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ABSTRACT 

Al-Wasatiyya - The Middle Path as theological program in Southern European (Bosnian) 

and Southeast Asian (Malaysian) contexts. 

This study examines the neglected phenomenon of al-wasitiyyah and how it relates to an 

Islamic theological context. This study focuses on the religious aspect of al-wasatiyyah, 

specifically in beliefs, actions, rituals and ethics perspective, social and interpersonal 

relationships. The main purpose of this study is to describe, clarify and critically examine the 

phenomenon of al-wasatiyya as a theological program, and practices in Europe, namely in 

Bosnia and Herzegovina and Southeast Asia, Malaysia. 

The material for the investigation consists of some relevant literature, scientific articles, and 

open-ended interviews with prominent researchers in al-wasatiyya from the chosen countries 

of research. The methodology used in the study is a qualitative textual analysis of the open 

individual interviews.  

The analysis and its results provide us with specific answers to the following question: how 

the concept of al-wasatiyya can be understood in an Islamic theological context, and then 

displays its scale, interpretations and practices. There are similarities as well as differences 

between the Southern European and Southeast Asian perspectives on the field of al-wasatiyya. 

Lastly, the critical objections against al-wasatiyya are examined, and ultimately the results of 

the study are compared to previous research on the field.   

The results show that the neglected phenomenon of al-wasatiyya returned back to the Islamic 

discourse in the early 2000s, especially after the tragic events of 9/11 in the US. Thus, the 

result of the study indicates that al-wasatiyya occurs as a reaction to extremism and radicalism 

in Islam. Finally, the results of the study demonstrate that the concept of al-wasatiyya, except 

for religious purposes, can be used as well in other areas and socio-political systems in the 

contemporary world. 

Keywords:  al-wasatiyya, the middle path, moderation, balans, justice, religion, faith, 

action, dialogue, cooperation, coexistence, implementation, religious 

extremism, radicalism, exaggeration, extremes. 
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1. INLEDNING 

Vad menas med fenomenet al-wasatiyya och hur kan det användas i ett sekulärt 

samhälle? Kan al-wasatiyya användas som ett instrument för att upprätthålla 

social rättvisa och harmoni i samhället? Hur kan man förstå religionen Islam som 

en fredlig religion, en som förespråkar samexistens, interreligiös tolerans och 

dialog med andra religioner, kulturer och civilisationer? 

Denna studie behandlar fenomenet al-wasatiyya. Studiens fokus ligger med andra ord på en, 

enligt min mening, en liberal tolkning av islam. Studiens fokus ligger på den teologiska 

traditionen och hur denna tolkningstradition har implementerats i två geografiska områden. 

Den föreliggande studien syftar till att beskriva, klargöra och kritiskt granska fenomenet al-

wasatiyya som ett teologiskt program och undersöka i vilken utsträckning det tillämpas i 

praktiken i bosnisk och malaysisk kontext. Fokus ligger i att undersöka vad al-wasatiyya är 

och hur det förhåller sig i ett Islamiskt teologiskt sammanhang samt att pröva hur al-

wasatiyya uppfattas och tillämpas i praktiken i Syd Europa och Sydost Asien samt vilka 

skillnaderna är mellan de europeiska samt de asiatiska perspektiven på al-wasatiyya.  

Termen al-wasatiyya har sitt ursprung i det arabiska rotordet wasat och förekommer i 

Koranen och Hadither på många olika ställen. Koranens beteckning för al-wasatiyya och 

därmed det muslimska samfundet är ”ummatan wasatan” i betydelse ”mittens samfund” eller 

”ett medelvägens samfund”. Ett samfund som iakttar en rätt balans mellan ytterligheterna och 

visar inställningen till människans natur och möjligheter. Därifrån finns en förklaring för 

själva ordet wasat i det arabiska språket som hänvisar till mittpunkten, något som finns mellan 

två ytterligheter. För att exemplifiera detta kan sägas att man varken bör leva ett liv i 

utsvävningar eller i överdriven religiositet, andligt liv, askes. Därav de ofta återkommande 

uppmaningarna till måttfullhet i alla livets skeden. Därför råder Koranen genom termen al-

wasatiyya alla människor att inte fästa alltför stor vikt vid tillvarons fysiska och materiella 

aspekter, samt uppmanar de troende att hitta balansen i religionsutövandet. Med andra ord kan 

sägas att Koranens ideal är måttfullhet mellan det andliga och det kroppsliga och ett djärvt 

bejakande av det naturliga sambandet mellan dessa aspekter av människans liv.  

