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Abstract 

The religious school of thought that is involved in the control of Saudi Arabia is called 

Wahhabism and is a form of Islam that is usually accused by outsiders of being misogynist. 

This paper will deal with the founder of this alignment of Islam, Muhammad ibn Abd al-

Wahhab, and his view of women in marriage. Another movement which in turn goes to work 

to lift the women's rights is Islamic feminists. Two branches of Islam who belief that Islam is 

the only right path to take for issues surrounding gender and life. In this essay, I will compare 

their respective interpretations of three points which concern the role of women in marriage; 

men's right to polygamy, men's higher status than the woman and the men's right to beat his 

wife. The purpose of this paper is to ask two different interpretations of the same issues, with 

the same verses in the Quran against each other to see how they resemble or differ from each 

other to try to contribute for a greater understanding of the interpretative pluralism in Islam. 

The paper concludes that these two movements are looking at the three points with different 

eyes and in different ways as they are originated from two different contexts and have 

different purposes when their interpreting the verses from the Quran. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

En gång var jag i Uppsalas moské för att besöka en fredagsbön där en man gärna ville berätta 

för mig som ny hur allt gick till. När folk började strömma in i moskén sa han till mig: ”Du 

förstår, det finns lika många tolkningar av islam som det finns muslimer” samtidigt som han 

tittade runt som för att demonstrera hur olika alla klädde sig och såg ut. När jag tittade upp 

och kollade mer noggrant var det mycket riktigt en salig blandning av folk med olika nationell 

bakgrund. Vissa kom klädda i vardagskläder, kanske direkt från jobbet, andra hade en virkad 

typ av mössa på huvudet. Sedan fanns också de som hade en längre klänning, långt skägg och 

en sorts turban på huvudet. Dessa, sa mannen, var de som hade en fundamentalistisk syn på 

islam. Det var en tanke som följde med mig efteråt; vilka var dessa ”fundamentalister”?  

I media, i politiken och i vardagligt tal kan man ibland höra om islam som kvinnofientlig, som 

ett hot mot väst och som våldsbejakande. Ett land som brukar tas upp som exempel är 

Saudiarabien. Mitt intresse för Saudiarabien och dess kvinnosyn väcktes när jag läste 

journalisten Thina Thunanders bok Resa i Sharialand (2010) som är ett reportage om 

kvinnors situation i Saudiarabien. Det framställs som ett land där kvinnan inte får gå runt utan 

sin man,
 1

har sina plikter i hemmet,
 2

 inte har samma rättigheter som sin man till skilsmässa 
3
 

och där kvinnors heltäckande klädsel är i förebyggande syfte mot mäns sexuella lustar.
 4
 

Inriktningen av islam som är med och styr i Saudiarabien kallas wahhabism. Wahhabismen är 

en rörelse som efter vad som sägs verkar vara en kvinnofientlig och fundamentalistisk gren av 

islam men som sällan definieras i vardagligt tal. Min nyfikenhet för denna rörelse och dess 

kvinnosyn gjorde att jag ville ta reda på hur detta motiverades från grunden för att uppnå en 

djupare förståelse. I denna uppsats kommer fokus läggas på grundaren Muhammed Ibn Abd 

al-Wahhhabs wahhabism. En annan rörelse jag tidigare intresserat mig för är islamisk 

feminism, en rörelse som å sin sida vill lyfta kvinnors rättigheter i samhället och den 

muslimska sfären. Två grenar från samma stam som till synes kan uppfattas vara likt två 

ändar på ett snöre men som i denna uppsats ställs mot varandra i ett möte.  

                                                           
1
 Thunander, T. (2010). Resa i Sharialand. Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien. Stockholm: Leopard 

förlag: 13, 34. 
2
 Thunander, 2010: 37.  

3
 Thuannder, 2010: 40-41. 

4
 Thunander, 2010: 25. 



4 
 

Min egen förförståelse inför skrivandet av denna uppsats, förutom det jag tidigare lärt mig, 

präglades främst, som förmodligen hos många andra, av medias bild av det man hör om islam. 

Det vill säga att den i vissa fall framställs som kvinnoförtryckande, våldsbejakande och farlig. 

Detta gjorde att jag ville ta reda på hur det ”egentligen” var inom en av islams mer utsagt 

kontroversiella grenar, samt försöka visa på det jag lärt under min tid på teologiska 

institutionen att religion inte alltid är så statiskt och ensidig utan innefattar oftast en bred 

pluralism. 

Med denna uppsats vill jag bidra med förståelse dels för hur och varför det ser ut som det gör i 

dagens Saudiarabien men också, främst, för att visa på två sidor av det mångsidiga ansikte 

som islam bär. Precis likt det som mannen i moskén ville påvisa för mig så är klädstilen 

liksom tolkningspluralismen stor inom islam. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studien kommer att behandla wahhabismen, utifrån grundaren Muhammed Ibn Abd al-

Wahhab, för att undersöka hur han motiverar kvinnans roll gentemot mannens roll i 

äktenskapet på tre punkter i motvikt mot en islamisk feministisk tolkning. Detta i syfte för att 

visa på och undersöka hur liknande frågor kan tolkas olika inom islam. På så sätt är det tänkt 

att studien ska försöka bidra med en ökad förståelse kring tolkningspluralismen inom islam 

till skillnad från den bilden av islam som ofta framställs i media, politiken och vardagligt tal 

där islam inte alltför sällan framställs som en inriktning.  

Frågeställning: Hur motiverar Muhammed Ibn Abd al-Wahhab kvinnans roll i äktenskapet på 

punkterna om mannens rätt till fyra fruar, mannens rätt att slå sin hustru samt mannens högre 

ställning gentemot kvinnan och hur bemöts detta av en islamisk feministisk tolkning? 

1.3 Metod 

Denna studie lutar sig delvis mot en historisk-kritisk metod och en innehållsanalytisk metod. 

Den historisk-kritiska metoden handlar om att läsa olika beskrivningar av historiska händelser 

som man sedan kritiskt granskar, jämför och därefter drar slutsatser för att försöka få fram en 

helhetsbild av hur och varför det ser ut som det gör. Det kan exempelvis vara att man försöker 

ta fram historik kring Jesus levnadstid eller som i detta fall hur en islamisk rörelse vuxit fram. 

Genom att läsa källor som tar upp just det specifika man vill ta reda på historiken kring 

behöver man få reda på bland annat kontext, ursprung och andra faktorer som kan ha påverkat 

det man vill studera. Utifrån detta jämför man mellan olika källor för att därefter dra slutsatser 

utefter vad litteraturen och källorna beskriver. Genom jämförelse av litteratur blir resultatet en 
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kritisk granskad historik av det specifika man ska studera. Det är även viktigt att vara vaksam 

på författarens utgångspunkter och syften som kan ha färgat berättelsen och litteraturen. 

Några exempel på faktorer som kan påverka är vem författaren riktar sig till, författarens 

bakgrund samt vilka källor hen bygger på. Historia är något som människor själva konstruerar 

och sätter ihop och kan därför se och uppfattas olika beroende var och vem man frågar. 

Metoden syftar till att ta reda på hur det såg ut tidigare för att förstå det som är idag.
5
 I denna 

metod definieras historia som: “History in this fundamental and anthropologically universal 

sense is a culture’s interpretive recollection of the past serving as a means to orient the group 

in the present.” Det vill säga insamling av information av det som hänt tidigare för att förstå 

och kunna orientera sig efter hur det ser ut idag.
6
 

 

Med hjälp av denna metod har jag kunnat placera in både Muhammed Ibn Abd al-Wahhab 

och de islamiska feministernas idéer och tankar i en historisk kontext som gjort det möjligt att 

förstå dessa rörelsers åsikter och utgångspunkter. Jag har även tagit upp kritik kring mina två 

huvudböcker och försökt göra mig medveten om deras utgångspunkter och hur det eventuellt 

kan ha färgat materialet. I denna uppsats har jag använt mig av metoden genom att jag läst 

och jämfört sekundärlitteratur som beskrivit dessa rörelsers framväxt och kontext. I den mån 

jag har haft möjlighet har jag inhämtat litteratur och information så pass brett jag kan med 

olika författare och utgångspunkter. Jag har främst använt av mig av två böcker som grund 

sedan satt övrig litteratur i relation till varandra, vilket har hjälpt mig få fram en kritisk 

granskande bild av, hur och varför dessa rörelsers vuxit fram samt varför deras åsikter och 

tolkningar ser ut som det gör. Uppsatsen är indelad i två historikkapitel, ett för wahhabism 

och ett för islamisk feminism. I båda kapitlen följer avsnitt som syftar till att ge en helhetsbild 

av rörelsernas utgångspunkter för att på så sätt ge en grundläggande historik för de båda 

rörelserna. Detta har hjälpt mig att komma framåt för att kunna ställa tolkningarna mot 

varandra i det sista avsnittet. 

Den historisk-kritiska metoden kommer att kompletteras med en innehållsanalytisk metod. 

Metoden definieras som: “a research technique for making replicable and valid inferences 

from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use”.
7
 I detta arbete har jag 

framförallt använt metoden i mitt avsnitt där jag ställt tolkningarna mot varandra. De olika 

                                                           
5
 Rüpke, J. History i: Engler, S. & Stausberg, M. (2011), The Routledge handbook of research methods in the 

study of religion. Abingdon, Oxon: Routledge,: 286-289. 
6
 Rüpke, 2011: 287. 

7
 Nelson, C. and H. Woods, Jr. R. Content analysis i: Engler S. & Stausberg M. (2011), The Routledge handbook 

of research methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: Routledge,: 110. 
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delarna motiveras av Koranverser som tolkas olika av de båda rörelserna. Jag har då gjort en 

innehållsanalys av Muhammed Ibn Abd al-Wahhab och de islamiska feministernas tolkningar 

och argument. En text har inte alltid bara en mening utan tolkas och uppfattas olika beroende 

på läsarens kontext och utgångspunkter vilket jag syftar till att visa på genom en 

innehållsanalys.
8
  

 

Jag anser att båda dessa metoder kompletterar varandra på ett bra sätt. Detta då jag först gör 

upp en ram med historik och utgångspunkter för de båda rörelserna som jag sedan fyller med 

en innehållsanalys av deras tolkningar och argument vilket först presenteras och sedan 

diskuterar. Mitt syfte handlar om att bidra till en ökad förståelse för tolkningspluralismen 

inom islam och för att förstå hur dessa skiljer sig åt behövs en så heltäckande bild som möjligt 

vilket jag anser dessa två metoder hjälpt mig med. 

 

1.4 Material  

Mitt material består till största del av sekundärlitteratur, det vill säga litteratur av författare 

som i ”andra hand” refererar till primärkällorna som är skrivna av Muhammed Ibn Abd al-

Wahhab eller någon islamisk feminist. Anledningen till att jag främst använt mig av 

sekundärlitteratur är mestadels på grund av att primärlitteraturen är på arabiska vilket är ett 

språk jag inte behärskar. Detta gäller främst Ibn Abd al-Wahhabs verk. Gällande islamisk 

feminism har jag haft svårt att få tag på primärkällor. Detta har dels berott på att språket inte 

alltid varit på engelska eller svenska men även för att de helt enkelt har varit svårtillgängliga. 

Jag har lyckats få tag på en av Fatima Mernissis böcker som jag använt mig av när jag ställt 

tolkningarna mot varandra. Problemet, som jag ser det, med sekundärlitteratur är att jag 

endast får läsa andras tolkningar av primärtexter vilket jag inte kan veta huruvida de har blivit 

färgade eller inte. Det jag kan göra är att försöka göra mig medveten kring om och hur 

sekundärkällorna kan ha färgat primärmaterialet. Då min frågeställning syftar till att ställa två 

olika tolkningar mot varandra i tre olika frågor anser jag att det räcker med sekundärlitteratur. 

Hade frågeställningen exempelvis handlat om hur man tolkar en viss vers hade det eventuellt 

varit än mer nödvändigt att kunna det arabiska språket då jag hade behövt analysera orden på 

originalspråk från Koranen och därefter visat på olika tolkningar av den versen. Utifrån 

frågeställningen och syftet blir denna uppsats mer som ett ”exempel” och en redovisning på 

                                                           
8
 Nelson and Woods, 2011: 112. 
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hur olika tolkningar från två rörelser kan se ut vilket jag anser gör att det räcker med den 

sekundärlitteratur jag har haft till förfogande.  

Som bas för wahhabismkapitlet och kapitlet för islamisk feminism har jag främst använt mig 

av två böcker, övrig litteratur har använts som komplement samt för att jämföra källor. Den 

bok jag till största delen utgått ifrån i wahhabismkapitlet är skriven av Natana DeLong-Bas 

och heter Wahhabi Islam From Revival and Reform to Global Jihad (2004). Hon är själv 

lektor i teologi vid Boston College i USA och i hennes bok framgår det att hon är en populär 

föreläsare i ämnet.
9
 Kritik som har riktats mot DeLongs-Bas bok är att den delvis är 

finansierad av Saudiarabien samt att hon endast använder wahhabitiska källor och inte några 

wahhabitkritiska källor.
10

 
11

Det framgår att andra erkända forskare läst boken och hon är en av 

få författare som har läst de flesta av Muhammad Ibn Abd al-Wahhabs verk. Jag har inte hittat 

en så utförlig bok som redogör för så pass många av Ibn Abd al-Wahhabs verk som Natana 

DeLong-Bas bok på engelska. Hennes historiska genomgång och hennes kapitel om Ibn Abd 

al-Wahhabs syn på kvinnans roll i äktenskapet passar även bra för min frågeställning. 

