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Abstract 

How does a socially marginalised group of women within Islam experience and 

respond to exclusion and rejection from UK mosques? This topic is aimed to be 

explored in this essay by analysis of a campaign driven by Muslim activist group 

MPAC(UK), presented in a Crescent Films production documentary, Women Only 

Jihad. The analysis aims to identify verbal and physical stances toward women’s 

inclusion as well as exclusion in UK mosques in order to reach an understanding 

on why Muslim women are excluded and how they respond to such rejection. This 

has been completed with a qualitative content analysis which has allowed coding 

and categorisation of verbal arguments and accompanied physical actions repre-

sented in the film. The resulting empirical material has in turn been interpreted 

and analysed according to Woodhead’s (2012) theory on relations between reli-

gion, power, and gender. Woodhead provides a model of four different types of 

strategies that social religious groups can acquire in order to challenge or confirm 

normative gendered power structures. The verbal and physical stances and argu-

ments initially identified have been analysed according to the fitting strategies that 

Woodhead provide in the aim of classifying MPACs response to exclusion. The 

results suggest that the men in power of the UK mosques tend to value traditional 

norms of segregated mosques which has been identified through verbal arguments 

on mosques exclusivity and cultural traditions. Furthermore, physical actions from 

the men represented in the film supports this claim by e.g. physically hindering 

MPAC access to the mosques. These results suggest that the men from the 

mosques acquire consolidating strategies in relation to gendered power structures, 

which enables them to maintain power to define the mosques availability to wom-

en. In contrast, MPAC’s campaign has been identified as using tactical strategies 

in order to gain power in a system which disadvantages women. Several argu-

ments and stances have been identified to confirm that MPAC uses tactical strate-

gies such as e.g. arguing that women have religious rights to the mosque as well 

as should have equal rights in order to gain religious knowledge, spiritual guid-

ance as well as being part of a community.  

 

Key words: Mosque, Women in Islam, Women in mosques, MPAC, UK, Wood-

head 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Sedan profeten Muhammed etablerade den första moskén i Medina år 622 har 

moskén varit en plats för gemensam bön, administration och en samlingsplats för 

ummah, det muslimska samhället (Saleem, 2017). Moskén har varit och är fortfa-

rande ett centrum för gemenskap, andlig utveckling samt sociala och utbildnings-

relaterade aktiviteter vilket blev av allt större betydelse efter profetens död med 

den troendes ansvar att bära vidare den islamiska läran till den växande ummah 

(Tamuri, Ismail, & Jasmi, 2012). I dagens moskéer finns det oftast en allmän bö-

nesal, en separat bönesal för kvinnor (förhöjd eller med egen ingång), separata 

tvagningsrum för kvinnor och män samt lokaler för sociala aktiviteter som exem-

pelvis Koranskola (Saleem, 2017). Moskéer över hela världen idag erbjuder en 

plats där muslimer kan mötas och lära sig om sig själva och sin tro, komma när-

mare Gud samt socialisera och känna en starkare tillhörighet till en gemenskap 

(Nyhagen, 2019). Trots moskéns starka betydelse för religiös tillbedjan och mus-

limers känsla av tillhörighet och gemenskap finns det flera moskéer runtom i värl-

den som exkluderar kvinnor från att delta i moskéns aktiviteter (Nyhagen 2019). 

Enligt Shannahan (2013) har detta förekommit frekvent i Storbritannien där flera 

moskéer runtom i landet förbjudit kvinnors tillträde till moskén. Responsen mot 

detta har varit stor och flertalet brittiska muslimska kvinnor har uttryckt att de 

återkommande nekas tillträde till deras lokala moskéer som i majoritet organiseras 

av en mansdominerad administration (Crescent Films 2010).  

 

Exkluderingen som sker i brittiska moskéer har resulterat i flertalet ideella organi-

sationer och kampanjer med initiativ att skapa rum för kvinnor i muslimska in-

stitutioner, dels i form av allmänt tillträde för bön, dels för plats i administrativa 

roller (Shannahan 2013). En utav dessa organisationer är MPAC(UK), the Muslim 

Public Affairs Committee UK, en organisation vars huvudsyfte ämnar utbilda och 

uppmuntra civilt engagemang hos muslimer för att bekämpa islamofobi i Storbri-

tannien. MPAC menar att moskén är en plats för ummah att samlas och få möjlig-

het att utbildas, skyddas och utvecklas och söker därmed att stärka och etablera 

moskéer som sådana sociala institutioner (MPACUK u.å.). I dokumentärfilmen 

Women Only Jihad får man följa en av MPAC:s kampanjer med mål att konfron-

tera ett antal moskéer i London som exkluderar kvinnor och förbjuder kvinnlig 

närvaro. Kampanjen söker att skapa rum för kvinnor i dessa moskéer genom nam-

ninsamlingar, möten och diskussioner med moskéernas styrelser samt besökare. 

Samtidigt lyfter dokumentärfilmen andra moskéer i London som kvinnor har till-

gång till och kvinnliga röster inom dessa som uttrycker varför de tycker att det är 

viktigt att de har en lokal moské att gå till.  
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Med grund i denna dokumentärfilm söker jag att förstå varför exkludering av 

kvinnor sker i Storbritanniens moskéer samt vilka reaktioner som kan väckas. 

Detta kommer från ett ursprungligt intresse att söka förstå hur en marginaliserad 

grupp som kvinnor i större religiösa sammanhang bemöts av en dominerande 

grupp bestående av män. Kvinnors utanförskap från religiösa praktiker inom reli-

giösa institutioner (t.ex. moské, synagoga eller kyrka) är inte ett nytt fenomen, 

detta har varit vanligt förekommande genom historien där kvinnor ansetts kunna 

utföra sina religiösa plikter hemifrån (Woodhead 2012). Med ökade rättigheter 

och frihet för kvinnor i dagens samhälle söker jag därmed att förstå hur det kom-

mer sig att kvinnor än idag exkluderas från religiösa institutioner. Därtill söker jag 

förstå vad det är kvinnor söker från moskén och hur exkludering kan bemötas. 

Detta kommer att ske genom en analys på ett urval av scener från dokumentärfil-

men Women Only Jihad där män och kvinnor delar med sig av sina argument om 

kvinnors plats i moskén. Analysen genomförs genom en tillämpning av Woodhe-

ads (2012) modell som genom ett fyrfältsdiagram föreslår olika förhållningssätt 

och strategier som olika sociala grupper, inom större religiösa grupper, kan 

anamma för att förstärka eller utmana dominerande maktstrukturer i ett samhälle 

eller en religion.  

1.1. Syfte  

Denna uppsats ämnar undersöka dokumentärfilmen Women Only Jihad för ökad 

förståelse för hur en marginaliserad grupp inom en religion, i detta fall kvinnor 

inom islam, kan uppleva samt bemöta exkludering från en religiös institution som 

moskén. Detta kommer att ske genom en kvalitativ innehållsanalys av dokumentä-

ren med syfte att identifiera fysiska och verbala ställningstaganden i förmån för 

inkludering av kvinnor i moskén samt i motstånd till kvinnors inkludering. Av-

slutningsvis kommer dessa resultat tolkas utifrån Woodheads (2012) teori om 

olika strategier som sociala religiösa grupper kan anamma i relation till köns-

maktsstrukturer för att bidra med förståelse för hur olika sociala grupper inom en 

religion, i detta fall brittiska kvinnor och män, söker att utmana eller förstärka 

normativa maktstrukturer och maktordningar.  

1.2. Frågeställningar 

 Vilka verbala och fysiska ställningstaganden kan urskiljas i dokumentär-

filmen Women Only Jihad i relation till kvinnors inkludering i moskén?  

 

 Vilka verbala och fysiska ställningstaganden kan urskiljas i dokumentär-

filmen Women Only Jihad i relation till kvinnors exkludering i moskén?  

 

 Hur kan de verbala och fysiska ställningstaganden som identifieras tolkas 

enligt Woodheads modell som föreslår olika förhållningssätt och strategier 

en social religiös grupp kan anamma i relation religion, kön och makt?  
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1.3. Avgränsning 

Denna studie är begränsad till en brittisk kontext och specifikt den som visas i 

dokumentärfilmen – moskéer i London och röster från brittiska muslimska kvin-

nor och män. Studien söker inte att generalisera kvinnors plats och roll i moskén 

och analysen är begränsad till de händelser och uttalanden som uttrycks i den 

unika kontexten för filmen. Studien söker heller inte svar på kvinnoroller inom 

islam i allmänhet och kommer därför inte inkludera andra aspekter som skulle 

kunna påverka kvinnors exkludering i moskén som exempelvis klädsel eller men-

struation. Dokumentären fokuserar endast på exkludering av personer som identi-

fierar sig som kvinnor och inte på personer med andra könsuttryck. Binära könsut-

tryck (kvinnor respektive män) representeras genomgående i filmen och därför 

kommer studien inte att undersöka andra könsuttryck. Även sexualitet i relation 

till exkludering är något som studien inte kommer att undersöka. Det finns även 

många olika tolkningar av islamisk lag och tradition som representerar olika ställ-

ningstaganden gentemot kvinnors plats i moskén. Dessa kommer däremot inte att 

undersökas då det inte är relevant för studiens syfte.  

 

Undersökningen har avgränsats till de delar av materialet som uttrycker ett ställ-

ningstagande gentemot kvinnors plats i moskén. Detta har begränsats till verbala 

uttryck om kvinnans inkludering respektive exkludering i moskén samt fysiska 

uttryck som kommer i samband med verbala uttryck. Dokumentärfilmen är totalt 

48 minuter varav 15 minuter består av det material som direkt analyseras.  

1.4. Forskningsgenomgång 

Nedan presenteras tidigare studier inom studiens forskningsfält som belyser olika 

perspektiv på kvinnors historiska och samtida tillgång till moskén. Först presente-

ras en artikel av Reda (2004) som redogör för tidiga islamiska traditioner av 

kvinnlig närvaro genom en undersökning av heliga texter samt tidiga moskéers 

utseende. Redas artikel bidrar med ett perspektiv på kvinnors deltagande samt 

inkludering i moskéer under det första milleniet e.Kr. och därmed även på ställ-

ningstaganden som förs gentemot kvinnors inkludering respektive exkludering i 

moskén. Därtill presenteras en artikel av Shannahan (2013) som likt denna studie 

syftar till att undersöka brittiska kvinnors åsikter och upplevelser av deras lokala 

moskéer. Shannahans studie bidrar med kvinnors uttalanden om otillräckliga 

moskéer som saknar plats för kvinnor vilket visar på att exkludering av brittiska 

muslimska kvinnor inte är exklusivt för materialet i denna studie.  

