinnors ökande deltagande inom den religiösa gemenskapen de män som, enligt henne, 

är dem som suttit på den verkliga makten. Utöver detta resonemang så kan man även bland 

några informanter hitta en form av acceptans gällande den grad av tillträde till den religiösa 

gemenskapen som de har vilket ofta motiverats med tankegångar i stil med ”jag orkar inte bry 

mig”, ”jag är inte intresserad” eller ”jag accepterar detta för att det alltid varit så”. Som många 

av informanterna påpekat så kan däremot kvinnans situation i förhållande till den religiösa 

gemenskapen och de religiösa praktikerna enbart ändras om kvinnor (och andra ledande 

individer inom religionen) tar ställning mot de normer som finns. Hur detta ställningstagande 

ska gå till i praktiken har varierat kvinnorna emellan, men samtliga av de intervjuade 

kvinnorna i denna uppsats har påpekat värdet i att våga prata om och diskutera kvinnors 

religiösa erfarenheter. Detta är en önskan som inte enbart framkommit när kvinnorna frågades 

om deras upplevda inkludering/exkludering i det religiösa livet, utan också i kvinnornas 

deltagande i sig eftersom alla kvinnor motiverade sitt deltagande i denna undersökning utifrån 

resonemanget att det är viktigt att lyfta fram kvinnliga röster även om vissa av kvinnorna 

tillhör mer konservativa inriktningar/församlingar som i grund och botten struktureras utifrån 

bland annat könssegregation. 

 

I samband med denna linje blir det väldigt tydligt att kvinnornas resonemang om deras 

inkludering/exkludering i det religiösa livet även grundar sig i de traditioner och de vanor de 

vuxit upp med. Även om samtliga kvinnor påpekar att deras förhållningssätt till de religiösa 

praktikerna eller den religiösa gemenskapen ändrats över tid i och med att deras roller 

förändrats så råder det inga tvivel om att deras bakgrund i stor utsträckning lagt grunden till 

deras tro idag. Särskilt framträdande är det kanske bland de ungerska kvinnorna Sara och 

Miriam som både fått sina judiska traditioner hemifrån och som understryker vikten att ta vara 
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på judarnas traditioner och historia. Det samma kan sägas om Fadime som i relation till de 

övriga muslimska kvinnorna valt att hålla fast vid de värderingar som hon levde efter när hon 

bodde i Somalia. Huruvida detta beror på att de tre kvinnorna kommit till Sverige från 

krigsdrabbade länder går inte att konstatera, men det vore inte helt orimligt att anta att 

religionen till viss del fungerat som en copingmekanism för kvinnorna vilket vore ett område 

för vidare forskning210.  

 

Att de tre kvinnorna även valt att hålla fast vid mer traditionella och konservativa synsätt 

kanske även kan förstås utifrån det att religionen varit centrat i vilket dem försökt bibehålla en 

koppling till det land dom ursprungligen kom ifrån. Även om Sara, Miriam och Fadime 

uttrycker tacksamhet över att dem bor i Sverige istället för ett land i krig så uttrycker alla tre 

något som bara kan beskrivas som en värme och en längtan efter det som varit. Samtidigt kan 

vi kanske också finna en förklaring till detta fenomen utifrån det som karaktäriserar de olika 

religionerna. Som vi såg redan i introduktionen så finns det en historisk tendens inom islam 

att tolka religiösa urkunder som guds ofelbara ord. På ett allmänt plan har detta 

förhållningssätt inneburit en tolkningstradition som ofta saknar den historiekritik och de 

teologiska ifrågasättande som är mer genomgående i andra världsreligioner. Därtill 

tillkommer även det faktumet att det finns en allmän skepticism gentemot det som kommer 

från västvärlden i de länder som under historiens gång hamnat under kontroll av olika 

kolonialmakter. Samma sak gäller givetvis de judiska länderna som är utanför västvärlden, 

men till skillnad från islam så har judendomen ett helt annat förhållningssätt till de religiösa 

urkunderna. Istället för att de religiösa urkunderna karaktäriseras av en bokstavstrogen 

tolkning så karaktäriseras den istället av en ganska genomgående historiekritisism. Även om 

den konservativa inriktningen inom judendomen bibehållit många av de traditioner som skulle 

kunna tolkas som könssegregerade eller i värsta fall diskriminerade så har det skett enorma 

förändringar inom rörelsen det senaste hundra året. Detta har varit möjligt på grund av att man 

inom judendomen i allmänhet ofta ser kunskap som något kontextbundet och således prövar 

varje fall och fråga som individuell, till skillnad från islam där man ofta sorterar fall och 

frågor under det kollektiva (bokstavstrogna). På så vis är det kanske enklare för de 

utomsvenska judinnorna att förena och förhandla om deras tro gällande kraven som kommer 

av det moderna svenska samhället i jämförelse med de utomsvenska muslimerna. Dessutom 