Det är en kombination av en litteraturstudie och intervjuer som har använts i undersökningen. 

Utifrån studiens frågeställningar och syfte är dessutom innehållslig textanalys en lämplig 

metod i denna studie. Den teori som valts är diskursteori som tar sin teoretiska utgångspunkt i 

Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori. Diskursteori har valts därför att den ger 
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möjlighet och verktyg att förstå, tolka och beskriva fenomenet al-wasatiyya inom olika 

geografiska diskursiva kontexter samt inom dess olika lokala diskursiva arenor, utbildnings-, 

religions- och politiska arenor. Studien baseras på ett antal böcker, vetenskapliga artiklar och 

intervjuer med eminenta samtida al-wasatiyya forskare samt disponeras enligt den tematiska 

eller sönderledande strukturen.
1
 

1.1. Bakgrund 

Kunskap om religioner och religiös tolerans är av yttersta vikt för att människor i dagens 

globala samhälle ska kunna leva och samexistera i social harmoni, i ömsesidig förståelse och 

tolerans. Religionen Islam är en del av dagens globala samhälle såväl som i de europeiska och 

asiatiska sammanhangen. Kunskap om konceptet al-wasatiyya behövs därmed för såväl 

muslimer som icke-muslimer. Med kunskap om al-wasatiyya får religionen Islam en annan 

bemärkelse som innefattar måttlighet, lättnad, flexibilitet, rättvisa och balanssinne. 

Islam förknippas oftast, framförallt i massmedia, med våld, fanatism, extremism, radikalism 

och terrorism, och svartmålas därmed och stämplas negativt. Varför är det så? Vilka är de 

bidragande faktorerna till det? Utan att underskatta de yttre bidragande faktorerna är det enligt 

min uppfattning den inre faktorn mycket mer ansvarig, dvs. muslimer själva, därför att det 

finns vissa individer och grupper som missbrukar religionen, förespråkar intolerans och utför 

hemska terrorakter mot icke-muslimer och muslimer som tänker annorlunda. Detta är förstås 

oacceptabelt och, enligt min åsikt, långt ifrån en korrekt förståelse av Islam. Dessa och 

liknande extrema tolkningar må ha funnits under lång tid, men de får ett bättre fotfäste i 

samband med yttre faktorer. En annan dimension är att de extrema tolkningarna kan spridas 

lättare under specifika sociala, politiska och ekonomiska omständigheter. Dessutom har inre 

faktorer gett mer utrymme till extrema individer och grupper genom bland annat passivitet av 

medelvägens anhängare. Den inre faktorn borde satsa mycket mer på att bekämpa extrema 

och radikala åsikter i egna kretsar, fattigdom och okunnighet. Dessutom utveckla egna 

demokratier, rättssystem, fri- och mänskliga rättigheter, till exempel yttrandefrihet osv. 

Jag anser att nyckeln mot den lokala och globala extremismen, radikalismen och terrorismen 

ligger i förmågan att avstå från negativa antaganden och olika stereotyper samt att skapa 

                                                           
1
 Med inspiration av Rienecker, Lotte & Stray Jorgensen, Peter, ”Att skriva en bra uppsats”, 3.uppl., en 

översättning av: Ann Lagerhammar, Samfundslitteratur och Liber AB, Spanien 2014, s.262-263. 
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samarbete, långsiktiga partnerskap och framtida visioner för allas bästa. Ett bra redskap är al-

wasaṭiyya eller måttlighet som nyckeln till en bättre förståelse av Islam. 

Ett annat sätt att överbrygga alla dessa missförstånd kan vara att öka ömsesidig förståelse, 

kunskap och tolerans. De som kommer till ett nytt land behöver respektera samhällssystemen, 

demokratiska värderingar; lagar, regler och därmed integrera sig i det rådande samhället.  

