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Abstract 
In the late 1900s the Islamic feminist movement arose in a time of an Islamic renaissance in 

the Arab world. Even though it started as an Arabic movement it quickly spread to the 

international arena and became global. Today there are Islamic feminists all over the globe 

and this study is a discourse analysis with a focus on the Islamic feminist movement of today. 

The aim of the study is to investigate what the members of the movement have in common 

and on what viewpoints their opinions differ. The material used for the study is Internet blogs 

written by Islamic feminists and the timeframe of the blog posts stretches from the start of the 

Arab Spring until today. There is a focus of the debate concerning hijab in the blog posts 

chosen in order to limit the available material.    

 The conclusion of the essay is that there are similarities to be found on all the 

blogs concerning the issue of hijab. A majority of the bloggers agree that wearing hijab is 

compatible with the Islamic feminist discourse, but there is no complete consensus on the 

subject. Overall the results show that there are many similarities to be found concerning 

Islamic feminism that points toward that the Islamic feminism can be viewed as a holistic 

movement today. All writes argue that the pre-Islamic society was patriarchal and that this 

patriarchal society influenced misinterpretations of the Qur’an. Women became wrongfully 

minimized through the faulty interpretations and the bloggers argue that the Qur’an should be 

reanalysed. The bloggers describe that God’s initial intention was an equal society.     
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1. Inledning 

Män och kvinnor i det västerländska samhället påverkas dagligen av det mediala klimatet som 

har uppstått i utformandet av det västerländska synsättet på islam, samt det paradoxala synsätt 

som har uppstått kring den muslimska kvinnan. Åsikter som yttras om den ”kuvade” 

muslimska kvinnan kommer sällan från hennes håll. Utan den muslimska kvinnans talan, samt 

den västerländska kontakten med den muslimska kvinnan kommer oftast från andra 

intressenter som anser att de kan förmedla hennes talan.   

 Den orientalistiska diskursen har skapat en bild av ”den förtryckta muslimska 

kvinnan”. Denna bild har lett till att en simulerad oro har uppstått i väst för hennes tillstånd 

och denna oro har även använts som ett maktmedel för att väst ska kunna legitimera sitt 

koloniala och senare neokoloniala förtryck i muslimska samhällen. Diskursen har även 

använts som ett verktyg av väst för att visa sin västerländska kristna överlägsenhet gentemot 

det österländska och det muslimska.1    

 I många fall anklagas islam för att inte kunna generera en egen slags feminism 

och därmed undermineras islam som en ojämställd religion. Det finns även muslimer som 

underminerar feminism då dessa menar att det är ytterligare ett angrepp från väst på den 

muslimska kulturen. Dessa falanger har under det sena 1900- och 2000-talet underminerat den 

muslimska feminismen. Feminismen har dock bestått och fortsatt att växa både internationellt 

och inom den muslimska världen.2    

 Feminism är ett värdeladdat begrepp i dagens globala samhälle. På grund av 

begreppets karaktär så sker det även en omfattande debatt kring dess betydelse på internet och 

där kan i princip ett obegränsat antal röster bli hörda. Detta ger internet speciella 

förutsättningar i utformandet av feministiska inriktningar, som till exempel den islamiska 

feminismen. I det globala och moderna samhället skapas och omformuleras identiteter 

kontinuerligt med hjälp av det globala nätverk som internet skapar. Detta 

kommunikationsutbyte leder till en kontinuerlig förändring inom den feministiska diskursen 

och dess underliggande diskurser, där till exempel den den islamiska feminismen ingår. Detta 

utbyte påverkar inte endast de enskilda internetanvändarna, utan det påverkar även 

globalsamhället. Detta går bland annat att se i den genomslagningskraft som de sociala 
                                         
 
1 Badran, Margot, 2009, Feminism in islam : secular and religious convergences, Oxford,  Oneworld, s. 1  
2 Badran, Margot, 2009, s. 2  
3 NE, arabiska våren 2 Badran, Margot, 2009, s. 2  



 
 

5 

medierna har haft i och med den arabiska våren. Proteströrelsen kännetecknades av 

användandet av sociala medier, ett medium som var en av de bidragande orsakerna till 

revolutionens spridning över den arabiska världen.3 

 

1.2. Syfte & frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka argument som anhängare av den islamiska 

feminismen använder i sin retorik för att rättfärdiga sin feministiska inriktning. 

Undersökningen frågeställning sönderfaller i följande frågor:   

• Hur argumenterar de islamiska feministerna för sin feministiska inriktning? 

• Har de islamiska feministerna en gemensam argumentation bakom dess feministiska 

inriktning eller finns det några motsättningar, och hur ser i så fall denna argumentation 

ut?  

• Hur argumenterar de utvalda författarna kring elementet hijab på sina bloggar? 

• Vilka opinionsbildare står som motpol till deras feministiska inriktning?  

 

1.3. Islamisk feminism 
Islamisk feminism vill återskapa idén om en islamisk gemenskap som ska delas lika av män 

och kvinnor i en pluralistisk global samhörighet. Den islamisk feministiska inriktningen vill 

avskaffa den dikotomi som har uppstått mellan väst-öst, offentligt-privat samt sekulärt-

religiöst. De menar att Koranen revolutionerade världen med sitt budskap om en jämbördighet 

mellan mannen och kvinnan. Det var ett budskap som lyfte fram kvinnliga rättigheter och 

social rättvisa, och trots att Koranen krävde detta, blev budskapet tillintetgjort av motståndare 

i islams namn. Det patriarkala system som fanns i det för förislamiska samhället var för svårt 

att utrota även med islams ankomst, och islam anammades medan det patriarkala systemet 

bestod. 4 Forskaren Margot Badran påpekar det paradoxala med detta då hon menar att islam 

är den enda religion där dess Gud i dess heliga skrift uttalat sig om en jämbördighet mellan 

                                         
 
3 NE, arabiska våren 
4 Badran, Margot, 2009, s. 324 
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könen, då islam i dagsläget betraktas som den mest patriarkala av de större religionerna.5 

 Den islamiska feministen och bloggaren The Fatal Feminist beskriver den 

feministiska inriktningen och skriver:  

Islamic feminism is more than a movement: it is a retrieval of the ways Islam had been practiced before and 

should be practiced still. It is the reclamation of the rights of women, from twisted patriarchal interpretations and 

mistranslations, back into the hands of the women to whom they belong. It is a return to understanding the 

Qur’an in the classical language in which it was delivered and ahadith in the contexts and specific conditions in 

which they were proclaimed, instead of through the lenses of a bigoted culture that uses them as political 

weapons.6 

Hon berättar om det mest väsentliga som de islamiska feministerna har gemensamt. De kräver 

en omtolkning av Koranen för att den bättre ska stämma överens med dess ursprungliga 

intention,  vilket är ett jämbördigt muslimskt samhälle som är befriat från det patriarkala 

förtrycket.  

 

1.4. Tidigare forskning 
Forskningsarbetet kring den islamiska feminismen är inte omfattande, men det finns tidigare 

verk att finna inom ämneskategorin. Det saknas dock en diskursanalytisk studie kring sociala 

medier med ett fokus på de islamiska feministerna.    

 Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen har i sin bok Islamic women’s activism in the 

arab world- potentials and challenges for external actors från 2012 skrivit om den islamiska 

aktivismen. Pruzan-Jørgensen bygger sitt arbete på intervjuer från Jordanien, Marocko och 

Egypten och i sin bok undersöker hon de möjligheter och svårigheter som den kvinnliga 

islamiska aktivismen möter.7 Hon skriver att en majoritet av de muslimska kvinnorna har 

uppmärksammat begrepp som jämställdhet, feminism och genus, men att majoriteten av 

aktivisterna betraktar dessa begrepp som laddade med negativa associationer. Detta beror till 

stor del på grund av det motstånd som finns gentemot den västerländska kulturella 

imperialismen som uppfattas som ett hot mot islam och dess traditioner.8 Enligt Pruzan-

                                         
 
5 Badran, Margot, 2009, s. 324 
6 The Fatal Feminist, ”About TFF”, citerad 21/12 2014 
7 Pruzan-Jørgensen, Julie, 2012, Islamic women’s activism in the Arab World: potentials and challenges for 
external actors, Copenhagen, Danish Institute for International Studies (DIIS) s. 5  
8 Pruzan-Jørgensen, Julie, 2012, s. 6   
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Jørgensen anser de intervjuade att islam är en jämställd religion, trots att kvinnan och mannen 

har en differentierad plats i samhället. Det är kvinnans ansvar att ta hand om och uppfostra 

barnen i familjen. Detta begränsar dock inte kvinnan till hemmet. Om hon kan hantera att 

både ta hand om barnen och ha ett arbete inom det offentliga så bör hon ha det. Mannen är det 

privilegierade könet och mannen har även en plikt att ta hand om de kvinnliga medlemmarna i 

familjen. Kvinnans roll har inte blivit åsidosatt av Gud, utan istället av en kombination av 

patriarkala och auktoritära praktiker under historiens lopp.9  

 Pruzan-Jørgensens slutsats är att den islamiska kvinnliga aktivismen fungerar 

som ett viktigt komplement till de sekulära förhållningssätten. Jørgensen varnar dock för att 

det finns en risk att denna rörelse snarare hämmar upplyftandet av den arabiska kvinnan, då 

den kan legitimera förtryckande patriarkala traditioner, hota den individuella friheten samt 

monopolisera och politisera tolkningar av islam och sättet att både vara en muslim och en 

kvinnlig aktivist.10     

 Det finns ett par författare som har skrivit om den islamiska feminismen och en 

av dessa är Fereshteh Ahmadi. Han har i sin artikel ”Islamic feminism in Iran: Feminism in a 

New Islamic context” (2006) undersökt varför den islamiska feminismen har börjat ta mer 

plats i den muslimska världen, och om hur de islamiska feministerna i Iran har omformulerat 

tanken kring genus. Han menar att de islamiska feministerna i Iran har påbörjat en process 

med att omtolka heliga texter och de har brutit med den tidigare härskande konservativa synen 

på kön och genus. Västfobin har förminskats och det har uppstått en kontakt mellan den 

västerländska och den iranska feminismen.11    

 Jonas Svensson har i sin bok Muslimsk feminism: Några exempel (1996) 

undersökt den islamiska feminismens historiska utveckling och om den argumentation som de 

islamiska feministerna använder för att rättfärdiga sin feministiska inriktning. Svensson 

inleder sin bok med den islamiska feminismens historiska utveckling fram till 1996. Därefter 

diskuterar författaren kring kvinnofrågan i Algeriet och Turkiet och avslutar sin bok med att 

konstatera att den islamiska feminismen inte är enhetlig men att det går att genomföra en 

sammanfattning av dess feministiska lära. Det är Koranen som är den normerande källan och 

den präglas av en jämbördighet mellan mannen och kvinnan. Gud kan därför inte användas 

för att legitimera ett kvinnoförtryck och en nytolkning av Koranen kommer att resultera i en 
                                         
 
9 Pruzan-Jørgensen, Julie, 2012, s. 7  
10 Pruzan-Jørgensen, Julie, 2012, s. 7 
11 Pruzan-Jørgensen, Julie, 2012, s. 33 
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ny slags islam som bättre stämmer överens med Guds ursprungliga intentioner. Inte förrän då 

kommer kvinnan att återfå de rättigheter som berövats dem av patriarkatet.12 

 Tuula Sakaranaho har i sin bok The Complex Other: A Rhetorical Approach to 

Women, Islam, and Ideologies in Turkey (1998) skrivit om den muslimska kvinnan och om 

den islamiska feminismens historiska utveckling med ett fokus på Turkiet.  Hon inleder sin 

bok med att referera till tidigare västerländsk forskning kring muslimska kvinnor. Sakaranaho 

menar att dessa snarare lagt sitt fokus på skillnader mellan muslimska kvinnorna istället för 

att uppmärksamma likheter. Dessa forskare har placerat och har betraktat de turkiska 

kvinnorna som åsidosatta i den historiska utvecklingen. I sin slutsats menar Sakaranaho att 

den tidigare forskningen kring ämnet har lett till att de turkiska kvinnorna har betraktas som 

slavar under den muslimska mannen i den västerländska kontexten.13  

 Margot Badran har i sin bok Feminism in Islam: Secular and Religious 

Convergences (2009) genomfört en sammanslagning av hennes tidigare artiklar som inte 

publicerats till ett gemensamt verk som behandlar feminism i det muslimska samhället.  

Badran har skrivit ett omfattande verk om vad islamisk feminism är, dess historia, och även 

dess olika uttrycksformer i Egypten, Nigeria och Yemen. En stor del av Badrans bok bygger 

även på att beskriva den splittring som har skett mellan den sekulära och islamiska 

feminismen, och till att beskriva de relationer som dessa har till varandra. Eftersom att 

Badrans bok är en sammanslagning av flera av hennes tidigare verk så går det inte att finna en 

gemensam slutsats av Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences.  

  Dessa undersökningar har varit bidragande till mitt arbete då de har ökat min 

kunskap och förståelse om den islamiska feminismen, samt om den ”muslimska feministiska 

kvinnan”.  De tidigare verken har även varit nödvändiga för att jag skulle kunna placera in 

min undersökning inom en historisk akademisk kontext. Den undersökning som jag har 

genomfört bidrar till de tidigare verken eftersom att det inte tidigare har genomförts en 

diskursanalys kring den islamiska feminismen. Dessutom är sociala medier ett material som 

de tidigare genomförda undersökningarna har förbisett och det har heller inte gjorts en studie 

kring islamisk feminism i samband med den arabiska våren. 