                                                        
210 För vidare forskning se exempelvis Pargament, Kenneth I., The psychology of religion and coping: 

theory, research, practice, Guilford Press, New York, 1997 eller Ekedahl, Marie Anne, Hur orkar 

man i det svåraste?: copingprocesser hos sjukhussjälavårdare i möte med existentiell problematik : en 

religionspsykologisk studie, [Ny utg.], Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2002 
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skulle denna förklaring kunna ge ett svar på varför det tycks förekomma mer progressivitet 

gällande kvinnlig inkludering inom den judiska gemenskapen än den muslimska 

gemenskapen, där bland annat kvinnliga imamer i stor utsträckning fortfarande knappt syns, 

hörs eller tolereras211.  

3.2 Med religionen som drivkraft 

  
Under intervjuernas gång blev det väldigt tydligt att kvinnorna använde olika faktorer för att 

motivera sin plats i det religiösa livet. Däremot finns det en distinkt skillnad mellan de judiska 

kvinnorna och de muslimska kvinnorna i det att de judiska kvinnorna även räknar sig själva 

som etniska judar och att begreppet ”troende” tycks ha en annan innebörd för de judiska 

kvinnorna än de muslimska kvinnorna. Även om man inom vissa traditioner och kulturer 

hävdar att man föds som muslim så är det enbart hos Fadime som man kan utröna en viss 

tendens till sådana tankebanor genom hennes beskrivning av vad islam är för henne. 

 

För samtliga av dem judiska kvinnorna så handlar däremot deras relation till den religiösa 

gemenskapen inte om att vara troende i begreppets rätta bemärkelse, utan mer som ett sätt att 

vara och som också är kopplad till det etniciteten. Även om både Sara och Miriam enligt 

allmänvetenskapliga definitioner skulle klassificeras som troende och utövande judinnor så är 

det inte en stämpel som de gärna sätter på sig själva. Deras bild av att vara religiös är enligt 

dem mer kopplad till det som i en religionsvetenskaplig aspekt går under fundamentalistiska, 

ortodoxa eller ultraortodoxa kategorier. Detta är ett resonemang som till viss del även 

återkommer hos Fadime som blev ställd på frågan om vad religionen bidragit till hennes liv, 

eftersom hon inte kunde tänka sig ett liv utan religion. Således kan man kanske inte i dessa tre 

kvinnors fall hävda att det finns specifika faktorer som kvinnorna använder för att motivera 

sin religiositet eftersom religionen är så självklar och så pass integrerad i deras övriga liv. 

 

En annan central faktor som återkommer hos alla kvinnorna som har en koppling till religion 

hemifrån är att eftersom dem vuxit upp i en religiös miljö där majoriteten av deras 

familjemedlemmar är troende (eller på något vis utövande av de religiösa praktikerna) så är 

det även logiskt att kvinnorna också fortsatt vara det eftersom det är det enda sättet att existera 

som dem är vana vid. Detta resonemang kan bland annat kopplas till Berger och Luckanns 

modell där kvinnornas uppfattning om det religiösa livet i allmänhet kan förstås utifrån 

                                                        
211 Se s.58 
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termerna externalisering (där familjen införlivar de vanor och traditioner som dem fått ärva 

från tidigare generationer), objektivering (vanorna tolkas sedan av kvinnorna som självklara 

och givna) och internalisering (där den subjektiva uppfattningen om det religiösa antingen kan 

förkastas eller accepteras)212. Med det sagt så behöver inte det nödvändigtvis innebära att 

kvinnorna inte kan avvika från deras tidigare invanda tankemönster. Ett exempel på detta är 

Maya som efter en kritisk granskning av Koranen valde att bryta mot de traditioner och 

tankemönster som fanns inom hennes familj och sluta bära sjal. Maya verkar dock vara ett 

undantag bland de kvinnorna som kommer från en religiös uppväxt eftersom merparten av de 

kvinnorna verkar ha bibehållit stora delar av de traditioner de fått med sig hemifrån.  