Mot bakgrund av det funderade jag en lång tid på om jag skulle kunna skriva en uppsats om 

radikalism som visas genom wahabitiska
2
 rörelser idag eller liknande. Jag insåg snart att det 

är ett tema som är utforskat ganska mycket på senare tid i Sverige. Jag ville visa en annan 

dimension av Islam. En dimension som är helt outforskad i Sverige, i skandinaviska länder 

och mer eller mindre i resten av Europa. I ljuset av den globala kontexten, mot ovan beskrivna 

bakgrund och med stöd av min handledare fattade jag beslut om att undersöka fenomenet al-

wasatiyya närmare. Val av al-wasatiyya ämnet är delvis av personligt intresse men mycket 

mer av ett allmänt intresse. Motivet för ovan nämnda teman är: (1) att studera fenomenet al-

wasatiyya närmare, (2) att öka kunskapen och förståelsen om al-wasatiyya, (3) att visa på en 

annan dimension av Islam, (4) att bidra med al-wasatiyya-forskningen i framtiden i Sverige, 

(5) att analysera och jämföra olika geografiska områden och hur kan konceptet al-wasatiyya
3
 

tillämpas i praktiken i ett europeiskt, sekulärt och sydostasiatiskt muslimskt sammanhang. 

1.2.  Syftet med uppsatsen 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva, klargöra och kritiskt granska fenomenet al-

wasatiyya som teologiskt program och undersöka i vilken utsträckning det tillämpas i 

praktiken i europeisk (bosnisk) och sydostasiatisk (malaysisk) kontext. 

1.3.  Frågeställningar 

Vad är al-wasatiyya och hur används det i ett Islamiskt teologiskt sammanhang? 

Hur uppfattas och tillämpas al-wasatiyya i praktiken i Syd Europa och Sydostasien?  

Vilka är skillnaderna mellan de europeiska respektive asiatiska perspektiven på al-wasatiyya?  

Vilka kritiska invändningar kan riktas eller har riktats mot al-wasatiyya och hur kan de 

bemötas? 

                                                           
2 Armanios, Febe, “The Islamic Traditions of Wahabism and Salafiyya”, CRS Report for Congress, December 22, 
2003, s.1-3. Jfr: Europa parlament, Policy Department, “The Involvement of Salafism/Wahhabism in the support 
and supply of Arms to rebel groups around the World”, EU Juni 2013, s.29. 
3
 Begreppet al-wasatiyya skrev jag i kursiv still bara i Inledning och bakgrunds avsnitt, inte i resten av uppsatsen. 
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1.4. Ämnets avgränsning 

Fokus för denna studie är det försummade fenomenet al-wasatiyya - medelvägen i religionen 

Islam. Studiens material består av tillgänglig relevant litteratur, böcker, vetenskapliga artiklar 

och kvalitativa intervjuer. En lista över materialet finns i slutet av studien.  

De geografiska områden som undersökningen berör är Syd Europa; närmare bestämt Bosnien 

och Hercegovina
4
 och Sydöstra Asien, närmare bestämt Malaysia. Fenomenet al-wasatiyya 

finns etablerat både i Bosnien och i Malaysia. Det handlar om två multireligiösa, 

multikulturella och multietniska länder.  

Det fanns tankar om alternativa geografiska områden som har valts bort i början av arbetet. 

Tilltänkta alternativa områden var: två europeiska länder: Sverige och Storbritannien samt ett 

arabiskt land exempelvis Kuwait och Iran. Med tanke på tidsaspekten så fanns det ingen 

möjlighet att titta närmare på de nämnda länderna. 

Undersökningen omfattar en tidsperiod från 1990-talet när fenomenet al-wasatiyya 

återuppväckts i diskussionen på såväl lokalt, nationell och internationellt plan. 

Undersökningen följer sedan utvecklingen efter den 11 september 2001 och den växande 

våldsbejakande extremismen och radikalismen som tillskrivs religionen Islam och muslimer, 

och som sträcker sig fram till år 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Hela namnet för staten är: Bosnien och Hercegovina. I försättningen anges en förkortning: ”Bosnien” 
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1.5. Metod  

Inom metodkapitlet redogörs för vilka metoder och metodiska redskap som använts i studien. 

Därefter redovisas intervjumetod, själva intervjuförfarandet och den process som följer detta. 

1.5.1. Val av metod 

En kombination av litteraturstudie och intervjuer har använts. Utifrån problemformulering, 

studiens frågeställningar och syfte är dessutom innehållslig textanalys en användbar metod i 

denna studie. 