 

                                         
 
12 Svensson, Jonas, 1996, Muslimsk feminism: några exempel, Lund, Teologiska institutionen, s. 151 
13 Sakaranaho, Tuula, The complex other: a rhetorical approach to women, islam, and ideologies in Turkey, 
1998, Helsinki, Helsingin yliopisto, Uskontotieteen laitos, s. 224  
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1.5. Metod & teori 
Jag har använt mig av diskursanalys för att analysera det utvalda materialet i studien. 

Diskursanalys är ett användbart verktyg i forskning som behandlar genus och feminism 

eftersom att dessa diskurser ständigt diskuteras, omformuleras och tilläggs nya attribut. 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver att en diskurs ”är ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”14 Den islamiska feminismen är en 

diskurs och diskursanalysen fungerar som ett instrument för att analysera diskursers mönster. 

Dessa diskurser är inte bestämda eftersom att vårt sätt att tala om världen inte är neutral. Vår 

omvärld, våra identiteter och våra sociala relationer spelar en aktiv roll i skapandet och 

förändrandet av olika diskurser.15 I diskursanalys är teori och metod sammanlänkade och det 

behövs därför ingen ytterligare teori till detta verk. 16    

 Till min undersökning har jag valt att använda mig av Laclau och Mouffes 

postmarxistiska grundande utformning. De har särskilt uppmärksammat den strid som uppstår 

mellan och inom olika diskurser för att kunna fastställa dess mening. För att kunna studera 

denna strid som uppstår mellan och inom diskurser så har de utvecklat en begreppsapparat.17 

Det är en välfungerande begreppsapparat till min undersökning eftersom att jag undersöker 

den islamisk feministiska diskursen, vilket är en diskurs som uppfattas på ett differentierat sätt 

av olika individer.     

 Laclau och Mouffes diskursanalys är socialkonstruktivistisk och den har en 

kritisk inställning till självklar kunskap. De menar att vår uppfattade kunskap och världsbild 

inte är spegelbilder av verkligheten, utan att dessa är produkter av vårt sätt att kategorisera 

världen. 18  Vår uppfattade föreställning av kunskap om världen är alltid historiskt och 

kulturellt präglad.  Det handlande som vi utför är en form av ett socialt handlande som bidrar 

till att konstruera och reproducera den sociala värld som vi upplever. Detta handlande bidrar 

till att vissa sociala mönster bevaras och reproduceras. Laclau och Mouffes synsätt är 

antiessentialistiskt och den värld som vi upplever konstrueras socialt och diskursivt. De menar 

att människan inte har en essens av speciella karaktäristiska. Laclau och Mouffe menar alltså 

att vårt sätt att uppfatta och upprätthålla världen bygger på sociala interaktioner. Det som vi 
                                         
 
14 Winther Jørgensen, Marianne & Philipps Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, Lund, 
Studentlitteratur, s. 7 
15 Winther Jørgensen, Marianne & Philipps, Louise, 2000, s. 7 
16 Winther Jørgensen, Marianne & Philipps, Louise, 2000, s. 10 
17 Hellman, Eva, 2011, Vad är religion?: en disciplinteoretisk metastudie, Nora, Nya Doxa, s. 81 
18 Winther Jørgensen, Marianne & Philipps, Louise, 2000, s. 11 
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upplever som verklighet är egentligen endast diskurser. All praktik är diskursiv och det 

sociala har ingen essens i sig.19  Detta betyder att vår uppfattning av världen inte är bestämd 

av yttre förhållanden eller givna på förhand. Vi bygger upp gemensamma föreställda 

sanningar och kämpar för det som vi uppfattar som antingen sant eller falskt. I en bestämd 

världsbild blir därför vissa former av socialt handlande naturligt och andra former blir 

otänkbart. Därför leder olika sociala världsbilder till ett differentierat socialt handlande. Den 

sociala konstruktionen av kunskap som upprätthålls av diskurser får därmed konkreta och 

sociala konsekvenser.20 I undersökningen har jag undersökt fyra bloggar på internet vars 

skapare är anhängare till den islamisk feministiska diskursen.  Jag har urskilt de mönster som 

finns inom de valda skribenternas utsagor. Diskursanalysen kräver att jag ska förbli objektiv 

och det har även varit min avsikt då jag genomförde undersökningen. Diskursanalysen kräver 

detta då jag själv är en produkt av min omgivning och kultur och mina egna värderingar får i 

så liten grad som möjligt prägla analysen.   

 Winther Jørgensen och Philipps skriver: diskursanalysens syfte är nämligen att 

kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 

betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga.21 Denna 

teori syftar alltså till att få en förståelse av det sociala som en diskursiv konstruktion, där alla 

sociala fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska redskap. En diskurs uppfattas 

som en fixering av betydelse inom en bestämd domän. Alla tecken som finns inom en diskurs 

är moment och element, och deras betydelse fixeras genom att de skiljer sig från varandra på 

bestämda sätt. Diskursen etableras genom att den formas kring några nodalpunkter.  Diskurser 

försöker etablera sig som en totalitet, där varje tecken är entydigt fastställt som moment 

genom dess relation till andra tecken inom diskursen. En specifik diskurs försöker göra detta 

genom att utesluta alla andra möjliga betydelser som element kan ha och diskursen försöker få 

dessa element till att bli entydiga.22 Således försöker diskursen att hejda elementens glidning i 

förhållande till varandra och därmed vill diskursen skapa entydighet. De tecken som 

diskursen utesluter kallar Laclau och Mouffe för det diskursiva fältet. Det diskursiva fältet är 

en reservoar av betydelsetillskrivningar som tecken har haft eller har i andra diskurser, men 

                                         
 
19 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, 1985, Hegemony & socialist strategy, London, Verso, sid. 85 
20 Winther Jørgensen, Marianne & Philipps, Louise, 2000, s. 12 
21 Winther Jørgensen, Marianne & Philipps, Louise, 2000, s. 32 
22 Winther Jørgensen, Marianne & Philipps, Louise, 2000, s. 33  
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som ignoreras för att kunna skapa entydighet inom diskursen.23 Laclau och Mouffe gör alltså 

en skillnad mellan flytande element och fastställda moment, och dessa utgör ett diskursivt fält 

inom en specifik diskurs. Det finns alltid ett ”överskott av mening” inom det diskursiva fältet, 

eftersom elementen inte är entydiga. Vissa element inom en specifik diskurs blir aldrig 

fastställda moment och därför finns det alltid ett ”överskott av mening” inom specifika 

diskurser. Detta ”överskott” leder till att en diskurs betydelse alltid kan omformuleras genom 

att nya element blir moment inom olika historiska och kulturella kontexter.24 I diskurser pågår 

det en ständig diskursiv strid till att försöka fastställa de flytande elementen och omformulera 

dessa till fastställda moment. Denna strid kan dock aldrig leda till att en diskurs blir 

fullkomligt entydig då det ligger i diskursens natur att aldrig helt slå fast sin betydelse.  Det är 

just denna kamp som Laclau och Mouffes diskursanalys används till, till att studera vilka 

strukturer som härskar inom en viss diskurs och till att studera den strid som pågår inom 

diskursen. 25På grund av detta blir Laclau och Mouffes diskursanalys ett välfungerande 

verktyg till mitt material.     

 Diskursanalysen är ett användbart verktyg till det utvalda bloggmaterialet 

eftersom att författarna till bloggarna ständigt försöker fastställa de flytande elementen i deras 

uppfattade syn på vad den islamisk feministiska diskursen representerar. Skribenternas 

uppfattade syn på den islamisk feministiska diskursen förändras dock kontinuerligt genom de 

samtal och den argumentation som de för med olika aktörer på internet. På grund av denna 

diskussion och skribenternas inflytande på dess läsare så förändras den islamisk feministiska 

diskursen kontinuerligt och nya glidande element blir till entydiga och fastställda moment. 

Laclau och Mouffes diskursanalys blir i och med detta det mest fruktsamma verktyget för att 

studera denna diskursiva strid och till att undersöka den islamisk feministiska diskursens 

förändrade natur.     

 Den huvudsakliga nodalpunkten som behandlas i mitt arbete och i den islamisk 

feministiska diskursen är ”jämbördighet” mellan könen. Sedan kretsar mitt arbete kring 

underliggande bärande moment inom diskursen, där framförallt annat ”Korantolkning” 

och ”patriarkatet” är essentiella, men även momentet ”islamofobi”. Undersökningen kretsar 

dock framförallt kring den diskursiva strid som har uppstått kring elementet hijab. Det är en 

                                         
 
23 Winther Jørgensen, Marianne & Philipps, Louise, 2000, s. 34 
24 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, 1985, sid 111 
25 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, 1985, sid. 113 
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strid som pågår inom diskursen för att kunna fastställa entydighet kring elementets mening. 

Hijab är ett debatterat element och de undersökta skribenterna försöker på sina bloggar att 

fastställa dess mening inom den islamisk feministiska diskursen. Undersökningen kretsar 

alltså kring elementet hijab och det är även hijab som har utgjort arbetes huvudsakliga 

avgränsning. Den diskursanalytiska metoden har varit nödvändig för att jag skulle kunna 

genomföra arbetet och undersöka hur författarna till bloggarna bygger upp sin argumentation 

kring den islamisk feministiska diskursen. Detta gör de genom att försöka fastställa 

elementets mening genom att antingen argumentera för eller emot hijab utifrån en islamisk 

feministiskt argumentation. Genom att uppmärksamma den diskursiva strid som pågår kring 

elementet hijab inom den islamisk feministiska diskursen så kommer även författarnas 

bärande moment i diskursen att uppmärksammas. I och med detta så kommer 

undersökningens frågeställning att kunna besvaras eftersom att jag kommer att kunna urskilja 

de skiljaktigheter och likformigheter som finns i skribenternas syn på den islamisk 

feministiska diskursen.     

    

1.6. Material & avgränsningar 
Det material som undersökningen baserar sig på är fyra bloggar som är skrivna av fyra 

islamiska feminister. Blogg förklaras på följande sätt enligt nationalencyklopedin: blogg (av 

engelska weblog och svenska webblogg), personlig och öppen dagbok eller logg på webben.26 

Dessa utgör undersökningens material eftersom att bloggar är så pass direkta. Författarna 

bakom bloggarna genomgår inte någon slags redigering, till skillnad från till exempel 

tidningsartiklar, utan författarna kan uttala sig helt fritt, och med hjälp av sina bloggar har de 

en stor möjlighet till att interagera med omvärlden. Bloggar har blivit ett populärt forum för 

att utrycka sina åsikter, och dessa har även ett stort inflytande på ett stort antal människor. På 

en blogg kan man som läsare välja att kommentera skribenternas inlägg. Kommentatorn kan 

välja att vara anonym och det finns inga ställda krav på hen. Det krävs heller inga akademiska 

meriter och inte ett akademiskt språk.  På en blogg är både författaren och kommentatorn helt 

enkelt skyddad till att skriva vad hen vill och hur hen vill. Bloggar har även kommit att bli en 

stor maktfaktor i dagens moderna samhälle och i dagsläget fungerar de som både 

trendskapande och som opinionsbildare.    

                                         
 
26 NE: ”blogg” 
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 På grund av bristande språkkunskaper i arabiska så har jag valt att avgränsa mig 

till bloggar som är skrivna på engelska. Detta ger undersökningen ett intressant perspektiv då 

majoriteten av skribenterna bor i väst. Den islamiska feminismen är en global rörelse, men 

den samhälleliga kontexten har troligtvis en viss påverkan på anhängare av den islamisk 

feministiska inriktningen.  Därför öppnar min undersökning upp för ytterligare forskning 

inom detta forskningsämne, då framtida forskare till exempel skulle kunna undersöka sociala 

medier i enskilda muslimska majoritetsländer.    

 I och med att de undersökta bloggarna är skrivna på det globala språket engelska 

så tilltalas en större publik än bloggar som är skrivna på ”inhemska” språk, det vill säga språk 

som framförallt talas i enskilda länder. Detta leder till att läsarna till bloggarna även består av 

utomstående personer som inte befinner sig inom en muslimsk kontext. Dessa kan istället vara 

intresserade av ämnen som bloggarna behandlar, som till exempel genus, feminism, 

islamofobi, islamisk feminism och islam. På grund av att de är skrivna på engelska så skapas 

det ett intressant möte mellan människor med olika social bakgrund. Detta 

kommunikationsutbyte leder även till att den islamisk feministiska diskursen kontinuerligt 

förändras och påverkas av människor som både befinner sig inom och utanför den muslimska 

kontexten.      

 Ytterligare ett urval som präglat undersökningen är att jag har begränsat mig till 

att undersöka det material som har skrivits från och med att den arabiska våren inleddes den 

18 december 2010. I revolutionen var inslaget av kvinnor stort och de sociala medierna var en 

av de bidragande orsakerna till dess genomslagningskraft. 27 På grund av detta så valde jag att 

undersöka just dessa, de sociala medierna. De undersökta bloggarna har även med största 

sannolikhet lästs av engelskkunniga muslimer under den arabiska våren och dessa bör därför 

ha haft en påverkan på de deltagande individerna under revolutionen.  