 

Värt att nämna i det här fallet är även Klara och Adamas resonemang. Eftersom att de båda 

kvinnorna konverterat när dem blev äldre och inte växte upp med en koppling till islam (eller 

religion i övrigt) så kunde de presentera en stor samling anledningar till varför de sökte sig till 

just islam. Medan Klara beskriver Islam som en ”räddning från en dålig situation” så förklarar 

hon också att islam gav henne en atmosfär i vilket hon kände sig hemma i. Detta är även 

något som återkommer hos Adama som beskriver sin konverteringsprocess som en lättnad, 

eftersom hon slapp göra sig till längre genom att vara ”avklädd”, vilket hon uppfattade som 

ett krav från samhället i allmänhet. 

 

Även om varje kvinnas erfarenheter och åsikter är unika så finns det vissa gemensamma drag 

för dem allihop. Det som kanske är mest framträdande av dessa är att samtliga kvinnor delar 

en uppfattning om att religion skapar en mening med livet och/eller bidrar till någon form av 

ordning som skapar stabilitet i livet. Att inte vara judinna eller muslim är för många av 

kvinnorna totalt otänkbart. Tydligast blev detta under intervjun med Fadime som menade att 

”svenskar inte tror på något” och att denna otro var väldigt främmande för henne och något 

hon varken kunde förstå eller relatera till. Flera gånger under hennes intervju undrade jag 

inombords om hennes oförståelse gentemot människor som är icke-religiösa inte kan jämföras 

med den oförståelse hon själv beskriver att hon stött på hos andra människor. Samtidigt bör 

man ha i åtanke att det inte är Fadimes åsikter som är konstiga i förhållande till hennes 

upplevelser av Sverige och svenskarna som icke-religiösa. Det krävs exempelvis bara en 

snabb översikt av World value survey för att konstatera att det är Sverige som är avvikande i 

världen med de största måtten av individualism och sekularitet som någonsin blivit 

                                                        
212 Se sida 30-31 
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registrerat213. Detta tåls att tänkas på då det enligt många av kvinnorna verkar finnas en 

generell tendens från samhället (och till viss del även från religionen) att döma ut dem som 

manipulerade offer eller okunniga individer.  

 

Samtidigt vore det kanske inte helt felaktigt att tro att det som Fadime beskriver att hon 

bemött i det svenska samhället går ihop med det scenario som både Said och Roald beskriver 

som orientalism vs occidentalism (eller något förenklat, förhållandet mellan ”vi” och ”dem”). 

Medan det finns en allmän nedlåtande attityd i västvärlden gentemot det som kategoriseras 

som ”orienten” (vilket vanligtvis inkluderar Afrika, Asien och mellanöstern) så finns det en 

likvärdig nedlåtande attityd i ”orienten” gällande det som kommer från västvärlden (också 

kallat occidenten). Därtill tillkommer även det faktum att man kan välja att understryka olika 

aspekter av sin kultur, tradition eller religion beroende på vilken situation man befinner sig i 

vilket ytterligare komplicerar förhållandet mellan ”vi” och ”dem”. På så vis är det därför inte 

så konstigt att människors religiösa tillhörighet blir mer synlig i situationer när man möter 

någon utanför den religiösa tillhörigheten; något som också kan fungera som ett bra verktyg 

för att upprätthålla förutfattade meningar då skiljelinjen mellan de två kategorierna blir 

skarpare. Lösningen på detta problem handlar enligt både Said och Roald om att skapa en 

förståelse angående att våra erfarenheter, tankar och föreställningar är kontextbundna och kan 

ändras. Detta kan däremot enbart ske om vi är öppna för att förhandla om våra åsikter; något 

som är problematiskt då vår instinktiva reaktion är att hålla fast vi det vi känner till. 

 

3.3 ”Vi är lika men olika” - Normer om det kvinnliga 
 

Samtliga kvinnor som är representerade i denna uppsats upplever att det finns vissa specifika 

normer som man som kvinna bör leva efter för att vara en god människa. Den kanske mest 

framträdande aspekten av dessa normer är tanken av kvinnan som ”husmor” där barnen och 

familjen ofta är det designerade kvinnliga ansvaret. Detta resonemang återkommer hos alla 

kvinnorna men i varierande skala. Maya, Adama och Klara erkänner exempelvis att det finns 

vissa normer inom islam som man som kvinna bör leva efter för att uppnå någon form av 

ideal (vilket är väldigt viktigt för alla tre), men alla tre uttrycker samtidigt ett avståndstagande 

till detta utifrån principen att det är ett förlegat synsätt som snarare hör till historien än den 

verklighet vi nu lever i. Bland dessa kvinnor verkar det således finnas en stor vilja att förändra 