Enligt Peter Esaiasson m.fl. finns det både kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

textanalys.
5
 Textanalysen går ut på att förstå det väsentliga i textinnehållet genom djupläsning 

av textens delar och helhet samt att vara medveten om vilken kontext dessa ingår i. Syftet blir 

då att systematiskt beskriva och klargöra det mest betydelsefulla innehållet i texten. Att 

systematisera innehållet i de aktuella texterna innebär att klargöra tankestrukturen hos aktörer, 

att logiskt ordna innehållet i texterna och att klassificera innehållet i givna texter. Den senare 

betyder att placera tankeinnehållet under en lämplig sammanfattande rubrik.
6
 Carl-Henric 

Grenholm menar på att vi kan genomföra en innehållslig analys även om textinnehållet 

handlar om ett religiöst sammanhang. En sådan analys syftar till att beskriva och klargöra 

innehållet i en text, textens logiska struktur och att pröva om budskapets innehåll är rimligt.
7
  

Enligt Grenholm blir då uppgiften att inom ramen för en religionsvetenskaplig studie 

beskriva, analysera, tolka och förklara skilda trosutsagor med analysspråk och väl definierad 

terminologi.
8
 Han poängterar även vikten av att vi formulerar analysfrågorna vid utförandet 

av textanalys så att den text vi undersöker ger några svar på frågorna.
9
 

Utvalda metoder och metodiska redskap fungerar bra för denna studie eftersom syftet är att 

beskriva och klargöra textinnehållet och utföra textanalys för att förhoppningsvis bidra med 

ökad förståelse av det aktuella fenomenet. Vid bearbetning av insamlade material i enlighet 

med Grenholm, ställs frågor till texten utifrån studiens frågeställningar. Syftet blir då att förstå 

innehållet, helheten och kontexten samt var och hur fenomenet uppstår. Därefter tas de 

                                                           
5
 Essaiasson, Peter m fl, ”Metodpraktiken, konsten att studera samhälle, individ och marknad”, Norstedts 

Juridik AB, Elanders i Vällingby 2009, s.223. 
6
 Ibid., s.237-238. 

7
 Grenholm, Carl-Henrik, ”Att förstå religion, metoder för teologisk forskning”, Studentlitteratur, 2006, s.213-

214. 
8
 Ibid., s.218. 

9
 Ibid., s.220. 
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väsentliga delarna fram för att kunna beskriva och klargöra textinnehåll och besvara dessa 

frågor.  

1.5.2. Sökmetod 

I litteratursökning inför uppsatsskrivningen har en systematisk metod samt kedjesökning 

använts. I den systematiska sökningen har bok- och artikeldatabaser varit användbara. 

Sökningen har pågått under en längre tid, från 20/8 till 25/10-’15 Sökorden har ändrats i takt 

med att tema, syfte, forskningsfrågor och därmed uppsatsens inriktning tydligare definierats.  

Inför uppsatsskrivningen har jag sökt tidigare forskning med hjälp av den grundläggande 

söktekniken: trunkering, boolesk söklogik (and, or och not), fältsökning, sökhistorik
10

och 

sökorden på svenska har varit: Islam*, mittens väg*, mellersta vägen*, modern Islam*, 

extremism*, radikalism*; och på engelska: moderation in Islam*, middle path Islam*, 

contemporary Islam och transkription på arabiska: wasat*, wasatiyyah*. Jag har gjort min 

litteratursökning på följande nationella och internationella referensdatabaser; ub.uu.se, DiVA, 

ATLA Religion database + ATLAS Philosopher’s CSA, LIBRIS, Oxford scholarship online, 

Encyclopedia of Religion, Encyclopedia of Islam, cobiss.ba
11

 och cdv.ba
12

. Jag har tillämpat 

olika inkluderande och exkluderande kriterier. Dessa var först att materialet inte fick vara 

äldre än 15 år, att materialet skulle vara på svenska, engelska, bosniska eller arabiska och att 

undersökningen helst skulle innehålla en sammanfattning. Som det framgår ovan har jag även 

använt mig av en kombination av olika datainsamlingsmetoder då min studie omfattar två 

olika kontexter och tre olika geografiska områden. 

Ovan nämnd sökmetod har resulterat i att jag lyckats samla in ett antal relevanta böcker, 

tidskrifter, vetenskapliga artiklar och intervjuer. Den egentliga litteratursökningen har kraftigt 

sorterats och utvald relevant litteratur presenteras nedan under avsnittet materialbeskrivning 

och forskningsläge.  