Dessutom har hon skrivit om wahhabism på Oxford Bibliographies i en artikel med samlad 

forskning om ämnet vilket får ses som en ytterligare kvalitetsgaranti.
12

 

Gällande islamisk feminism har jag främst använt mig av Jonas Svenssons bok Muslimsk 

feminism. Några exempel (1996) som är utgiven av Teologiska Institutionen i Lund. Efter vad 

jag har hittat är hans bok ett av de större verken som skrivits om islamisk feminism inom den 

svenska akademin. Exempel på andra svenska akademiker som skrivit om islamisk feminism 

är lektor Susanne Olsson som skrivit en artikel i ”Invandrare & minoriteter” (Nr.2 april 2007) 

om muslimsk feminism. I artikeln går hon igenom vad den muslimska feminismen står för 

samt översiktligt ett antal ganska vanligt förekommande frågor och verser som brukar tas upp 

och diskuteras av islamiska feminister som Riffat Hassan och Fatima Mernissi.
13

 Olssons 

artikel har jag till viss del använt mig i kapitlet om islamisk feminism. Andra artiklar jag har 

använt mig av är från bland annat Nawal El Sadaawi som likt andra islamiska feminister 

                                                           
9
 http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/ed_advisors.html, hämtad 16/5 2014. 

10
 DeLong-Bas, (2004): viii Preface. Hon skriver att hon fått finansiellt stöd och material för hennes arbete från 

King Abd al-Aziz Foundation for Research and Archives till sitt arbete. Det framgår att fonden har sitt ursprung i 

Riyadh, Saudiarabien. 
11

 DeLong-Bas, N. (2004). Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad. New York: Oxford 

University Press, Inc: 15-17. Anledningen är enligt henne att de wahhabistkritiska källorna är för ”polemiska” 

och skrevs för långt efter hans ”publika år”. 
12

 DeLong-Bas, Natana. Wahhabism, 14 december 2009. 

http://www.oxfordbibliographiesonline.com/display/id/obo-9780195390155-0091. Hämtad 16/5-2014 
13

Olsson, S. (Nr. 2 April 2007). Feminism och islams källor. Invandrare & Minoriteter , ss. 15-18. 

http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/ed_advisors.html
http://www.oxfordbibliographiesonline.com/display/id/obo-9780195390155-0091
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använder en historiografisk metod för att omtolka det som står i Koranen. Hon går bland 

annat igenom hur kvinnorna hade det innan islams tid samt en genomgång av profeten 

Muhammeds fruar som hon anser är viktiga förebilder för muslimska kvinnor.
14

  

Om vi återgår till Svensson är han idag docent vid Linnéuniversitetet och har genom åren 

publicerat ett antal böcker som behandlat frågor kring islam, könsfrågor och nytolkning.
15

 

Han går i boken igenom kontexten och historiken bakom den muslimska feminismen samt går 

igenom ett antal kända muslimska feminister, deras idéer och deras nytolkningar. Jag har inte 

funnit någon explicit kritik mot boken men den kritik man kan rikta mot hans bok är att 

urvalet av muslimska feminister inte motiveras i boken. Detta gör att man som läsare inte får 

en uppfattning om dels varför han gjort de val han har gjort men också vilka andra val som 

finns och som han har uteslutit. De urval som jag har gjort av islamiska feminister motiveras 

dels av att de bemöter någon eller några av de tre frågorna som jag har valt ut samt att de 

skiljer sig åt i tolkningarna av dessa frågor vilket sammanfaller med mitt syfte att visa på 

tolkningspluralismen inom islam. 

I avsnitt 4.1 använder jag mig av en primärkälla som är Fatimas Mernissis bok The veil and 

the male elite (1992) som ett exempel på en tolkning av frågan om mannens rätt till att slå sin 

hustru. Mernissi är en islamisk feminist och sociolog från Marocko som bland annat gjort sig 

känd för att använda sig av historiografiska metoder när hon gör tolkningar, vilket kommer 

visas längre fram.  

När jag citerat koranverser är de hämtade från Mohammed Knut Bernströms översättning från 

2002. På vissa ställen har jag med K.V. Zettersténs översättning från 1917 för att visa på 

skillnader i svenska tolkningar av Koranen. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter och definitioner  

Jan Hjärpe tar i sin bok 99 frågor om islam (2004) upp två olika feministgrupper inom islam. 

Den första gruppen säger han står för en ”profan feminism”; där ser man förtrycket mot 

kvinnor som något som speglar resten av samhället där de sociala och ekonomiska 

strukturerna har en stor roll. ”Om de ändras, kommer religionen (och dess tolkning) att följa 

efter.”  Det vill säga att en förändring av de rådande strukturerna i samhället behövs för att 

religionen ska kunna förändras. Den andra gruppen håller förmodligen med den första 

gruppen om att detta är ett strukturellt samhällsproblem men som enligt dem bäst löses genom 

                                                           
14

 Saadawi, N. E.”Woman and Islam”. Special Issue Women and Islam 5, num 2 (1982): 194-198. 
15

 http://lnu.se/personal/jonas.svensson. Hämtad 16/5-2014. 

http://lnu.se/personal/jonas.svensson
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förändring inom islam. Detta sker genom omtolkning av Koranen, Sunnan och de islamska 

traditionerna.
16

 Det är den gruppen som jag valt att fokusera på. Att benämna islamisk 

feminism som en rörelse är dock inte helt oproblematiskt eftersom det är en väldigt heterogen 

rörelse med långt ifrån ett gemensamt synsätt och motiveringen till att jag väljer att skriva 

”islamisk feminism” bör tydliggöras ytterligare.   

Definitionen av ”islamisk feminism” utgår från Svenssons bok och blir som följer: 

Utgångspunkten för islamiska feminister är att de genom nytolkning ”argumenterar för lika 

rättigheter för muslimska män och kvinnor på alla plan, socialt, ekonomiskt, religiöst och 

politiskt”. Med feminism avser jag ingen vetenskaplig teori utan att de islamiska feministerna 

”grundar sina idéer och krav på, samt legitimerar sin verksamhet med hjälp av en islamsk 

religiös tradition, närmare bestämt Koranen, Sunnan och den islamska historien och 

historieskrivningen”.
17

 

I definitionen finns en viktig åtskillnad som kommer att göra sig än mer tydlig i kapitlet om 

islamisk feminism. Det finns en grupp som i denna uppsats innefattar Riffat Hassan och 

Sisters in Islam som främst nytolkar utifrån Koranen och Sunnan, dessa anser jag att man 

skulle kunna kalla för islamiska feministteologer. Fatima Mernissi utgår istället från en 

historiografisk metod för att legitimera sin ståndpunkt. Eftersom denna rörelse innefattar fler 

än bara en nytolkningsform har jag varit noga med att skriva ut deras namn och inte beskriva 

detta som en rörelse med en gemensam åsikt. Ibn Abd al-Wahhabs tolkning kommer alltså 

ställas mot några olika islamiska feministers tolkningar och inte mot en hel rörelse. 

Med rörelse menar jag, utifrån nationalencyklopedins definition: ”Organisation av personer 

som kämpar för ett gemensamt mål”.
18

 Detta kommer att tydliggöras för läsaren längre fram.  

När jag i det islamiska feministavsnittet pratar om ”modernistiska” och ”traditionella” rörelser 

och tolkningar finns det en viktig skillnad. Skiljaktigheterna har jag tagit från Svenssons bok. 

Under 900-talet e.v.t bestämde man sig att de fick vara slut med insamling av fler ahadith
19

 

för att man tyckte sig kommit fram till en fullständig uppsamling och en ”färdig” islam. 

20
Inom den traditionella tolkningen har man sedan hållit fast vid att man ska gå tillbaka till de 

ahadith som finns tillängliga för att få svar på frågor, detta kallas för taqlid. Detta var något 

                                                           
16

 Hjärpe, J. (2004). 99 frågor om islam och något färre svar. Stockholm: Leopard förlag. 64-65. 
17

 Svensson, J. (1996). Muslimsk feminism. Några exempel. Lund: Teologiska Institutionen i Lund: 8-9. 
18

 rörelse. http://www.ne.se/sve/rörelse, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-07-16. 
19

 Ordanmärkning: På arabiska är ahadtih plural av hadith. 
20

 Svensson, 1996: 18. 
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som den modernistiska islah-rörelsen kritiserade och menade på att man måste väga in hur det 

ser ut idag till tolkningarna och inte bara utgå från det som tidigare har fastställts. För 

modernisterna är källorna desamma men man lägger in dimensionen av att det ska vara 

aktuellt för samhället.
21

 Det som helt enkelt definierar en islamisk modernistisk rörelse är att 

den uppkommit under den muslimska reformationstiden, det vill säga under 1800-talet e.v.t, 

att den har kopplingar till islah-rörelsen och att de tolkar för att de ska passa dagens samhälle. 

Detta kommer tydliggöras mer i det islamiska feministkapitlet.  

Då wahhabism är ett svårdefinierat begrepp då den förmodligen ser annorlunda ut idag 

jämfört med hur den såg ut från ”början” har jag valt att definiera wahhabism utifrån den 

wahhabitiska läran som grundaren Muhammed Ibn Abd al-Wahhab förmedlade.
22

 En bild av 

hur den kan ha förändrats samt hur wahhabismen yttrar sig i dagens Saudiarabien presenteras 

i avsnitt 2.3.  

1.6 Avgränsning 

Uppsatsens syfte är att visa på två olika rörelsers tolkningar av kvinnans roll i äktenskapet. 

Kvinnans roll i äktenskapet avgränsas till tre delar; mannens ställning gentemot kvinnan, 

mannens rätt till att slå sin hustru och mannens rätt till fyra fruar. Dessa tre delar är några av 

de ”klassiska” frågor man diskuterat inom islam. Anledningen till att jag valde ut dessa var 

för att det dels finns tydliga Koranverser kring dessa punkter vilka kan diskuteras, dels för att 

det är frågor som jag personligen har intresse av att undersöka närmare samt att det är delar 

som både islamiska feminister valt ut och Ibn Abd al-Wahhab bemött och diskuterat i sina 

texter då det just är hyfsat ”klassiska” frågor. Dessa frågor, ska sägas, bygger inte endast på 

Koranen utan har ett större spektra med Sunnan och ahadith. Därefter följer även många 

kommentarer och diskussioner från olika rättslärda. Jag har dock endast valt att fokusera på de 

Koranverser som tar upp dessa punkter. Detta dels för att det skulle krävas väldigt mycket 

arbete att gå igenom Koranen, Sunnan, ahadith och kommentarer men även för att Koranen är 

den källa som står högst inom islam vilket jag anser göra det legitimt att i denna uppsats nöja 

sig med den. Avgränsning för wahhabism blir Muhammed Ibn Abd al-Wahhabs tolkningar 

utifrån DeLong-Bas bok och avgränsningen för islamisk feminism är några utvalda islamiska 

feminister som diskuterat dessa frågor. I avsnittet om Ibn Abd al-Wahhabs syn på kvinnan tas 

                                                           
21

 Svensson, 1996: 73-74. 
22

 Kommentar: Detta är mycket svårt att veta och det behövs en större plattform för att redogöra för hur dagens 

wahhabism skiljer sig åt från Ibn Abd al-Wahhabs wahhabism, hur den utvecklats samt hur wahhabism yttrar sig 

i dagens Saudiarabien. Dock är detta min uppfattning efter vad jag har läst. Detta får helt enkelt ses som ett 

vidare ämne att utforska. 
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det även upp om sex i äktenskapet, detta är för att det hör ihop med hans argumentation och 

resonemang kring kvinnans roll i äktenskapet. 

Avsnittet som behandlar wahhabismen i nuvarande Saudiarabien är egentligen ett avsnitt som 

skulle täcka upp en hel uppsats. Därför är syftet och avgränsningen med avsnittet att det 

endast ska ge en vidare historik från Ibn Abd al-Wahhabs död fram till idag och ge en 

”enklare” bild av hur wahhabismen präglat Saudiarabien till idag. Relationen mellan 

wahhabism och Saudiarabien är ett stort område och kräver som sagt en större plattform för 

att man ska kunna redogöra för det på ett bra sätt. Jag anser dock att avsnittet är nödvändigt då 

jag vill koppla ihop delarna och på ett sätt som gör uppsatsen aktuell med historik och nutid. 

Uppsatsen kommer endast behandla feministisk sunnitisk islam detta på grund av att sunnitisk 

och shiitisk islam skiljer sig så pass mycket åt när det gäller fiqh och teologi. Att ta med båda 

skulle enligt mig bara röra till det för läsaren och komplicera arbetet. Det beror även på att Ibn 

Abd al-Wahhabs tolkningar är inom den sunnitiska islam. 