 De undersökta bloggarna utgör en avgränsning eftersom att jag önskade att få en 

så pass stor representativitet bland de islamiska feministerna som möjligt. Författarna bakom 

bloggarna befinner sig i olika faser i livet. De har olika social bakgrund och de har även ett 

stort antal läsare. Dessa skribenter för en diskussion på sina bloggar för att försöka fastställa 

sin syn på den islamisk feministiska diskursen. För att kunna studera denna dialog och den 

diskursiva strid som pågår inom diskursen så har jag även valt att undersöka kommentarer 

som skribenterna har fått från sina läsare som har skrivits på författarnas blogginlägg. 

                                         
 
27 NE, ”arabiska våren” 
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 För att kunna besvara undersökningens frågeställning och studera den diskursiva 

strid som pågår inom diskursen så har jag avgränsat mig till att undersöka elementet hijab 

inom den islamisk feministiska diskursen. Hijab är ett intressant element inom diskursen 

eftersom att det både går att legitimera och illegitimera hijab genom en islamisk feministisk 

argumentation. Hijab har även en stor relevans i både muslimska majoritetssamhällen och i 

västerländska samhällen. I den muslimska gemenskapen är hijab betydande då det påverkar 

den vardagliga muslimska kvinnan som bestämmer sig för att antingen bära plagget eller inte, 

samtidigt som hijab berör både statsöverhuvuden och de muslimska teleologiskt lärda. Hela 

den muslimska världen och även den islamiska gemenskapen berörs av hijab. Plaggets 

betydelse går även att se i det motstånd som har uppstått gentemot hijab från stater i både öst 

och väst som betraktar sig som sekulära. Turkiet förbjöd 1997 kvinnor till att bära hijab i 

universitet, statliga skolor samt i statliga byggnader. Frankrike lagstiftade 2010 för att kvinnor 

inte längre fick ha någon ansiktsbeslöjning i offentliga områden. I undersökningen har jag 

endast arbetat med de blogginlägg som har behandlat och innehållit elementet hijab. Genom 

denna avgränsning så har det gått att besvara undersökningens frågeställning eftersom att 

hijab är ett så pass argumenterande element.   

 Det finns ett fåtal bloggar som är skrivna av islamiska feminister.  Jag har valt ut 

just dessa till undersökningen eftersom att de var de högst placerade bloggarna på sökmotorn 

Google och de är även de bloggar med mest antal följare som behandlar den islamiska 

feminismen. MuslimReveries blogg hittade jag dock inte på Google utan genom att The Fatal 

Feminist refererade till hans blogg genom sin blogg. Dessa bloggar är representativa för den 

islamiska feminismen eftersom att bloggaren Metis, som trots att hon har det minsta antalet 

följare (122 stycken på WoordPress), ändå har haft över 73 000 besökare på sin blogg. I och 

med detta går det även att anta att de andra skribenterna har ett stort antal besökare, då The 

Fatal Feminist, bloggaren med näst minst följare har 280 följare på WoordPress.  

 I följande avsnitt kommer jag att redogöra för de undersökta skribenterna bakom 

bloggarna. 

 

1.6.1. Blogg 1- MuslimReverie 

I undersökningen benämner jag MuslimReverie som MR för enkelhetens skull. Han bor i 

Pakistan och han är en islamisk feminist. MR skriver att han har studerat socialpsykologi på 

en kandidatnivå och att han ofta skriver antirasistisk och feministisk kritik av medias 
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representation av muslimer, araber, iranier, syd-asiater och om andra ”icke-vita” samhällen. 

MR skriver även att det är viktigt för honom att han implementerar sin spiritualitet i sin kamp 

för social rättvisa.28 Han har även blivit publicerad i ett par böcker, då han först och främst 

har skrivit ett kapitel i boken Teaching against Islamophobia från 2010 om muslimskt förtal i 

amerikanska mainstream serietidningar. 2013 skrev han en kort essä som blev publicerad i 

Totally radical Muslims Volume 2: Karbala Fired resistance Stories. Han har även fått ett 

kapitel publicerat i The Bedfood Book of Genres: A Guide & Reader då han skrev om sexuell 

objektifiering.29 Hans blogg har figurerat på nätet sedan juni 2009 och han är även aktiv i sitt 

skrivande. MRs blogg har ca 350 följare på WoordPress.com och det finns inga uppgifter om 

hur många besökare han har haft på sin blogg.    

   

1.6.2. Blogg 2- Musfem 

Bloggaren kallar sig själv för Metis, så hädanefter kommer även jag att kalla henne för det. 

Namnet ”Metis” kommer från den grekiska mytologiska gudinnan med samma namn som var 

Zeus första fru, som även var hans jämlike. Hon skriver: Metis was both a threat to Zeus and 

an indispensable aid … just like any ordinary woman. Hence, I am Metis and you can call me 

that.30 Metis skriver att hon är en islamisk feminist, att hon skriver att hon är gift, har barn 

och har två mastersexamina. För tillfället doktorerar hon i islamisk teologi och hon berättar att 

hon är intresserad av andra muslimska kvinnor, speciellt de som finns på internet. Metis vill 

utforska hur islamiska feminister uppfattar islam och hur de argumenterar för sina religiösa 

rättigheter på internet och detta var även anledningen till att hon startade sin blogg.31 Hon har 

tidigare bott i muslimska majoritetssamhällen, men bor numera i väst. Det framkommer dock 

inte i vilka länder hon tidigare bott i eller i vilket västerländskt land som hon bor i nu. Hennes 

blogg har funnits sedan september 2010 och den är fortfarande aktiv. Bloggen har haft ca 73 

000 besökare och 122 följare på Woordpress.com sedan 19 september 2010.  

 

 

                                         
 
28 Muslimreverie, ”ABOUT ME”, citerad 21/12 2014 
29 Muslimreverie, ”ABOUT ME”, sett den 21/12 2014 
30 Metis, ”About Metis”, citerad 21/12 2014 
31 Metis, ”About Metis research”, sett den 21/12 2014 
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1.6.3. Blogg 3- The Fatal Feminist 

The Fatal Feminist kallar sig för Nahida, därför kommer även jag att fortsättningsvis kalla 

henne för det. Hon är en islamisk feminist som bor i Kalifornien i USA.32 Nahida skriver att 

hennes blogg framförallt diskuterar jämbördighet mellan könen. Hon debatterar även kring 

ämnen som social rättvisa, kvinnor som var nära Profeten som glömts i historien, vikten av en 

sund Korantolkning och respekten för de människliga rättigheterna, både ur ett islamisk 

feministiskt perspektiv, samt ur ett muslimskt perspektiv.33 Hennes blogg har funnits sedan 

januari 2011 och hon är aktiv än idag.34 Hon har 280 följare på WoordPress.com och det finns 

inga uppgifter kring hur många besökare hon har haft på sin hemsida.  

 

1.6.4. Blogg 4- Jaythenerdkid 

Jaythenerdkid heter Aaminah Khan och därför kommer jag att fortsättningsvis kalla henne för 

Khan. Khan är islamisk feminist, queer och bor i USA. Hon berättar att hon i sin blogg skriver 

om social rättvisa, mänskliga rättigheter, hennes tro och även om hennes liv. Hon startade sin 

blogg 2010 och är fortfarande aktiv. Detta är den största av de undersökta bloggarna, då hon 

har 11.392 följare på WoordPress.35 I Khans blogg finns det dock inga uppgifter angående 

antalet besökare som hon haft på sin blogg.  Khan uppger att hon även har figurerat i 

skrifterna: the quail pipe, the transadvocate, the huffington post, geeked! magazine, human 

parts, the muslim feminists project och black girl dangerous.36  

 

1.7. Disposition 
I avsnittet ”Den paradoxala muslimska kvinnan” reflekterar jag kring hur paradoxal det 

västerländska synsättet ofta är på ”den muslimska kvinnan”. Detta kapitel har även relevans 

för min undersökning då kapitlet även innehåller information om den orientaliska diskursen.  

För att kunna skapa en förståelse kring den feministiska utvecklingen i den muslimska 

                                         
 
32 Nahida, ”Nahida”, sett den 21/12 2014 
33 Nahida, ”About TFF”, sett den 21/12 2014 
34 sett den 21/12 2014 
35 sett den 21/12 2014 
36 Jaythenerdkid, ”About jaythenerdkid (and other things)”, sett den 21/12 2014  
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gemenskapen så var kapitlet ”Islamisk Feminism: Historisk bakgrund” nödvändigt. Detta 

avsnitt är även essentiellt då det kartlägger skillnaden mellan sekulära muslimska feminister 

och islamiska feminister.  Jag har valt att inkludera avsnittet ”Feministbegreppet” för att det 

inte ska uppstå någon förvirring kring vad begreppet feminism betyder och vad en feminist 

står för i min undersökning. Avsnittet innehåller genusforskaren Lena Gemzöes definition 

angående vad feminism är. Begrepp som feminism omformuleras i olika kontexter, men det är 

just Lena Gemzöes definition som den här undersökningen har anslutet sig till. 

Kapitlet ”Hijab” inkluderades eftersom att det krävs en klargörning över vad hijab är och vad 

som menas med plagget. Jag inkluderade avsnittet ”Islamofobi” eftersom att skribenterna till 

bloggarna för en argumentation kring begreppet. Det finns differentierade tolkningar och 

definitioner kring vad begreppet islamofobi representerar. Min undersökning och detta avsnitt 

innefattar dock religionshistorikern Mattias Gardells definition på vad islamofobi är och det är 

denna definition som uppsatsen har anslutet sig till. Genom att inkludera avsnittet ”Erdoğan 

om kvinnan” så visar jag att frågorna ”feminism” samt ”kvinnans plats i samhället” är 

relevanta frågor inom den muslimska världen. Detta går att se då dessa frågor väcker en stor 

debatt inom den muslimska världen och de påverkar även de högst uppsatta inom den 

muslimska kommuniteten. Jag har delat upp analysen av de utvalda bloggarna i fyra avsnitt 

där varje blogg analyseras var för sig. Detta har jag gjort eftersom att det ska bli så enkelt som 

möjligt för läsaren. Efter varje blogg inkluderades avsnittet ”Sammanfattningar och 

slutsatser”. I dessa avsnitt kommer jag fram till slutsatser och sammanfattar det innehåll som 

finns i varje enskild blogg.     

 För att knyta samman undersökningen och besvara dess frågeställning så var det 

nödvändigt att avsnittet ”Slutsatser” inkluderades. Avsnittet ”Framtida forskning” innehåller 

möjliga ämnen som framtida forskare skulle kunna undersöka. Kapitlet innehåller möjliga och 

intressanta ämnen som jag inte har haft någon möjlighet till att besvara i min undersökning.  
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2. Analys  

2.1. Den paradoxala muslimska kvinnan  
1997 demonstrerade unga muslimska kvinnor i Istanbul mot det förbud som trädde i kraft i 

landet gentemot bärandet av hijab samma år. Hijab skulle i och med denna lag inte få bäras i 

universitet, den statliga skolan samt i statliga byggnader. Dessa muslimska studenter hävdade 

att det var deras konstitutionella rätt att använda hijab, hijab som var en symbol för deras 

muslimska tro. Samtidigt i Ankara protesterade en grupp unga kvinnor gentemot Refah 

Partisi, som var det största partiet i den dåvarande regeringskoalitionen. De ansåg att de hade 

använt medel för att stärka islams position i det turkiska samhället. Dessa demonstrerade för 

ett sekulärt Turkiet och var starka motståndare gentemot hijab. Detta var inte första gången 

som de turkiska kvinnorna demonstrerat utan 1987 protesterade 3000 kvinnor på Istanbuls 

gator mot våldet gentemot kvinnor i hemmet. Denna demonstration tolkade de islamiska 

feministerna som att kvinnorna i Turkiet hade börjat fundera över sin roll och plats i det 

turkiska samhället.37 Demonstrationerna visar upp den mångtydighet och den paradox som 

finns inom det muslimska samhället. De går även emot den stereotypa bild som har uppstått i 

väst gentemot den muslimska kvinnan, som både kuvad och lydande till männen. Kvinnor 

som demonstrerar för ett förändrat samhälle och som samtidigt är uppvuxna i en muslimsk 

kontext utgör därför en paradox i det allmänna västerländska synsättet av den muslimska 

kvinnan.38     

 Demonstrationerna i arabvärlden skulle komma att fortsätta under 2000-talet 

och det kulminerade i och med att den arabiska våren inleddes i Tunisien 2010. En revolution 

som senare skulle spridas vidare till stora delar av den arabiska världen. De krav som 

demonstranterna krävde var en ökad frihet, bättre ekonomiska möjligheter, högre krav på 

demokratiska rättigheter och fler jobb. De som framförallt deltog i demonstrationerna var 

unga och inslaget av kvinnor var stort. Det var framförallt genom sociala medier som 

deltagarna i proteströrelsen kunde informera sina vänner och omvärlden om 

händelseutvecklingen på plats. Detta blev ett kännetecken för den arabiska våren, och de 

sociala medierna bidrog även till revolutionens genomslagningskraft.39  

                                         
 
37 Saharanaho, Tuula, 1998, s. 12 
38 Saharanaho, Tuula, 1998, s. 12 
39 NE, ”arabiska våren” 
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2.2. Islamisk feminism: Historisk bakgrund 
Historiskt sett har det funnits två huvudsakliga feministiska inriktningar inom den muslimska 

världen, den sekulära och den islamiska feminismen. Den sekulära feminismen uppstod i 

slutet av 1800-talet och formerades fram till mitten av 1900-talet under en process av 

modernisering, nationalisering, en antikolonial kamp, en osmansk dynasti med legitimitetskris 

samt olika självständiga nationsbyggnadsprocesser.40    

 Islamisk feminism skapades i den globala muslimska gemenskapen och den 

växte sig stark i både väst och i öst i slutet av 1900-talet under den postkoloniala rörelsen. 