 

Likaså bidrar Lewicki och O’Toole (2017) med en artikel som undersöker brit-

tiska muslimska kvinnors aktivism mot kvinnors exkludering i moskéer utifrån ett 

perspektiv på politiska ställningstaganden med hjälp av medborgarskap. Detta 

bidrar till denna studie ännu ett perspektiv på att kvinnor exkluderas från brittiska 

moskéer, samt ett perspektiv på hur ställningstaganden i form av aktivism kan 

vara politiska ställningstaganden som är möjliga med hjälp av medborgarskap. 

Studierna som presenteras nedan är precis som denna studie beroende av respek-

tive kontext. Deras bidrag till denna studie syftar inte till att ge en generaliserad 

bild av kvinnors upplevelser i moskén, däremot är de relevanta i att förstå att ex-

kludering av kvinnor sker, hur det kan ta sig i uttryck samt hur det tidigare har 

upplevts och bemötts.  
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1.4.1 Kvinnor i moskén: Tidig islam  

Reda (2004) presenterar i sin artikel Women in the Mosque: Historical Per-

spectives on Segregation en analys om kvinnors plats i moskén under tidig islam 

och huruvida det finns tidiga traditioner av könsseparationer i moskén. Reda foku-

serar på två tidsperioder, profetens aktiva tid i Mecka och Medina som varade 

mellan 610–634, samt den längre perioden som sträcker sig från den andra kalifen 

Umar ibn al-Khattabs tid tills det att haditherna blev nedskrivna och etablerade 

som välkända samlingar och islam började sin stora spridning (634–925). Syftet 

med Redas artikel är att bidra med förståelse för kvinnors tillgång till moskén un-

der dessa två tidsperioder. Reda använder sig av två olika typer av material – he-

liga texter (Koranen och hadither) samt rapporter om de tidiga moskéernas fysiska 

design. Till den första tidsperioden använder Reda Koranen som en primär källa 

och till den andra tidsperioden används hadither som primära källor, detta för in-

sikt om traditioner i det muslimska samhället efter profetens död. Som en kom-

plettering analyserar Reda moskéernas design, från bägge tidsperioder, för att un-

dersöka om det fanns spärrar, väggar eller annat som separerade kvinnor från män 

i moskéns miljö. 

 

Reda (2004) kommer fram till att kvinnor i den första perioden verkar haft fullt 

tillträde till moskén. I Al-Haram al-Sharif, den allra första moskén muslimer bad 

i, menar Reda att det inte fanns några tydliga spärrar eller segregerade områden 

för kvinnor och män. Vidare studerar Reda ett antal Koran-verser och söker efter 

grammatiska maskulina och feminina plural för att förstå om verser hänvisar till 

män eller kvinnor när Koranen talar till det muslimska folket. Reda menar att det 

muslimska folket många gånger uppmanas, oberoende av kön, till att be i moskén. 

Därtill hävdar Reda att det finns ett antal könsspecifika verser som adresserar 

kvinnor respektive mäns relation till bön i grupp som ger gott stöd för att kvinnor 

bör och bör be i moskén. När islam sprider sig under den andra kalifens tid etable-

ras nya muslimska städer med en egen moské och administration. Reda argumen-

terar för att moskéerna på denna tid får en betydelsefull roll för det sociala livet 

som ett lokalt centrum för stärkt social och religiös gemenskap. Däremot började 

moskéerna långsamt få nya utseenden med separata ingångar och skiljeväggar för 

att skilja på kvinnor och män. Reda redogör för ett antal hadithtexter som innehål-

ler traditioner för kvinnor i moskén och menar att haditherna kan vara motsägelse-

fulla. Reda hänvisar till en hadith som verkar förespråka segregation av kvinnor 

och män i bönemiljön medan andra hadither i kontrast menar att kvinnors närvaro 

i moskén inte är problematisk. Sammanfattningsvis hävdar Reda att det under den 

andra kalifens tid skapades en livlig debatt kring kvinnans plats i bönsalen och att 

det växte fram två dominerande förhållningssätt, ett som argumenterar för att 

kvinnor bör be bakom män för att inte upphäva bönens giltighet, och ett som ar-

gumenterar för att kvinnor kan be framför män. Detta argumenterar Reda för att 

ha delvis påverkat framtida moskéers inställning till kvinnlig närvaro.   

1.4.2 Kvinnor i moskén: Senmoderna Storbritannien  

Shannahan (2013) skriver i sin artikel Gender, inclusivity and UK mosque experi-

ences om upplevelser av könsinklusivitet i moskéer runtom i London. Shannahans 

syfte är att förstå varför kvinnors närvaro och deltagande i moskén är mycket 

lägre än mäns genom att undersöka brittiska muslimska kvinnors uppfattningar 

och åsikter om religiösa rum. Shannahan utgår från en pilotstudie från år 2012–13 
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där 30 brittiska kvinnor i intervjuer delar med sig av personliga upplevelser och 

erfarenheter från deras lokala moskéer. Studien var del av ett två-årigt arbete ge-

nomförd av organisationen IMI, Inclusive Mosque Initiative, med syfte att bygga 

en kvinnovänlig moské. Intervjuerna i Shannahans artikel genomfördes i början 

av projektet och deltagarna har därför inte påverkats av projektets mål och design. 

Majoriteten av deltagarna i pilotstudien identifierade sig som sunni-muslimer och 

ungefär hälften som praktiserande muslimer. 

 

Shannahan (2013) konstaterar att majoriteten av kvinnorna delar positiva erfaren-

heter från samma moskéer vilket tyder på att det finns moskéer som både erbjuder 

en fysisk plats för kvinnor och varierande aktiviteter i socialiserings- och utbild-

ningssyfte. Därtill uttrycker deltagarna att kvalitén på dessa utrymmen är goda, 

särskilt i en av Londons största moskéer, Regent Parks Mosque. Däremot finns det 

ett antal moskéer som de flesta kvinnor enar om är otillräckliga. Dessa upplevs 

vara mycket mindre i storlek och smutsiga (både tvagningsrum och salar) på 

grund av att det inte finns kvinnor som arbetar där och män som vägrar rengöra 

kvinnliga utrymmen. Dessutom uttrycker flera kvinnor i intervjuerna att många 

imamer förbjuder barn från att komma till moskén vilket hindrar de att delta vid 

bön då de har barn hemma. Flertalet kvinnor i studien upplevde att moskéers till-

gänglighet och anpassning för kvinnor ofta beror på den dominerande kulturen för 

moskén och hur de tolkar och förstår kvinnans roll (framför allt kulturella samt 

nationella skillnader). Sammanfattningsvis argumenterar Shannahan med grund i 

ovannämnda resultat att många kvinnor ser på moskén som en plats där regler och 

normer förhandlas och etableras, vilket av de kvinnliga deltagarna anses vara vik-

tigt i skapandet av muslimska kvinnors kultur. Shannahan skriver till hennes över-

raskning att brittiska muslimska kvinnor verkar ha ett stort intresse av Storbritan-

niens moskéer och är emotionellt investerade i utvecklingen av dessa.    

 

Lewicki och O’Toole (2017) skriver i artikeln Acts and practices of citizenship: 

Muslim women’s activism in the UK om mobiliseringsstrategier som kvinnliga 

muslimska aktivister i Storbritannien använder för att bidra till diskussionen om 

religiösa minoriteters medborgarskap i Europa. Författarna skriver att muslimska 

kvinnliga aktivister i Storbritannien kan utmana de kvinnoroller som offentliga 

institutioner och auktoriteter inom islam har skapat med hjälp av medborgerliga 

rättigheter. Genom sådana handlingar, menar de att kvinnor kan uttrycka politiska 

ställningstaganden som definierar deras medborgarskap samt utmanar synsätt som 

missgynnar deras religiösa praktik. I artikeln presenteras två fall av muslimska 

kvinnors aktivism – en mobiliserad kampanj mot könsvåld samt en kampanj som 

ämnar förhandla kvinnors plats i religiösa rum, främst i moskén. Nedan presente-

ras det andra fallet.  

 

Lewicki och O’Toole (2017) hävdar att många moskéer i Bristol, Storbritannien, 

på grund av särskilda rättsskolor och traditioner, nekar kvinnor tillträde till mos-

kén. Författarna hävdar att detta har resulterat i flertalet aktivistiska rörelser för 

kvinnors ökade tillgång till moskén men främst i en aktivism som är andligt moti-

verad för att skapa en social ordning i samhället som ger kvinnor full tillgång till 

att ta beslut inom sådant som påverkar deras liv. Genom dessa beslut menar 

Lewicki och O’Toole att de kvinnliga aktivisterna handlar för att ritualisera deras 

egen uppfattning och tolkning av en mer inkluderande islam som förespråkar en 

avvikande bild från normen, nämligen kvinnligt religiöst ledarskap. Genom stra-
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tegier som t.ex. dialog med de manligt styrda styrelserna menar Lewicki och 

O’Toole att aktivisterna praktiserar sitt medborgarskap genom att samtala om så-

dant som genom långsamma men effektiva processer kan leda till sociala värde-

ringsskiften. Med grund i detta diskuterar Lewicki och O’Toole att religiösa mino-

riteter kan definiera sitt medborgarskap, med vardagliga politiska ställningstagan-

den som ovan.  

1.5. Material 

Huvudmaterialet till denna undersökning består av delar från dokumentärfilmen 

Women Only Jihad regisserad av Faris Kermani för produktionsbolaget Crescent 

Films år 2006. Crescent Films är ett bolag som producerar filmer och dokumen-

tärfilmer för brittisk TV som bland annat BBC, Channel 4, Al Jazeera English, 

PBS och Sky (Crescent Films 2010). Dokumentärfilmen har tidigare visats på 

brittisk TV och finns idag i sin helhet tillgänglig på Youtube under namnet No 

Women in Mosques från en privatpersons konto. Bolaget har själva ingen kanal på 

Youtube eller någon annan hemsida med eget publicerat material, därför används 

denna YouTube-kanal för att få åtkomst till filmen. Information om regissören 

och filmbolaget finns i videoklippets början och slut och anses därför fungera som 

material. Filmen är 48 minuter lång och presenteras av Tazeen Ahmad, känd TV-

reporter och nyhetsankare för amerikansk och brittisk tv (Rawlinson 2019).    