1.7 Tidigare forskning 

Forskningen om wahhabismen verkar, efter vad jag har läst, skjutit i höjden efter 

terrorattentatet 9/11 2001 mot World Trade Center. Förklaringar till frågan om varför 

terrorattentatet skedde och vilka som låg bakom behövde få sina svar och många akademikers 

blickar riktades mot Saudiarabien för att hitta källan till detta. Många ville visa på hur 

wahhabismens fader, al-Wahhab, var grundaren till denna onda maskin som hade utvecklat 

delar som al-Qaida och andra jihadistiska rörelser. Efter den 9/11 har mycket inom 

forskningen handlat om relationen mellan samhälle, politik, jihad, våld och terror, 

wahhabism, islam och Saudiarabien.
23

 Även forskning kring den ansträngda relationen mellan 

sufism, shia och wahhabism om bland annat dess historiska rötter har gjorts. Detta är för att 

wahhabismen genom historien motarbetat bland annat just dessa två inritktningar av islam.
24

 

Forskning innan 11 september finns såklart också och har behandlat Saudiarabien som stat, 

framväxten av wahhabismen och några översättningar av Ibn Abd al-Wahhabs texter ur hans 

bok om tawhid, ”Kitab al-Tawhid”.
25

 Madawi al-Rasheed är professor i socialantropologi och 

har skrivit en del böcker om Saudiarabien. Hennes bok från 2013 “A most masculine state : 

                                                           
23

 DeLong-Bas, 2004: 3-5. 
24

 Exempel på sådan litteratur är: Abou El Fadl, K. (2005). The Great Theft: Wrestling Islam from the 

Extremists. San Francisco: HarperCollins. 

Al-Rasheed, M. (2007). Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation. New York: 

Cambridge University Press. 

Algar, H. (2002). Wahhabism: A Critical Essay. Oneonta, NY: Islamic Publications International,  
25

 Vogel, F. E. (1993). Islamic Law and Legal System Studies of Saudi Arabia. PhD thesis, Harvard University,  

 



12 
 

gender, politics and religion in Saudi Arabia” snuddar vid mitt ämnesval. Boken behandlar 

genusfrågor i Saudiarabien. Den har dels en historisk genomgång för att visa på hur och 

varför det ser ut som det gör för kvinnor i dagens Saudiarabien. Hon fokuserar inte bara på 

Ibn Abd al-Wahhab utan visar också exempel på hur lokala, gamla seder och traditioner har 

gjort som det har blivit. Denna bok har jag använt mig av till viss del i uppsatsen.  

Jag har hittat och valt ut två akademiskt litterära verk på engelska som behandlar 

wahhabismens ursprung och Muhammad Ibn Abd al-Wahhabs liv och teologi. Som jag 

exemplifierade i min bakgrund och kommer visa på längre fram i avsnitt 2.3 talas det sällan 

om i media och på nätet i Sverige vad wahhabismen egentligen står för utan man stannar vid 

”fundamentalistisk” eller ”bokstavstrogen” etc. Även fast vissa i Sverige, efter vad jag har 

hittat i media och läst i Thunanders bok, verkar se Saudiarabien som ett kvinnoförtryckande 

land har det inte gjorts så mycket forskning som förklarar om vad som ligger i grund för den 

religiösa maktens kvinnosyn.
26

 Inom svensk forskning är ett exempel Jonas Otterbecks artikel 

relationen mellan wahhabism och musik, musik som är förbjudet i Saudiarabien men som 

idag verkar vara på väg in i samhället, vilket kan bidra till den sociala förändring och 

utveckling som verkar ske i Saudiarabien.
27

 Gällande svensk forskning har jag inte hittat 

särskilt mycket kring just wahhabism och kvinnosyn. Vad detta beror på finns det nog en del 

förklaringar till. En enkel förklaring jag själv tänker är att det helt enkelt är för att intresset för 

wahhabismen har expanderat sedan den 11/9 vilket är drygt 13 år sedan vilket inte är alltför 

länge sedan. 

Gällande tidigare forskning inom islamisk feminism behandlar mestadels den litteratur jag har 

hittat islamisk feminism och dess historia, några översatta verk till engelska av islamiska 

feminister, genomgång av hur läget ser ut för kvinnor i olika muslimska länder och 

diskussioner om hur väst har påverkat den muslimska världen.
28

 En del forskning finns också 

kring feminismen i Egypten där vissa hävdar att den har sitt ursprung, men också från länder 

som Iran och länder i mellanöstern.
29

 På svenska finns det böcker som tar upp islamisk 

                                                           
26

 Länkar till exempel på sådan mediaframställning finns i ”Övriga referenser för vidare läsning kring 

Saudiarabien, wahhabism och kvinnor” 7. Källförteckning. 
27

 ”Wahhabi ideology of social control versus a new publicness in Saudi Arabia - Springer”. Åtkomstdatum 05 

juni 2014. http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs11562-012-0223-x. 
28

 Exempel på sådan forskning är: Ahmed, L. (1992). Women and Gender in Islam: Historical Roots of a 

Modern Debate. New Haven, CT: Yale University Press. 
29

 Exempel på sådan forskning är: Mojab, S. and Afsaneh H. (2000). Women of Iran: A Subject Bibliography. 

Cambridge, MA: Iranian Women’s Studies Foundation,  

Haddad, Y. (2005). The Study of Women in Islam and the West: A Select Bibliography. Hawwa: Journal of 

Women of the Middle East and the Islamic World 3.1: 111–157. 

Maududi, S. (1972). Purdah and the Status of Woman in Islam. Lahore, Pakistan: Islamic Publications. 
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feminism översiktligt, exempelvis Jan Hjärpes 99 frågor om islam. Jag har funnit en annan c-

uppsats som handlar om islam, äktenskap och kvinnor som berör mitt ämnesval i viss 

utsträckning. Studien är en kvalitativ intervjustudie och går ut på att författarna intervjuar 

muslimska män om deras syn och förväntningar på äktenskapet och kvinnan.
30

 Svenssons bok 

skrevs 1996 och är fortfarande en av de böcker på svenska, som jag har hittat, som behandlar 

den islamisk feministiska historien samt går in på islamiska feministers åsikter med ett 

djupare angreppsätt.  

En studie kring Ibn Abd al-Wahhabs kvinnosyn ställd mot islamisk feminism är något som, 

efter vad jag har hittat, tidigare inte har gjorts, i alla fall inte i Sverige. Detta fyller 

förhoppningsvis en liten lucka där både wahhabism och islamiska feministers åsikter får ljus 

samt att båda ställs mot varandras tolkningar.  

1.8 Disposition 

Efter introduktionsdelen kommer min huvudtext att delas in i kapitel 2 och 3. I avsnitt 2.1 

Historiskt bakgrund till wahhabismen tar jag upp hur och varför wahhabismen växte fram. I 

avsnitt 2.2 Grunder i wahhabistisk teologi och fiqh tas Muhammed Ibn Abd al-Wahhabs 

teologiska och rättsliga utgångspunkter för tolkning upp. Vidare i avsnitt 2.3 Wahhabism i 

dagens Saudiarabien går jag igenom hur wahhabismens ställning ser ut i modern tid och på 

vilket sätt det präglar det saudiska samhället. I sista delen i detta avsnitt 2.4 Kvinnans roll i 

äktenskapet går jag djupare in på wahhabismens motivering bakom mannens ställning 

gentemot kvinnan i äktenskapet. I avsnitt 3.1 Islamisk feministisk teologisk historik går jag 

igenom utgångspunkterna och historiken för islamisk feministisk teologi. I avsnitt 3.2 

Presentation av några muslimska feminister går jag igenom ett antal kända islamiska 

feminister inom den islamiska feminismen och deras idéer. I avsnitt 3.3 Islamisk feministisk 

teologi och fiqh går jag likt i avsnitt 2.2 igenom grunderna och utgångspunkterna som 

muslimska feminister använder sig av i källtolkning. Därefter följer ett analyskapitel 4.1 

Islamisk feminism i möte med wahhabism ställer jag den wahhabitiska tolkningen av mina tre 

utvalda delar mot den islamisk feministiska tolkningen. Mot slutet finns en diskussionsdel där 

jag själv reflekterar och diskuterar över uppsatsens innehåll. Uppsatsen rundas av med en 

slutsatsdel där jag i mer strukturerad form svarar på min frågeställning.  

 

                                                           
30

 Kvist, H. & Sunesson, J. (2014) Min kvinna - en kvalitativ intervjustudie om muslimska mäns syn på kvinnan 

och könsroller. Malmö högskola/Hälsa och samhälle 
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2. Wahhabism 

 

2.1 Historisk bakgrund till wahhabismen 

Den historiska bakgrunden till den wahhabitiska rörelsen tar sin början i Najd under 1700-

talet, som är en provins i den norra delen av dagens Saudiarabien. Najd var provinsen som 

stod i skuggan av den västliga provinsen Hijaz som var känd för sin rika islamska kultur, 

handelscentra, utbildning och ett centrum för många muslimer samt ett populärt pilgrimsmål 

då både Medina och Mecka ligger i Hijaz.
31

 Provinsen Najd var inte känd för särskilt mycket 

och hade inget större religiöst rykte om sig utan fungerade mestadels som en genomfartsled 

för karavaner på väg mot större städer som Damaskus, Kairo och Baghdad. Inga större makter 

hade brytt sig om Najd vilket gjorde Najd till en ganska isolerad och orörd provins.
32

 

Tidigare och under denna period hade den islamska kulturen tagit åt sig influenser och intryck 

från utomstående religioner.
33

 Influenser som särskilt skiljde sig från den islamiska kulturen 

var att vissa grupper och muslimer hade börjat med vad som kan liknas vid helgonkult. 

Gravar där berömda, av olika anledningar, muslimer låg begravda blev populära pilgrimsmål 

och det var inte ovanligt att man började använda utomstående ting i naturen eller att man 

själv skapade olika ting som symbolik för historiska händelser eller myter som började 

användas i rituella sammanhang.
34

 Det fanns muslimska lärda som tyckte att detta hade gått 

alldeles för långt och att dessa riter inte var något som tillhörde den ”riktiga” och 

”ursprungliga” islam.
35

 Det skulle vara som det står skrivet i Koranen: ”Det finns ingen annan 

gud än Gud ”.  Det man förespråkade kallas tawhid, som kan översättas till tro på en enda 

Gud eller absolut monoteism.
36

  

Det som var lite extra speciellt med denna rörelse var att den i princip bara innefattade 

Ulamas och inte några ”lekmannarevolutionärer”.
37

 Natana DeLong Bas beskriver rörelsen 

som ”evolutionär och inte revolutionär”.
38

 Det vill säga att dessa ”evolutionärer” såg frågan 

om denna monoteism, tawhid, som något som får ta tid på sig att växa fram i ett samhälle och 

inget som går att förändra direkt. En av dessa ”evolutionärer” var Muhammad Ibn Abd al-

Wahhab.  

                                                           
31

 DeLong-Bas, 2004: 7. 
32

 Commins, D. (2006). Wahhabi Mission and Saudi Arabia. London: I.B Tauris & Co Ltd.: 7-8. 
33

 DeLong-Bas, 2004: 8. 
34

 DeLong-Bas, 2004: 8. 
35

 DeLong-Bas, 2004:9. 
36

 DeLong-Bas, 2004: 56. 
37

 DeLong-Bas, 2004: 13. 
38

 DeLong-Bas, 2004: 12. 
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Muhammed Ibn Abd al-Wahhab föddes mellan 1702-1703 i staden al-Uyaynah i provinsen 

Najd.
39

 Han växte upp i en familj med starka kopplingar till den Hanbalitiska rättsskolan då 

han hade släktingar och familjemedlemmar som var rättslärda inom denna rättsskola.
40

 Han 

blev under sin uppväxt snabbt en mycket insatt och lärd man som tog sin islamska tro på ett 

stort allvar. Det fanns många frågor han tyckte var viktiga, det man bland annat kan se i hans 

böcker var att han skrev en hel del om skyddet av fattiga och kvinnor men det viktigaste för 

honom var frågan om tawhid.
41

 

Ibn Abd al-Wahhab såg influenserna från andra kulturer som även andra muslimska lärda såg 

under 1700-talet och började själv predika och brinna för frågan om tawhid.
42

 Genom samtal 

och dialog med både lekmän och andra lärda hoppades han kunna skapa en förändring i 

samhället.
43

 Då han själv var en mycket påläst person ansåg han själv att han hade de medel 

som behövdes för att kunna skapa en förändring. Han började i sin hemstad al-Uyaynah med 

att diskutera frågan om tawhid med stadsborna.
44

 Ibn Abd al-Wahhab ansåg att dialog, att visa 

exempel på hur folket ”gör fel” och undervisning var det bästa medlen för att få fram sitt 

budskap samt få andra att inse vikten av tawhid. Syftet var att få folk själva att förstå och 

tänka för att komma fram till vikten av tawhid, det var en process både för individer och för 

hela samhället.
45

  

DeLong-Bas skriver att den religiösa makten i staden såg att Ibn Abd al-Wahhabs reformidéer 

var något som inte bara skulle påverka vissa individer utan riskerade att sprida sig över hela 

samhället. Därför såg de sin egen makt vara hotad och när tanken om tawhid även började 

sätta sig hos vissa av ledarna tyckte de majoriteten av styrande att det gått alldeles för långt. 