                                                           
10

 Friberg, Febe (red), ”Dags för uppsats, Vägledning för Litteraturbaserade examensarbete”, Författarna och 
Studentlitteratur 2006, s.58-59.      
11

 Den online central Biblioteket i Bosnien Hercegovina [Kooperativni online bibliografski sistem i servisi u BiH] 
12

 Den officiella hemsidan för: Al-Wasatiyya Center for Dialogue and Interfaith dialogue Sarajevo, Bosnien och 
Hercegovina 
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1.5.3. Intervjumetod 

Intervjuer kan användas inom olika forskningsområden och för en mängd olika 

forskningssyften. En intervju är ett sätt för forskaren att samla kunskap inom olika 

forskningsfält av olika individer eller grupper ute i samhället.  

1.5.4.  Urval och avgränsningar  

Till kvalitativa metoder hör öppna intervjuer. Jag har valt att genomföra öppna individuella 

intervjuer. Syftet med intervjuerna blir då att skapa en djupförståelse i studieämnet genom 

andra samtida framstående forskare, tänkare och deras personliga kunskaper och erfarenheter 

samt att jämföra svaren med teoriundersökningen och intervjuer sinsemellan. 

Anna Ryen menar på att det är den kvalitativa intervjun som används i samtal med intervjuade 

urvalspersoner.
13

Enligt Mats Alvesson är intervjusamtal ett lämpligt sätt för 

kunskapsförmedling och produktion av ny kunskap. Målsättningen med intervjufrågorna är då 

att inhämta den individuella kunskapen och erfarenheten.
14

 Författarna Ulla Eriksson-

Zetterquist och Göran Ahrne menar på att en intervju noggrant bör planeras, genomföras, 

analyseras och återges i skriven form. Utfört på detta sätt blir det en effektiv och smidig 

metod för att få fram kunskap om fenomenet som undersöks i studien.
15

 Enligt författarna 

finns det två olika intervjufrågor; öppna (open-ended questions) och stängda (close-ended 

questions).
16

 Kirsti Malterud använder termen den semistrukturerade individuella intervjun 

och menar att forskaren ska hålla fast vid sin problemställning och fokusera på ny kunskap för 

att belysa frågeställningar.
17

 Enligt Mats Alvesson finns det två huvudprinciper när det gäller 

valet av intervjupersoner. Den ena är representativitet som handlar om att få bredd och 

variation i valet av intervjupersoner. Den andra principen är kvalitetsurval som har att göra 

med tonvikt som läggs på deras utsagor.
18
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 Ryen, Anna, ”Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier”, Författarna och Liber AB, Daleke 
Grafiska, Malmö 2004, s.93-99. 
14

 Alvesson, Mats, ”Intervjuer: genomförandet, tolkning och reflexivitet”, Författarna och Liber AB, Sahara 
Printing, Egypten 2011., s.20. 
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 Eriksson-Zetterquist, Ulla och Ahrne Göran i: ”Hanbok i kvalitativa metoder” (red.) Göran Ahrne & Peter 
Svensson, Författarna och Liber, Sahara Printing, Egypten 2011., s.37. 
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 Ibid., s.38. 
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 Malterud, Kirsti, ”Kvalitativa metoder i medicinsk forskning”, 3.uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s.155. 
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1.5.5.  Forskningsetiska aspekter 

Enligt Malterud innebär de kvalitativa studierna möten mellan människor där normer och 

värderingar utgör viktiga element i den kunskap som utvecklas. Det är därför viktigt att 

forskaren känner till en del av de särskilda etiska utmaningar som det medför.
19

 Forskaren ska 

noga tänka igenom att genomföra fältarbetet på ett professionellt, ansvarsfullt och 

omsorgsfullt sätt. En forskare ska under forskningsprocessen föra en öppen dialog med 

informanterna.
20

 

Liksom Vetenskapsrådet
21

poängterar även Malterud vikten av det stränga kravet på 

deltagarnas samtycken, deras tillräckliga kännedom om forskarprojektet samt möjligheten att 

vara reserverad eller skeptisk inför forskarens motiv för att ta eventuella konsekvenser av 

det.
22

 Forskaren ska, enligt Malterud, se till att deltagarna kan känna sig säkra på att 

anonymiteten tillgodoses på ett tillfredställande sätt, utan att det finns risk för identifiering.
23

 

Sedan är det lika viktigt att forskaren respekterar de regler som Datainspektionen fastställer 

och tänker noga på både material i pappersform och digitala data på elektroniska medier, 

bearbetningsfasen, transportsättet, förvaringsställe osv. Med andra ord måste den dagliga 

hanteringen av kvalitativt material ske med aktsamhet som visar respekt både för deltagarna 

och för de institutionella reglerna.
24

 I övrigt ska de tekniska, praktiska och etiska teman 

hanteras med en seriös hänsyn, sunt förnuft och anpassas till den specifika studien och 

forskningsområdet.  