 

I dokumentärfilmen får man möta organisationen MPAC och följa deras kampanj 

för inkludering i ett antal moskéer i London som nekar kvinnors närvaro. MPAC 

besöker två moskéer i London: Balfour Road Mosque samt en oidentifierad moské 

i Blackburn, London, som de söker konfrontera och skapa ökad plats för kvinnor 

i. I de scener som visar MPACs kampanj är det oftast MPAC själva som talar om 

deras syfte, strategier och åsikter. Ahmad kommenterar ibland för att förtydliga 

vilken moské som är aktuell för mötet för ökad tydlighet. Dessa scener är av in-

tresse i den kommande analysen då de bidrar med material om verbala samt fy-

siska ställningstaganden gentemot kvinnors exkludering respektive inkludering i 

moskén. Under filmens gång besöker Ahmad även andra moskéer och grupper, 

samt lyfter kvinnoröster utanför MPAC för att få svar på nya frågor som t.ex. he-

dersvåld och övriga kvinnoroller inom islam. Dessa scener är tillsammans med 

scenerna om MPACs kampanj integrerat till en sammanhängande film men är inte 

av intresse för studiens syfte. Däremot finns det i dessa scener fall av uttalanden 

om kvinnors plats i moskén. Dessa är med i urvalet då det representerar övriga 

kvinnors uttalanden om moskéns vikt i deras liv, utöver MPACs uttalanden. För 

att undersöka ställningstaganden i motsättning till kvinnors inkludering kommer 

materialet om MPACs möten med moskéerna användas samt en imams uttalande 

från filmen.  
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Kapitel 2 Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen för studien. Analysen 

kommer att ske med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och resultaten kommer 

tolkas utifrån Woodheads (2012) teori om olika strategier religiösa grupper kan 

anamma i relation till könsmaktsstrukturer. Teorin presenteras nedan och i ar-

betsmodellen presenteras analysens tillvägagångssätt.  

  

2.1. Woodheads strategier i relation till könsmaktsstrukturer 

Woodhead (2012) presenterar i sin artikel Gender Differences in Religious 

Practice and Significance en modell med fyra olika strategier som sociala grupper 

inom större religiösa grupper kan anamma i relation till könsmaksstrukturer. 

Woodhead hävdar att religionssociologin misslyckats med att betona de olika, ofta 

ojämlika, maktförhållanden som finns mellan kvinnor och män inom religiösa 

grupper och söker därmed att bidra till debatten. Ojämlika könsmaktstrukturer 

menar Woodhead är vanligt förekommande trots religiösa, geografiska och sociala 

skillnader och att män ofta överordnas kvinnor. Woodhead menar inte att det finns 

en statisk maktordning som ställer män över kvinnor i alla länder eller kulturer, 

utan snarare att det i de flesta sammanhang finns en könsmaktsstruktur där en 

grupp kan identifieras som mainstream, och en annan som marginell, som uttrycks 

i form av ett könssegregerat maktförhållande mellan kvinnor och män. Woodhead 

utgår därmed från att det förekommer könsroller och sociala strukturer som skapar 

och förstärker idéer om maskulint och feminint, vilket kvinnor respektive män 

förväntas förhålla sig till. Idéer om skillnader mellan kvinnor och män skapar och 

bidrar till uppfattningar om att män och kvinnor är olika i sin natur menar 

Woodhead, vilket i sin tur bidrar till social ojämlikhet. Genom att utgå från förstå-

elsen för könsseparerade strukturer och maktordningar bidrar Woodhead med en 

teori för hur religioner och sociala grupper inom dem (t.ex. en marginaliserad 

grupp inom en religion) kan anamma olika strategier för att skapa, förstärka eller 

utmana mansdominerande könsmaksstrukturer. 

 

Woodhead (2012) utgår från premissen att religioner ingår i ett större sekulärt 

sammanhang med ett eget maktsystem vari två olika typer av makt kan finnas: 

helig makt och sekulär makt. Helig makt är en typ av makt som religioner har då 

religiösa grupper, traditioner och uttryck engagerar sig med en makt som är unik 

för religionen. Exempelvis är Gud, Koranen och hadither exempel på helig makt 

som troende inom islam kan interagera med för att stärka religiositet eller indivi-

duell andlighet. I kontrast finns det sekulär makt, som kan finnas inom politik, 

ekonomi eller kultur som består av en typ av makt som har inflytande över ett 

samhälle och dess population som t.ex. välfärd och normer. Woodhead menar att 

dessa två typer av makt ständigt interagerar med varandra och kan ge upphov till 

olika strategier att förstärka eller utmana maktstrukturer och maktordningar i ett 
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samhälle. Genom dynamiken mellan helig och sekulär makt menar Woodhead att 

det inom samtliga sekulära sammanhang kommer att finnas en könsmaktsordning 

som religion existerar i relation till. Religiösa grupper och sociala grupper inom 

dem kan befinna sig i olika förhållanden i relation till sekulära könsmaktsstruk-

turer menar Woodhead. Sedan finns det olika motiv som religiösa grupper kan ha 

för att söka förstärka eller utmana de sekulära normativa maktförhållanden som 

påverkar gruppen. Woodhead ställer upp dessa två aspekter i ett fyrfältsdiagram 

som presenteras nedan i figur 1.  

 

På den vertikala axeln representeras religiösa gruppers förhållande till sekulära 

genusordningar. Axeln går från ’mainstream’ till ’marginell’ där religiösa grupper 

som är mainstream har en könsmaktsordning som är förenlig med det sekulära 

samhällets könsmaktsordning. Religiösa grupper som har normativa könssepare-

rade maktstrukturer är alltså förenliga med sekulära samhällens segregerade 

könsmaktsstrukturer, och är därför mainstream. Woodhead hävdar då att en reli-

giös grupps makt- och genusstrukturer lätt kan bli socialt accepterade av sekulära 

institutioner och den majoritet som gynnas av ordningen (oftast män). Marginella 

religiösa grupper är i kontrast sådana som har en könsmaktsordning som är avvi-

kande från det sekulära samhällets strukturer som de befinner sig i. Sådana grup-

per kan behandlas som socialt motstridiga eller avvikande av de som ingår i eller 

accepterar den normativa könsmaktsordningen. Exempelvis kan en minoritets-

grupp som inte representerar eller accepterar normativa könsseparerade maktför-

hållanden anses ingå i en marginell situation. På den horisontella axeln represente-

ras religiösa gruppers motiv gentemot normativa könsmaktsordningar som går 

från ’bekräftande’ till ’utmanande’. Denna axel representerar mer vilken inställ-

ning en religiös grupp har gentemot segregerade könsmaktsstrukturer. Bekräf-

tande religiösa grupper söker att aktivt legitimera och förstärka dominerande och 

normativa sekulära könsmaktsordningar medan utmanande religiösa grupper sö-

ker som begreppet indikerar att utmana, avfärda eller ändra på sådana förhållan-

den. Exempelvis kan bekräftande religiösa grupper förespråka en lära eller tradit-

ioner som förstärker ojämlikhet eller exkludering av redan marginaliserade grup-

per i det sekulära samhället, medan utmanande religiösa grupper söker att aktivt 

utmana förhållanden som skapar ojämlikhet och söker efter en förändring i nor-

mativa ojämlika könsmaktsstrukturer. Figuren som Woodhead ställer upp skapar i 

sin tur fyra olika strategier som religiösa grupper kan anamma i relation till kön-

separerade maktstrukturer – konsoliderande religion, taktisk religion, sökande 

religion och motkulturell religion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1: Religion i relation till könsseparerade maktstrukturer (Woodhead, 2012). 
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Den första strategin, konsoliderande religion, skapas av ett mainstream-

förhållande och ett bekräftande motiv. Woodhead (2012) argumenterar för att det i 

hierarkiska mansdominerade samhällen ofta finns en monoteistisk religion som 

bekräftar och sakraliserar manlig makt i ett konsoliderande förhållande med det 

sekulära samhällets genusordning. Traditionella könsroller anses vara viktiga och 

ämnas förstärkas inom den religiösa gruppen. Detta har för många religiösa grup-

per blivit särskilt vanligt det senaste årtiondet i samband med sekulära samhällens 

ökade acceptans för ett könsjämställt samhälle. Inom många abrahamitiska relig-

ioner har t.ex. strategier anammats för att konsolidera en identitet som försvarar 

traditionella roller för kvinnor respektive män som förespråkar manligt ledarskap 

och kvinnligt ansvar över hemliv. Woodhead lyfter däremot att traditionella köns-

roller och värderingar tenderar att förespråkas av både män och kvinnor inom en 

och samma religiösa gemenskap. Det innebär att det är vanligt inom en och 

samma religiösa grupp att dela inställning kring bevarandet och försvarandet av 

traditionella könsroller.  

 

I kontrast finns det motstånd mot ovannämnda hierarkiska mansdominerade makt-

strukturer, bägge i religiösa och sekulära sammanhang, av individer och grupper 

som blir marginaliserade av sådana strukturer. Woodhead (2012) kallar grupper 

med sådan inställning för motkulturell religion, vilket är en kombination av ett 

marginellt förhållande med utmanande motiv. En motkulturell religion skulle 

kunna söka ändra på ojämlika maktordningar och använda sig av helig religiös 

makt för att nå en jämställd maktordning mellan kvinnor och män. Ett exempel på 

motkulturell religion är dianiska rörelser som hyllar en gudomlig inneboende fe-

mininitet för att främja kvinnors egenmakt i stället för att definieras av manliga 

definitioner av kvinnlighet. Gemensamt för motkulturella religioner är en helig 

makt eller tro som avviker från de dominanta ’världsreligionerna’ och oftast hand-

lar det om nyreligiösa rörelser.  