                                                        
213 Se Bilaga 1 
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religionen inifrån för att bättre kunna bemöta det samhället vi lever i idag. Maya beskriver 

exempelvis att även om hon anser att vissa aspekter av islam i dagsläget skulle kunna tolkas 

som könsdiskriminerade så medger hon att det förmodligen var en trygghet för muslimska 

kvinnor sett utifrån det samhället dem levde i då. Eftersom vi lever i en helt annan tid med 

helt andra förutsättningar så tror Maya att man måste applicera ett mer historiekritiskt 

perspektiv när man granskar religiösa texter och religiösa praktiker.  

 

Just Mayas infallsvinkel på dem kvinnliga normerna inom islam är intressant i den 

benämningen att den intar en relativt feministisk ståndpunkt som återfinns hos bland annat 

Mernissis forskning som berört dynamiken mellan muslimska män och kvinnor. När Maya 

granskade Koranen för att finna stöd till hennes bärande av sjal så upptäckte hon att det 

karaktäristiska sjalbärandet inte var ett påbud från islam. Enligt Maya handlar det kvinnliga 

klädseln inom islam snarast om kultur och tradition och när hon granskade Koranen (och fann 

den bristfällig i förhållande till påbud som är relaterat till klädsel) så beskriver hon att hon 

kände sig extremt lurad. Mernissi, som kategoriserar sig själv som både feminist och muslim, 

menar att det finns ett ideal inom islam där kvinnan ska vara tystlåten, passiv, klä sig och bete 

sig på ett vist sätt, men detta menar hon har ingenting att göra med det autentiska 

meddelandet som Koranen eller haditherna faktiskt förmedlar. Detta kvinnoideal som 

inkluderar (men inte begränsas till) att bära sjal menar Mernissi är ett resultat av att 

muslimska män förvrängt och förvanskat det ursprungliga budskapet för att upprätthålla dom 

historiskt patriarkala system som existerar inom islam; en tanke som även återkommer hos 

Maya i hennes beskrivning av att hon kände sig lurad. I likhet med Mernissi så förespråkar 

även Maya ett historiekritiskt förhållningssätt till de religiösa texterna och praktikerna som 

finns inom islam eftersom samhällets krav ändras över tid. Den genomgående tanken hos dem 

båda är att religionen måste följa den utveckling som sker i samhället i övrigt, om man avser 

att religionen ska överleva.   

 

Detta resonemang även något som återfinns hos dem andra kvinnorna, fast i varierande grad. 

Både Miriam och Sara talar om att det är nödvändigt för människor att anpassa sig efter det 

samhället man lever i. Ställningstagandet gällande den frågan härstammar förmodligen för 

både Miriams och Saras del ur det faktumet att dem varit förföljda sedan tidigare på grund av 

deras religion och att deras familjer var benägna att minska denna möjlighet när dem kom hit 

genom att assimileras och bli, som Miriam uttrycker det; precis som alla andra trots att båda 

kvinnor hållit fast vid relativt konservativa och traditionsenliga åsikter gällande hur en kvinna 
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ska vara och uppföra sig. Detta skulle kunna kopplas till Woodheads teori där sociologiska 

aspekter såsom normer och värderingar varierar beroende på vilken situation religionen 

befinner sig i, samt vilken strategi maktinnehavare inom religionen väljer att implementera i 

förhållande till det samhälle som religionen existerar inom. Ju mer utsatt en religion är av 

yttre faktorer, desto troligare är det att religionens förespråkare håller fast vid och 

implementerar mer konservativa principer. Däremot svarar inte Woodheads teori på varför det 

verkar existera en omfattande inre dikotomi mellan modernism och konservatism hos 

kvinnorna. En möjlig anledning till att denna motsättning skulle kunna gå att spåra till deras 

tankar om religion som en privat angelägenhet som bör vara åtskild det offentliga livet. Detta 

återkommer flera gånger under intervjun med bland annat Sara och Miriam, men kanske bäst 

kan exemplifieras med när Miriam påpekar att hon tycker det är bedrövligt med dagens 

invandrare som kommer hit och kräver att samhället ska rätta sig efter dem istället för vice 

versa. Även om både Miriam och Sara levt deras privatliv i enighet med de principer som 

existerar inom konservativ judendom så är båda kvinnor väldigt noggranna med att skilja på 

de normer och krav som åläggs dem från religionen och de normer och krav dem som åläggs 

från samhället. 