1.5.6.  Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är de klassiska kriterierna inom kvantitativ forskning.
25

 Kvaliteten i 

insamlingen anges med reliabilitet och validitet. Reliabiliteten anger tillförlitligheten eller 

säkerheten. Med andra ord är det fråga om vilken stabilitet frågeguiderna och formulären har. 

Stabiliteten innebär att svaren är oberoende av vem eller när som uppgifterna samlas in. 

Stabilitet och säkerhet kan ökas med tydliga instruktioner om vad vi vill ha svar på. 

Validiteten avser värdet och användbarheten hos de uppgifterna som samlas in. Validiteten 

prövas genom två grundläggande frågor: är data representativ för frågeställningen och är data 

                                                           
19

 Malterud, Kirsti, 3.uppl., 2014, s.239. 
20

 Ibid., s.241. 
21

 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Etiska riktlinjer, www.vr.se hämtad 2015-12-01 
22

 Malterud, Kirsti, 3.uppl., 2014, s.242.   
23

 Ibid., s.243. 
24

 Ibid., s.244. 
25

 Ryen, Anna, 2004, s.152. 
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användbar för analysen och slutsatserna? Validiteten kan ökas bland annat genom att i klartext 

uttrycka syftet med intervjuerna.
26

 

Enligt Jan Trost är det betydligt svårare att redogöra tillförlitlighetskraven för kvalitativa 

undersökningar än för kvantitativa. Detta på grund av att kvantitativa undersökningar är mer 

mätbara än vad kvalitativa studier är. Av den orsaken får en forskare ett mer relativt och 

tolkningsbart material.
27

 Trost menar på att forskaren klart och tydligt behöver påvisa hur det 

insamlade materialet genomförts och bearbetats. För att exemplifiera detta rekommenderar 

Trost att forskaren påvisar hur följdfrågorna ställdes och eventuellt senare bifogar 

frågeformuläret.
28

 

Med avsikt att uppfylla tillförlitlighetskraven eller reliabiliteten har intervjufrågorna på 

frågeformuläret formulerats på så sätt att det finns en klar och tydlig koppling till studiens 

syfte och frågeställningar. När det gäller användbarhetskraven eller validiteten anser jag att 

kravet är uppfyllt då fokus ligger på användbara data från deltagare d.v.s. intervjupersoner 

och att syftet med intervjuerna är uttryckta klart och tydligt i relation till forskningsfrågorna.  

1.5.7.  Genomförandet och insamlingsmetodik  

Under denna rubrik beskrivs tillvägagånssättet vid insamlandet och genomförandet av 

intervjuerna. Det första praktiska steget var då att välja två potentiella informanter. Dessa två 

potentiella al-wasatiyya informanterna har valts ifrån de länderna som berörs av studien. Vid 

valet av intervjupersoner tänkte jag att det räcker gott och väl med två personer. Mitt 

resonemang utgick då från att de är framstående samtida tänkare, forskare på ämnet eller 

tillräckligt insatta i ämnet så att de är kvalificerade att svara på mina intervjufrågor. Det är 

genom tidigare kontakter, bekantskap och personliga kontakter som jag har kommit i kontakt 

med dem. Jag tog kontakt med dem genom telefon och e-postkorrespondens. Därmed har jag 

uppfyllt en av de etiska aspekterna, nämligen kravet på deltagarnas samtycke.
29

 Jag har 

formulerat ett presentationsbrev på engelska där jag presenterade alla relevanta aspekter; mig 

som student, skribent, forskningsstudien och den institution och det universitet jag studerar 

på. Därmed försökte jag förmedla genuint intresse för att höra deras perspektiv på fenomenet 

al-wasatiyya. Dessutom bad jag dem att svara så fritt så möjligt angående det aktuella ämnet 