 

Den tredje strategin, taktisk religion, är en kombination av ett mainstream förhål-

lande och ett utmanande motiv som ofta synliggörs bland marginaliserade grupper 

inom religioner. Unikt för taktisk religion är att det existerar i en ojämlik makt-

ordning inom en religion och accepterar rådande strukturer för att taktiskt kunna 

skapa möjligheter och rum för de som exkluderas eller missgynnas. Ett starkt 

motstånd mot religionen som ofta består av, samt förstärker, ojämlika maktstruk-

turer, skulle innebära ett motstånd mot religionen i sig menar Woodhead (2012), 

som i sin tur ingår i ett större system i relation till sekulär och helig makt. Den 

taktiska religionen söker därför i stället, i form av strategiska samt taktiska samtal 

och mobiliseringsstrategier, att skapa större möjligheter och större religiöst rum 

för gruppen som påverkas negativt av de ojämlika maktstrukturerna. Exempelvis 

kan kvinnor inom kristendomen vara en marginaliserad grupp som anammar stra-

tegier för att skapa nya möjligheter med hjälp av religionens heliga makt. Ef-

tersom det i grunden handlar om samma religion, kristendomen, söker inte taktisk 

religion att ersätta religionens maktordning, vilket skulle innebära en konflikt med 

den heliga makten (Gud och den kristna läran) samt de maktordningarna som exi-

sterar i relation till religionen. Ozorak (enligt Woodhead 2012) skriver exempelvis 

att kristna kvinnor inte använder kyrkan för samma syften och mål som män. Me-

dan män ofta söker ledarskapsroller, ekonomisk vinning och socialt kapital, söker 

kvinnor ofta personliga och emotionella fördelar som kommer från sociala aktivi-
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teter, praktiker och riter i kyrkan. Genom att den marginaliserade gruppen av 

kvinnor definierar deras egen religiösa praktik som kanske inte erbjuds av män, 

kan det aktiva arbetet för att etablera de rum som kvinnorna söker, definieras som 

strategier för att skapa personlig och andlig kristen utveckling. Strategin må vara 

utmanande i sitt motiv, men sker fortfarande i ett mainstream förhållande till kris-

tendomen och dominerande kristna traditioner.  

 

Slutligen finns sökande religion, en marginell religion med bekräftande motiv, 

som Woodhead (2012) definierar som mer individualistisk och en strategi för per-

sonlig utveckling inom ett könsseparerat maktsystem. Sökande religion är i ett 

marginellt förhållande i relation till det sekulära samhällets könsmaktsstrukturer 

eftersom helig makt används för att stärka individens makt snarare än en hel 

grupps makt. På många vis är sökande religion lik motkulturell religion, då sö-

kande religiösa grupper ofta avviker från de största och mest dominanta religion-

erna. Däremot skiljer de sig genom att sökande religion betonar andlig utveckling 

och därmed personlig tillgång till den makt en individ kan få, till skillnad från 

motkulturell religion som söker att aktivt ändra på den normativa könsordningen.  

 

Sammanfattningsvis definierar Woodhead dessa fyra olika ’religioner’, som också 

definieras som fyra olika strategier, och ger en bild av hur olika grupper kan söka 

att bekräfta särskilda maktintressen och vilka eventuella möjligheter och motstånd 

de kan komma att möta. Woodhead utgår i sin artikel från ett västerländskt per-

spektiv och hävdar att det genom religioners samexistens i ett sekulärt samhälle 

förmodligen kommer finnas normativa könsseparerade maktsystem i sekulära 

sammanhang som återspeglas i religiösa sammanhang. Det som då eventuellt le-

der till de fyra strategierna är hur olika individer och grupper inom en religion tar 

ställning för eller mot sådana strukturer, vilket kan ge upphov till förstärkande 

eller utmanande idéer, motiv och strategier (Woodhead 2012).  

2.2. Arbetsmodell 

Den första fasen i analysen kommer att ske med hjälp av en kvalitativ innehållsa-

nalys för att extrahera det material som senare kommer att analyseras enligt 

Woodheads (2012) teori. Detta kommer att ske genom att transkribera verbala 

uttryck samt återberätta händelser från dokumentärfilmen i form av meningsbä-

rande enheter, som representerar verbala respektive fysiska ställningstaganden 

gentemot exkludering och inkludering. Dessa meningsbärande enheter kommer att 

kodas enligt innehållsanalysens modell för att kunna analyseras enligt Woodheads 

teori. De meningsbärande enheterna kommer att kondenseras till kortare segment 

av text och även då bli översatta till svenska, för att på ett smidigt sätt kunna iden-

tifiera koder, kategorier och teman som representerar den ursprungliga identifie-

rade enheten.  

 

I den andra fasen kommer ovanstående resultat analyseras enligt Woodheads 

(2012) modell genom att försöka definiera de identifierade ställningstagandena 

som taktisk, motkulturell, konsoliderande eller sökande religion. Detta kommer att 

ske genom att tolka vilka förhållanden respektive motiv gentemot normativa 

könsmaktsordningar som kan skildras i de ställningstaganden som identifieras. I 

sin tur kommer dessa resultat diskuteras för att förstå hur kvinnor och mäns ställ-



 14 

ningstaganden i filmen förespråkar för inkludering eller exkludering av kvinnor. 

Därtill kommer även resultaten tolkas enligt vilken typ av makt som används i 

dessa ställningstaganden, helig eller sekulär, för att kunna tolka en social grupps 

inställning samt argument mot kvinnors plats i moskén. För att möjliggöra detta 

arbete kommer analysen utgå från nedanstående analysfrågor:  

 

❖ Förekommer det hänvisningar eller uttryck för vilket förhållande de soci-

ala grupperna som skildras i dokumentärfilmen har i relation till normativa 

könsmaktsordningar?  

❖ Förekommer det uttryck för bekräftande eller utmanande motiv gentemot 

normativa könsmaktsordningar?  

❖ Förekommer det hänvisningar till helig eller sekulär makt i de ställnings-

taganden som identifierats för kvinnors inkludering respektive exkludering 

i moskén?  

 

Den kommande analysen kommer att utgå från dessa frågor för att synliggöra de 

verbala och fysiska ställningstaganden som de ursprungliga frågeställningarna i 

1.2 söker att identifiera. Genom att söka efter uttryck för hur de sociala grupperna 

i dokumentärfilmen (kvinnor och män) står i relation till, samt söker att utmana 

eller förstärka normativa könsmaktsordningar, kommer även en tolkning baserat 

på Woodheads (2012) modell möjliggöras som kräver en förståelse för vilka mo-

tiv och förhållanden som finns för respektive social grupp i relation till köns-

maktsordningar inom den sekulära samt religiösa sektorn som de ingår i.  
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Kapitel 3 Metod 

Nedan presenteras studiens metod samt de urval som studien begränsat sig till. 

Studien anammar en kvalitativ innehållsanalys med en abduktiv ansats. Med ab-

duktion avses en växling mellan deduktion och induktion, där man skiftar mellan 

att utgå från teori och resultat. I studiens startskede var arbetet av deduktiv karak-

tär då Woodheads (2012) teori styrde studiens inriktning till att undersöka relat-

ionen mellan religion och kön. I en deduktiv ansats är det däremot teorin som styr 

undersökningen och frågeställningarna som ofta leder till en hypotesprövning. 

Medan Woodheads modell har varit framträdande i studiens startskede har inte 

metoden och analysen utgått från denna teori, utan används vid ett senare skede. 

Innan det att Woodheads teori tillämpats har materialet till denna studie med hjälp 

av en kvalitativ innehållsanalys undersökts, som har lett till en empiri som senare 

tolkats med hjälp av Woodheads modell. Detta talar delvis för en induktiv forsk-

ningsansats där empiri blir utgångspunkten för en undersökning som vid ett senare 

stadie kopplas och härleds till teorier. Ett växlingsarbete mellan dessa två forsk-

ningsansatser kallas för abduktion, där en utgångspunkt från bägge teori respek-

tive empiri minskar de begränsningar som kan följa med respektive ansats (Bry-

man 2018).  

3.1. Kvalitativ innehållsanalys  

En kvalitativ innehållsanalys är en systematisk metod som genom organisering 

och ordning av data kan urskilja teman och bakomliggande idéer i en text. Det är 

en mycket populär metod inom samhällsvetenskapen då den skapar stora möjlig-

heter för analys av olika samhällsfenomen. Analysen utgår från att man kategori-

serar material genom kodning, utifrån ett antal på förhand bestämda premisser, 

vilket leder till en systematisk detaljerad överblick av ett större material. En text 

är inom denna metod inte begränsad till dess skriftliga form och material som t.ex. 

visuellt eller auditivt betraktas också som en text (Badzinski et.al. 2021). Denna 

metod ger goda förutsättningar för att uppnå studiens frågeställningar och anses 

därför lämplig för syftet.  

 

I analys av en dokumentärfilm blir ett par aspekter viktiga att adressera. Först och 

främst finns risken att sociala situationer som dokumenteras är påverkade av ka-

meranärvaro. Detta menar Badzinski et.al. (2021) är oundvikligt men även något 

som studier visat blir försumbart efter en längre period av kameranärvaro, då de 

medverkande parterna blir alltmer bekanta och bekväma med kameran. Detta kan 

vara aktuellt för dokumentärfilmen som följer MPAC under en längre period och 

där kampanjen hade genomförts oavsett om det dokumenterades till en film eller 

inte. Dessutom blir det av stor vikt att se materialet som representationer av olika 

typer av interaktion, där flera aktörer och deras handlingar sinsemellan represente-

ras. Detta är särskilt viktigt i detta fall som studerar olika ställningstaganden under 

möten som har konfronterande karaktär, vilket innebär att fysisk interaktion mel-
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lan aktörer behöver tolkas på något sätt. Här har jag tagit inspiration från metoden 

Videography som är en ´tolkande metod´ med rötter i hermeneutiska forsknings-

traditioner. Inom videography anser man att handlingar är guidade av aktörens 

avsikt bakom handlingen vilket måste tolkas och förstås av den som mottar eller 

observerar handlingen. För att metodologiskt kunna utvärdera dessa handlingar i 

sin tur måste forskaren dela denna tolkning med den ursprungliga mottagaren och 

kunna tydliggöra varför man når denna förståelse (Badzinski et.al. 2021). För att 

uppnå detta fokuserar denna studie på två typer av material: manifest material och 

latent material.  

 

Manifest material är sådant som är uppenbart uttryckt i text eller kan transkriberas 

från ljud. Det är formuleringar som explicit och synligt uttrycker något och består 

här av de verbala uttryck från filmen som kommer att kodas. Latent material i sin 

tur, karaktäriseras av sådant som inte uttrycks direkt eller uppenbart i en text utan 

snarare behöver tolkas (Graneheim & Lundman 2004). För att öka tillförlitlighet-

en till materialet och säkerställa att jag som observatör delar samma tolkning som 

de som ursprungligen mottar handlingen, kommer fysiska handlingar och uttryck 

definieras som en komplettering eller en förlängning av verbala uttryck. Detta 

innebär att i analysen av latent material, kommer endast de handlingar som utförs 

i relation till ett verbalt ställningstagande granskas och kodas, då detta kan antas 

vara ett typ av ställningstagande för eller mot kvinnors närvaro i moskén. Det är 

inte nödvändigt för ett ställningstagande att vara verbalt; Tvärtom kan fysiskt 

språk och handlingar säga mycket om en åsikt eller visa starka ställningstaganden. 