 

Det tåls även att påpekas att kvinnornas ställningstagande gentemot de normer som finns 

inom religionen till stor del också varierar på grund av att dem kommer från olika bakgrunder 

och således har olika erfarenheter. Att exempelvis Fadime och Leila tolkar vissa saker 

annorlunda än Klara eller Maya är därför ganska självklar, eftersom dem inte vuxit upp i ett 

samhälle som implementerat samma värderingar som det svenska samhället gör. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv är verkligheten som tidigare sagt socialt konstruerad och 

att man bildar en uppfattning om ett fenomen (som i det här fallet får exemplifieras med 

religion) genom att applicera externalisering, internalisering och objektivering; tre steg som i 

hög grad får varierande utfall och resultat beroende på hur samhället man befinner sig i ser ut. 

På så vis är det kanske inte konstigt att exempelvis Fadime ser bärandet av sjal som en 

självklarhet och något som tillhör islam och muslimska kvinnor, medan exempelvis Maya ser 

sjalen som ett uttryck för kulturen och traditionen (och till viss del även förtryck).  

 

Hur detta ska genomföras kan däremot variera enormt beroende på vilken av kvinnorna man 

talar med. Utifrån ett intersektionellt perspektiv så kan positiv förändring utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv enbart uppnås via en förståelse om de olika sociala strukturer och 

konstruktioner som finns i ett samhälle, samt hur dessa olika strukturer och konstruktioner i 
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sin tur kommer med olika makthierarkier. Dessa makthierarkier skapas genom att man 

värderar vissa sociala aspekter av en människa där bland annat klass och etnicitet spelar en 

relativt avgörande roll. Maktstrukturerna upprätthålls sedan genom att vi interagerar och 

legitimerar dem genom vårt samspel med andra människor. På så vis är det kanske inte 

särskilt förvånande att många av de intervjuade kvinnorna upplever sig som annorlunda och 

utpekade i förhållande till den stora allmänheten. För vissa av kvinnorna kan man nästan till 

och med prata om dubbelt förtryck i den benämningen att dem inte enbart bedöms utifrån det 

faktumet att dem är kvinnor, utan även bedöms utifrån hur dem ser ut och var dem kommer 

ifrån. Att Miriam och Sara bemötts av mindre negativitet i relation till deras tro i jämförelse 

med de muslimska kvinnorna är därför relativt logiskt eftersom judinnornas bakgrund och 

erfarenheter ligger närmare dem sociala konstruktioner och makthierarkier som existerar i 

dagens Sverige. Kvinnorna kan således ”integreras” snabbare in i samhället och kan därför 

värderas högre än andra människor som kommer från samhällen där man applicerat andra 

sociala konstruktioner och makthierarkier.  

 

3.4 Konsten att alltid vara annorlunda 
 

En viktig aspekt som tagits upp av många av kvinnorna har varit deras känsla av att alltid vara 

annorlunda i förhållande till många andra i samhället och att detta har lett till att vissa av 

kvinnorna känner sig exkluderade, uthängda eller rädda. Detta framkommer speciellt i 

förhållande till dem muslimska kvinnorna och kan illustreras med Fadimes kommentar om att 

hon är rädd för att gå hem ibland på kvällen för att hon tror att någon kan ”komma och rycka 

av henne sjalen”. Många av dem muslimska kvinnorna uttrycker även ett behov att konstant 

behöva förklara (och försvara) sin tro och religiositet. Anledningarna till detta varierar mellan 

kvinnorna, men många av dem lyfter det faktum att människor de möter ofta kommer med 

förutfattade meningar och tror sig veta saker om kvinnornas religiositet (eller religionen i sig 

som kvinnorna inte tycker stämmer).  Särskilt bland de muslimska kvinnorna tycks det finnas 

en genomgående irritation och frustration över att många människor exempelvis tror att dem 

är förtryckta av män eftersom dem bland annat väljer att täcka håret. Även om bland annat 