Ibn Abd al-Wahhab blev tvingad ur staden och begav sig ut på en pilgrimsfärd mot Mecka.
46

 

Efter resan till Mecka reste han runt till olika städer där han varvade studier med undervisning 

och fortsatt dialog, dock möttes han av mycket blandat gehör.
47

 
48

 Han skrev en bok om 

tawhid, ”Kitab al-Tawhid”, som snabbt spreds runtom i Najd. Han stannade upp i staden 

Huraymila där han hamnade i en kontrovers med en grupp män där han försökte tillrättavisa 

                                                           
39

 DeLong-Bas, 2004: 17. 
40

 DeLong-Bas, 2004: 17. 
41

 DeLong-Bas, 2004: 17-18. 
42

 DeLong-Bas, 2004: 18. 
43

 DeLong-Bas, 2004: 19. 
44

 DeLong-Bas, 2004: 19. 
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 DeLong-Bas, 2004: 19. 
46

 DeLong-Bas, 2004: 20. 
47
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48
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dem med att sex var något som endast fick ske i äktenskapet, något som männen inte 

gillade.
49

 Detta ledde till ett mordförsök mot honom och han insåg att han behövde lite 

assistans från högre instans för att lyckas nå ut med sitt budskap. Han återvände till sin 

hemstad som nu styrdes av en man som hette Ibn Muammar som Ibn Abd al-Wahhab 

lyckades få till ett samarbete med. Om Ibn Abd al-Wahhab stöttade honom och hans politiska 

ambitioner skulle Ibn Muammar stötta hans religiösa budskap.
50

 En ”taktik” som många 

reformatorer under denna tid använde sig av.
51

 

Under perioden av deras samarbete skulle tre stycken mycket speciella och kontroversiella 

händelser äga rum som skulle få hans liv att ta en viss vändning. Jag kommer inte gå in på 

händelserna mer djupgående utan bara snabbt och översiktligt då händelserna är viktiga men 

har en viss betydelse för fortsättningen. Den första händelsen var att han själv bestämde att 

man skulle hugga ner träd där man hängt upp heliga saker i staden.
52

  Den andra var att han lät 

förstöra ett monument över en grav där en av Profeten Muhammeds första kompanjoner tillika 

den första kalifens, Umars, bror ligger begravd.
53

 Den tredje händelsen som fick bägaren att 

rinna över för många var när han lät stena en kvinna till döds som hade haft sex utanför 

äktenskapet.
54

 Vidare förklaringar, diskussioner och motiveringar till varför steningen ägde 

rum finns men som jag här inte kommer att gå in närmare på.
55

 Efter den tredje händelsen 

bekräftade det för många om hur extrem han var. Trots stöd och påtryckningar från andra 

Ulamas till den tredje händelsen fick de politikerna att inse att Ibn Abd al-Wahhab var en 

extrem man som utgjorde ett hot mot hela regionen. 
56

 När Ibn Muammar fick ett brev från en 

av sina viktigaste handelspartners om att han antingen skulle döda Ibn Abd al-Wahhab eller 

utvisa honom för att inte bli av med skatteintäkter från närliggande områden vägrade han 

ändå.
57

 Ibn Muammar blev tillslut själv också mordhotad och kände att han inte hade något 

större val och fick Ibn Abd al-Wahhab att lämna staden, han ställde in sitt sikte mot al-

Dinyah.
58
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 DeLong-Bas, 2004: 23. 
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 DeLong-Bas, 2004: 23. 
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I al-Dinyah lyckades han, via en kvinna som hade fastnat för hans budskap om tawhid, blir 

presenterad för en viss Muhammad Ibn Saud.
59

 Ibn Abd al-Wahhab presenterade sin lära för 

Ibn Saud som till en början inte riktigt fastnade för den. Det gjorde däremot hans fru. I 

samband när Ibn Abd al-Wahhab lovade att ”om du hjälper mig att sprida och hålla fast vid 

min lära kommer du att få rika belöningar i form av mark”, var det något som intresserade ibn 

Saud. 
60

 Dessa slöt ett samarbetsavtal där Ibn Saud lovade att hjälpa Ibn Abd al-Wahhab att nå 

ut och förespråka tawhid så länge al-Wahhab gav honom religiös legitimitet, ett samarbete 

som står fast än idag.
61

 Ibn Saud blev en mycket framgångsrik fältherre och lyckades ta åt sig 

och erövra mark som senare skulle forma dagens Saudiarabien. Detta gjorde wahhabismen till 

en militant rörelse eftersom man genom legitimitet av Ibn Abd al-Wahhab fick göra som man 

gjorde, även fast det kanske inte var hans primära mål och syfte att bedriva krig personligen. 

Det viktiga för Ibn Abd al-Wahhab var inte allt land som ”de” lyckades erövra utan att hans 

budskap skulle få nå fram och bidra till förändring. Muhammed Ibn Abd al-Wahhab drog sig 

senare tillbaka från att ha varit den ledande imamen och haft inflytande i den Saudiska 

expansionen. Han fortsatte med undervisning och egna studier innan han avled senare någon 

gång mellan 1791 och 1792.
62

  

2.2 Grunderna i wahhabitisk teologi och fiqh 

Något som är viktigt att komma ihåg innan vi går vidare, och som DeLong Bas tar upp, är att 

islam inte bara handlar om att ”tro rätt utan även att leva rätt”. Beroende på hur man som 

muslim har handlat och levt sitt liv kommer Gud en dag att döma efter detta. Detta var något 

som Ibn Abd al-Wahhab tog på stort allvar där hans tanke var att ”rätt tro ger rätt beteende”.
63

 

Ibn Abd al-Wahhab växte som bekant upp i ett område där den Hanbalitiska rättsskolan hade 

ett av sina starka fästen och mycket av den grund al-Wahhab stod på hämtades därifrån. Den 

Hanbalitiska rättsskolan grundades av Ahmed Ibn Hanbal och är en av de fyra större kända 

rättskolorna inom sunniislam.
64

 Inom alla rättskolor står Koranen alltid överst sedan följer 

Sunnan, därefter ser det olika ut gällande vidare tolkning av en viss fråga.
65

 Det ses också 

olika på Sunnan. I den Hanbalitiska rättsskolan ska man i första hand helst gå efter de ahadith 

som ligger närmast profeten Muahammed, både i tid och vem som skrivit ner den och berättat 
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något som Ibn Abd al-Wahhab höll med om.
 66

 
67

 Inom exempelvis den Malakitiska 

rättsskolan krävs inte att en hadith måste ”ligga rätt” för att vara godkänd.  Ett krav som dock 

alltid gäller är den som skrivit ner ahadith måste haft ett friskt sinne och inte vara en känd 

lögnare. 
68

 Något som Ibn Abd al-Wahhab pekade på extra starkt gällande Sunnan och 

ahadith var att istället för att fokusera på att undersöka isnader, något man hade gjort mycket 

innan, skulle man läsa ahadith och ta till sig efter vad det stod.
69

 
70

 

Som det togs upp i historikdelen uppstod denna reformrörelse pågrund av alla nya intryck 

som islam hade tagit åt sig. År 900 e.v.t ansåg lärda att man inte kunde komma längre med 

tolkningen av Koranen och Sunnan, allt var fullbordat. Två av de begrepp som används inom 

fiqh är idjtihad och taqlid. Idjtihad kan beskrivas som ” egen tolkning” eller ”nytolkning” av 

källorna, taqlid är istället ”härmning” eller att ”ta efter” vad tidigare rättslärda har sagt om 

källorna.
71

 Det de rättslärda gjorde år 900 e.v.t var att stänga dörren för idjtihad och 

uppmanade att endast använda sig av taqlid. Det som al-Wahhab gjorde var att öppna dörren 

för idjtihad och försöka nytolka källorna för att skapa en islam som var så lik den 

ursprungliga som möjligt.  

Det som Ibn Abd al-Wahhab framförallt förespråkade var tawhid, något som bäst kan 

definieras som ”absolut monoteism”. Alltså att man absolut inte får dyrka eller att det inte får 

finnas någon annan Gud vid sidan av Gud.
72

 Den andra viktiga komponenten här är shirk 

vilket menas med att man på något sätt bortser från eller ”skadar” tawhid.
73

 Shirk innebar att 

saker som magi, dyrkan av helgon och att all form av offerkult skulle vara förbjudet. Enligt 

al-Wahhab finns det starka grunder i både Koranen och i ahadith att det är en ”oförlåtlig 

synd” och att man kommer hamna i helvetet.
74

 

Sammanfattningsvis kan man säga att teologin bygger på att ha rätt tro; det vill säga det som 

finns i Koranen och ahadith samt tawhid, ger rätt beteende; det vill säga avståndstagande från 

shirk samt rätt beteende efter det som står i Koranen och ahadith 
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2.3 Wahhabismens roll i dagens Saudiarabien  

Den första Saudiska staten uppkom som bekant under Ibn Abd al-Wahhabs levnadstid och 

existerade mellan åren 1744-1818. Under den perioden hade Muhammed Ibn Saud erövrat 

stora delar av den arabiska halvön.
75

 Delar av armén hade tagit Ibn Abd al-Wahhabs lära på 

ett så stort allvar att de på egen hand, utan någon särskild order från Ibn Saud, gav sig ut i 

områden kring nuvarande Irak och dåvarande Storsyrien för att förstöra gravar och moskéer 

som man kunde koppla till shirk.
76

 Detta gjorde att omkringliggande länder blev mycket 

oroliga vilket ledde till ett flertal attacker från Egypten och det Ottomanska riket som ville 

stoppa denna nya form av islam.
77

 Saudiska staten föll samman 1818 men återuppstod mycket 

tack vare den starka wahhabitiska grund som fanns i områdena som olika grupper, med Ibn 

Sauds familj i spetsen, samlades kring och staten återuppstod 1824. Detta höll fram till 1891 

då en stor familjefejd ställde till ett stort kaos. Detta underblåstes av att en annan mäktig släkt, 

al-Rashid, tog över huvudstaden Riyadh med stöd från Ottomanska riket som också 

kontrollerade delar den arabiska halvön. Den yngsta sonen, Abdul Aziz, i Ibn Saud familjen 

som 1891 blev statschef flydde landet och var i exil men återvände senare 1902 för att bygga 

upp det land som hans pappa och hans förfäder en gång haft med wahhabism som religiöst 

hjälpmedel. Han lyckades återta Riyadh med olika släktingar och allierade och det saudiska 

riket kunde senare igen återuppstå 1932. Hans son, Saud, gifte sig med en kvinna från den 

wahhabitiska släkten som en symbolik för deras allians.
78

 

Fram till den första oljan då produktionen på allvar började ta fart under 1950-talet var 

Saudiarabien ett av världens fattigaste länder. Någon infrastruktur fanns knappast och landet 

bestod mestadels av nomadiska stammar och bönder. Landet var väldigt isolerat vilken de 

saudiska medborgarna förmodligen trivdes ganska bra med.
79

 Ottomanska riket, som tidigare 

utgjort det största hotet, hade innan denna tidpunkt blivit bankrutt och kontrollerades nu av 

bland annat Storbritannien och Frankrike, några andra större hot fanns inte. Ibn Saud 

beslutade 1932 att landets grundlag skulle utgå från Koranen och stommen för rättsystemet 
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vara byggd på den Hanbalitiska sharialagen.
80

 Förutom rättsystemet skulle wahhabismen vara 

styrande gällande utbildning och fungera som moralisk kompass för folket.
81

  

Landet är idag en monarki och har hittills endast styrts av söner till Abdul Aziz. Att lyda 

under en kung är också något som motiveras av Ibn Abd al-Wahhab. 
82

 Ett ministerråd finns 

också som vid viktiga frågor och beslut rådgör med de religiösa ledarna i landet. De religiösa 

ledarna följer generellt Hanbaltitiska riktlinjer men har möjlighet att göra egen idjtihad om 

svaret inte framgår klart i Koranen eller Sunnan.
83

 Ett stort problem för många wahhabiter 

som varit genom modern tid är gällande Saudiarabiens samarbete med framförallt USA men 

också övriga väst med oljan. Under 1950- och 1960-talen när avtalen mellan Saudiarabiens 

olja mot amerikanskt försvar av landet var det en stor diskussion i landet. Å ena sidan tyckte 

kungen man behövde hjälp med försvaret och att ha USA som bundsförvant ansåg vara 

mycket bra. Å andra sidan drog den religiösa makten åt andra hållet och ville hålla landet 

fortsatt isolerat utan utomstående påverkan.
84

  

 

Idag kan man generellt dela in invånarna i två läger, dels de regimtrogna och dels 

oppositionella wahhabitgrupper som hävdar att moderniseringen och samarbetet med USA 

har pågått alldeles för länge. Det är ur den senare gruppen som bland annat al-Qaida 

härstammar och även andra jihadgrupperingar.
85

 Stam- och klansamhället är något som 

fortfarande existerar och det som ska stå i centrum för saudier är familj och släkt vilket även 

var något Ibn Abd al-Wahhab poängterade.
86

 Islam är den enda religion som får utövas 

offentligt och det finns även en speciell sedlighetspolis, mutawwa, som bland annat håller koll 

på att kvinnor klär sig tillräckligt anständigt och att ingen dricker alkohol.
87

  

 

Madawi Al-Rasheed menar på det är för enkelt med att säga att wahhabismen själv har gjort 

att det ser ut som det gör i dagens Saudiarabien, framförallt för kvinnor. Vissa menar på att 

det är för att det fortfarande är uppbyggt som ett klansamhälle, vilket befäster patriarkala 

former. Detta menar hon på är fel då andra länder med liknande samhällsform släppt fram 

kvinnor i samhället och politiken i mycket större grad än Saudiarabien. Hon menar istället på 
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att det beror på att Saudiarabien har en ideologi som närmast kan beskrivas som ”religiös 

nationalism”. Såhär skriver hon själv: “It is the interaction between the state, religious 

nationalism, and social and cultural forms of patriarchy that seems to have locked Saudi 

women in a situation considered by many to be unique in its extreme forms of exclusion.”
88