Det är just av denna anledning som det latenta materialet är av intresse, och dess 

begränsning till det manifesta materialet, där fysiska uttryck studeras i samband 

med verbala uttryck, möjliggör en analys som inte påverkas av subjektiva förför-

ståelser och tolkningar av vad en handling skulle kunna betyda. 

3.2. Analysens genomförande   

I enlighet med innehållsanalysens metodsprocess granskades materialet först utan 

att notera eller tolka några utsagor (Watt Boolsen 2007). Därefter granskades fil-

men återupprepade gånger och sådant som visar uttryck för verbala respektive 

fysiska ställningstaganden noterades. I den första fasen av kodningen dokumente-

rades alla meningsbärande enheter av det manifesta materialet från filmen. Detta 

innebär att alla verbala uttryck från filmen som representerade ett ställningsta-

gande angående kvinnors plats i moskén transkriberades till skriftlig form på eng-

elska. Dessa verbala uttryck identifierades i de sammanhang som följde MPACs 

kampanj samt i övriga scener där programledaren sökte röster från andra kvinnor 

och män i Londons moskéer. Därefter påbörjades dokumentationen av det latenta 

materialet. Eftersom studien söker svara på ställningstaganden gentemot kvinnors 

inkludering respektive exkludering, begränsades det latenta materialet till de sce-

ner där MPACs medlemmar mötte moskéerna de sökte konfrontera, då dessa om-

fattades av de begränsningar av en relation till ett verbalt ställningstagande. Detta 

material har dokumenterats genom återberättande av handlingarna som förekom-

mer i möten mellan MPAC och moskéer (se Figur 2). Denna fas genererade en 

stor mängd data som skulle tolkas, kodas och kategoriseras, därför kondenserades 

de långa fraserna och meningar samt översattes till svenska för ökad tydlighet. 

Utifrån de nya kondenserade enheterna identifierades sedan koder som represente-
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rade de ställningstaganden som ursprungligen extraherats. Dessa resultat placera-

des in i en matris och identifierades slutligen enligt de kategorier och teman som 

initialt identifierats: inkludering, exkludering samt verbalt respektive fysiskt ställ-

ningstagande. Eftersom de fysiska uttrycken karaktäriseras av en interaktion mel-

lan två parter kodades de dessutom enligt olika färger, orange och blå, för att hålla 

isär dessa. Denna process exemplifieras nedan i figur 2. Kodningen utfördes ett 

flertal gånger för att säkerställa att de både är lämpliga och representativa av det 

som ställningstagandet uttrycker.   

 

 

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet  

Kod Kategori  Tema  

“I think it is not right 

[att män exkluderar 

kvinnor], because 

you know, educating 

knowledge is our 

equal right, Allah 

doesn’t say the 

knowledge is only for 

men. It is equal right 

for women and men 

both.” (Tid)  

 

 

Religiös kunskap är 

en rättighet och Gud 

begränsar inte reli-

giös kunskap till 

män. Kvinnor och 

män har samma 

rättigheter.  

 

Religiösa 

rättigheter  

+ 

Religiös 

kunskap  

 

 

Inkludering 

av kvinnor  

 

Verbalt ställnings-

taganden 

[MPAC blir nekade 

tillträde i moskéns 

huvudentré och för-

söker att komma in 

från en annan in-

gång]. I dörren möts 

de av moskéns ordfö-

rande som står i 

vägen och fysiskt 

blockar dörren. Ord-

förande säger ”Go 

home, go home, 

please go home.”. 

Ordförande fortsätter 

med att säga ”No, 

no. No place for 

women, please no.” 

samtidigt som han 

vinkar bort kvin-

norna med sin hand. 

(tid) 

MPAC söker att 

fysiskt konfrontera 

moskéns exkludering 

av kvinnor genom 

närvaro och försök 

att komma in trots 

vetskap om att det är 

’förbjudet’ enligt 

moskén. Moskéns 

ordförande visar 

fysiskt motstånd 

genom att kroppsligt 

blockera vägen samt 

vifta bort kvinnorna 

med sin hand.     

Konfrontation  

Trotsande  

Kroppsligt 

blockerande  

  

 

Inkludering 

av kvinnor  

Exkludering 

av kvinnor  

Fysiskt ställnings-

tagande  

Fysiskt ställnings-

tagande   

 

Figur 2: Exempel på kodning av manifest och latent material (Watt Boolsen 2017: 

Baszinski et.al. 2021).  

3.3. Validitet  

För en uppnå validitet finns ett antal kriterier som en undersökning bör söka möta. 

Validitet avser främst huruvida en undersöknings urvalsprocesser och slutsatser är 
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genererade från relevanta och tillförlitliga grunder. Bryman (2018) talar om två 

typer av validitet, extern respektive intern validitet. Intern validitet söker efter 

relevans i slutsatser om två eller fler studerade variabler, och mäter hållbarheten i 

förhållanden och kausala samband. Vid stark intern validitet är kausala samband 

pålitliga och en slutsats om att exempelvis x leder till y kan bekräftas som giltig 

och oberoende av andra eventuella samband som inte är redovisade.  

För att uppnå intern validitet i denna uppsats med en innehållsanalys av en film, 

har materialets avgränsats för att i bästa mån kunna analysera samband mellan 

verbala respektive fysiska ställningstaganden. Genom att begränsa fysiska uttryck 

och ställningstaganden till verbala uttryck av liknande karaktär, kan studien för-

säkra sig om att dessa är beroende av varandra och är logiska att dra kausala sam-

band mellan. Extern validitet i sin tur är en form av tillförlitlighet till slutsatsens 

resultat samt generell överförbarhet. Med god extern validitet kan man generali-

sera slutsatser och resultat till andra kontexter än den ursprungliga studiens. Ex-

tern validitet kan antas uppnås genom tillämpningen av Woodheads (2012) teori 

där en självständig teori utanför materialets ramar används. Slutsatserna bekräftar 

Woodheads teori, men än mer viktigt säger något om könsmaktsstrukturerna rele-

vanta för materialets kontext, vilket skulle kunna bekräftas av andra teorier om 

maktrelationer, könsmaktssystem och patriarkala strukturer.  

 

Eftersom metodologin till denna uppsats baseras på tolkningar finns det alltid en 

risk för misstolkning, eller att tolkningen färgas av den egna förförståelsen. Helst 

borde en kodning inom innehållsanalysen utföras av fler personer för att försäkra 

sig om att samma kommentarer och observationer noteras. Däremot har detta inte 

varit möjligt inom ramen för denna uppsats. För att undvika detta har som sagt 

materialet observerats och kodas flertalet gånger. Att dokumentären är på eng-

elska anses inte ha påverkat tolkningen av materialet.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

 

4.1. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från innehållsanalysen som kommer att tolkas 

med Woodheads (2012) fyrfältsdiagram i nästa analysrubrik. Koderna som identi-

fierats har i texten nedan markerats med fet och kursiv stil i parentes för tydlighet. 

4.1.1. Ställningstaganden i förmån för kvinnors inkludering  

I detta avsnitt presenteras resultaten från analysen av det manifesta samt latenta 

materialet.  

  4.1.1.1. Verbala ställningstaganden  

Följande koder för verbala ställningstaganden för inkludering identifierades: And-

lig utveckling, religiösa rättigheter, religiös kunskap, gemenskap, socialt liv 

samt tradition/kultur. Vid många uttalanden angående kvinnors inkludering ut-

trycks det att kvinnor har islamiska rättigheter att delta i moskéns aktiviteter samt 

vid bön. En av MPACs medlemmar motiverar deras kampanj med att säga att de 

exkluderande idéerna om att kvinnor inte bör eller får vara i moskén kommer från 

ogiltiga och oresonabla tolkningar och traditioner av islam:  

”This mosque leader [Imam, se 4.1.2.1] to justify women being banned from the mosque 
because of a statement of Umar the second khalif of Islam is not a valid interpretation of 
Islam because the point is, we follow what the prophet says and the prophet said ’do not 
stop the women from entering the mosques´… So the prophet knew that […] maybe there 
would be issues, maybe there would be problems when the women enter the mosque, but he 
said don’t stop them and […] we should follow what the prophet said.” (9.45-10.30). 
(Tradition/kultur + Religiösa rättigheter) 

 

En annan MPAC-medlem uttrycker att islamisk tradition och kultur accepterar 

kvinnors närvaro i moskén och ifrågasätter därmed Balfour Road moskéns exklu-

dering av kvinnor: ”Mecka, Medina and Jersualem, the three most important pla-

ces in Islam, women go to all three. Why can’t they go to a mosque in Ilford?” 

(19.20-20.45). (Tradition/kultur) 

 

Ställningstaganden som dessa förekommer även ofta i samband med uttalanden 

om att kvinnor har lika stor rätt till religiös kunskap och andlig utveckling som 

män, exempelvis:  

”I think it is not right [att män exkluderar kvinnor], because you know educating 
knowledge is our equal right, Allah doesn’t say the knowledge is only for men. It is equal 
right for women and men both.” (33.45-34.40). (Religiös kunskap + religiösa rättigheter) 
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En kvinna berättar om de möjligheter hon fått genom att hennes lokala moské 

tillåter kvinnlig närvaro och uttrycker att det låtit henne komma närmare sin tro 

genom ökad religiös kunskap som hon inte hade kunnat nå hemifrån. På samma 

sätt har hon även lärt sig om kvinnors rättigheter i moskén och att hon har en rät-

tighet att ta del av denna kunskap: 

”People say they’re Muslims, and they read the Quran, Arabic, don’t understand. I am com-
ing here now, and I am getting so much knowledge which I didn’t have. I have two children 
of my own so I’ve been teaching them something that I thought I knew, but I obviously 
didn’t. Everything is very clear in the Quran about your rights.” (33.45-34.40). (Religiös 
kunskap + Andlig utveckling + religiösa rättigheter) 

 

En annan MPAC-medlem uttrycker att de endast önskar tillträde och den rät-

tigheten som de faktiskt har till moskén, och inte att ta över moskén från männen: 

”We are not asking to have the rights to the mosque and take over the mosque, all 

we want to do is come and pray.” (26.00–26.15). (Religiösa rättigheter)  

 

Programledaren Ahmad besöker en kvinna som arbetar i ett kvinnligt fängelse i 

London. Kvinnan definierar sig som en ’islamsk pastor’ och arbetar med att sam-

tala med fångar och erbjuder religiös vägledning. Hon berättar för Ahmad att hon 

har samma islamiska utbildning som en imam men att hon inte blir anställd i mos-

kéer på grund av att hon är kvinna, vilket är anledningen till att hon jobbar på 

fängelset. Samma kvinna berättar att en kvinnlig imam kan guida andra mus-

limska kvinnor till att lära sig dessa islamiska rättigheter som kvinnor har och som 

vissa manliga imamer inte erkänner eller ignorerar. Detta menar hon kan leda till 

större möjligheter för andlig utveckling, religiös kunskap samt gemenskap: 