Maya och Leila lyfter tankar om att islam besitter vissa patriarkala drag så menar de båda 

däremot att muslimska kvinnors val av kläder och religionsutövande ändå är individuell och 

utförs snarare utifrån frihet än tvång. 
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Detta är intressant ur flera perspektiv eftersom kvinnornas redogörelse starkt bryter mot den 

stereotypifiering som idag genomsyrar stora delar av det svenska samhället. Att en muslimsk 

kvinna med sjal väljer sin religion är ofta inte tänkbart för många människor. Kanske beror 

detta på att islam (både som religion och som kulturellt uttryck) ligger så långt ifrån de 

värderingar och den kultur som i allmänhet finns i Sverige och som stundvis kantas av en 

ganska påtaglig religionskritik. Morny Joy är som tidigare presenterat en av forskarna som 

menar att man måste problematisera det västerländska tankesättet, eftersom det medför en stor 

uppsättning idéer som är förankrade i orientalism och postkolonialism. Människor i 

västvärlden försöker alltid förstå något som är annorlunda eller avvikande utifrån de 

premisser som existerar i det samhället man befinner sig i. Detta innebär bland annat att 

(kvinnlig) religiositet inte förstås som differentierande och diskursstyrda, utan normativa och 

allmängiltiga och som en konsekvens av detta är det vanligt att samhället genomsyras av en 

kulturell partiskhet. Med kulturell partiskhet avses tendensen att försöka förstå utomkulturella 

aspekter utifrån västerländska tankemönster. I judinnornas fall kan samhället således kanske 

vara mer accepterande, förstående och förlåtande för även om både Miriam och Sara 

understryker vikten att anpassa sig till samhället så kom dem båda från Ungern där 

västerländska tankesätt redan existerade och applicerades. Även om det senare blev en stor 

sak att kunna särskilja vilka det var som var judar och inte, så fanns det förmodligen en stor 

chans att man lika gärna kunde peka ut icke-troende eftersom judarna i Europa ur ett kulturellt 

och religiöst perspektiv ofta såg ut som alla andra (om de inte var ortodoxa eller ultra-

ortodoxa, där kläderna tydligen markerar religiös tillhörighet). 

 

Islam står utanför det västerländska tankesättet om religion. Inte enbart på ett praktiskt plan 

där islam till stor del implementerar könssegregation, utan också på ett teologiskt plan där 

man implementerar mer konservativa könsnormer (i förhållande till exempelvis katolicismen 

som trots sina rötter i kristen fundamentalism fått omvärdera och revidera en stor del av deras 

principer om män, kvinnor, genus och sexualitet). Anledningen till att man i västvärlden tittar 

på islam och muslimer som det som är ”annorlunda” är därför ingenting som är ologiskt för 

även om merparten av västvärlden har karaktäriserats av konservatism, fundamentalism och 

könssegregation under någon gång under historien så har vi ju tagit avstånd från det idag till 

förmån för något ”bättre” som gärna går under parollerna demokrati, jämställdhet, rättvisa, 

frihet och så vidare. Västvärldens samhällsmodell är således den som får karaktärisera hur ett 

modernt och civiliserat samhälle ska vara och allt som ligger utanför det kvalificeras som 

mindre värt, utdaterat, dåligt eller förkastligt. När det då gäller en religion som implementerar 
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tankesätt som västvärlden ”vuxit ifrån” så låter sig dem kritiska åsikterna inte vänta sig. 

Eftersom kvinnor inom muslimska samhällen historiskt sett varit underordnad mannen så 

antar vi att så är fallet även idag utan att ta hänsyn till individen. Kvinnor som försvarar sin 

tro avskrivs ofta som undertryckta offer som inte vet att dem manipuleras; en tankegång som 

framkommer hos bland annat Fadimes arbetskollega som trots Fadimes förklaring om att hon 

själv valt sin religion, valde att avfärda hennes åsikter om att varje kvinna är individuell och 

själv väljer hur hon vill uttrycka sin tro.  

 

Men även om det skulle vara så att vissa muslimska (eller judiska) kvinnor lever under 

förhållanden som främjar för patriarkala och mansdominerande tankemönster så medför det 

inte per automatik att kvinnorna drabbas negativt. Sett ur ett västerländskt perspektiv så är det 

givetvis det, men i likhet med Roald, Joy, Lindman och många andra författare som finns 

representerade i denna uppsats så vill även jag hävda att allt är kontextbundet. Sett ur ett 

västerländskt perspektiv så är patriarkala strukturer ett uttryck för bland annat förtryck, 

segregation, diskriminering och underkastelse. Men om man som Joy applicerar lite 

självkritik och granskar den situation som många muslimska och judiska kvinnor lever i så 

vore det inte helt felaktigt att säga att det som västvärlden kallar patriarkala strukturer också 

kan ge kvinnorna både stabilitet och trygghet. Både Davidman och Mahmoods 

undersökningar visade på att även om religiösa kvinnor ofta är underordnad den religiösa 

makten som i det stora hela domineras och leds av män så understödjer kvinnorna den sociala 

ordningen eftersom dem anser att det är en del i att bli den idealiska människan (vilket är ett 

gemensamt mål för de flesta religioner). 