Den uppstod i och med att den islamistiska politiska rörelsen tog allt större plats i det 

muslimska samhället då det hade uppstått en islamisk renässans i den muslimska världen. 

Denna renässans skedde framförallt på grund av att tidigare stora sekulära stater omskapades 

till att bli muslimska stater, stater som till exempel Iran och Sudan. Den islamisk feministiska 

rörelsen uppstod i och med de sekulära staternas fall och denna rörelse har islam som en 

gemensam faktor.  Den islamiska feminismen är inte en nationell rörelse utan det en global 

som inte är bunden till en viss nation. De sekulära feministiska rörelserna särskiljer sig på 

denna punkt då de istället befinner sig på en nationell nivå. Dessa feministiska rörelser såg sig 

snarare som en egyptisk feministisk rörelse eller som en syrisk feministisk rörelse och den 

sekulära feminismen präglas av att den befinner sig inom en enskild territoriell stat. Denna 

stat bör enligt dessa bestå av jämlika innevånare, oavsett vilken religion som medborgarna 

tillhör.41      

 Den islamiska feminismen präglas av det faktum att det är en global rörelse. Det 

är en rörelse som inte befinner sig inom några specifika nationsgränser. Den islamiska 

feminismen utmärks även av att anhängarna kräver en omtolkning av Koranen. De menar att 

det är nödvändigt för att bevisa att den patriarkala familjestruktur som har uppstått i det 

muslimska samhället inte går att finna inom Koranen utan Koranen blev feltolkad från början. 

De islamiska feministerna kräver en jämställdhet mellan könen inom både den offentliga och 

privata sektorn och de kräver även att både kvinnor och män ska kunna leda bön.  De sekulära 

feministerna kräver dock endast en jämställdhet inom den offentliga sektorn. De menar att 

den privata sektorn ska förbli traditionell, och i och med detta gör de en gränsdragning mellan 

                                         
 
40 Badran, Margot, 2009, s. 3 
41 Badran, Margot, 2009, s. 3  
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det offentliga och det privata, en gränsdragning som de islamiska feministerna vill 

motarbeta.42 

 

2.3. Feministbegreppet 

Det är möjligt att tala om olika typer av feminismer, där den islamiska feminismen är en del 

av en större paraplybenämning. Inom denna benämning finns det en rad olika undergrupper, 

bland annat liberalfeminism, radikalfeminism marxism/socialistisk feminism och socialistisk 

radikalfeminism.43 Genusvetaren Lena Gemzöe har en ordboksdefinition angående vad en 

feminist är. Enligt hennes definition är en feminist en person som anser att kvinnor är 

underordnade män, och att detta förhållande bör ändras. Den islamiska feminismen passar in i 

Gemzöes definition då hennes feministiska ordboksdefinition, samt den islamiska feminismen 

innehåller ett ställningstagande för förändring. Hon, samt den islamiska feminismen 

uppmanar även andra till att fundera över om man vill bevara världen som den är, eller om det 

krävs en förändring.44  

 

2.4. Hijab 
Hijab har använts och används även i denna undersökning för att beteckna en generell 

segregation mellan kvinnor och män. Till denna segregation hör en viss kläd-kodex och idag 

handlar hijab framförallt om denna klädedräkt. Denna kläd-kodex består ofta av en huvudduk 

eller en löst sittande heltäckande klädsel. Hijab ses även av vissa muslimer som en religiös 

lag.45 

 

2.5. Islamofobi 
Den islamofobiska idétraditionen sträcker sig lika långt tillbaka i tiden som den antisemitiska. 

Den moderna människan är dock mindre bekant med de islamofobiska idétraditionerna och 

                                         
 
42 Badran, Margot, 2009, s. 4 
43 Gemzöe, Lena, 2002, Feminism, Stockholm, Bilda, s. 12 
44 Gemzöe, Lena, 2002, s. 13 
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dess exkluderingspraktik. Dessa traditioner har dock figurerat lika länge i till exempel den 

kristna kyrkokonsten från medeltiden och framåt. Begreppet ”islamofobi” definierades på 

1920-talet av franska intellektuella som en parallell till judefobi som antipatier mot muslimer 

och judar som producerats genom kristendomens västerländska historia, då de menade att 

judefobi och islamofobi närts från samma källa. Under 1990-talet blev begreppet mer 

vedertaget och det användes för att benämna de antimuslimska attityder som återigen börjat 

gälla i det västerländska offentliga samtalet efter slutet av kalla kriget. 46  

 Islamofobi handlar inte om islam utan om föreställningar om islam. Den 

islamofobiska kunskapsregimens bestämningar av vad islam är och om hur muslimer agerar 

har producerats trots tillgång till mer vederhäftig information. Detta betyder att islamofobi 

inte orsakas av islam och att islamofobi heller inte kan korrigeras av islam. Islamofobi 

kombineras istället ofta av idéer om en stor muslimsk konspiration som avser att störta det 

västerländska samhället. Det finns en tanke inom den islamofobiska diskursen som menar  att 

muslimer syftar till att infiltrera det västerländska samhället och tillintetgöra friheten. 

Anhängare av den islamofobiska diskursen ser muslimer som dogmatiska, våldsbenägna, 

kvinnoförtryckande, homofoba och som motståndare till yttrandefrihet och andra mänskliga 

rättigheter, och att ”vi” som kommer från den västerländska kontexten är dess motsats.  Det är 

västs uppgift att hålla dem stången och bevaka västs gränser, samt gå i krig med muslimska 

majoritetssamhällen för att befria deras kvinnor från det manliga förtrycket. 47 Det är dock ett 

svårdefinierat islamofobi, då det kan se olika ut i olika kontexter, men jag har valt att knyta an 

till Mattias Gardell definition av den islamofobiska diskursen, då han beskriver den på 

följande vis: 

Med islamofobi avses socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, samt 

handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas 

vara muslimer och associeras till islam48 

 

                                         
 
46 Gardell, Mattias, 2011, Islamofobi, Stockholm, Leopard förlag, sid. 11  
47 Gardell, Mattias, 2011, sid. 16 
48 Gardell, Mattias, 2011, sid 17 
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2.6. Erdoğan om kvinnan 
Den turkiska presidenten Recep Taylor Erdoğan uttalade sig i november 2014 om feminism 

och om kvinnor i allmänhet. Erdoğan påstod i sitt uttalande att det finns biologiska skillnader 

mellan könen i och med att manuellt arbete inte passar kvinnan på grund av hennes delikata 

natur. I intervjun uppgav han:  

Our religion (Islam) has defined a position for women (in society): motherhood, /…/ ’Some people can 

understand this, while others can't. You cannot explain this to feminists because they don't accept the concept of 

motherhood,’ Erdogan said, adding that women and men could not be treated equally ’because it is against 

human nature.’ /…/ ’You cannot get women to do every kind of work men can do, as in communist regimes, 

Erdogan said. "Give her a shovel and make her work? You cannot do that. This goes against her delicate 

structure.’49  

Dessa uttalanden ledde till kraftiga protester från både Turkiet och från omvärlden. Dessa 

utryckte sitt missnöje gentemot Erdoğan på sociala medier som till exempel Twitter, 

Facebook och bloggar. Erdoğans uttalande blev så uppmärksammat att ett välkänt turkiskt tv-

ankare kände sig manad till att fördöma hans uttalande. I livesändning replikerade hon 

Erdoğans uttalande: I would kiss my mother’s feet because they smelled of paradise. She 

would glance coyly and cry sometimes.50 med “I am a feminist and thank God I’m a mum. I 

wouldn’t kiss my mother’s feet but I have great respect for her.51    

 Erdoğan har tidigare fått utstå kritik från de som menat att hans regering har 

genomfört försökt till att styra landets sekulära principer mot avskaffandet av kvinnans civila 

rättigheter. Han har även fått utså stor kritik från turkiska feministrörelser då Erdoğan enligt 

dessa menat att varje kvinna i Turkiet ska ha tre barn, och att hans regering lagt fram 

lagförslag för minskad rätt till kejsarsnitt, abort samt dagen-efter-piller.52 Riksdagsledamoten 

Aylin Nazliaka från det huvudsakliga oppositionspartiet fördömde Erdoğans uttalande och 

menade att han framställer kvinnan som delikat, svag och kraftlös och att han begränsar 

kvinnan till moderskapsrollen, hon sa: Erdoğan has publicly committed a hate crime … But I 

will continue to fight this man who sees no difference between terrorists and feminists53

 Det stora missnöjet som uppstod bland det turkiska folket i och med Erdoğans 

                                         
 
49 The Guardian, Recep Tayyip Erdoğan: ’women not equal to men’, 24 november 2014 
50 Busisness Insider UK, Turkey President Erdogan: Women Are Not Equan To Men, 24 november 2014 
51 The Guardian, Recep Tayyip Erdoğan: ’women not equal to men’, 24 november 2014 
52 Busisness Insider UK, Turkey President Erdogan: Women Are Not Equan To Men, 24 november 2014 
53 The Guardian, Recep Tayyip Erdoğan: ’women not equal to men’, 24 november 2014 
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uttalanden visar hur stigmatiserad frågan kring hur kvinnan ska uppföra sig är. Motreaktionen 

som uppstod på sociala medier och från bland annat tv-ankaret och oppositionsledaren som 

fördömde Erdoğans uttalanden visar att den feministiska rörelsen har ett stort inflytande i den 

arabiska världen. Detta påvisar att feminism och kvinnan är ämnen som berör stora delar av 

den arabiska och muslimska världen. Att Erdoğans sexistiska uttalande även ledde till att det 

blev en världsomfattande nyhet visar även hur stort intresset för den muslimska kvinnans 

välmående är i väst. Badran skriver att det har skapats en konstruerad oro för den muslimska 

kvinnan och att detta är en syn som härstammar från den orientaliska diskursen. Detta synsätt 

har överlevt och det reproduceras i den västerländska kontexten, bland annat genom media 

som framställer den muslimska mannen som förtryckande gentemot den muslimska kvinnan. 
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2.7. Elementet Hijab 
 

2.7.1. Blogg 1- Muslim Reverie- MR 

MR skriver inte om hijab i så stor omfattning på sin blogg. Vid de tillfällen som han använder 

hijab i sin argumentation är det framförallt i samband med hans utformande av den 

islamofobiska diskursen. En majoritet av MRs blogginlägg behandlar den islamofobiska 

diskursen och i hans argumentation är hijab ett essentiellt element i uppbyggandet av 

diskursen. De mest väsentliga moment som han behandlar i sin blogg är inte ”hijab” utan 

snarare ”kolonialism”, ”imperialism”, ”hetero-patriarkat” och ”västerländsk media”, och 

dessa kretsar kring nodalpunkten ”neorasism” inom den islamofobiska diskursen. När MR 

skriver om hijab är det även framförallt i samband med den islamofobiska diskursen. Han 

skriver att diskursen reproduceras till stor del med hjälp av det kommersiella i väst. MR för en 

tydlig argumentation gentemot Hollywood och den amerikanska regimen då han citerar 

Motion Pictures VD Jack Shaheens uttalande: Washington and Hollywood spring from the 

same DNA.54 Han fortsätter sedan på samma spår och fördömer de israeliska attacker som 

skedde 2014 mot Palestina. MR menar att dessa attacker bland annat legitimerades just genom 

den islamofobiska diskursen som reproduceras genom den västerländska median, då han 

skriver:   

Not all Palestinians are Muslim, but Israel, the U.S., and the western media have made it clear that the diverse 

religious or non-religious affiliation of Palestinians do not matter to the settler-colonial state that wants them 

exterminated. By labeling them all ’Muslim’, they know what racialized, white supremacist-thinking and 

violence they are reinforcing and seeking to maintain.55 

MR menar att den islamofobiska mediala bild som uppstått i väst kring islam har lett till att 

religionens utövare blivit rasifierade. Detta har lett till att dess utövare har kommit att 

betraktas som en gemensam ras med gemensamma attribut. Detta påstående styrker han med 

flera uttalanden från den nederländska partiledaren Gert Wilders56 som har omfamnat den 

islamofobiska diskursen.  Wilders har en önskan om att Koranen ska förbjudas och att det ska 

ske en massutvisning av muslimer från väst. MR menar att de som har omfamnat den 

                                         
 
54 Muslimreverie, ”ISLAMOPHOBIA TV: ALL THE HATE, ALL THE TIME!”, 2014, citerad den 8/12 2014 
55 Muslimreverie, ”ISLAMOPHOBIA TV: ALL THE HATE, ALL THE TIME!”, 2014, citerad den 8/12 2014 
56 Partilderare över det främlingsfientliga partiet Partij voor de Vrijeheid 
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islamofobiska diskursen även har kommit att avvisa de som hävdat att de är rasister. 