”Yes, I could lead the women in prayer, I could have educational circles where you teach 
Islam, their roles, their rights, because they can challenge men in that way. At the moment 
women are suffering because they don’t know their Islamic rights. So when women will 
come, inshallah hopefully they do, and they do take active part in the mosque, then the 
mosque will be for the whole of the community.” (13.40-14.25).  (Religiösa rättigheter + 
religiös kunskap + gemenskap + andlig utveckling) 

 

Många kvinnor uttrycker också att de önskar delta i moskéns aktiviteter då det är 

en speciell plats att utforska samt utveckla sin tro och andlighet på. Detta uttrycks 

ofta i samband med att det är givande att göra detta tillsammans med andra som 

delar samma tro, för att ingå i en gemenskap som ökar socialt liv samt är utanför 

det hushållets domän. En kvinna från MPAC uttrycker följande:  

”At the moment she [kvinnor] has been shut off from the whole Muslim community. She 
can only mix with maybe relatives and Muslims that she has met in college. Access to the 
mosque allows her to be involved in her community, but maybe she’s got problems at home 
and she needs a safe haven… she can go the imam, she can get help, she can get religious 
knowledge. It will change her whole life and her whole family life. The whole community 
will benefit.” (23.40-24.10). (Andlig utveckling + religiös kunskap + socialt liv + gemen-
skap) 

 

En annan kvinna från en moské som välkomnar kvinnor uttrycker också att ge-

menskapen är viktig för henne: ”We all come together here [moskén]. It’s good to 

pray together because we can meet each other, talk to each other and socialise.” 

(28.15–28.30). (Gemenskap + socialt liv)  
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4.1.1.2. Fysiska ställningstaganden  

De identifierade koderna som representerar fysiska ställningstaganden för inklu-

dering är följande: konfrontation, variation, upplysning, trotsande och ihärdig-

het. Dessa har identifierats genom att granska och analysera de fysiska uttryck 

som kommer i samband med de verbala ställningstaganden identifierade ovan. 

Observera att dessa resultat är begränsade till de situationer där MPAC konfronte-

rar moskéer och samtidigt framför ett verbalt ställningstagande för inkludering.  

 

MPAC söker att konfrontera de moskéer som förbjuder kvinnlig närvaro genom 

fysisk närvaro på en plats de är medvetna om förbjuder kvinnor, vilket antas ut-

trycka ett ställningstagande. Detta är giltigt för samtliga möten som MPAC har 

med moskéerna som nekar kvinnor tillträde. Vid dessa möten och konfrontationer 

är MPAC förberedda med argument och resonemang som de försöker dela med 

sig till de män som svarar att kvinnorna bör lämna moskén. Många gånger möter 

MPAC motstånd av moskéns medlemmar (se 4.1.2.2.), diskussion uppstår, och 

MPAC söker då att upplysa de om varför de har tagit sig dit och varför kvinnor 

har rätt att vara i moskén (se 4.1.1.1.). Detta anses vara en fysisk handling i det 

avseendet att MPAC fysiskt närvarar och informerar om dessa rättigheter och ar-

gumenterar på platsen trots motstånd. Genom att detta sker i motståndet som 

MPAC möter, då de ofta får höra verbala kommentarer om att de bör lämna om-

gående som t.ex. ”Leave please”, ”Go!” och ”You don’t belong here!”, stannar 

kvinnorna kvar och med olika argument diskuterar, upplyser och informerar män-

nen om syftet med deras närvaro. Detta identifieras i sin tur även som en typ av 

ihärdighet samt trotsande genom att de fysiskt stannar kvar på en plats de blir 

ombedda och tillsagda att lämna återupprepande gånger. Även vid ett första möte 

av verbalt samt fysiskt blockering, söker MPAC en annan ingång till moskén, 

vilket också identifieras som ett typ av trotsande (04.16-07.11: 07.50-08.25: 

09.00-09.45: 11.15-12.40: 19.20-20.45: 23.00-27.10).  

 

Vid ett tillfälle konfronterar MPAC Balfour Road moskén under eftermiddagsbö-

nen. När de blir nekade och ombedda att lämna moskén tar kvinnor med sig mat-

tor och ställer upp en böneplats utomhus, på trottoarkanten på andra sidan gatan 

av moskén, för att utföra sin bön (07.50-08.25). Denna handling antas uttrycka ett 

ställningstagande och har identifierats som ihärdighet samt konfrontation, då det 

visar på att de tydligt söker visa för männen i moskén att de önskar be och att det 

inte finns ett val för de annat än att be på gatan. Ihärdigheten definieras genom att 

MPAC skulle kunna utföra sin bön på en annan plats men väljer att göra det utan-

för moskén för att göra ett ställningstagande i motstånd till att de blir exkluderade 

från moskén. Slutligen identifieras samtliga ställningstaganden som varierande då 

MPAC använder olika typer av fysiska handlingar för att föra fram deras ställ-

ningstaganden.  

4.1.2. Ställningstaganden i motsättning till kvinnors inkludering  

Detta avsnitt redovisar de ställningstaganden som identifierats mot kvinnors in-

kludering. Dessa var inte lika stora i antal som ovanstående tema och förekom 

oftast en gång, därför presenteras de även här kvalitativt med tillhörande exempel.  
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4.1.2.1. Verbala ställningstaganden  

De koder som identifierats för kvinnors exkludering är exklusivitet, tradition, 

samt distraktion. I nästan samtliga verbala uttalanden för kvinnors exkludering 

uttrycks en sorts exklusivitet där moskén definieras som en plats exklusiv för 

män. Exempelvis uttrycks följande av tre olika män under en diskussion i samma 

moské: ”It’s not a womans place”, ”We don’t have the space for women” och ”Do 

you want to mix with the men?” (04.15-07.10) (Exklusivitet). Vid två andra utta-

landen är traditioner ett ledande argument till ställningstagandet av kvinnors ex-

kludering. En man från Balfour Road moskén svarar på en MPAC-medlems fråga 

om huruvida en brittisk moské inte borde vara modern med tanke på att kvinnor i 

det brittiska samhället har samma rättigheter som män. Mannen svarar:  

”No, we have the same God, the same prophet, the same belief, the same Islam, we can do 
everything as we do in Pakistan, we can do the same here. And for these reasons women are 
not allowed in the mosques.” (19.20-20.45). (Exklusivitet + Tradition)  

 

Programledaren Ahmad söker vid en tidpunkt svar från en imam som kan dela 

med sig av ett svar om varför kvinnor exkluderas. Han säger följande: 

”During the time of the prophet women had 100% right to come to the mosque. But during 
the time of the second kalif women had started to come to the mosque all dressed up, 
coming in with make up and causing distraction. The kalif and his companions decided to 
stop them from attending the mosque. This was not just his decision, all his comapnions 
agreed with him. Now if at that time, if women being in the mosque with their finery was a 
problem, the morality of today’s society is much worse. So, if it was forbidden then, it is 
absolutely forbidden today.” (9.45-10.30). (Tradition + Distraktion) 

 

Imamen uttrycker dels att kvinnor har förbjudits tillträde i moskén traditionellt 

och uttrycker därmed en exklusivitet utifrån traditioner, dels att denna exkludering 

beror på att kvinnor förskönar sig och skapar distraktion i moskén genom smink- 

och klädval som stör män i moskén. Detta uttrycker imamen är mer problematiskt 

idag än det var under islams tidiga spridning, vilket antas bero på utvecklingen av 

kosmetika- och modeindustrin och användning. 

4.1.2.2.Fysiska ställningstaganden  

De identifierade koderna som representerar fysiska ställningstaganden för kvin-

nors exkludering är följande: kroppsligt blockerande, diskussion, aggression, 

exklusivitet samt ignorans. Kroppsligt blockerande är något som sker vid nästan 

samtliga möten i moskéer som förbjuder kvinnors närvaro. Många män från mos-

kéer som MPAC möter står fysiskt och blockerar entrédörrar, både i och utanför 

ingångar. Karaktäristiskt för dessa möten är även att i samband med verbala ut-

tryck om att kvinnorna ska lämna platsen, vifta bort kvinnorna med handen 

(04.16-07.11: 09.00-09.45: 11.15-12.40: 19.20-20.45: 22.00-27.10).  

 

I de diskussioner som MPACs medlemmar deltog och sökte att upplysa om sina 

rättigheter, deltog naturligt även många män. Dessa diskussioner karaktäriseras 

av ett antal aggressiva fysiska uttryck. Exempelvis deltog inte många män direkt i 

diskussionerna men samlades runtomkring och med höjd röst återupprepande bad 

kvinnor att lämna platsen. De som deltog i diskussioner pratade många gånger 

med höjd röst (04.16-07.11: 22.00-27.10) och vid ett tillfälle uttryckte en man 

från den oidentifierade moskén i Blackburn att kamerateamet bör lämna platsen i 

samband med hotfullt kroppsspråk med skarpa handgester (25.30–25.35) (Ag-



 23 

gression). I samma möte söker MPAC initialt att dela ut flygblad med information 

om deras närvaro och kampanj. Samtidigt som detta säger kvinnorna högt vad 

flygbladet innehåller och att moskén som de närvarar på bör skapa plats för kvin-

nor. Denna konfrontation sker vid en eftermiddagsbön när många män är på väg 

ut från moskén. Innan diskussioner bryter visas det att samtliga män ignorerar 

kvinnorna genom att antingen titta på de, vifta bort flygbladet i luften och gå i 

väg, eller genom att inte titta på kvinnorna alls (04.15-07.10: 07.50-08.25: 19.20-

20.45: 23.00-27.10). Genom ignorering av en grupp kvinnor som tydligt söker att 

skapa konversation om kvinnors inkludering, antas det att man visar sitt missnöje 

eller motstånd till det som uttrycks av gruppen och anses därför vara ett typ av 

fysiskt ställningstagande mot kvinnors inkludering.  

 

Vid ett tillfälle går Balfour Road moskén med på ett möte med MPAC för att sam-

tala om kvinnors plats. Däremot säger ordförande för moskén att de endast kom-

mer att prata med män. Därför skickar MPAC två manliga medlemmar till mos-

kén som får föra kvinnornas argument. Denna handling kan anses förstärka den 

exklusivitet som identifieras ovan, där endast män är välkomna till moskén, samt 

en typ av ignorans mot kvinnornas åsikter, önskemål och ställningstaganden 

(19.20-20.45).    