 

Det tåls även att påpeka att även om man som troende i Sverige kan uppleva att bli ”utpekad” 

och dömd som udda av samhället i stort så är det Sverige (och för den delen ”svenskarna”) 

som är konstiga i relation till övriga världen; något som bland annat reflekteras i Fadimes 

kommentar om att hon upplever det som att ”svenskar inte tror på någonting”. Att komma 

från ett land där religion i hög grad är integrerad i det dagliga livet och sedan hamna i Sverige 

där man under dem senaste femtio åren dragit en ordentlig skiljelinje mellan politik och 

religion, offentlig och privat kan inte vara lätt och det är även något som reflekterats hos 

Miriam och Sara som trots deras positiva erfarenheter av integrering också talar om 

svårigheterna som de upplevde när de först kom hit. Utifrån Woodheads modell så handlar det 

om helt olika sätt som religionen förhåller sig till samhället. Medan förhållandet mellan 

religion och politik i Sverige i grova drag passar in under det som Woodhead kallar för 
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”mainstream religion” så ser det förhållande totalt annorlunda ut i exempelvis Fadimes 

hemland Somalia där man snarast kan tala om ”confirmatory religion”214. Skillnaden mellan 

de olika förhållningssätten är minst sagt profan, och kanske är det då inte så konstigt att 

kulturmötet inte är utan upplevd problematik. 

 

Men det simpla svaret på hur man ska överbygga den diskriminering och förtryck som några 

av kvinnorna i denna uppsats har upplevt förblir osagt. Många av kvinnorna, däribland Leila 

och Adama, menar däremot att det krävs ett ställningstagande från de religiösa sidorna men 

också en bättre utbildning för allmänheten gällande de olika religionerna för att kunna 

förebygga de förutfattade meningar som finns om troende människor överlag. Många av 

kvinnorna, däribland Maria och Fadime, menar vidare att detta inte kan ske utan att man 

faktiskt öppnar upp för diskussioner och debatter både inom och utanför den religiösa 

församlingen; något som de båda menar är problematiskt och komplext. Enligt Maria, Maya, 

Klara och Adama härrör denna problematik i den ovilja som religiösa ledare kan ha gentemot 

en möjlig förändring, eftersom det skulle innebära att de som innehar den religiösa makten 

förmodligen måste vika sig i vissa fall och kompromissa gällande rådande principer (vilket 

ingen av kvinnorna tror att religiösa ledare är särskilt benägna att göra).   

 

Beroende på vilken natur ett samhälle har så är det förmodligen värt att ta sig en funderare 

angående hur man väljer att fördela och kategorisera både makt och människor. Detta är något 

som både De Los Reyes och Mulinari är inne på215. Om målet i ett samhälle är att uppnå 

likvärdighet mellan män och kvinnor så bör tillvägagångssättet snarare vara inkluderande än 

differentierande och exkluderande och detta är giltigt inte bara i mellanöstern (som 

västvärlden i varierande utsträckning gärna kategoriserar som ociviliserat och outvecklat) utan 

även i Sverige där kvinnor inom många offentliga och privata sektorer fortfarande är 

underordnad det dominanta som ofta kännetecknas av det som är manligt. 

 

 

 

 

 
                                                        
214 Se s.40-41 
215 Se s-35-37 
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Slutord 

 

För mig har denna uppsats inte enbart handlat om att undersöka ett område som till stor del 

fortfarande är outforskat. Denna uppsats har även handlat om att göra upp med mig själv och 

mina erfarenheter av religiositet utifrån min egen bakgrund som invandrare i Sverige. Även 

om jag vuxit upp i en miljö som präglats av sekulär svenskhet och vardaglig 

ateism/agnosticism så har det alltid funnits ett intresse för mig att försöka förstå religion och 

religiositet eftersom merparten av min släkt bestått av troende människor. Huruvida min 

turbulenta uppväxt i Skellefteås invandrarkvarter bidragit till denna inställning låter jag vara 

osagt, men jag vill gärna tro att mitt intresse för religionsvetenskapen åtminstone kan lägga en 

tegelsten i fundamentet till den bro som behövs för att överbygga några av de förutfattade 