Islamofober argumenterar istället för att muslimer inte är en ras, och att de därför inte kan 

vara rasister, MR skriver: ”islamophobes justify their racism by claiming they are not 

racist.  Hence, the argument, ’Islam is not a race.  I cannot be racist.’”57 Han fortsätter sedan 

med att beskriva islamofobi som en diskurs som även den västerländska staten har kommit att 

omfamna. Detta gör han då han beskriver den statligt sanktionerade diskrimination som har 

skett gentemot muslimer:   

When we see NYPD spying and infiltration of Muslim communities, the recent raids on Muslim homes in 

Australia, the bans on hijab in western countries, the increase in racial profiling, and the vicious violence against 

Muslims in Palestine, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Kashmir, Somalia, Yemen, etc., Islamophobia is more than 

just about sentiment or ’hurt feelings.’58 

Han menar att den mediala samt statliga islamofobin går hand i hand och att dessa 

reproducerar varandra. Den islamofobiska propagandan som visas i tv får även effekter på det 

västerländska samhället (samt på det globala då det västerländska samhället är den ledande 

normen) och vice versa. Han menar även att de europeiska kolonisatörerna och de nyligen 

genomförda amerikanska invasionerna av Afghanistan och Irak rättfärdigades genom att 

erövrarna ”befriat” de ”kuvade muslimska kvinnorna” från ett ”manligt muslimskt” 

förtryck.59 Det muslimska samhället och dess gemenskap representeras framförallt av den 

hijab-bärande muslimska kvinnan. Denna bild som uppstått i väst kring den muslimska 

kvinnan har lett till att muslimer har rasifierats från västerländskt håll. Det har uppstått ett 

förtryckt gentemot muslimer och även gentemot de muslimska majoritetssamhällena. Han 

skriver: This construction of the ’helpless woman of color’ who must be saved from 

the ’dangerous man of color’ has a long history of sexual violence, colonialism, and racism.60 

 MR kritiserar sedan den mediala profilen Mona Eltahawy, som vill se ett förbud 

gentemot hijab. Eltahawy är muslim och hon har beslutat att inte bära hijab. Hon visas ofta i 

västerländsk media, bland annat på CNN.  MR menar att det finns en problematik då 

Eltahawy argumenterar med hijab-bärande kvinnor, då dessa alltid framställs som de ”dåliga” 

                                         
 
57 Muslimreverie, ”DEBUNKING THE ’ISLAM IS NOT A RACE!’ ARGUMENT”, 2011 citerad 8/12 2014 

58 Muslimreverie, ”ISLAMOPHOBIA TV: ALL THE HATE, ALL THE TIME!”, 2014, citerad den 8/12 2014 
59 Muslimreverie, ”RESPONSES TO MONA ELTAHAWY’S ’WHY DO THEY HATE US?’”, 2012, citerad 
9/12 2014 
60 Muslimreverie, ”RESPONSES TO MONA ELTAHAWY’S ’WHY DO THEY HATE US?’”, 2012, citerad 
9/12 2014  
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muslimerna. De hijab-bärande kvinnorna porträtteras som regressiva och ”utländska”, samt 

som att de inte vill anamma västerländska värderingar. Eltahawy framställs alltid som 

den ”goda” muslimen som är progressiv och västerländskt integrerad. Detta passar in i västs 

dikotomi som placerar muslimer i ett fack, ett fack som består av antigen bra eller dåliga 

muslimer. Han menar att denna dikotomi har varit en av de bidragande orsakerna till USAs 

och Europas förtryckande internationella och nationella politik gentemot muslimer. 61

 Läsaren Khaalidah kommenterar MRs blogginlägg ”The Violence of White 

Supremacy”. Det är ett blogginlägg som behandlar det västerländska våldet gentemot 

muslimer. Hon skriver att hon bär hijab och att vi alla på ett eller annat sätt har olika fördomar, 

men att världen är fruktansvärd och att de islamofobiska fördomarna gentemot hijab-bärande 

kvinnor kontinuerligt leder till kvinnors död och att de även kan leda till hennes död då hon 

skriver:  

What a sad world we live in where my hijab could make me a target. And I know if could because it has been 

my experience that people see my hijab and little else. Not my face, nor my accent or lack thereof or even the 

words that I am speaking. I, a 41 year old African American woman whose ancestors have likely been here 

longer than those of most of the white people I know, am the foreigner. I am the other.62 

En anhängare av den islamofobiska diskursen ser inte personen bakom hijab, utan hen ser 

endast hijab. Hijab leder i väst till att en kvinna blir diskriminerad och även till att hon inte 

kan betraktas som ”en av oss” utan istället till att hon alltid kommer att bli betraktad som ”en 

av de andra”. På grund av hon har beslutat att bära hijab så menar hon även att hon aldrig kan 

bli en del av majoritetssamhället, utan att hon alltid kommer att befinna sig i ett utanförskap.  

MR svarar på hennes kommentar och skriver I know, it’s awful how people of color are 

racialized. I can’t imagine what it feels like to feel like a target for wearing a hijab. May 

Allah protect us all.63 
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2.7.2. Sammanfattning och slutsatser av MR 

Det undersökta materialet visar att MR för en tydlig argumentation gentemot det 

västerländska och dess syn på islam och muslimer. MR argumenterar dock varken för eller 

emot bärandet av hijab i sitt utformande av den islamisk feministiska diskursen. Han 

uppmärksammar dock den börda som den hijab-bärande kvinnan står inför då hon beslutar att 

bära plagget.  Den islamofobiska och den islamisk feministiska diskursen är konkurrerande 

samtidigt som de har vissa gemensamma drag. I och med att han betraktar sig som en islamisk 

feminist och då han argumenterar utifrån en islamofobisk synvinkel så kan ”islamofobi” 

uppfattas som ett moment inom den islamisk feministiska diskursen. I MRs strukturering av 

sin syn på diskursen så utgör dock inte hijab momentet, utan snararare blir den ”kuvade hijab-

bärande kvinnan” ett bärande moment. Den ”kuvade hijab-bärande kvinnan” blir diskursens 

moment då han diskuterar om hijab i samband med den börda som den hijab-bärande kvinnan 

står inför då hon beslutar att bära hijab i väst. Denna börda beskriver han med hjälp av den 

dikotomi som har uppstått i väst där muslimer placeras inom en ram som antingen ”bra” 

eller ”dåliga”, beroende på om den muslimska kvinnan är västerländskt integrerad eller inte. 

De menar att muslimer inte kan ta till sig ”västerländska värderingar” och att beviset för detta 

är den ”kuvade hijab-bärande kvinnan”. Beslutet att bära hijab leder till att kvinnan aldrig kan 

uppfattas som en del av majoritetssamhället och att kvinnan troligtvis kommer att hamna i ett 

utanförskap.  I den västerländska kontexten får den hijab-bärande kvinnan utstå både hot och 

våld i och med att hon beslutar att bära plagget. Detta förtryck kan enligt MR endast försvinna 

om den västerländska median upphör med att reproducera den islamofobiska diskursen som 

framställer muslimska män som förtryckare och muslimska kvinnor som offer. Om inte detta 

sker kommer väst att fortsätta associera hijab med negativitet.  

  Det undersökta materialet visar att hijab är ett ämne som diskuteras inom både 

den islamofobiska samt den islamisk feministiska diskursen och att elementet hijab binder 

diskurserna samman.     

 

2.7.3. Blogg 2- Muslimfeminist- Metis 

Metis skriver om att hennes syster från Saudiarabien var på besök och hon hade beslutat att 

börja bära hijab och detta fick Metis att reflektera över om även hon skulle börja bära plagget. 
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Hon inledde i och med detta en undersökning kring vad det ursprungliga syftet bakom 

bärandet av hijab var, hon skriver: 

However, it was not until a couple of years ago that I learned that the initial purpose of hijab (whether we believe 

it includes the niqaab or just a headcovering) was to differentiate between free and enslaved women.64 

Metis menar att de förslavade kvinnorna inte fick efterlikna de fria och på grund av detta fick 

de ofria inte bära hijab. Hon hänvisar till Kalifen Omar Ibn Khattab, som levde under 600-

talet som uttalat sig om detta då han sa: ”the veil is to be on the heads of free women”.65  

Denna analys ledde till Metis beslut att inte bära hijab. Hon menar att om hon bär plagget i 

dagens moderna samhälle så legitimerar hon den ursprungliga Korantolkningen, samt ger 

legitimitet till den tidigare uppdelning som funnits mellan fria och förslavade kvinnor. Hon 

menar dock att det idag troligtvis inte finns några kvinnor som bär hijab för att visa att de är 

fria. Istället är dagens huvudsakliga argument bakom bärandet av plagget att visa att man som 

kvinna tillhör den muslimska gemenskapen. Metis menar även att hijab föreskrivs i Koranen 

men att det inte finns någon religiös lag som kräver att den muslimska kvinnan ska bära 

plagget.66      

 Hon berättar sedan om den skillnad som har uppstått kring hur hijab betraktas i 

väst innan och efter terrorattentatet 2001 på World Trade Center i New York. Efter attentatet 

har hijab blivit en sociopolitisk symbol.67 Hon kritiserar hur bördan av att bära hijab har 

placerats på kvinnan och att det inte i samma utsträckning har placerats några sociopolitiska 

symboler av den muslimska grupptillhörigheten på den muslimska mannen. Metis 

argumenterar för att om en kvinna vill markera sitt deltagande i den muslimska gemenskapen 

med en hijab så måste även hennes man ge uttryck för att vara muslim, med skägg och 

thawb.68 Hon frågar sig varför kvinnan ska bli tvingad att klä sig på ett visst sätt, medan 

mannen inte behöver det. Hon argumenterar även för att valet bakom att bära hijab inte är 

frivilligt även om en sekulär lag menar det, då hon skriver:  

- if a woman is taught from start to believe that veiling is part of ’religion’ then the right to choose to veil or not 

is taken away from her. She will believe she is sinning if she doesn’t veil and so will veil whether or not she 

                                         
 
64 Metis, ”Hijab and Niqaab and the ban”, 2011, citerad den 4/12 2014 
65 Metis, ”Hijab and Niqaab and the ban”, 2011, citerad 4/12 2014 
66 Metis, ”Hijab and Niqaab and the ban”, 2011, citerad 4/12 2014 
67 Metis, ”On the ’American Hijab’”, 2014, citerad 4/12 2014 
68 Metis, ”Hijab and Niqaab and the ban”, kommentarer, 2011, citerad 4/12 2014 



 
 

29 

personally likes it.69 

Denna argumentation är tydligt präglad av ett samhälleligt-kulturellt betingat synsätt och 

Metis menar att det inte finns en fri vilja bakom beslutet att bära hijab. Det är inte kvinnan 

själv som väljer om hon ska bära hijab utan det är hennes miljö som väljer det åt henne. 

Därför anser hon att det finns en orättvisa bakom bärandet av plagget. Den muslimska 

kvinnan får bära en börda som den muslimska mannen inte behöver. Kvinnan får även utstå 

motstånd från både västerländskt och muslimskt håll då hon beslutar att bära plagget eller inte. 

I väst representerar kvinnans bärande av hijab den muslimska gemenskapen, en representation 

som har lett till kvinnan har fått utstå både verbal och fysisk misshandel.  Samtidigt som en 

kvinna från ett muslimskt majoritetsland som valt att inte bära hijab får utstå diskrimination, 

avfärdande och fördomar.70 Det finns även en problematik då en muslimsk kvinna fattar 

beslutet att inte bära hijab. I och med att hon väljer bort plagget så blir hon heller inte 

betraktad som en fullvärdig medlem av den muslimska gemenskapen. Om en muslimsk 

kvinna i väst beslutar sig för att bära hijab så hamnar hon dessutom i ett konstant utanförskap 

och hon kommer troligtvis aldrig att betraktas som en fullvärdig medlem av 

majoritetssamhället.71 Ska den muslimska kvinnan belastas med en börda som detta? Det är 

ett val som den muslimska kvinnan står inför, ett val som leder till utanförskap oavsett vad 

hon beslutar sig för. Valet och dess konsekvenser leder till att beslutet blir en otrolig börda för 

muslimska kvinnor.     

 Metis publicerar i ett blogginlägg en text som skrivits av den islamiska 

feministen och bloggaren Organica. Organica bär hijab, men hon menar att hon endast gör det 

för Guds skull. Hon kritiserar den traditionella muslimska synen på hijab, där dess funktion 

framförallt har varit ett skydd mot mannens attraktion. I och med denna syn på hijab så blir 

det kvinnans uppgift att säkerställa ordning och detta gör hon med hjälp av hijab. Mannen 

framställs enligt detta synsätt som ett offer som inte kan kontrollera sina lustar, medan 

kvinnan i princip får skylla sig själv om hon blir våldtagen.72 Organica menar dock att hijab 

inte hjälper kvinnan från att bli våldtagen, sexuellt trakasserad och objektifierad. När hijab 

presenteras som ett verktyg där dess funktion är att skydda kvinnans sexualitet och för att 
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bevara ordning så beskylls kvinnan för den oordning som uppstår och mannens förvrängda 

sexuella beteende legitimeras.73 Hon skriver:  

The argument women when in hijab are no longer ‘rated’ by their body but their ‘brain’ is untrue. Muslim 

women (or men) are not immune to the pressures of modern society to fit in a certain mold. If you are a Muslim 

woman (in hijab) and you walk into a Muslim gathering, women and men will JUDGE you based on your looks, 

your body and how you are dressed. Women today are pressured to ‘lighten’ or ‘darken’ their skin; go on 

extraneous diets to lose mad amounts of weight; and, are expected to either ‘tone down’ or ‘up’ their fashion or 

dress choices.74 

Organica och Metis menar att det inte spelar någon roll om en kvinna bär hijab eller inte. 