4.2. Analys 

Eftersom fysiska ställningstaganden har definierats som en förlängning av verbala 

sådana, kommer de nedan i tolkningen enligt Woodheads (2012) modell analyse-

ras som en helhet för en förståelse för hur exkludering baserat på kön kan upple-

vas och bemötas av påverkade exkluderade grupper. 

4.2.1. Verbala och fysiska ställningstaganden för inkludering  

Resultaten visar att många kvinnor i filmen argumenterar för moskén som en vik-

tig plats där de kan finna gemenskap, socialt liv samt utveckla andlighet och reli-

giös kunskap. Resultaten visar även att många kvinnor uttrycker en medvetenhet 

om religiösa rättigheter inom islam som explicit tillåter kvinnors närvaro och 

deltagande vid moskéns aktiviteter, vilket ofta används som ett argument till 

kvinnors ökade inkludering i moskén. Dessa resultat tyder på att MPAC söker 

tillgång till en institution (moskén) inom en religion och deras ställningstaganden 

verkar präglas av ett mål att uppnå en jämlik plats i moskén.  

 

• Förekommer det uttryck för vilket förhållande kvinnorna från dokumentä-

ren har i relation till normativa könsmaktsordningar?  

 

Utifrån resultaten ovan kan det tolkas som att MPACs kvinnor ingår i en margina-

liserad situation i relation till moskéns mansdominerande maktstruktur som har 

definierat moskén som en plats exklusiv för män. I och med att MPAC endast 

söker jämlik tillgång till de moskéer de exkluderas från, kan det tolkas som att 

ställningstaganden för kvinnors inkludering förespråkar en jämlik könsordning 

snarare än en ersättning av aktuella strukturer. Detta kan stärkas av en MPAC-

medlems uttalande om att de (kvinnor inom MPAC) inte försöker ta över moskén, 

utan endast att få uträtta sina religiösa rättigheter att be i en moské. Detta före-
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språkar en strategi som enligt Woodhead är taktisk, där strukturer söks att utma-

nas utan att ersättas: kvinnorna söker en plats som kan eller bör finnas, men som 

inte finns, vilket kan argumenteras bero på en ojämlik mansdominerad maktord-

ning då det är män från moskén som tagit detta beslut.  

 

• Förekommer det uttryck för bekräftande eller utmanande motiv gentemot 

normativa könsmaktsordningar?  

 

Woodhead (2012) talar om att taktisk religion ofta söker att skapa rum för margi-

naliserade grupper genom samtal och diskussion vilket kan tolkas bekräftas av 

resultaten. MPACs medlemmar uttrycker en rad olika fysiska ställningstaganden 

som har identifierats förespråka för kvinnors inkludering (Konfrontation + Upp-

lysning + Trotsande + Ihärdighet + Variation). Först och främst kan MPACs 

handlingar av att gå till moskéer som förbjuder kvinnlig närvaro i sig tolkas som 

en utmanande strategi med ett utmanande motiv. När MPAC går till dessa mos-

kéer har de med sig argument och motiv till varför de är där, trots att de är med-

vetna om att de kommer bli nekade tillträde. Denna sociala situation kan förstås 

utifrån Woodheads förklaring att taktisk religion ofta tar sig i form av en margina-

liserad grupp. Här har vi en grupp kvinnor, MPAC, som blir en marginaliserad 

grupp på grund av att de nekas tillträde av en grupp män inom en institution som 

tagit det beslutet. Eftersom MPAC har ett tydlig syfte med deras kampanj och 

konfrontationer kan man förstå detta som ett användande av strategier för att ut-

mana normativa maktförhållanden inom religion som ställer män över kvinnor på 

det sättet att männen har makten att definiera kvinnors plats i moskén.  

 

När MPAC i deras kampanj mot ökad inkludering söker tillgång till en etablerad 

religiös institution som moskén, kan det enligt Woodheads (2012) förklaring på 

taktisk religion tolkas som att de ingår i ett mainstream förhållande till de norma-

tiva könsmaktsordningarna som existerar i den kontext de lever i. Eftersom 

MPACs medlemmar vid ett tillfälle söker utföra sin eftermiddagsbön i moskén 

och slutar med att göra det på andra sidan gatan kan man tolka denna sociala situ-

ation som att de inte söker att helt frigöra sig från religionens auktoritet utan öns-

kar att få tillgång till den för att kunna omdefiniera kvinnans plats inom moskén. 

Detta talar för ett taktiskt förhållningssätt där kvinnorna söker att skapa fysiska 

rum och omdefiniera religiösa praktiker. Detta sker dock inom ramarna för islam 

som kan bestå av strukturer och maktordningar som är ojämlika eller mansdomi-

nerande. MPACs strategier sker alltså i relation till dessa ojämlika könsmakts-

strukturer, trots en utmanande inställning mot dessa. Strategier som att samla 

namn och dela ut flygblad visar återigen ett missnöje med exkluderingen och att 

de söker att utmana maktstrukturer som definierar kvinnors plats i moskén.  

 

• Förekommer det hänvisningar till helig eller sekulär makt i de ställnings-

taganden som identifierats för kvinnors inkludering i moskén?  

 

De religiösa rättigheter som kvinnor uttrycks ha, hänvisas ofta till Koranen samt 

hadither, med traditioner av vad profeten Muhammed ska ha förespråkat (Reli-

giösa rättigheter + Tradition/Kultur). Detta kan enligt Woodheads (2012) teori 

om användande av helig respektive sekulär makt, argumenteras vara ett sätt att 

använda helig makt på för att göra ett ställningstagande. Genom att använda sig av 

heliga texter och islamisk lära samt tradition, kan det tolkas som att dessa indivi-
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der utmanar argument och handlingar som förespråkar kvinnors exkludering. An-

vändandet av helig makt kan ses som ett sätt att utmana en institution som exklu-

derar kvinnor och förstärker idéer om könssegregation i samhället genom sin ex-

kludering.  

4.2.2. Verbala och fysiska ställningstaganden för exkludering  

 

• Förekommer det uttryck för vilket förhållande männen från dokumentär-

filmen har i relation till normativa könsmaktsordningar?  

 

Resultaten visar att de män som representerar de moskéer som visas i filmen före-

språkar för en moské utan kvinnlig närvaro. Många män ställer sig mot kvinnors 

inkludering genom att verbalt samt fysiskt motsätta sig MPACs närvaro när de 

besöker moskén. Detta verkar främst grunda sig i traditioner av att kvinnor histo-

riskt inte fått vara i moskén som t.ex. imamen menar går så långt tillbaka som till 

den andra kalifens tid. Enligt Woodheads (2012) teori kan man tolka resultaten 

som ett bekräftande av traditionella könsseparerade strukturer då männen söker att 

bevara moskén som en plats för män (Exklusivitet). Utifrån verbala ställningsta-

ganden som identifierats verkar männen även värdera könsseparerade traditioner 

vilket kan återspegla en könsmaktsstruktur som Woodhead menar finns i sekulära 

sammanhang.  

 

• Förekommer det uttryck för bekräftande eller utmanande motiv gentemot 

normativa könsmaktsordningar?  

• Förekommer det hänvisningar till helig eller sekulär makt i de ställnings-

taganden som identifierats för kvinnors exkludering i moskén?  

 

I relation till Redas (2004) studie verkar det bekräftas att just traditioner om köns-

separerade moskéer är det som driver ställningstaganden och åsikter om exklude-

ring av kvinnor. Genom att männen från moskéerna i filmen relaterar till histo-

riska samt kulturella traditioner kan det argumenteras att de använder sig av helig 

makt som kommer från tidiga muslimska traditioner. Reda skriver att det efter 

profetens Muhammed död började förekomma könsseparationer i moskén vilket 

stämmer överens med imamens uttalande om den andra kalifens beslut att för-

bjuda kvinnors deltagande. Detta kan antas bekräftas av Woodheads (2012) mo-

dell för konsoliderande religion som söker att bevara traditionella roller för kvin-

nor respektive män vilket oftast förespråkar ett manligt ledarskap. En mansdomi-

nerad moské som ingår i ett samhälle vars maktstruktur också kan präglas av 

mansdominerade strukturer talar just för ett försvarande av ojämlika maktstruk-

turer och ett system där män har större möjligheter till maktutövande än kvinnor, 

även när det gäller kvinnors religiösa praktik.  

 

Anledningen till att sökande och motkulturell religion utesluts är på grund av de 

förhållanden som visas i relation till sekulära könsmaktsstrukturer. Medan män-

nen från moskéerna befinner sig i ett mainstream förhållande till dessa och bekräf-

tar samt förstärker dessa förhållanden, befinner sig MPAC också i ett mainstream 

förhållande med normativa sekulära könsmaktsstrukturer trots att de söker att ak-

tivt utmana dessa. MPAC som en taktisk religion söker inte som en motkulturell 

religion att totalt ändra på ojämlika maktordningar utan söker i stället att påverka 
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och förändra på strukturer för ökad jämlikhet. I och med att de använder sig av 

helig makt och befinner sig i samma religiositet som har en könsseparerad köns-

maktsstruktur, anses de vara i ett mainstream förhållande och därmed använda sig 

av taktiska strategier i stället för motkulturella.  

4.3 Slutsatser 

För att svara på studiens syfte har denna undersökning använt sig av en analys i 

två steg: en kvalitativ innehållsanalys samt ett tillämpande av Woodheads (2012) 

teori och fyrfältsdiagram med olika strategier som religiösa grupper kan anamma i 

relation till könsmaktsstrukturer. Nedan sammanfattas resultatens huvuddrag.  

 

 Vilka verbala och fysiska ställningstaganden kan urskiljas i dokumentär-

filmen Women Only Jihad i relation till kvinnors inkludering i moskén?  

 

Enligt den kvalitativa innehållsanalysens kodningsprocess har ett antal koder 

identifierats som representerar verbala och fysiska ställningstaganden i relation till 

kvinnors inkludering i moskén. Dessa har uttryckts av MPACs medlemmar samt 

andra kvinnor i Storbritannien som uttrycker vikten av tillgänglighet av en lokal 

moské. Verbala ställningstaganden för kvinnors inkludering har visats betona 

bland annat kvinnors religiösa rättighet inom islam för tillgång till moskén. 