  

 

I svensk och internationell media har man kunnat läsa under det senaste året om saudiska 

kvinnors ökade möjligheter att få börja köra bil.
89

 
90

I en artikel från Helsingborgs Dagblad 

från 2009 kunde man läsa under rubriken ”Kvinnor vädrar morgonluft i Saudiarabien” att en 

kvinna valts till att bli utbildningsminister med fokus på kvinnors utbildning. Det tas upp hur 

kvinnliga aktivister i Saudiarabien nu ”hoppas kunna köra bil, att kunna röra sig fritt utan 

sällskap av en manlig släkting, att kunna arbeta utanför hemmet och att kunna befria sig från 

den påtvingade svarta klädseln”.
91

 I SVT:s Uppdrag Granskning från den 2 februari 2011 

framkommer det i ett reportage om ett moskébygge i Göteborg att Saudiarabien bidrar med 

mycket pengar uppbyggnaden och detta exempel gäller inte bara i Sverige. I vissa fall har det 

även förekommit förhandlingar där saudiska shejker tagit på sig att finansiera allt i utbyte mot 

att de själva får välja imamer för att senare sprida den wahhabitiska läran.
92

  

2.4 Kvinnans roll i äktenskapet 

Kvinnosynen inom wahhabismen är som bekant en rätt känslig och kritiserad ståndpunkt från 

många olika håll. Om man tittar på den period och kontext som Ibn Abd al-Wahhab levde i 

var det egentligen inte mycket som stack ut från hans läror om kvinnans roll i äktenskapet 

gentemot mannen. De mesta av hans uppfattningar var inom ”normala” gränser för vad som 

ansågs generellt, det vill säga utifrån den kontext han levde i samt utifrån den Hanbalitiska 
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rättsskolan, detta enligt DeLong-Bas.
93

 Därmed sagt att han inte tog kvinnans ställning på 

särskilt stort allvar, snarare tvärtom. DeLong-Bas vill visa på att kvinnofrågan var något som 

han tog mycket seriöst på och något som han visade en stor angelägenhet för, vilket 

återspeglas både i hans texter och att han ofta samtalade med kvinnor vilket visar på att han 

”såg dem som människor”.
94

 Bara att han ansåg att kvinnan, oavsett ålder och fas i livet, 

skulle få möjlighet att ge sitt medgivande för den man hon skulle gifta sig med var en åsikt 

som skiljde sig ifrån andra sunnirättsskolor.
95

  

Då han själv läst och förstått att profeten Muhammed både höjt kvinnans ställning samt tagit 

frågan om kvinnors roll på stort allvar så gjorde han detsamma. I en av hans stora böcker, 

”Kitab al-Nikah” – ”Boken om äktenskap”,
96

 tar han upp mycket som täcker både mannen 

och kvinnans roll i äktenskapet.
97

 Boken bygger på Koranverser, ahadith och diskussioner 

med tidigare utsagor från andra rättslärda.
98

 I ett äktenskap har både mannen och kvinnan 

rättigheter och skyldigheter, liksom i det dagliga livet. Kvinnans rättigheter och skyldigheter 

delade han upp dessa i två delar; ”muamalat” och ”ibadat”. Ibadat är förhållandet hon har till 

Gud och muamalat förhållandet människor emellan. Förhållandet till Gud är lika för både 

män och kvinnor där det framförallt handlar om att leva efter de fem grundpelarna. 
99

Dock 

såg förhållandet till människor, då framförallt relationen mellan man och kvinna i ett 

äktenskap, olika ut med rättigheter och skyldigheter.  

Jag har identifierat och valt ut fyra olika delar inom äktenskapet där mannen och kvinnans 

rättigheter och skyldigheter skiljer sig åt enligt Ibn Abd al-Wahhab. De delar jag kommer 

fokusera på är sex, mannens rätt till flera fruar och mannens högre ställning gentemot kvinnan 

samt hans rätt att tillrättavisa henne genom slag. Delen om mannens överlägsenhet och 

”tillättavisning är från vers 4:34 i Koranen och legitimering för polygami bygger på vers 4:3.
 
 

100
 
101

 Dessa verser kommer mer i detalj att presenteras och diskuteras i avsnittet där 
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wahhabism ställs mot islamisk feministisk tolkning. Anledningen till att jag lagt till sex som 

en punkt här är för att jag dels vill tydliggöra Ibn Abd al-Wahhabs resonemang kring mannen 

och kvinnans rättigheter och skyldigheter. Dels för att det hänger ihop med delen kring 

mannens rätt att slå sin hustru. 

Äktenskapet såg Ibn Abd al-Wahhab som en norm, det fanns inget fastslaget i Koranen om att 

man var tvingad att ingå i äktenskap men att det vore ”konstigt” om man inte gjorde det. Ibn 

Abd al-Wahhab ansåg att det var endast i äktenskapet sexuella behov får tillfredsställas och 

att det var det sexuella begäret, hos framförallt mannen och viljan att reproducera som för 

båda parter oftast gör att det leder till äktenskap.
102

 Det är alltid mannens ansvar att 

kontrollera sin sexualitet och därför inte kan ha sex med vem som helst utan att vara gift.
103

 

Mannen har rätt till sammanlagt fyra fruar men måste då också kunna behandla och försörja 

alla på samma sätt gällande ekonomi, skydd, mat och sex.
104

 Mannen har också rätt till att 

gifta sig med en kvinna som inte är muslim, detta för att hans sexuella begär skulle kunna 

tillfredställas utifall han bodde i ett område med få muslimska kvinnor. Kvinnan hade enligt 

Ibn Abd al-Wahhab endast rätt till en make och fick endast gifta sig med en muslimsk man. 

Det rekommenderades att kvinnan åtminstone skulle haft menstruation innan ett äktenskap, 

vilket även styrks i Koranen men som också motsägs då profeten Muhammed gifte sig med en 

flicka som var 6 år.
105

 Han förespråkade att kvinnan skulle få vara med och ha en åsikt vid val 

av man vilket var en ganska ovanlig åsikt i denna tid och kontext. Dock måste kvinnan alltid 

ha ett godkännande från en wali, manlig ”vakt” eller ”förmyndare”. Mannen och kvinnan som 

gifter sig med varandra bör också ha en jämlik status i samhället. Kvinnan har alltid rätt att 

tacka nej till en man med lägre status än henne själv men får inte tacka nej till en man med 

högre status. 
106

  

Mannen måste betala en symbolisk summa vid äktenskapets början, som inte behöver vara 

pengar men något som båda kommer överens om, detta kallas mahr. Det är en mycket vanlig 
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tradition som styrks av Koranen och förekommer i de flesta muslimska äktenskap.
107

 
108

 

Utöver mahr får hon som sagt allt underhåll som kan tänkas för att hon ska må bra och hon 

har även rätt att till sina egna ägodelar samt rätt att behålla sin lön om hon arbetar. Om inte 

mannen klarar av att tillfredställa sin fru med allt ”underhåll” har hon rätt att skilja sig eller 

acceptera att ”gå ner en nivå” ekonomiskt.
109

 Mannen får absolut inte skada sin fru varken 

fysiskt eller känslomässigt utan ska föregå med gott exempel eftersom han är i en sorts 

maktposition.  

Sex anses vara mycket viktigt och en plikt för både mannen och kvinnan och syftar i första 

taget till reproduktion. Mannen kan kräva att få sexuell tillfredställelse men inte så att det på 

något sätt skadar kvinnan eller hindrar henne från sina religiösa plikter som alltid går först. 

Detta syftar till en överenskommelse mellan mannen och kvinnan menar DeLong-Bas, något 

som i detta fall tolkas olika.
110

 Har mannen flera fruar måste han tillbringa max fyra nätter 

med varje fru för att hon också ska kunna få sin tillfredställelse och det är endast hon som får 

bestämma om mannen kan hoppa över någon natt eller inte då det är hans plikt. Fruarna får 

inte heller vistas i samma rum utan en överenskommelse med varandra, detta för att man ska 

kunna ha ett privatliv med varandra.
111

 Mannen har alltså inte total kontroll över kvinnan utan 

båda har rätt till sex inom vissa tidsperioder. Rättigheterna båda har är att de endast får ha så 

mycket sex som båda klarar av. Vägrar kvinnan sex då inget hindrar henne från att ha det har 

mannen rätt att tillrättavisa henne med ett slag. Dock bör, precis som det beskrivs i Koranen 

vers 4:34, andra metoder användas innan. Detta kallas för nushuz, som bokstavligen betyder 

”motsträvighet” eller ”olydnad”.
112

  Om en man på något sätt visat nushuz vid någon av sina 

plikter har även kvinnan rätt att tillrättavisa mannen, dock inte genom slag.
113

  

För att göra en kort sammanfattning kan man tydligt se hans grundläggande uppfattningar om 

mannen och kvinnans olika rättigheter och skyldigheter i äktenskapet. Kvinnans skyldigheter i 

äktenskapet är att ge hennes make sex, föda barn och visa honom lydnad. Mannens 

skyldigheter är ge sin fru sex, mahr samt ge henne och deras barn allt underhåll som 

behövs.
114

 Rättigheterna är något fler och är svårare att göra en generalisering på men 
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innefattar bland annat kvinnans rätt att skilja sig om inte hennes make kan uppfylla sina 

skyldigheter, plikter, och mannens rätt till att tillrättavisa sin fru med slag, efter att andra 

metoder använts, om hon vägrar sex. Hans ståndpunkter kommer i mer detalj diskuteras i 

avsnitt 4.1. 
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3. Islamisk feminism 

 

3.1 Den islamiska feminismens framväxt 

Den första islamisk feministiska strömmen kom i en tid då många muslimska länder kämpade 

för självständighet från de olika kolonialmakterna. Vissa såg att mycket av de saker som gått 

fel och anledningen till hur det såg ut var västs fel. I de koloniserade länderna, framförallt i 

Nordafrika och mellanöstern, hade folket mycket begränsat tillträde till politiken och inte 

samma rättigheter som kolonisatörerna i landet. En antikolonial och nationalistisk rörelse 

växte fram där man till en början krävde mer inflytande och rättigheter men som senare ledde 

till krav på självständighet.
115

 Religionen, främst islam, användes för att stärka sin 

argumentation i krav på självständighet. Samtidigt såg man att den västerländska modellen 

förde med sig vissa innovationer som var användbara för att föra samhället in i en mer 

modern anda. En rörelse vid namn islah-rörelsen växte fram med uppdraget att finna en 

såkallad ”gyllene medelväg” där man dels starkt skulle hålla sig fast vi den religiösa 

traditionen men samtidigt anamma delar av den västerländska kulturen. Islah-rörelsens syfte 

var inte en västernisering utan en modernisering och i denna modernisering skulle islam vara 

en naturlig del. 
116

 Den islamisk feministiska rörelsen kom som en del ur detta för att i samma 

veva stärka kvinnors rättigheter.  

Det var i Egypten den islamisk feministiska vågen främst tog sin början med juristen Qasim 

Amin i spetsen i slutet på 1800-talet.
117

 Något som genomsyrade den tidiga rörelsen var 

kvinnors rätt till utbildning, motstånd mot religiösa seder som begränsade kvinnor samt skarp 

kritik mot att islam genom historien uteslutande tolkats av män. Det var män som hade skrivit 

ner, kommenterat och kommit fram till hur man som muslim skulle leva. Kritiken riktades 

mot att det var män som hade kommit fram till hur både män och kvinnor skulle leva som 

muslimer.
118

 Kvinnor hade alltså knappt fått säga till i en fråga som skulle påverka hela deras 

liv. Detta argument används även som motivering för nytolkning av islamiska feminister.
119

 

Man försökte visa på vilka stora fördelar det skulle ha för samhället om kvinnor fick utbilda 
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sig för att på så sätt kunna sköta sina plikter på ett bättre sätt.
120

 Efter Egyptens 

självständighet 1923 bildades den Egyptiska Feministunionen som man kan säga var den 

första ”officiella” föreningen för dessa frågor.
121

  Till en början var detta en rörelse som 

främst riktade sig till överklassen.
122

 Budskapet och målet var att lyfta kvinnors bildande för 

att få in dem i politik och andra arbeten, göra om äktenskapslagen så att det bland annat skulle 

bli 16-års gräns för kvinnor att ingå i äktenskap.
123

 Flera omkringliggande länder följde denna 

”trend” och 1944 hölls Arabisk Feministkonferens arrangerad av just Egyptiska 

Feministunionen där representanter från, utöver Egypten, Irak, Libanon, Palestina och Syrien 

närvarade. Likt Ibn Abd al-Wahhab såg man detta som ”evolution” snarare än en ”revolution” 

och att det var något som fick ta tid och ske successivt med tiden.
124

  

Efter andra världskriget såg utvecklingen lite olika ut i länder där den islamiska 

kvinnorörelsen hade fäst sig. I exempelvis Turkiet valde man medvetet att ta en sekulär bana i 

utvecklingen av landet där religionen skulle vara fri från staten och människor själva få välja 

sin tro. 
125

I Algeriet däremot kämpade man länge mot den franska kolonialmakten och den 

islamiska identiteten blev snarare något som kopplades ihop med att vara algerier. 