Samhällets dom på kvinnan kommer likväl att gälla och hijab räddar inte kvinnan från att bli 

utsatt av de lokala och globala normer som ställs på henne. De krav som ställs på kvinnan 

gäller oavsett om hon bär hijab eller inte.    

 Muslima82 har kommenterat inlägget och hon skriver att även hon precis 

beslutat att inte längre bära plagget eftersom att hon inte längre förstår vad hijab representerar. 

Hon instämmer med Organica och hon menar att bärandet endast ska vara för Gud och för att 

visa sin fromhet. Muslima82 argumenterar dock för att hijab inte är ett måste för att en kvinna 

ska kunna visa sin fromhet inför Gud, hon skriver:   

In other words, a woman should not be pressured or forced to wear the headscarf should their family and/or 

friends because the Quran/Sunnah/Hadith says she has to. If the woman doesn’t feel this way, and is forced to 

wear it, only negativity will blossom. They will drive her away from the faith. Bottomline here is our Ummah 

has forgotten the greatest statement that is listed more than once in the Quran: No complusion in religion.75 

Hon menar att det är kvinnan själv som måste få fatta beslutet och det ska inte finnas något 

tvång i religion. Med tvång skapas det endast en negativ inställning gentemot religion.76
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2.7.4. Sammanfattning och slutsatser av Metis 

Materialet visar att Metis huvudsakliga argumentation framförallt sker gentemot den 

ursprungliga Korantolkningen och därmed även gentemot den ”traditionellt muslimska lärda 

mannen” och dennes syn på islam. Den ”traditionella muslimska mannen” har blivit påverkad 

av patriarkatet och därför har koranen blivit tolkad på ett felaktigt vis. Den muslimska 

mannen får inte bestämma över den muslimska kvinnans kropp, hur hon ska agera och vad 

hon ska bära för plagg.  Samtidigt för hon en argumentation genom momentet ”islamofobi” 

gentemot väst. Hon gör detta genom en kombination mellan den islamisk feministiska 

diskursen och den islamofobiska. Denna kombination leder till att ”islamofobi” blir ett 

moment inom hennes syn på den islamisk feministiska diskursen.   Hon använder islamofobi i 

sin argumentation då ett av hennes huvudsakliga argument gentemot användandet av hijab är 

att plagget blir en alltför tung börda för den muslimska kvinnan att bära i väst i och med att 

hijab ofta leder till utanförskap och diskriminering.   

 Hijab är ett essentiellt element i Metis utformande av den islamisk feministiska 

diskursen. Då hon diskuterar kring elementet hijab är det framförallt i samband med 

nodalpunkten ”jämbördighet” mellan könen, men även kring de bärande 

momenten ”Korantolkning” och ”patriarkatet”, samt kring 

momentet ”islamofobi”. ”Korantolkning” är ett bärande moment för henne och detta går att se 

genom hennes argumentation kring den islamisk feministiska diskursen. En omtolkning krävs 

eftersom att det kommer leda till att Koranen kommer att bli mer jämbördig mellan könen, så 

som hon anser att dess ursprungliga intention var, men som blev förvrängt av den patriarkala 

struktur som fanns i det förislamiska samhället. Det utvalda materialet bekräftar detta genom 

hennes argumentation kring elementet hijab eftersom att hon omtolkar de traditionella 

islamiska föreställningarna kring plagget. På grund av hennes omtolkningar så anser hon att 

hijab är illegitim eftersom att plagget har ett patriarkalt syfte och är ojämställd. Denna 

illegitimitet bygger på att hijab inte är förenligt med den islamisk feministiska diskursen då 

det inte existerar liknande sociopolitiska krav på mannen att på ett synligt sätt representera 

den islamiska gemenskapen.     

 Den legitimitet som Metis finner bakom bärandet av plagget, och som hon även 

anser är förenligt med den islamisk feministiska diskursen skriver Organica om i Metis blogg. 

Hon argumenterar för att dess traditionella syfte är illegitimt och för att hijab ska kunna bäras 

så ska dess syfte endast vara för att tillfredsställa Gud. Dess syfte får inte vara att legitimera 

mannens förvrängda sexuella beteende. Det undersökta materialet visar dock att den finns en 
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viss tvetydighet hos Metis angående elementets placering i den islamisk feministiska 

diskursen. Detta syns då hon i ett senare blogginlägg inte argumenterar såsom Organica 

tidigare gjort. Här argumenterar hon istället för dess illegitimitet på grund av att beslutet att 

bära hijab är ett ickeval. Hon menar att det inte är kvinnan som fattar beslutet, utan att det är 

samhället och den miljö som hon befinner sig i som fattar beslutet åt henne. En indirekt fråga 

som hon ställer sig i och med denna argumentation är: Om valet att bära hijab inte är frivilligt, 

hur kan plagget då legitimeras som att kvinnan själv ska få avgöra om hon vill bära plagget 

eller inte? Detta påtvingade val existerar inte för mannen och på grund av detta blir bärandet 

av hijab illegitimt.   

 

2.7.5. Blogg 3- The Fatal Feminist- Nahida 

Nahida argumenterar likt Metis mot de som hon kallar de ”manligt muslimska lärda”. Dessa 

har enligt henne endast använt en text från Koranen för att uppmana kvinnor till att bära hijab. 

Hon refererar till Koranen vers 24:31:  

And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not 

display their beauty and ornaments except what (must ordinarily) appear thereof; that they should draw their 

veils over their bosoms77 (Qur’an 24:31) 

Nahida menar att det är humoristiskt att versen har lett till att den muslimska kvinnan har fått 

täcka sitt hår. Hon ifrågasätter hur ordet ”bosoms” har blivit likställt med hår då dessa är helt 

skilda kroppsdelar. Nahida menar att texten antyder att ordet ”veil” redan existerade då versen 

skrevs. Detta argumenterar hon för i och med att raden ”draw their veil” förekommer i versen. 

Denna versrad anspelar på att kvinnan redan innan versens uppkomst ägde en sjal. Detta 

menar hon eftersom att Guds befallning till kvinnan att hon ska bära sjal inte verkar vara 

särskilt revolutionerande eller nytt.  De manligt lärda inom den islamiska teologin menar att 

det redan var införstått att håret skulle täckas och att denna vers syfte var att även brösten 

skulle inkluderas med en beslöjning tillsammans med det redan täckta håret. Nahida menar att 

antagandet att den förislamiska slöjan användes till att täcka håret är felaktigt och hon 

refererar till en bloggare som kallar sig för Lee Ann som skriver: 
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 The cloth was more utilitarian in purpose than just as a piece of clothing. It served to protect against weather, to 

carry babies, to haul such things as wood. It was tied around the waist and used like a tool belt of sorts, to stick 

things in it, etc. The ’hijab’ [before the Revelation] was never exclusive to be used as a head covering because it 

would have to be removed from the head in order to use it for those other purposes. The ayat in the Quran is 

basically telling women to use that piece of cloth, that they already have and are using (to make it easier on them, 

no need to get a special “hijab” so to speak) and use it to cover your chest/breast.78 

Nahida och Lee Ann menar att syftet bakom plagget i den förislamiska perioden framförallt 

var praktisk. Plagget användes av kvinnorna för att underlätta i det vardagliga livet.

 Nahida menar att versens syfte var att de muslimska kvinnorna skulle skyla sina 

bröst för att de ickemuslimska männen inte skulle trakassera dessa. Männen trakasserade 

kvinnorna eftersom att de visste att de var muslimer. Under den förislamiska perioden 

exponerade alla arabiska kvinnor sina bröst och då männen blev konfronterade för att ha 

trakasserat de muslimska kvinnorna hävdade de att de inte visste att de var muslimer. På 

grund av detta så uppmanar versen till beslöjning, och syftet bakom versen var att kvinnorna 

inte skulle bli trakasserade på grund av att de var anhängare till den islamiska gemenskapen.  

Nahida menar att i och med detta så placeras det inte ett onus av beskydd, utan syftet med 

uppmaning var att de ickemuslimska männens ursäkt till trakasseriet skulle bli illegitim.79

 Den tidigare nämnda bloggaren Metis kommenterar Nahidas blogginlägg och 

hon ifrågasätter Nahidas påståenden. Metis menar att männens ursäkt till deras trakasseri inte 

var att de trodde att de var muslimer, utan hon argumenterar istället för att männens ”ursäkt” 

var att de inte visste att kvinnorna var fria. Detta argument bekräftar hon med att referera till 

Ibn Abbas som skriver:  

The oldest tafsir of Ibn Abbas (Tanwir Al Miqbas) says, “(O Prophet! Tell thy wives and thy daughters and the 

women of the believers to draw their cloaks close round them) to cover their necks and bosoms (when they go 

abroad). That will be better, that so they may be recognised as free women (and not annoyed) and not be harmed 

by the fornicators.”80 

Metis menar att det inte går att anta att det endast var icke-muslimska män som trakasserade 

de muslimska kvinnorna. Utan istället argumenterar hon för att det är omöjligt att definiera de 

män som trakasserat dessa kvinnor, då männen inte benämnts med någon religiös tillhörighet. 

I de religiösa texterna finns det inte heller några verser att hitta där de trakasserande benämns 
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som antingen icke-muslimska eller som muslimska.81   

 Metis fortsätter sedan med att ytterligare kritisera Nahidas påstående då hon 

skriver:   

One thing that I wanted to point out is that elite and free women (non-Muslim) already covered their breasts as 

well as sometimes their faces (the elitist). In ancient Judaic times the only women who bared their chests were 

slaves and prostitutes who “exhibited their goods.” Recall the story of Tamar and Judah – Tamar dresses in the 

clothes of a prostitute (bare chests and a full face veil – the suit of top-class prostitutes) to seduce Judah.82 

Metis menar att det inte endast var de muslimska kvinnorna som täckte sina bröst, utan även 

att de hedniska och de judiska elitkvinnorna gjorde detta på den arabiska halvön. Hon påstår 

att de mest betydelsefulla kvinnorna inte endast täckte sina bröst utan att dessa även beslöjade 

sina ansikten. För att styrka detta påstående hänvisar hon till berättelsen om Hind som 

beslöjade sitt ansikte, då Metis skriver: hence Hind’s rebellion in coming to meet the Prophet 

with a face veil ”before” she became Muslim to show him her position in society. 83

 Metis menar att då vers 24:31 uppenbarades så hade Medina redan en större 

majoritet av muslimer än icke-muslimer. Muslimerna var även eliten på den arabiska halvön 

vid den här tiden och de muslimska överklasskvinnorna visade sin överlägsenhet och 

särskilde sig genom att beslöja sitt ansikte.84 Metis och Nahida är överens om att vers 24:31 är 

en uppmaning till kvinnan att inte visa sina bröst och att versen instruerar kvinnan till att 

agera anspråkslöst inför de som kvinnan har en regelbunden kontakt med. Metis anser i och 

med att mannens hijab endast nämns i en rad: ‘tell them to lower their gaze’85, medan 

kvinnans hijab nämns i sju rader, så placeras onus av beskydd på kvinnan.86 

 Metis tar även upp ytterligare en vers, 33:59 och här anser hon att det handlar 

om en ansiktsbeslöjning. Versen lyder:  

O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves 

[part] of their outer garments. That is more suitable that they will be known and not be abused. And ever is Allah 

Forgiving and Merciful.87  
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Hon menar att det är en ansiktsbeslöjning som benämns i versen eftersom att det blev populärt 

inom islam i och med kalifatets expansion in i det bysantinska riket. Ansiktsbeslöjningen 

uppfanns inte inom islam, utan anledningen till att den blev populär var att de invaderande 

araberna ackumulerade en stor rikedom och genom polygami och konkubiner så blev en 

mängd kvinnor en del av kalifatets aristokrati. Därför valde många muslimska kvinnor att 

bära plagget för att särskilja sig från kvinnorna inom den nya aristokratin.88  

 Nahida och Metis tolkning av Koranens verser som behandlar hijab är 

differentierad. Detta visar att det inte alltid finns konsensus inom diskursen och att det pågår 

en diskursiv strid för att skapa entydighet kring elementet hijab.  De har en differentierad syn 

på vad plaggets syfte är och vad dess syfte varit historiskt. Nahida menar att dess syfte varit 

att männen inte skulle kunna få en ursäkt för att trakassera de muslimska kvinnorna, medan 

Metis argumenterar för att dess syfte var att de fria kvinnorna skulle kunna särskilja sig från 

de frihetsberövade. Den betydelsefulla skillnaden i och med detta är att Metis placerar ett 

onus av beskydd på kvinnan med hjälp av hijab, medan Nahida menar att syftet med hijab var 

att de trakasserande männen inte skulle få en ursäkt till deras trakasserier och därmed placeras 

inte ett onus av beskydd på kvinnan.    

 Nahida kritiserar sedan kalifen Umar och beskriver honom som den enda 

korrupta av de fyra första kaliferna. Det var Umar som införde stening som islamisk lag som 

straff för otrohet.89 Hon skriver att han även var känd för att behandla sina fruar illa och för 

att han misshandlade dem. Umar försökte förhindra kvinnor från att medverka i bön i moskén. 