Många kvinnor uttrycker med hänvisning till helig makt i form av religiösa texter 

(hadither) samt traditioner om profetens Muhammeds uttalanden att kvinnor har 

en lika stor rättighet att delta vid moskéns aktiviteter som män. Kvinnors delta-

gande i moskén uttrycks även vara en viktigt för utveckling av andlighet och reli-

giös kunskap, socialt liv samt gemenskap. De verbala ställningstaganden har ut-

tryckts i reaktion till att kvinnor blivit exkluderade från moskéer. I kontrast har 

flertalet fysiska ställningstaganden identifierats i MPACs kampanj som söker kon-

frontera moskéer som nekar kvinnors närvaro. Vid dessa möten har fysiska ut-

tryck som konfrontation, upplysning och trotsande identifierats som fysiska ställ-

ningstaganden i samband med ihärdighet och variation. Detta innebär att de fy-

siska handlingarna av att konfrontera de moskéer som exkluderar kvinnor genom 

att upplysa och utbilda med hjälp av användande av helig makt, har identifierats 

som fysiska ställningstaganden för kvinnors inkludering.  

 

 

 Vilka verbala och fysiska ställningstaganden kan urskiljas i dokumentär-

filmen Women Only Jihad i relation till kvinnors exkludering i moskén?  

 

De koder som identifierat verbala och fysiska ställningstaganden har varit mindre 

i antal än de ovannämnda koder för kvinnors inkludering. De verbala ställningsta-

ganden som identifierats är exklusivitet, tradition samt distraktion, vilket har lett 

till slutsatsen av att de moskéer som exkluderar kvinnor värderar moskén som en 

plats exklusiv för män. Slutsatsen har även dragits att dessa moskéer verkar vär-

dera traditioner som förespråkar könssegregerade moskéer. Fysiska ställningsta-

ganden har identifierats med koderna kroppsligt blockerande, diskussion, aggress-

ion, exklusivitet samt ignorans. Undersökningen har visat att vid möten med 

MPAC så uttrycks ett antal kroppsliga fenomen som talar för en exklusivitet och 

en moské som är för män, som t.ex. kroppsligt blockerande av kvinnor som försö-
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ker ta sig in i moskén vid eftermiddagsbön samt aggressiva diskussioner vid sam-

tal om varför kvinnor inte bör få tillträde.   

 

 Hur kan man förstå dessa ställningstaganden enligt Woodheads fyrfältsdi-

agram om förhållanden mellan religion, kön och makt?  

Studiens undersökning föreslår att MPAC som en aktivistisk grupp för kvinnors 

ökade inkludering i moskén är en marginaliserad grupp inom brittisk islam som 

ingår i ett religiöst system där män har en överordnad möjlighet till att definiera 

religiösa praktiker. Detta har resulterat i att brittiska moskéers aktiviteter och till-

gång till kvinnor har definierats av män och att kvinnor som önskar tillgång till 

moskén som en utbildande och utvecklande plats har blivit nekade till detta. Uti-

från flertalet kvinnors ställningstaganden för moskén som en viktig plats i deras 

liv kan man förstå MPACs kampanj som en taktisk religion som ställer sig mot 

normativa mansdominerande maktstrukturer. Analysen visar att MPAC taktiskt 

söker att utmana religionens maktstrukturer genom att med varierande strategier 

skapa samtal, diskussion och möten för att skapa rum för kvinnliga röster. Som 

svar möter MPAC ett motstånd från en konsoliderande religion från moskéns sida, 

som söker att bekräfta normativa könsmaktsstrukturer, bevara traditioner, och 

definiera kvinnors plats samt roll i religiösa praktiker. Dessa ställningstaganden 

verkar komma från ett traditionalistiskt tänkande och anses därför vara ett sätt att 

bekräfta sekulära normativa maktpositioner som skapar större möjligheter för 

män.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Denna undersökning har med hjälp av Woodheads (2012) teori lyckats identifiera 

MPACs kampanj samt ställningstaganden kring kvinnors inkludering respektive 

exkludering i brittiska moskéer som sociala grupper med olika mål i relation till 

könsmaktstrukturer.  

5.1. Teoretisk reflektion  

Woodhead (2012) bidrar med en väldigt nyanserad och detaljerad teori vars pre-

misser som analysinstrument fungerat väl för syftet med denna studie. Materialet 

till studien har passat väl med två av strategierna som Woodhead presenterar: tak-

tisk samt konsoliderande religion. Vid fall av sociala situationer som är mång- 

eller flertydiga torde Woodhead även där passa in väl då modellen tar hänsyn till 

flera olika perspektiv och premisser i relation till religion, makt och kön/genus 

som kan bidra med ett utvecklat analysverktyg.  

 

5.2. Metodisk reflektion 

Den kvalitativa innehållsanalysen som metod till studien har fungerat väl som ett 

urvalsverktyg för att ta fasta på delar som kan analyseras. Detta har varit en svår 

process eftersom tolkning av fysiska reaktioner och språk som uttryck i film förli-

tas på observatörens tolkningar. Innehållsanalysen har dock skapat goda möjlig-

heter för de begränsningar som gjorts för att resultatens tillförlitlighet kan ökas. 

Däremot är det svårt att garantera att metoden försäkrar objektivitet på grund av 

t.ex. intressen av könsmaktsrelaterade frågor inom religion, vilket däremot kan 

påverka oberoende av metodologi. 

 

5.3. Empirisk reflektion  

Exkludering av kvinnor i moskén är inte exklusivt för de moskéer som dokumen-

tärfilmen har följt. Bägge Shannahan (2013) samt Lewicki och O’Toole (2017) 

skriver om olika moskéer i södra Storbritannien som nekar kvinnor tillgång till 

moskén. Resultaten av denna studie kan tolkas bekräfta detta fenomen samt de 

åsikter och upplevelser som andra kvinnor uttryckt i tidigare studier. I bägge stu-

dier uttrycks det att brittiska kvinnor önskar större plats samt tydligt visar intresse 

för att moskéer i Storbritannien ska utvecklas till platser där kvinnor inte bara kan 

delta men även vara med och påverka i beslutsomfattande roller. Enligt Lewicki 

och O’Toole kan aktivister använda sig av medborgerliga rättigheter för att ut-

mana strukturer som orsakar marginalisering och utanförskap. Det kan tolkas som 
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att MPACs kampanj gör precis detta genom att de genomför sin aktivism i ett väs-

terländskt samhälle som Storbritannien, som möjliggör politiska ställningstagan-

den utan fördömelse av stat. Det kan även argumenteras att de taktiska strategier-

na i sin tur möjliggörs av att den sociala kontexten är i Storbritannien som har 

religions- samt yttrandefrihet.  

 

Medan det har visats att männens ställningstagande kan definieras komma från ett 

mer traditionalistiskt tänkande, verkar MPACs kvinnors användande av helig 

makt komma från en modern förståelse eller tolkning av tradition. MPACs argu-

ment för kvinnors inkludering kommer från liknande traditioner som männens 

argument för exkludering, nämligen hadither och historiska tolkningar om kvin-

nors deltagande i moskén samt moskéers faktiska välkomnande av kvinnor. Här 

skapas dock en konflikt mellan de två parternas argument och det kan tolkas som 

att MPAC intar en mer modern position som söker att utmana och förändra på 

traditionella könsmaktsstrukturer som segregerar kvinnor och män, som varit ut-

märkande för religiösa likväl som sekulära samhällen i historien (Woodhead 

2012). Däremot är användandet av den heliga makten och hänvisning till tradit-

ioner och kultur ett fält som väcker frågor om tolkningsföreträden. Tar debatten 

slut vid olika tolkningar där andra perspektiv och teorier om t.ex. könsmaktsper-

spektiv blir relevanta, eller finns det något sätt att utvärdera vilket historiskt och 

religiöst material som har tolkningsföreträde? Sedan väcker även den sociala kon-

texten som exkluderingen sker i frågor om politiska ställningstaganden och om 

utanförskap samt exkludering på grund av kön/genus bör utvärderas samt sökas 

motverkas av en större sekulär, eller religiös institution. Dessa reflektioner vill 

jag föra fram som inspiration till eventuella fortsatta studier i samband med en 

betoning på Woodheads teori som extremt lärorik, värdefull och nyansrik.    
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Sammanfattning 

Denna studie har sökt att undersöka en marginaliserad grupp bestående av kvin-

nor, inom islam i Storbritannien, och deras kampanj i att öka moskéers inklusivitet 

av kvinnor. Kampanjen har förts av gruppen MPAC i London där flertalet mos-

kéer förbjudit kvinnors närvaro och visas i dokumentärfilmen Women Only Jihad, 

av produktionsbolaget Crescent Films. Det empiriska materialet har framkallats 

genom en kvalitativ innehållsanalys där utvalda scener från filmen har kodats och 

kategoriserats enligt verbala respektive fysiska ställningstaganden gentemot kvin-

nors inkludering och exkludering i moskén. Dessa resultat har i sin tur tolkats en-

ligt Woodheads (2012) teori om könsmaktsrelationer som bidrar med en modell 

med fyra olika typer av strategier som religiösa grupper kan anamma i relation till 

normativa könsmaktsstrukturer som segregerar kvinnor och män. Resultaten visar 

på att de moskéer som MPAC möter anammar en konsoliderande strategi för att 

förstärka och bevara traditionella roller för män och kvinnor när det kommer till 

moskén. Dessa män önskar bevara moskén som en plats för män och det argumen-

teras att detta har möjliggjorts på grund av en bekräftande relation mellan mans-

dominerande strukturer i det större sekulära samhället och i det religiösa sam-

hället. Det argumenteras för att de mansdominerande maktstrukturerna där män 

kan definiera kvinnors plats i moskén har möjliggjorts på grund av en traditionellt 

mansdominerat struktur i det brittiska samhället utanför moskén. MPACs kampanj 

har i sin tur identifierats som en taktisk religion som söker att utmana och för-

ändra dessa könssegregerade maktstrukturer. MPAC söker att få tillgång till mos-

kén och visar i deras verbala samt fysiska ställningstaganden att de önskar få plats 

men att de inte får detta. MPACs kvinnor argumenterar för att de också enligt 

tradition har rätt till moskéns aktiviteter samt att islam inte tillåter sådan exklude-

ring av kvinnor från moskén som sker. Utifrån Woodheads modell har MPACs 

kampanj som en grupp av marginaliserade kvinnor inom islam definierats som en 

taktisk religion som söker att utmana och förändra könsmaktsstrukturer som miss-

gynnar kvinnor. De söker inte att ta över eller ersätta rådande strukturer, utan sna-

rare ändra dessa genom att få tillgång till större maktmöjligheter och utmanar på 

så vis traditionella könssegregerade maktstrukturer som finns i religiösa och seku-

lära samhällen.  
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