meningar och stereotypifieringar som vissa av kvinnorna i denna uppsats behövt (och 

fortfarande behöver) utstå. Enligt min uppfattning finns det en genomgående tanke i Sverige 

att diskriminering inte existerar eftersom Sverige är ett liberalt och individualistiskt land där 

alla tekniskt sett kan få vara hur man vill. I praktiken så skulle jag däremot inte vilja påstå att 

det är så. I dagens Sverige utsätts moskéer och synagogor för brandattentat, muslimska 

kvinnor blir avryckta sin sjal på tunnelbanan i Stockholm och ingen rycker särskilt mycket på 

axlarna när Nordisk Motståndsfront numera (lagligt och utan vidare protester) marscherar på 

gatorna. Sverige har blivit landet där man tolererar allt oavsett om det inkräktar på 

demokratin, religionsfriheten och mångkulturen och man motiverar det utifrån principen om 

åsiktsfriheten; en princip som i grund och botten handlar om demokrati, men som i min 

mening bör begränsas när den dras till ad absurdum och inkräktar på det som kategoriseras 

som mänskliga rättigheter.  

 

Att undersöka religiösa kvinnors erfarenhet är något som borde vara på allas agenda. Inte bara 

utifrån ett akademiskt perspektiv utan också utifrån ett kvinnoperspektiv där en stor del av det 

som utgör vår gemensamma världshistoria fortfarande är outforskad. Majoriteten av de 

religiösa församlingar som finns i världen består av kvinnor men domineras av män. Detta 

faktum är intressant eftersom det på ytan innebär att kvinnor i stor utsträckning har en mer 

undergiven position vilket i akademiska mått ofta tolkas som något negativt, men som vi kan 

se via några av de kvinnorna som deltagit i denna uppsats så är detta inte alltid fallet. Därför 

blir min avslutande uppmaning av dubbel karaktär eftersom jag inte enbart åberopar att det 
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behövs ett större engagemang i frågan från ett akademiskt håll, utan det behövs också ett 

större engagemang bland de kvinnor som faktiskt är religiösa eftersom det som behandlas är 

deras religiösa erfarenheter och föreställningsvärld. Att så många fortfarande existerar i 

tystnad kan dock ses som ett resultat av det allmänna förhållningssättet som finns gentemot 

religion i det svenska samhället. Att prata om religion är för många obekvämt eftersom den 

allmänna tanken i Sverige är att religionen är var människas privatsak. Men även om 

religionen blivit degraderad till den privata sektorn så vill jag inte hålla med om att det är en 

privatsak. Religion och religiösa föreställningar är något som genomsyrar varje samhälle och 

påverkar många människor i allt dem gör. Således måste vi börja prata om denna ”obekväma” 

situation om vi någonsin ska kunna prata om ett samhälle som är inkluderande och som har 

förståelse för det faktum att alla människor är lika men även olika. 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor:  

  

Hur gammal är du och vad är din sysselsättning?  

  

Hur skulle du beskriva din religiösa bakgrund? Exempelvis, växte du upp i ett 

religiöst hem eller har du konverterat?  

  

Hur tror du att din religiösa bakgrund eller din tidigare uppfattning av religion 

påverkat din tro idag?  

  

Skulle du säga att du tillhör en specifik religiös grupp inom den religionen du 

känner att du tillhör? Om så, vad är det som är karaktäristiskt för just din grupp i 

förhållande till religionen (och/eller andra religiösa grupper) i övrigt?  

  

Har din tro utvecklats ju äldre du blivit? Om ja, förklara gärna på vilket sätt den 

utvecklats.  
  

Upplever du att det finns specifika roller eller normer som män och kvinnor ska 

ha enligt din tro? Hur upplever du att det motiveras och vilken betydelse har det 

för dig?  

  

Känner du att du har full tillgång till det religiösa livet? Om ja/nej, förklara 

gärna hur du tänker!  

  

Hur uppfattar du begreppen jämställdhet och jämlikhet?  

  

Är jämställdhet och jämlikhet något du uppfattar finns i din tro? Om ja/nej, 

motivera gärna ditt ställningstagande!  

  

Olika människor har olika anledningar angående att leva ett religiöst liv, men 

vad känner du att religionen har bidragit med I ditt liv?  

  

Är det något du vill ändra på angående din tro eller det religiösa livet? Något du 

känner att det finns för lite av eller för mycket av?  

  

Hur tror du att man kan verka för att skapa mer tolerans och öppenhet för 

religion och religiositet i samhället? 

 

 

 