Kvinnofrågan och islam generellt gick snarare tillbaka till en mer ”traditionell” inriktning för 

att markera sin nationsstolthet samt för att ta avstånd från Frankrike.
126

 Den islamiska 

feminismen märktes tydligt i framförallt Turkiet och Egypten som införde en så kallad 

”statsfeminism”.
 127

 
128

 I Turkiet kom det i samband med sekularismvågen och i Egypten i 

samband med Djamal Abd al-Nasirs tillträde, i Europa är han mer känd som Nasser.
129

 
130

 

Statsfeminismen innebar ett stort lyft för kvinnor som nu lovades samma möjligheter som 

män att studera och delta aktivt i politik och arbete.  

I många muslimska länder kunde man se en liknande trend fram till sexdagarskriget som var 

ett tungt nederlag för framförallt arabländerna.
131

 Den ”nya” epoken som skulle innebära en 

ny blomstring för islam fick sig en törn då man förlorat mot ”väst”. Efter sexdagarskriget 
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hade slöjbärandet, och andra traditionella muslimska kläder ökat som en demonstration i vad 

som är muslimernas identitet.
132

 Efter kriget släpptes det lite på den statliga kontroll som hade 

funnits och islamisk feminism kunde se ett nytt dagsljus i en friare form. 
133

 Från 1970-talet 

fram tills idag finns tendenser som visar på att den islamska feminismen tagit till sig en mer 

radikaliserad syn. Det vill säga att tanken om att en ”yttre fiende” finns, i detta fall oftast män, 

och att samhället i sig är kvinnoförtryckande.
134

 Det har varit svårt för kvinnor i muslimska 

länder, som kanske är lättare för kvinnor i västerländska kontexter, att bygga sina argument 

runt allmänna mänskliga rättigheter vilket har lett till att andra metoder fått användas för att 

nå fram med sitt budskap.
135

 Exempel på det följer i nästkommande två avsnitt. 

3.2 Exempel på tankegångar hos några islamiska feminister 

För att ge en bredare och en mer kompletterande bild av islamisk feminism ska jag kort gå 

igenom några kända islamiska feministers idéer. Jag är medveten om att det finns andra 

islamiska feminister som kanske borde fått utrymme här. Då detta avsnitts syfte är att försöka 

ge en grundläggande bild av några feminister har jag valt ut några från olika tidsspektra och 

med olika åsikter.  

Qasim Amin är den person som får anses som den första mest kända islamiska 

feministdebattören. Han var en av de första att starta igång den islamiska feminismen, i alla 

fall i de arabiska länderna.
136

 En av hans huvudpoänger var att det var mycket tack vare att 

kvinnor i väst släppts fram mer, fått utbilda sig och fått mer inflytande i samhället som det 

västerländska samhället hade hamnat i framkant.
137

 Att kvinnor skulle ”få komma ut” i 

samhället hade endast positiva aspekter vilket skulle främja utvecklingen av samhället.
138

 

Argument som Amin använde för att motivera sin ståndpunkt var bland annat att kvinnan 

genom utbildning dels skulle få en större medvetenhet och därmed kunna ge barnen en bättre 

uppfostran samt uppföra sig mer ”anständigt” bland människor.
139

 Han tyckte också att 

kvinnan skulle få välja man själv utan inflytande från någon annan eftersom att fel kemi 

endast leder till disharmoni i äktenskapet. Hans argumentation är ett tydligt exempel på hur 

man i början försökte börja lite försiktigt och spela på den ”traditionella” spelplanen för islam 

med fokus på kvinnans roll i hemmet och samhället.  
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De flesta islamiska feminister var män till en början men en tidig kvinna var Malak Hifni 

Nasif. Hon höll med det mesta av det Amin ansåg men gick ett steg längre och ansåg att det 

var männens fel och att männen var det största hindret eftersom att det var män som satt på 

makten och därefter inte släppte fram kvinnor.
140

 Det fanns de som gick ännu längre som 

exempelvis Fatima Mernissis där hon i sin bok ”Beyond the veil” (1975) säger att det är 

profeten Muhammeds fel att det ser ut som det gör. Enligt henne ville Muhammed endast hitta 

ett sätt för att legitimera sin maktroll gentemot kvinnan samt att män genom polygami skulle 

få utlopp för sina ”sexuella lustar”. Detta med utlopp utlopp för sina”sexuella lustar” är något 

som hon senare tagit tillbaka.
141

 Sociologen Fatima Mernissi har i en av hennes böcker, ”The 

veil and the male elite” (1991), en historisk genomgång där hon bland annat kritiserar Abu 

Bakr, som enligt Mernissi hade en kvinnofientlig attityd, som en ”falsk traditionsförmedlare” 

då han enligt henne en gång blivit piskad för att ha vittnat falskt. Abu Bakr var en av profeten 

Muhammeds närmaste män och den första kalifen och att ifrågasätta honom som trovärdig 

traditionsförmedlare är något som är mycket kontroversiellt och som många har haft svårt att 

acceptera.
142

 Mernissi och hennes bok ”The veil and the male elite” kommer att tas upp 

senare. 

Ett ytterligare exempel på hur man kan använda historia som förklaringsmetod för att 

legitimera förändring finns i en artikel skriven av Jeri Altneu Sechzer. Författaren till artikeln 

visar på att i det klansamhälle som existerade innan islam uppkom var det vanligare att 

kvinnor hade mer inflytande inom politik, ekonomi samt att de hade mer att säga till om i 

relationer.
143

 Detta är något som även Sadaawi tar upp.
144

 Bland annat hände det att kvinnorna 

gifte sig med fler än en man, något som senare förbjöds i Koranen. Detta menar Sechzer dels 

beror på att Muhammed såg att många av männen var ute i krig och att kvinnorna därför 

behövde garanti för att bli försörjda utifall någon av männen skulle dö. Hon pekar även på att 

kalifen Umar, som var den förste kalifen efter Muhammeds död, förmodligen haft ett finger 

med i spelet då han bland annat stramade åt reglerna för kvinnornas klädsel samt att de inte 

fick gå till moskén.
145

 Sadaawi hänger på detta spår men menar även att kvinnors minskade 

rättigheter successivt försämrades under åren efter Muhammeds död. Sedan dess har det 
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pågått en strid mellan de som vill ha lika jämställdhet, jämlikhet, rättighet för egen ekonomi 

och frihet för både kvinnor och män och de på ”andra sidan” som tyckte att det skulle vara 

klasstyrt med ekonomin och som endast ville att män skulle vara de som styrde.
146

 

Sisters in Islam är en grupp kvinnor i Malaysia ”bedriver forskning om kvinnans roll inom 

islam” menar på att den traditionella tolkningen är ogiltig. Detta dels för att det tidigare inte 

togs någon hänsyn till att Koranen var okronologiskt uppbyggd och att Koranen hade många 

motsägelser. De ansåg att man valt ut olika verser, som bland annat bidragit till 

ojämnställdhet, utan att ta hänsyn till vilken kontext den skrevs i men också i vilken ordning 

allt var skrivet. De såg också att det arabiska språket är mångtydigt och att det därför går att se 

saker på många olika sätt beroende på hur man översätter och tolkar vissa ord.
147

  

Det man generellt ser inom den islamisk feministiska rörelsen idag är att samhället ser 

annorlunda ut; kvinnor är generellt mer utbildade och det är annan ekonomisk marknad där 

det krävs att fler är i arbete för att samhället ska kunna fungera på ett bra sätt. Koranens text 

var giltig när den skrevs men idag är samhället annorlunda och man behöver hitta saker i 

Koranen som kan användas idag. I takt med att samhället utvecklas ska islam utvecklas. Vissa 

islamiska feminister hävdar att eftersom Koranen står för fred, rättvisa och att Guds rike ska 

finnas på jorden kan inte detta uppnås om män och kvinnor är ojämnställda.
148

  

3.3 Grundläggande islamisk feministisk teologi och fiqh 

Koranen och Sunnan står överst som de två högsta källorna, som i alla rättskolor. Koranens 

giltighet går inte att diskutera, dock finns det olika syner på Sunnan.
149

 Likt Ibn Abd al-

Wahhab såg islamisk modernistiska och feministiska källtolkare med stor vikt på Sunnan och 

ahadtih. Ibn Abd al-Wahhab såg att de enda giltiga ahadith var de som låg närmast profeten 

Muhammed både i tid och vem som hade berättat. Feministerna och modernisterna såg det på 

liknande sätt dock med skillnaden att de tyckte att man skulle göra utrensning av dem ahadith 

som inte skulle vara till någon hjälp för dagens samhälle.
150

 Alltså skulle man i första hand gå 

tillbaka till Muhammeds tid och personer i hans närhet, redan där rensade man ut en del och 

därefter endast ha kvar de ahadith som kan fungera för dagens samhälle. Vissa gick till och 
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med så långt att man ville rensa bort de ahadith som gick emot naturvetenskapen och 

förnuftet. Man var även, likt Ibn Abd al-Wahhab, emot taqlid.
151

  

Enligt islamiska feminister är budskapet i Koranen i grunden för jämställdhet men pågrund av 

en ”felaktig” historisk utveckling där män har haft makten och tolkat Koranen hart det lett till 

att det ser ut som det gör. Muhammed var en man för jämställdhet och som ville lyfta 

kvinnans roll, en sak som enligt islamiska feminister borde ha fortstatt efter hans död men 

som tog stopp på grund av att det dels var män som styrde samt att samhällskontextens 

kvinnosyn såg ut på ett annat sätt. Eftersom Muhammed höjde kvinnans roll bör det även 

gälla idag vid tolkning av de olika källorna. Detta kan i sin tur leda till att man kan 

ogiltigförklara de ahadith som förespråkar kvinnoförtryck.
152

  

Så långt kan man säga att feministiska och modernistiska källtolkare höll med varandra. Den 

feministiska källtolkningen tar dock ett steg i en annan riktning härifrån. Man argumenterade 

att många ahadith var förfalskade eller hade skrivits för att behaga manliga makthavare och 

deras intressen.
153

 Ibn Abd al-Wahhab förespråkade att män och kvinnor har olika rättigheter 

och skyldigheter något som de islamiska feministerna menade endast begränsade båda parter 

samt att det tog bort huvudfokus från Gud.
154

 Man ville även lyfta fram profetens hustrur, som 

också har skrivit ner ahadith, som rättfärdigande och viktiga exempel för kvinnors rätt att 

engagera sig politiskt, utbilda sig samt frihet att göra egna val.
155
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4. Analysdel 

4.1  Islamisk feminism i möte med wahhabism 

Om vi börjar med motiveringen kring mannens högre ställning än kvinnan bygger den 

traditionellt på vers 4:34 i Koranen.
156

 Efter Mohammed Knut Bernströms översättning lyder 

den såhär:  

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

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

kvinnor förättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. 

Om ni ser illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er 

borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan 

visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av den 

svage].” 

Det är den första halvan av denna vers som brukar användas i legitimeringen av mannens 

högre ställning gentemot kvinnan. Riffat Hassan, som vi tidigare bekantat oss med, påpekar 

att detta är en vers som inte utsagt riktar sig till kvinnans roll i äktenskapet utan mot kvinnors 

och mäns roller i samhället. Ordet ”försörjare”, på arabiska qawwam, har tidigare översatts 

och kan även översattas till ”föreståndare”, ”ansvara för” och ”herre”. Enligt Hassan, likt till 

synes Bernströms översättning, har ordet i detta sammanhang betydelsen ”försörjare” och 

menar till att män bör försörja kvinnorna i samhället. Detta syftar till att det endast är kvinnor 

som kan föda barn och att de därför behöver hjälp med försörjning från män då det krävs 

mycket av kvinnan både för att föda och uppfostra barnet.
157

 

En traditionell tolkning av versen menar på att kvinnor är underlägsna män. Detta framgår 

kanske inte så tydligt i Bernströms översättning utan är mer tydligt i Zettersténs översättning 

där det står: ”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit 

somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar som de hava; därför skola ock de 

rättskaffens kvinnor ska vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud 

aktar dem”. Om man tar samma passage där det är understruket i Zettersténs vers blir 

Bernströms översättning: ”Rättfärdiga kvinnor förättar ödmjukt sin andakt [inför Gud]”. Det 

understrukna ordet på arabiska är qanitat och har enligt Hassan en ”ursprunglig” betydelse till 
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att syfta på en ”vattenbehållare som bärs från plats till plats, utan att något spills ut”.
158

 Detta 

kopplar hon ihop till en liknelse för graviditet. Män och kvinnor är alltså mer lämpade för 

vissa funktioner och roller i samhället, männen som försörjare och kvinnan som 

barnaföderska, dock finns det inget som säger att det ena är sämre eller mer underlägset än det 

andra och därmed inget som gör kvinnan mer underlägsen mannen.
159

  

Här kan man se att en feministisk teologisk tolkning överensstämmer med Ibn Abd al-

Wahhabs utgångspunkter med män och kvinnors olika skyldigheter och funktioner i 

samhället. Hassan vill visa på att det inte finns något som säger att försörjning ska värderas 

högre än barnafödning vilket det traditionellt har gjorts. I DeLong-Bas bok tas det inte upp 

något direkt utsagt om den här delen av versen förutom att män och kvinnor har olika roller 

att leva upp till. Det nämns inget, efter vad jag har läst, om att mannens eller kvinnans roll ska 

värderas högre än någon annans utan båda har helt enkelt olika funktioner i samhället. Detta 

dels för att det kommer spela roll i livet efter men det fungerar även som en rekomendation 

för att det är då livet fungerar som bäst. DeLong-Bas tar däremot upp att män har mer makt 

bland annat eftersom de till skillnad från kvinnan har möjlighet att skilja sig när de vill.
160

 Det 

jag själv reflekterat över i detta fall om hur man som utomstående kan uppfatta detta, är att 

man även kan se det som att mannen per automatik har mer makt över kvinnan då det är han 

som har till uppgift att försörja och ta hand om henne och därmed har makt över pengar och 

stora delar av hennes liv vilket gör henne mer underlägsen i maktperspektiv.  