Han misslyckades med att stänga kvinnor helt ute från moskén, men lyckades istället med att 

separera könen från varandra i moskén. Männen och kvinnorna fick under hans tid som kalif 

be i separata könssegregerade grupper, där de hade manliga imamer som ledde en separat 

könssegregerad bön. Kvinnor kunde inte bli imamer under Umars tid som kalif trots att det 

funnits en kvinnlig imam under Muhammeds livstid, Umm Waraqa, som ledde både kvinnor 

och män i bön. Umars tid som kalif skulle även komma att influera islams utformning fastän 

separationen mellan könen upphävdes av den efterkommande kalifen Uthman. Umar försökte 

även begränsa kvinnan från att resa och kommunicera med det motsatta könet. 90

 Muhammeds fruar blev trakasserade och Umar föreslog att Muhammed skulle 
                                         
 
88 The Fatal Feminist, ”On whether the hijab is mandatory”, kommentarer, 2014, citerad 11/12 2014 
89 The Fatal Feminist, ”Removed from Societal context: Verse 33:53, the Veil, and the role of Umar”, 2014, 
citerad 15/12 2014 
90 The Fatal Feminist, ”Removed from Societal context: Verse 33:53, the Veil, and the role of Umar”, 2014, 
citerad 15/12 2014 



 
 

36 

separera sig från sina fruar, ett förslag som nekades av Muhammed. Nahida menar istället att 

Profeten lyssnade på Guds förslag för att lösa denna problematik, vilket var hijab.91 Dess 

funktion var att separera det intima mellan ett gift par från det patriarkala intrånget från det 

utomstående samhället. När Profeten gifte sig med Zeynab bint Jahsh, som var känd för sin 

skönhet, så blev Muhammed frustrerad över hur indiskreta hans manliga gäster var då de 

besökte Profetens hem. Dessa besök varade allt för länge och det var på grund av 

Muhammeds frus oemotståndliga skönhet. I vers 33:53 står det: 

 O you who have believed! do not enter the houses of the Prophet except when you are permitted for a meal, 

without awaiting its readiness. But when you are invited, then enter; and when you have eaten, disperse without 

seeking to remain for conversation. Indeed, that [behavior] was troubling the Prophet, and he is shy of 

[dismissing] you. But God is not shy of the truth. And when you ask [his wives] for something, ask them from 

behind a partition. That is purer for your hearts and their hearts. And it is not conceivable or lawful for you 

to harm the Messenger of God or to marry his wives after him, ever. Indeed, that would be in the sight of 

God an enormity.92 

Nahida tolkar sedan versen då hon skriver: 

 It is clear from context then that the notion of whether the men were inappropriately interested in the new bride 

is not one that is out of question. This opens the verse to the possibility of an abstract interpretation: a veil over 

the heart, to ensure its purity.93 

Nahida refererar till Fawiza Afzal-Khan som tidigare analyserat versen. Afzal-Khan menar att 

de manliga gästerna inte lämnade bröllopsfesten förrän långt efter dess slut. Muhammed hade 

inte modet att be dem att gå då han ville fullborda sitt äktenskap med Zeynab bint Jahsh. Då 

det endast var en gäst kvar på bröllopsfesten, en man vid namn Anas Ibn Malik, så 

uppenbarade sig Gud om hijab och Malik blev ett vittne.   

 Hijab skulle fungera som ett verktyg för att skydda det gifta parets privatliv. 

Anas Ibn Malik blev i kontexten en symbol för det manliga dominerade patriarkala samhället 

som inkräktade för mycket i privatlivet.94 Detta betyder enligt Nahida att hijab, i dess 

traditionella mening har använts som ett medel mot patriarkatet. Hijab ska bevara det privata 
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uttryckssättet för kärlek inom äktenskapet från det påträngande samhället med dess 

patriarkala struktur. Under historiens lopp har hijab blivit missförstådd som en symbol för 

mannens exklusiva rättigheter till kvinnans skönhet. Nahida menar även att mannen i 

äktenskapet är inkluderad bakom hijab. Mannen och kvinnan är: encompassed in a shield of 

love, and protected from bellicose forces of masculine performence and societal 

expectations.95 Nahida beskriver Umar som ett personifierat patriarkat, som ett flertal gånger 

försökte inkorporera det förislamiska samhället och dess förtryck på Muhammed. Funktionen 

bakom hijab är inte att skapa en barriär mellan mannen och kvinnan, utan istället skulle 

plagget fungera som en barriär mellan mannen och mannen. Hon poängterar dock sedan att en 

kvinnans skönhet inte tillhör någon, trots Umars och hans eftermäles försök till att lägga 

beslag på kvinnan.96      

 Själv bär Nahida endast hijab då hon befinner sig i Moskén och då hon utför 

salat. I kommentarerna till texten ”Why dont you wear the hijab?” 

undrar ”diaryofamuslimfeminist” hur detta kan vara förenligt med hennes syn på feminism. 

Som replik svarar Nahida att hon även anser att män ska bära kufi när de ber, ett plagg som 

hon dock vet att majoriteten av de muslimska männen inte bär när de ber. Nahida menar att 

detaljerna kring riterna bakom bönen blev lärda till de första muslimska konvertiterna av 

Muhammed. Syftet bakom detta var att konvertiterna skulle föra denna kunskap vidare till de 

kommande generationerna och att kvinnorna bland dessa konvertiter bar hijab. Hon 

argumenterar för detta med hjälp av en hadith som menar att kvinnan ska bära hijab då hon 

ber. Hadithen fungerar som ett komplement till Koranen, då Koranen endast berättar för 

människan att hen ska be, medan hadithen berättar hur det ska gå tillväga rent praktiskt. Hon 

poängterar dock vikten med att kvinnan själv ska få avgöra om hon vill bära hijab eller inte.97 

Nahida menar att det inte är ett måste för den muslimska kvinnan att bära hijab och att det är 

upp till den enskilda kvinnan att själv fatta beslutet. Hon betonar det faktum att om en kvinna 

valt att inte bära hijab så är det inte ett tecken för motstånd då hon skriver:  
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I take off the hi’jab as soon as I step out of the prayer area simply because I don’t wear it except when I pray five 

times a day. For me not wearing hi’jab in general is not a sign of rebellion, or a proclamation of my womanliness, 

or an act of reclamation– There is no reason I don’t wear hi’jab.98  

Nahida har ingen egentlig anledning till att hon inte bär hijab. Hon skriver att hon troligtvis 

kommer att bära plagget i framtiden och då även utanför moskén. Hon betonar dock att om 

hon kommer att besluta att bära hijab så kommer hon göra det för att hon själv känner för det. 

Tiden kommer att utvisa hur hon vill ge utryck för sin tro gentemot Gud och Nahida känner 

att hon inte behöver bära plagget just nu. Hijab är viktigt för Nahida eftersom att det 

symboliserar hennes ödmjukhet, hennes spirituella välbefinnande, och hennes relation till Gud. 

Kvinnor inom islam har i och med att hijab existerar ett val som männen inte har. Detta är inte 

ett lätt beslut att fatta och det finns även en stigmatisering kring hijab. Kvinnan blir kritiserad 

och trakasserad både då hon beslutar att bära hijab och då hon beslutar att inte bära plagget.99 

Hon poängterar vikten med att detta beslut alltid ska vara upp till den individuella kvinnan då 

hon skriver ett meddelande till ”den muslimska mannen” som anser sig ha rätten att bestämma 

över kvinnans kropp:  

Your projections and judgments on what I wear are invalid, because it’s my body and I say so. And like your 

body does not represent your sex or your faith or anything unless you have that precise intention and make it 

known, neither does mine.100 

Blogginlägget ”Islam, headscarves… and men (who need see their way out)” inleder hon med 

att skriva till de muslimska män som anser att de kan påverka kvinnans val i beslutet om hijab. 

Män ska sluta engagera sig i den kvinnliga kroppen och kvinnans kropp är hennes ensak. I 

inlägget skriver hon:  

And I will not apologize for my tone. See the title of this entry? You should not be in it. If my hair distracts you 

so much, you are free to not look at it. As a matter of fact, the Qu’ran advises you not to look at it. You have an 

obligation to lower your eyes. Maybe if you read it more often instead of policing me, you would know this. I 

will not apologize for that either.101 
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2.7.6. Sammanfattningar och slutsatser av Nahida  

Det undersökta materialet visar att Nahida för en tydlig argumentation gentemot 

den ”traditionellt lärda muslimska mannen”.  Hon vill se en maktförskjutning från mannen till 

kvinnan så att kvinnan ska få bestämma över sin egen kropp och även få ett större inflytande i 

debatten kring hijab. De bärande momenten som hon lyfter fram i hennes utformande av den 

islamisk feministiska diskursen är framförallt ”Korantolkning” och ”patriarkatet”. Nahida för 

en tydlig argumentation gentemot ”den traditionella muslimska mannen” och kalifen Umar, 

som hon anser är patriarkatet personifierat. Det var han som var en av de bidragande 

orsakerna till att koranen feltolkades och att islam blev patriarkalt. Det är även ”patriarkatet” 

som hijab är som ett skydd gentemot, ett skydd som uppenbarades för Muhammed. Dess syfte 

är enligt Nahida att mannen och kvinnan ska kunna leva i ett äktenskap skyddat från det 

påträngande patriarkala samhället. På grund av detta placeras det inte ett onus av beskydd på 

kvinnan, en börda som Metis menar att hijab skapar.    

 Nahida skriver om hur essentiell en omtolkning av Koranen är i hennes 

utformande av den islamisk feministiska diskursen då hon skriver:  

/…/ It is the reclamation of the rights of women, from twisted patriarchal interpretations and mistranslations, 

back into the hands of the women to whom they belong. It is a return to understanding the Qur’an in the classical 

language in which it was delivered and ahadith in the contexts and specific conditions in which they were 

proclaimed, instead of through the lenses of a bigoted culture that uses them as political weapons.102  

Materialet, samt det ovan nämnda citatet visar att det är nodalpunkten ”jämställdhet” som de 

bärande momenten ”patriarkat” och ”Korantolkning” kretsar kring i hennes utformande av 

den islamisk feministiska diskursen. Hon menar att islam och Koranen förespråkar en 

jämbördighet mellan könen och att det endast är de patriarkala strukturerna som har lett till att 

islam har blivit och betraktas som ojämställd.  Det krävs en omtolkning av Koranen för att 

detta ska kunna ske. Islam ska inte längre få användas som ett politiskt vapen, utan islam är 

en fredlig religion.  Det är just detta som den islamiska feminismen representerar, en fredlig 

och jämbördig islam där den muslimska mannen och kvinnan ska kunna få leva i frid i ett 

jämställt förhållande. Det muslimska samhället ska vara ett samhälle fritt från patriarkalt 

förtryck och där syftet bakom hijab inte ska behöva vara att beskydda det gifta muslimska 

paret från det påträngande patriarkala samhället.  

                                         
 
102 The Fatal Feminist, ”About TFF”, citerad 22/12 2014 
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2.7.7. Blogg 4- Jaythenerdkid- Aaminah Khan 

Khan skriver inte i så stor utsträckning om hijab på sin blogg. Hon skriver att hon som barn 

fick en traditionell muslimsk uppväxt och att hon blev förvirrad över sin religiösa tro i och 

med att hon läste Koranen då hon var tonåring. Khan upptäckte hur lätt det var att använda 

och tolka Koranen till eget syfte och att hennes far hade gjort det i många år. Khan lyssnade 

på sin far då han sa att hon skulle bära hijab och han menade att hans instruktioner kom från 

Gud, han ville helt enkelt hjälpa henne att vara en god muslimsk kvinna. Fadern menade att 

hon skulle täcka sig så att hon inte skulle dra någon uppmärksamhet till sig från män, och att 

hon skulle undvika män för att avstå från den lust som uppstår mellan könen. Hon skulle vara 

den versionen av en god muslim som omgivningen krävde av henne. Hon skriver: 

I think I was sixteen when I made the choice to give Islam another try – on my own terms. /…/ I’d taken to 

studying my developing form – coltish and awkward, but with a hint of a promise of what it would eventually 

become – in the bathroom mirror late at night when everyone was asleep, wondering about how it might feel to 

have someone else see it, even desire it. And I thought about reading the Qur’an as a child and how it had made 

me feel like I was connecting with something bigger than myself, something that had space for a square peg like 

me. I wondered if I could find that connection again, if maybe there was more to Islam than authoritarian men 

telling me what to do. Maybe there was a message for me in there, and I could find it.103 

    

Khan kände sig förtryckt av sin far då han tvingade henne att bära kläder och agera på ett sätt 

som hon inte ville. Därför undersökte hon Koranen igen i tonåren och hon upptäckte att det 

går att både vara queer och muslim. Hon menar att Gud är kärlek, och att kärleken mellan två 

personer kan se ut hur som helst, kärleken är helt enkelt helig. Khan menar att hijab är något 

större än att bara visa sin anspråkslöshet. Plagget handlar snarare om bekvämlighet, 

gränssättning, och att själv få bestämma över vad folk ska få se och inte få se. Kvinnan måste 

få leva sitt liv utan att vara rädd för trakasserier från män. Islams syfte är att göra livet enklare, 

lyckligare och fridfullare. Hon menar som de tidigare skribenterna redan skrivit att islam blev 

feltolkat från början och att islam egentligen är en rättvis och jämbördig religion. Samtidigt är 

feminism en rörelse för rättvisa och därför fungerar den islamiska och feministiska diskursen 

tillsammans och dessa bör även alltid sträva efter att vara tillsammans.104 

 Khan försöker i ett blogginlägg hjälpa en läsare till hennes blogg. Läsaren 
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skriver att hon har samma problem som Khan hade när hon var yngre. Läsaren berättar att hon 

är 19 år och har burit hijab sedan hon var 8 år gammal, och att hon inte längre vill bära 

plagget. Hon skriver:  

I have worn the hijab since the age of 8 years old, and honestly, I hate it. I feel imprisoned and like a hypocrite. 