Den andra halvan av vers 3:34 brukar användas till legitimering för att mannen får slå sin 

hustru vid visad ”illvilja”. I de flesta fall tolkas denna visade illvilja som en motsträvighet till 

att utföra sina plikter. Detta kallas som bekant för nushuz och har i vissa fall tolkats som att 

det är tillåtet att slå sin fru när som helst hon inte utför sina utsagda plikter.
161

 Inom Islam 

finns det delade meningar med vad som menas att ”tillrättavisa handgripligen”. Vissa menar 

på att det endast ska vara ett lätt slag som en ”markering” och andra som ett slag.
162

 

Nushuz var något som Ibn Abd al-Wahhab endast ansåg gällde när kvinnan vägrade att ha sex 

då detta är en av de viktigaste plikterna i ett äktenskap.
163

 Såhär säger han själv om detta, 

översatt av DeLong-Bas:”If there appears from her indications of nushuz, in that she does not 
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respond to him for pleasure/enjoyment or she responds to him with unwillingness or 

reluctance, he should admonish her. And if she persists he should part company with her. And 

if she still persists he should strike her other than violently/intensely/excruciatingly, that is, 

other than forcefully, according to the saying of the Most High: ‘And those women from 

whom you fear disobedience then admonish them’ Q 4:34 the verse.”
164

 Det han menar på är 

att det bör vara andra steg som går före det sista; ”förmana dem och varna dem” sedan ”håll er 

borta från deras nattläger” och som sista utväg ”tillrättavisa dem handgripligen”. 

Den sista punkten som ger mannen rätt att slå sin fru skulle enligt Ibn Abd al-Wahhab fungera 

i samma syfte som de tidigare punkterna; att betona hennes fel och då få henne att bättra sig. 

Det är inte meningen att det ska handla om att mannen i någon sorts kraftdemonstrering ska 

visa vem som bestämmer utan endast som en förmaning och ”påminnelse” om att båda har 

plikter som de båda som muslimer måste utföra. Som jag nämnt tidigare kan även en kvinna 

tillrättavisa sin man vid nushuz men då inte genom slag utan med konversation.
165

  

Den islamisk feministiska tolkningen ser lite annorlunda ut. Jag kommer att fokusera på 

Sisters in Islam och Fatima Mernissi för att visa på två skilda tolkningar av denna del av 

versen.  

Sisters in Islam trycker på några punkter som visar att versen har tolkats fel. De menar först 

och främst att ”förmaningen” inte är en fråga om någon maktkamp mellan hustrun och 

mannen utan att förmaningen endast är menat som ett råd från mannen till kvinnan. Samma 

ord ”förmaning” används för både män och kvinnor i andra delar av Koranen. Illviljan som 

kvinnan visar, nushuz, som Ibn Abd al-Wahhab kopplade till sex, ser Sisters in Islam snarare 

som att det är missämja i relationen vilket är något som båda måste jobba på för att förbättra. 

Likt det står i versen ska detta ske i tre steg där man även kan lägga till versen efter, 4:35, till 

det första steget; 4:35: ”Om ni är rädda för oenighet mellan en man och hans hustru, utse då 

en skiljeman ur hans familj och en skiljeman ur hennes familj”. Om inte steg två, ”håll er 

borta från deras nattläger”, hjälper kanske man behöver överväga skilsmässa. Enligt Sisters in 

Islam ska man inte ens behöva komma till det tredje steget utan det ska räcka med de två 

första stegen. Dock försvinner inte det tredje och mest problematiska steget från Koranen. 

Sisters in Islam menar här på att man måste försöka se på det ur ett större sammanhang. Dels 

är Koranen uppenbarad i en kontext, som skiljer sig markant från hur det ser ut idag, där mäns 
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våld mot kvinnor var mer vanligt. De menade även på att man kan titta på profeten 

Muhammed som enligt ahadtih och Koranen aldrig slagit någon, alltid föregått med gott 

exempel och framförallt aldrig slagit någon av hans hustrur. Man menade också på att då 

Islam från början var en sorts reform var denna vers menad som ett ”första” steg i 

utvecklingen mot en jämställd islam.
166

 

Detta exempel visar enligt mig på hur Sisters in Islam ”blandar” olika metoder. Jag kan dels 

se att de använder en mer ”traditionell” metod då de hänvisar till ahadith med Profeten som 

exempel men också en mer ”modern” metod när de talar om att man måste förstå det utifrån 

den kontext som Koranen skrevs ner och på så vis motivera förändring.  

Fatima Mernissi såg att denna del av versen var en konsekvens av konflikten mellan Umar 

och Profeten Muhammed.
167

 Umar, som senare skulle bli en kalif, var innan han blev muslim 

en av Muahmmeds största fiender som tillhörde den starka klanen Quraysh där han hade en 

hög position.
168

 Det var efter att en kvinna kommit till Muhammed för att berätta om att 

hennes make hade slagit henne och bad Muhammed att införa att man fick ”hämnas” på sin 

make då denna vers uppenbarades. 
169

 Muhammed ville själv förbjuda slag mot kvinnor men 

Gud uppenbarade kort efter deras möte att det inte skulle förbjudas. Mernissi pekar på att mitt 

i allt detta tumult var Muhammed mycket pressad av dels folk som ville få svar på sina frågor 

och problem samt striden mot Umar.
170

 Dessa två stod på varsin sida i denna fråga där 

Muhammed helt ville förbjuda våld mot kvinnor och Umar ville behålla den gamla ”seden”. 

Umar gick helt emot Muhammeds lära då han ansåg den vara förkastlig eftersom det gick 

emot deras gamla gudar och seder.
171

 Enligt Mernissi kan konflikten mellan Umar, som dels 

hade många anhängare, och Muhammed, som var pressad, gjort att Gud uppenbarade att 

tillåta slag mot kvinnor för att slippa motstånd från Umar och hans män. Mernissi skriver: 

”How can we account for the fact that such important disagreement between the Prophet and 

Umar, on violence toward women, was not made the subject of syntheses and treatises of fiqh 

which put the Sunna (the Prophet´s tradition) into perspective for the believer?” Svensson tar 

upp att poängen som Mernissi vill göra i detta fall är att Islam inte alls är hotat på samma sätt 

idag som islam var tidigare och att versen idag därför inte har någon betydelse. Svensson tar 
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också upp det faktum att Gud skulle gå i ”försvarsställning” på detta sätt inte heller är en helt 

okontroversiell tolkning av Mernissi.
172

  

Om vi går in på mannens rätt att ha upp till fyra fruar bygger det på vers 4:3 i Koranen: ”Om 

ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är 

tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror 

er om att kunna behandla dem alla lika – eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt 

besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.” 

Ibn Abd al-Wahhab ansåg att det var fullt legitimt för en man att ha upp till fyra fruar, dock 

måste han kunna behandla alla lika gällande ekonomisk support, sex och försörjning. Oftast 

kunde det vara den ekonomiska biten som hindrade en man från att skaffa ytterligare en fru. 

Om fallet var så att en man kände minsta osäkerhet till skaffa en fru till rekommenderade han, 

likt det står i Koranen, att helt enkelt avstå från det.
173

  

Om vi tittar på islamisk feministiska tolkningar hade Qasim Amin två argument mot 

polygami. I det första argumentet, utan stöd i Koranen eller Sunnan, menade han att flera 

fruar i ett äktenskap i längden skulle leda till disharmoni i äktenskapet. Barnen skulle inte 

kunna få den uppväxt de behöver. Andra argumentet byggde han på Koranen med en del ur 

vers 4:3: ”men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla 

lika” och en del ur vers 4:129: ”Det är inte möjligt för er att ge era hustrur lika behandling i 

allt, hur uppriktigt ni än önskar det”. Amin påvisade att det då var en omöjlighet för mannen 

att ha fler än en fru. Anledningen till att han ansåg det vara fel med polygami var att 

kvinnan/kvinnorna per automatik fick en lägre status i ett polygamt förhållande.
174

 Bernström 

tar upp i fotnoten till vers 4:129 att det finns kommentarer till denna vers som säger att det för 

mannen kan bli en moralisk fråga om han kan ha flera fruar och samtidigt älska alla lika 

mycket, vilket mannen bör ha klart för sig.
175

 Sisters in Islam går på samma linje som Amin 

och hävdar också att vers 4:3 endast syftade till månggifte med ”faderslösa” kvinnor för att 

lösa en problematik som fanns tidigare men som inte finns idag. 
176

 

Som vi nu har sett stämmer de tidigare beskrivningarna i uppsatsen för de olika rörelsernas 

tolkningsmetoder. Ibn Abd al-Wahhab utgår alltid från Koranen och Sunnan men kommer 
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ibland med egna rekommendationer som han bygger på källorna och tidigare diskussioner. De 

olika islamiska feministerna använder sig också i relativt hög grad av Koranen och Sunnan 

men använder samtidigt andra metoder för att kunna nå en förändring mot ett mer jämställt 

samhälle.  
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5. Diskussion 

I början av mitt arbete tänkte jag att dessa två rörelser skulle skilja sig rätt så mycket från 

varandra i tolkningen. Jag hade också tanken på att rörelserna skulle vara nästan varandras 

motsatser, wahhabismen som den islamiska feminismens nemesis och tvärtom. När jag nu 

sätter mig ner för att summera och diskutera vad jag har kommit fram till anser jag mig kunna 

se att dessa rörelser har en del gemensamt. Båda öppnade upp för idtjihad och stängde mer för 

taqlid. Båda rörelserna uppkom i en tid då hela den islamska världen var i förändring. Båda 

såg två stora problem i respektive kontext, Ibn Abd al-Wahhab att människorna hade vänt sig 

ifrån Gud och islamisk feminism att det var ett naturligt steg i den nya och moderna eran att 

satsa på kvinnofrågan. Båda såg att Gud och Profeten Muhammed ville något annat än hur 

islam yttrade sig i dåvarande samhällen. Båda såg att saker behövde förändras, en reform, en 

”evolution”.  

Det är intressant att se i vilken grad kontexterna spelar in trots rörelsernas likheter. I 

provinsen Najd som var dominerat av den mer ”strikta” Hanbalitiska rättsskolan hade de 

rättslärda, däribland Ibn Abd al-Wahhab, sitt sätt att se på Koranen och Sunnan. Som al-

Rasheed ger exempel på i sin bok var provinsen även starkt traditionsbunden, traditioner som 

inte alltid har så mycket med islam att göra men som har följt med.
177

 Dem länder i 

framförallt Nordafrika och mellanöstern fick en annan relation till väst efter år av kolonialt 

styre. Denna relation ledde i sin tur till att länderna under det koloniala styret fick se och ta 

del av hur väst hade gjort för att ta sig framåt i utvecklingen där kvinnofrågan vara en viktig 

del.  

Om vi går till Ibn Abd al-Wahhabs syn på kvinnan finns det en del saker att diskutera. 

DeLong-Bas försöker i sin bok visa på att Ibn Abd al-Wahhab var en man som brydde sig om 

kvinnor och tog deras rättigheter på ett mycket stort allvar. Bara att han pratade med kvinnor, 

lät dem ha ett finger med i val av man, la alla sexuella begär och övergrepp till att vara 

mannens ansvar,
178

 förespråkade att alla har rätt till utbildning, försökte uppmana till en 

ömsesidig överenskommelse till att ha sex och att försörja alla sina fruar på ett rättvist och 

jämlikt sätt gjorde honom till en man som brydde sig om kvinnan. Här anser jag att det 

handlar mycket om kontextförståelse. I den kontext Ibn Abd al-Wahhab befann sig i var detta 

något som kanske hjälpte kvinnor i stor grad till att få ett mer självständigt och rättvist liv. 

Dessa förändringar skulle förmodligen inte vara lika aktuella i väst där kontexten för kvinnan 
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ser helt annorlunda ut. En annan stor faktor som spelar in är islam som ”livspaket”; beroende 

på hur man levt ditt liv på jorden kommer det att dömas efter den dagen man dör. Därför är 

det av stor vikt att man följer de fem grundpelarna och lever efter det sätt som man antingen 

själv anser vara den rätta islam eller vad man har lärt sig att anse vara rätta islam. För Ibn Abd 

al-Wahhab och efter vad han kommit fram till via de olika källorna var detta hans syn på den 

”sanna” islam. Har man detta i åtanke är det enligt mig inte svårt att förstå varför ”hans islam” 

ser ut som den gör, därmed inte sagt att förstå är samma sak som att hålla med. 