Every single day wearing it is torture, it’s like I’m lying to myself, to God and to the entire world, only for the 

sake of pleasing my parents, and because I’m scared as hell of my dad might do if I take it off.105 

Läsaren känner sig som en hycklare och hon får dåligt självförtroende av att bära hijab. Hon 

har även på senare tid funderat på att ta av sig plagget i hemlighet och känner sig 

skuldmedveten över att hon har dessa tankar. Hon älskar sina föräldrar och det är den enda 

anledningen till att hon inte vill ta av sig plagget.106   

 Khan berättar att även hon hade samma problem med sina föräldrar, framförallt 

med sin konservativa fader. Khan bär hijab då hon ber likt Nahida, men även hon känner att 

hon inte behöver bära plagget annars. På grund av detta tog Khan av sig plagget i hemlighet 

då hon var ensam på offentliga platser. Khan försökte diskutera med fadern om detta, men 

han sa att hon inte hade något val, så hon blev tvungen att ljuga för sina föräldrar, även fast 

hon helst ville vara ärlig. Khan har inte längre någon kontakt med sin fader, och detta är en av 

de huvudsakliga anledningarna.     

 Hon uppmanar läsaren till att försöka prata med sina föräldrar om hennes 

problem och hon menar att beslutet att bära plagget ska vara ett personligt val, och att ingen 

förutom personen i fråga kan fatta beslutet åt henne.  Khan skriver:  

Your body is your own, and it is up to you what you choose to hide from society and what you choose to show. 

Allah did not give control of your body to anybody but you, nor did Allah give anyone else the right to take that 

control away from you.107 

Detta blogginlägg verkar inte vara en uppmaning endast till den enskilda läsaren utan även till 

de kvinnor som står inför en liknande problematik som både läsaren och som Khan haft, då 

hon fortsätter med att lista upp de troligaste alternativen som kommer att uppstå om de nekar 

hennes förfrågan: 
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1. Keep wearing it and feel miserable 

2. Take it off in secret (but in the knowledge that you tried your best to work out an accommodation with 

your parents and they refused) 

3. Take it off in public (knowing that this will probably cause conflict with your parents) 108 

Khan föreslår att bo hemma hos sina föräldrar kanske inte är en hållbar lösning för henne om 

hon vill kunna leva sitt eget liv. Khan skriver att hon blev utslängd från hennes föräldrars hem 

då hon var 19 år och beslutet att ta av sig hijab var en av anledningarna till att det skedde och 

att hon är lyckligare över att inte längre ha någon kontakt med sin far. Hon uppmanar läsaren 

till självständighet och att hon kanske borde flytta ifrån föräldrahemmet. Hon avslutar 

blogginlägget med att skriva:  

Talk to your parents if you think it’s safe to do so. See how they react. Make your choices from there. Remember 

that safety always comes first. And no matter what, don’t forget that Allah gave your body and your life to you 

only, and that you are the only one with the right to decide how you live it.109 

Khan uppmanar läsaren till att fatta sina egna beslut och att hon behöver självständighet och 

distans från sina föräldrar. En självständighet som kan kosta hennes relation med sina 

föräldrar för att hon ska kunna få bestämma över sin egen kropp.   

  

 

2.7.8. Sammanfattningar och slutsatser av Khan  

Det undersökta materialet visar att de bärande momenten som bygger upp hennes syn och 

argumentation kring den islamisk feministiska diskursen är ”Korantolkning” 

samt ”patriarkatet”. ”Korantolkning” är ett bärande moment eftersom att Khan har omtolkat 

Koranen för att islam ska kunna överensstämma med hennes liv, som queer, islamisk feminist 

och kvinna.  I det undersökta materialet för hon även en tydlig argumentation gentemot sin far. 

I och med att Khan gör detta och då hon hjälper läsaren i blogginlägget som står inför samma 

problematik som Khan tidigare stått inför så argumenterar hon mot den ”konservativa 

muslimska mannen”. I och med att hon gör detta så blir även ”patriarkatet” ett bärande 
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moment inom hennes syn på den islamisk feministiska diskursen. Det blir bärande då det 

är ”patriarkatet” som har skapat det som hon argumenterar mot, vilket är den ”konservativa 

muslimska mannen”. Utan patriarkatet hade inte den ”konservativa muslimska mannen” 

existerat och hennes far hade inte försökt tvinga henne till att bära hijab. Det är patriarkatets 

förtjänst att Koranen blev feltolkad och Koranen måste omtolkas eftersom att dess 

ursprungliga intention var att samhället skulle vara jämbördigt mellan män och kvinnor. Khan 

argumenterar för detta då hon skriver att kvinnan måste få leva sitt liv utan att bli trakasserad 

av män. Denna argumentation syns även då Khan ifrågasätter det som hennes far lärt henne 

under hennes uppväxt. Hon menar att det är väldigt lätt att tolka Koranen till sin egen vinning. 

Tolkningar som hennes far och andra män har gjort för att undertrycka kvinnor under islams 

historia. En tolkning som Khan anser är felaktig och det är en tolkning som inte stämmer 

överens med islam.      

 Materialet visar att Khans syn på elementet hijab är splittrad. Hon avskydde 

plagget då hon blev tvingad till att bära hijab oavsett om hon bad eller inte. Hijab är dock 

fortfarande viktigt för henne eftersom att hon fortfarande bär plagget då hon ber. Detta visar 

en tvetydighet inför hijab då hon senare även skriver om den problematik som kan uppstå i 

och med att en kvinna beslutar att inte längre bära hijab. Denna problematik bygger på de 

konsekvenser som kan uppstå då en kvinna beslutar att inte längre bära plagget. En kvinnans 

föräldrar och släkt är inte alltid förstående för kvinnans beslut att inte längre bära hijab och 

därför kan hon bli avvisad från dessa. En läsare till Khans blogg tar upp denna problematik, 

då hon skriver att hon älskar sin konservativa familj, samtidigt som hon avskyr hijab. Det är 

inte många ungdomar och vuxna som klarar av att avsluta sina relationer med sina föräldrar 

på grund av detta. Enligt denna argumentation blir hijab därför inte alltid ett frivilligt val. Det 

ställs alltid krav på den muslimska kvinnan och beslutet att sluta bära hijab är inte alltid värt 

besväret på grund av de allvarliga konsekvenser som kan ske för kvinnan i och med hennes 

val.         
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3. Slutsatser  

Via den diskursanalytiska metoden så har det genom det undersökta materialet gått att 

fastställa att den islamisk feministiska diskursen inte alltid är statisk och att det inte alltid 

råder konsensus inom diskursen. Den retorik som de utvalda skribenterna använder för att 

fastställa sin syn på den islamisk feministiska diskursen kretsar framförallt kring 

nodalpunkten ”jämbördighet”. De menar att islam egentligen är jämställt mellan könen och de 

kräver denna jämbördighet då det var Koranens och Guds ursprungliga intention. Det 

undersökta materialet visar att det även finns konsensus kring ett par fastslagna bärande 

moment inom den islamisk feministiska diskursen. Denna konsensus finns hos författarna 

Metis, Nahida och Khan. Deras syn på den islamisk feministiska diskursen bygger på de 

entydigt bärande momenten ”patriarkat” och ”Korantolkning”. Dessa moment är essentiella 

för deras uppbyggnad av den islamisk feministiska diskursen. De kräver en omtolkning av 

Koranen eftersom att islam egentligen är en jämställd religion och att Koranen helt enkelt 

blev feltolkad från början. Det bärande momentet ”patriarkatet” har en viktig roll då de menar 

att islam blev patriarkalt eftersom att det förislamiska samhället var patriarkalt och därför blev 

även islam en del av den patriarkala strukturen.     

 Det element som mitt arbete kretsar kring är ”hijab” och i undersökningen har 

jag studerat den diskursiva strid som pågår kring elementet. Mitt arbete har förhoppningsvis 

bidragit till att visa att elementet hijab har fått en viss entydighet inom diskursen, men 

undersökningen visar även att det alltjämt sker en diskursiv strid kring elementet och dess 

betydelse har ännu inte låsts fast inom diskursen. Skribenterna för en gemensam 

argumentation om att kvinnan själv ska få välja om hon vill bära hijab eller inte. Anledningen 

till bärandet får enligt dessa inte vara för att legitimera mannens förvrängda sexuella beteende, 

utan bärandet ska endast ske för Gud. Metis håller till viss del med om detta, men hon 

ifrågasätter om det finns en fri vilja bakom bärandet av plagget. Detta ifrågasätter hon på 

grund av den stora påverkan som den omgivande miljön har på människan. Enligt Metis 

argumentation är det inte kvinnan som fattar beslutet att bära hijab, utan att det är miljön som 

fattar beslutet åt henne. Metis menar även att bärandet av plagget är icke-legitimt på grund av 

det faktum att mannen inte har ett liknande krav att visa sin tillhörighet till den muslimska 

gemenskapen. Khan tar även upp den problematik som kan uppstå då en kvinna beslutar att 

inte bära plagget. Denna problematik består i att kvinnan kan bli bortstött från sin familj och 

sina anhöriga då kvinnan beslutar att inte bära hijab.   
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 Skribenterna argumenterar framförallt gentemot den ”konservativa muslimska 

lärda männen” som anser att de kan bestämma över kvinnans kropp, hur kvinnan ska agera 

och vad för plagg kvinnan ska bära. De ”konservativa muslimska männen” har skapats av 

patriarkatet och de har tolkat Koranen till sin egen fördel. Denna feltolkning har haft 

allvarliga konsekvenser då det har lett till det kvinnliga förtrycket inom den muslimska 

gemenskapen. Även väst får viss kritik, framförallt från MR då han betecknar islamofobi som 

en del av den islamisk feministiska diskursen. Den islamofobiska och den islamisk 

feministiska diskursen är konkurrerande samtidigt som de har vissa gemensamma drag. I och 

med att de undersökta skribenterna betraktar sig som islamiska feminister och argumenterar 

utifrån en islamofobisk synvinkel så kan därför ”islamofobi” uppfattas som ett moment inom 

den islamisk feministiska diskursen. Den kritik som det västerländska får beror huvudsakligen 

på den börda som den muslimska kvinnan får utstå då kvinnan beslutar sig för att bära hijab. 

Denna börda består till stor del på grund av islamofobi. Kvinnan representerar den muslimska 

gemenskapen och detta leder ofta till en uteslutning från det västerländska samhället och även 

till psykisk och fysisk misshandel för ett flertal muslimska kvinnor. En islamofob skapar ofta 

en dikotomi som består av antingen ”bra” och ”dåliga” muslimer, där de ”bra” muslimska 

kvinnorna består av de som är västerländskt integrerade och de ”dåliga” består av de som bär 

hijab och därav betraktas som utländska. Denna dikotomi har enligt MR bidragit till Europas 

och USAs förtryckande internationella politik.    

 Min undersökning har förhoppningsvis bidragit till att det har uppstått en ökad 

förståelse för den islamisk feministiska diskursen, och bloggar har medverkat till att det har 

uppstått en debatt kring diskursen på sociala medier. Undersökningens resultat berör inte 

endast en del av diskursen utan jag menar att undersökningen förhoppningsvis även berör hela 

den islamisk feministiska diskursen. Detta gör undersökningen i och med att arbetet har visat 

att det finns en entydighet kring nodalpunkten ”jämbördighet” samt de bärande 

momenten ”Korantolkning” och ”patriarkatet”. Författarna för en gemensam argumentation 

och det finns en entydighet inom diskursen. De delar en gemensam argumentation i dessa 

områden och de undersökta författarna ifrågasätter varken nodalpunkten eller de bärande 

momenten. Det finns dock en tvetydighet i diskursen angående vissa tecken, bland annat 

består denna tvetydighet i element som hijab, vilket är ett element som splittrar anhängarna av 

diskursen i olika falanger.  
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4. Framtida forskning 

Det finns mycket att undersöka inom den islamiska feminismen. Framförallt skulle det vara 

intressant för framtida forskare att undersöka hur den islamiska feminismen ser ut i enskilda 

länder, samt undersöka sociala medier som är skrivna på arabiska. En möjlig frågeställning 

till detta skulle kunna vara: Ser argumentationen annorlunda ut beroende på vilket land och 

kontext som individerna befinner sig i?    

 Ett intressant perspektiv för framtida forskare skulle även kunna vara att jämföra 

hur de islamiska feministerna argumenterar i väst jämfört med hur de islamiska feministerna 

argumenterar i muslimska majoritetssamhällen. Detta skulle vara intressant eftersom att 

undersökningen skulle visa om deras argumentation skiljer sig åt. Att studera ett annat 

element än hijab är också ett verktyg för att studera den islamisk feministiska diskursen och 

den diskursiva strid som pågår inom den.    

 Ytterligare ett intressant perspektiv vore att studera ämnet ur ett 

religionssociologiskt eller religionspsykologiskt perspektiv. En framtida undersökning skulle 

kunna bygga på hur den islamiska feminismen påverkar individer och grupper som har 

anammat den feministiska inriktningen.  
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