Om vi nu riktar fokus på islamisk feminism uppstod denna rörelse dels under ett senare 

århundrade, framförallt under slutet på 1800-talet, samt i en annan kontext. De nordafrikanska 

länderna, Turkiet och vissa länder i mellanöstern hade ett helt annat band till Europa än vad 

Najdprovinsen under Ibn Abd al-Wahhabs levnadstid hade, då de antingen varit koloniserade 

eller varit under kontroll av ett europeiskt land. Att säga att den islamiska feminismen uppstod 

helt på egen hand är enligt mig felaktigt. Svensson tar upp att var i framförallt i överklassen 

idéerna kring till att lyfta kvinnans rättigheter tog fart. En överklass som rörde sig i kretsar av 

västerlänningar både i handelssyften men även naturligt då de rörde sig i samma kretsar.
179

 

Den feministiska vågen som tog fart på allvar under början på 1900-talet i Europa gav 

säkerligen inspiration till den islamiska feminismen. Skillnaden mellan dessa länder gentemot 

Saudiarabien var just deras nära kontakt med väst och dess modernitet som de såg som en 

bidragande nyckel till en ny islamisk era. Detta ”för nära” förhållande till väst är något den 

också fått kritik för från islamskt håll. 
180

 

Det finns dock en del problem med islamisk feminism gällande vissa personers 

tolkningsmetoder som jag tagit upp i denna uppsats. Bland annat anser jag att tolkningen i 

vissa fall blir för godtycklig och att man vinklar svaren åt det håll man vill. När de islamiska 

feministerna redan har ett klart mål de vill försöka uppnå behöver de bara leta fram saker som 

legitimerar för att komma fram till det svaret. Ska vissa omtolkare börja ändra och översätta 

om ord kan det bli att man letar efter det som ska passa ens egen tolkning och dit man vill. 

Detta anser jag mig se exempel på hos framförallt Hassans tolkningar kring versen om 

mannens högre ställning gentemot kvinnan. 

Fatima Mernissi är ett exempel på en islamisk feminist som går utanför de ”traditionella” 

ramarna när det gäller tolkning. Alla rättsskolor och de absolut flesta muslimer är överens om 
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att Koranen är den högsta källan därför kan det bli problematiskt när hon åsidosätter Koranen 

och istället ger en historisk beskrivning som en förklaring till varför det ser ut som det gör. 

Oavsett hur och varför en viss vers kan ha uppkommit tar det inte bort det faktum att Koranen 

är Guds ord förmedlat av Profeten Muhammed. Det är även kontroversiellt att ifrågasätta 

Guds intentioner som hon på ett sätt gör när hon skriver att Gud anpassade sitt budskap efter 

de dåvarande förhållandena i Muhammeds kontext. Samtidigt, vill man åt en förändring och 

gå ett steg ”vidare” är det kanske nödvändigt att sätta in Guds ord i en kontext för att visa att 

det var något som existerade förut och som inte behöver gälla idag. 

Man får heller inte glömma att Muhammed Ibn Abd al-Wahhabs lära inte var helt 

okontroversiell i sin kontext och tid då han själv och hans åsikter möttes av många hot och 

kritik från rättslärda och andra muslimer. Det var inte direkt så att hans idéer togs emot av alla 

i befolkningen på ett positivt manér för att sen vara frid och fröjd, utan det var snarare en 

kamp och jag frågar mig om han skulle ha haft lika stora framgångar utan samarbetet med Ibn 

Saud.  

Trots liknande syften att förändra den islamska världen har wahhabism och islamisk feminism 

tagit två helt olika vägar. Det som bland skiljer de båda åt är att de har två helt olika 

utgångspunkter. Ibn Abd al-Wahhabs syn på att kvinnan och mannen har olika plikter, 

skyldigheter och rättigheter i livet som behövs för att det spelar roll i livet efter döden. 

Islamiska feministers syn och utgångspunkter ligger snarare i nutiden och från det faktum att 

eftersom män och kvinnor är lika mycket värda ska de ha samma rättigheter och skyldigheter i 

samhället . Det är just där skärningen ligger och handlar egentligen mest om hur man ser på 

saken.  

För att illustrera ett tydligt exempel kan vi återigen vända våra blickar mot Saudiarabien och 

dess lagstiftning som utgår från Koranen och har Sharialagen som vägledare. Tittar man då på 

vad som gäller utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och andra efterföljande 

konventioner går det absolut att se att lagen och samhället är ojämnställt och bryter mot en del 

konventioner. Det är alltså med internationella mått mätt. Men, för att vända på myntet, har 

man en tro och lever i en värld där det är av mycket stor vikt att leva ”rätt” då detta liv inte är 

slutmålet vad är det då som gör att internationella konventioner är mer rätt än deras tro och 

samhällsystem? Detsamma gäller islamisk feminism som argumenterar för att Profeten från 

början faktiskt ville lyfta kvinnors rättigheter och att det därför med hjälp av historiska 

genomgångar, omtolkningar av verser och ord är medel nog för att legitimera jämställdhet 
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mellan man och kvinna. Betyder det då att islamisk feminism går runt den ”riktiga” islam och 

dess tolkningsmetoder? Eller är det så att Koranen tolkats på ett felaktigt sätt genom åren för 

att det i mångt endast är män som styrt och tolkat? Det kanske inte var på det sättet Profeten 

och Gud hade tänkt från början? Eller är det bara att acceptera det som står i Koranen och är 

traderat i ahadith är det som gäller? Annars hade Profeten och Gud kanske gett utrymme för 

detta om så var fallet? Jag kan även tycka mig se att de båda dessa rörelser vill kvinnan, och 

männen, väl fast på olika sätt. Det är förmodligen vad båda dessa rörelser också skulle påstå 

men vad som definieras som ”väl” är upp till en själv.  

Detta ”problem” med att vilken sida som har mer rätt än den andra är något som finns i flera 

religioner där nya inriktningar bildas där olika sidor hävdar sig ha mer rätt än den andra. Dock 

tror jag att om man tittar utifrån ett västerländskt perspektiv på Saudiarabien tror jag att 

många ser problematik med rådande förhållanden mellan man och kvinna. 

Nya fördjupningsområden efter denna uppsats skulle kunna vara att analysera en islamisk 

feminists idéer ställd mot Ibn Abd al-Wahhabs kvinnosyn. En annan uppgift skulle kunna 

vara att jämföra diskursen om hur kvinnans roll i dagens Saudiarabien upprätthålls gentemot 

Ibn Abd al-Wahhabs idéer.  

Mitt mål med denna uppsats har varit att visa på tolkningspluralismen inom islam och hur Ibn 

Abd al-Wahhabs kvinnosyn i äktenskapet konfronteras mot en islamisk feministisk tolkning. 

Jag har inte haft som intention att visa på att en sida har mer rätt än någon annan. Min 

förhoppning är att så inte varit fallet utan att jag lyckats visa upp två av många synsätt inom 

islam. För att summera konstaterar jag att det i detta fall handlar mycket om de båda 

rörelsernas kontext och utgångspunkter för dess tolkningar av de olika Koranverserna.  
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6. Slutsatser 

Syftet med min uppsats har varit att visa på två olika rörelsers tolkningar för att se hur man 

kan tolka samma frågor på olika sätt inom islam. Detta utmynnande i en frågeställning till att 

ta reda på hur Muhammed Ibn Abd al-Wahhab motiverar kvinnans roll i äktenskapet på tre 

punkter; mannens rätt att slå sin hustru, mannens rätt till att ha upp till fyra fruar samt 

mannens högre ställning än kvinnan ställd mot en islamisk feministisk tolkning. Ibn Abd al-

Wahhab motiverar sin ståndpunkt genom framförallt Koranverser, ahadith och egna 

tolkningar utifrån andras diskussioner och den Hanbalitiska rättsskolan. Koranverserna är 

absoluta och går inte att omtolka och ahadith ska ligga så nära Profeten Muhammed i både tid 

och förmedlare av ahadith som möjligt. Det viktigaste budskapet Ibn Abd al-Wahhab hade 

var frågan om tawhid och avståndstagande från shirk. I äktenskapet, och i det vardagliga livet, 

ansåg han att mannen och kvinnan har olika rättigheter och skyldigheter i livet på jorden där 

mannens skyldigheter främst är att försörja sin familj och sin hustru med bland annat pengar, 

mat och sex. Kvinnans skyldigheter ligger främst i hushållsarbetet och i att uppfostra barn 

samt att tillfredställa sin mans behov. Skyldigheterna inför Gud är detsamma för både mannen 

och kvinnan. Rättigheterna är något fler och mer komplicerade att gå in på men syftar enligt 

DeLong-Bas till att bidra till dialog och för ett hälsosamt liv och äktenskap. Exempelvis när 

det gäller sex har kvinnan rätt till att säga nej om det går emot hennes religiösa plikter eller 

om hon känner att det blir för mycket.  

Tittar vi på de tre punkterna kan man se att Ibn Abd al-Wahhabs rättighet och skyldighetstänk 

speglas igenom även här. Gällande mannens rätt att slå kvinnan har han rätt till att slå sin fru 

som en tillrättavisning, nushuz, om hon vägrade att ha sex utan angiven anledning vilket är en 

av hennes skyldigheter inom äktenskapet. Dock ska detta föregås av tre stadier innan mannen 

har rätt att slå sin fru. Detta möts i detta fall av Sisters in Islam och Fatima Mernissi. Sisters in 

Islam gör en tolkning av orden i versen som legitimerar slaget från mannen och menar på att 

versen ska tolkas som att mannen ger ett råd till kvinnan. Också det faktum att de är en 

”process” av flera steg gör att det inte ska krävas ett slag från mannen utan att detta snarare 

visar på att det är ett problem inom förhållandet som bör ha lösts genom de tidigare stegen. 

Mernissi gör en historisk genomgång där hon förklarar att versen som legitimerar detta 

uppkom i en tid då Profeten var mycket pressad och att Gud ”anpassade” sina ord till hur 

situationen var just då. Versen är därför inte giltigt idag eftersom islam inte är hotat på samma 

sätt som då.  
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Om vi går till nästa fråga om polygami ansåg Ibn Abd al-Wahhab att mannen hade rätt till 

fyra fruar men var tvungen att kunna tillfredställa alla på samma sätt. Från islamiskt 

feministiskt håll ansågs detta av Qasim Amin vara omöjligt. Dels för att det i meningen efter, 

i den vers som legitimerar fyra fruar, står att man ska kunna behandla alla fruar lika vilket inte 

i praktiken inte fungerar då versen motsäger sig själv. Dels också för att det i vers 4:129 står 

att det inte är möjligt att behandla alla fruar lika. Att ha flera fruar skapar även disharmoni i 

äktenskapet. Sisters in Islam menar på att eftersom versen nämner ”faderslösa” kvinnor är det 

endast dessa man får gifta sig med som ”extra” fruar. Detta finns inte på samma sätt idag 

vilket gör det inaktuellt.  

Gällande mannens högre ställning än kvinnan gör Riffat Hassan en nytolkning av den delen 

av versen som traditionellt brukar användas för legitimeringen. Hassan nytolkar betydelsen av 

olika ord i versen och kommer fram till att ordet qawwam, försörjare, syftar till att man ska 

fungera som försörjare och ”hjälp” vid hustruns graviditet samt under den första tiden då 

kvinnan inte har lika stor möjlighet att försörja sig själv. Syftet med versen är alltså enligt 

Hassan att mannen ska hjälpa kvinnan då graviditeten är en speciell tid för båda. Ordet qanitat 

som översätts till ”undergiven” eller ”förättar ödmjukt” menar Hassan ha sitt ursprung i att en 

vattenbehållare förflyttas från plats till plats utan att något spills ut, vilket kan tolkas som 

graviditet enligt Hassan. Män och kvinnor har alltså olika funktioner i samhället men som inte 

syftar till att mannen är överlägsen gentemot kvinnan utan att man tillsammans ska hjälpas åt 

att komplettera varandra i olika skeden av livet. Ibn Abd al-Wahhab menar även på att män 

och kvinnor har olika roller i samhället. DeLong-Bas tar upp att mannen mycket riktigt har 

mer makt än kvinnan då mannen bland annat är fri att skilja sig när han vill utan några 

specifika skäl vilket inte kvinnan kan göra. Eftersom mannen har som skyldighet att försörja 

och ta hand om sin hustru kan man även se det som att han har mer makt över kvinnan. Det 

finns inget utsagt om att mannen har ett högre värde än kvinnan dock kan relationen mellan 

de båda uppfattas som ojämlik beroende på hur man ser på det. Ibn Abd al-Wahhab ser dock 

det hela som en del i det muslimska livet.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att båda rörelserna ser på sakerna på två helt olika 

sätt med två olika utgångspunkter. Muhammed Ibn Abd al-Wahhab står för en tolkning som 

skulle kunna beskrivas som ”bokstavstrogen”, i detta fall innebär det att han inte omtolkar 

verserna eller ser andra lösningar utan ser och anpassar sin tolkning efter det som rakt av står i 

Koranen, ahadith samt den Hanbalitiska rättsskolan. De islamiska feministerna ser å sin sida 

att ojämställdheten mellan man och kvinna är ett problem i samhället som behöver lösas. De 
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ser inte islam som ett problem utan problemet är att islam genom åren tolkats fel där det 

saknats kvinnliga åsikter om kvinnors frågor samt att man behöver anpassa sig efter hur den 

moderna samhällskontexten ser ut idag.  
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