                                                           
26

 Burell, Kerstin och Kylén, Jan-Axel, ”Metoder för undersökande arbete, sju-stegsmodellen”, Författarna och 
Bonnier Utbildning, Stockholm, 2003, s.47-48.   
27

 Trost, Jan, ”Kvalitativa intervjuer”, Studentlitteratur, Lund, 4.upppl., 2010, s.133. 
28

 Ibid., s.134. 
29

 Malterud, Kirsti, 3.uppl., 2014, s.242. 
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och inte vara rädda för exempelvis meningsskiljaktigheter och liknande. I enlighet med 

författarna Eriksson-Zetterquist & Ahrnes
30

samt Malterud
31

 formulerade jag de fasta 

individuella intervjufrågorna med hänsyn till forskningsområde och frågeställningar. De fasta 

frågeformuleringar översatte jag till engelska och skickade via e-post
32

 till informanter. Målet 

var då att utforma frågorna så öppna så möjligt, utan att de blir för oklara och otydliga, och 

undvika frågor som innehåller teoretisering. Min avsikt var att respondenterna själva skulle 

definiera sina svar på frågorna.  

1.6. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som används i den föreliggande 

studien inklusive dess centrala begrepp för att analysera källmaterial och intervjuer. Därefter 

motiveras på vilket sätt teorin är användbar för denna studie.  

Jag har valt en teori som tar sin teoretiska utgångspunkt i Ernesto Laclaus och Chantal 

Mouffes diskursteori. Diskursteori har jag valt därför att den ger mig verktyg att förstå, tolka 

och beskriva fenomenet al-wasatiyya inom olika geografiska diskursiva kontexter samt inom 

dess olika lokala diskursiva arenor, utbildnings-, religions och politiska arenor. 

1.6.1.  Diskurs och diskursanalys 

Vad är en diskurs, diskursanalys och diskursteori? Marianne Winther Jörgensen och Louise 

Phillips menar på att en diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett 

utsnitt av världen.” För att exemplifiera kan man tala om ”medicinsk diskurs”, ”politisk 

diskurs”, ”religionsdiskurs”.
33

 Sagt med andra ord är syftet då att tolka och förstå samhälleliga 

praktiker. Bergström och Boréus menar på att diskurser säger något om vad som kan sägas, 

vem som får säga det och varifrån, d.v.s. från vilka olika positioner något sägs och hur något 

sägs.
34

 Vidare menar samma författare att Fairclough har delat upp diskurser i tre olika 

funktioner: (1) en ideationell funktion, dvs. en diskurs har en innehållslig dimension, (2) en 

relationell funktion eftersom olika relationer etableras mellan olika grupper (eller 

                                                           
30

 Eriksson-Zetterquist, Ulla och Ahrne Göran, 2011., s.40-57. 
31

 Malterud, Kirsti, 3.uppl., 2014, s.155.  
32

 E-postintervju är absolut möjligt som en egen kommunikationsform. Denna intervjuform bjuder på både 
fördelar och nackdelar enligt Anne Ryen. Se mer: Ryen, Anna, ”Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till 
fältstudier”, Författarna och Liber AB, Daleke Grafiska Ab, Malmö 2004, s.196-197. 
33

 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, ”Diskursanalys som teori och metod”, en översättning av: 
Sven-Erik Torhell, Studentlitteratur, Lund, 2000, s.7. 
34

 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, ”Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys”, Studentlitteratur, Lund, 2005, s.312. 
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subjektspositioner) som lärare och studenter, (3) konstrueras i diskursers olika identiteter.
35

 

Enligt Winther Jörgensen och Phillips kan diskursanalys uppfattas som en rad olika 

tvärvetenskapliga multidisciplinära ansatser som kan användas på många olika sociala 

områden i många typer av undersökningar.
36

 Författarna anger att diskursanalys innebär en 

teoretisk och metodisk helhet – en paketlösning. Paketet innehåller filosofiska (ontologiska 

och epistemologiska) premisser angående språkets roll i den sociala konstruktionen av 

världen, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för språkanalys. I 

diskursanalysen är teori och metod sammanlänkade.
37

 Diskursanalysens syfte blir då att 

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

betydelsefixeringar blir så sedvanliga att vi uppfattar dem som naturliga.
38

 

1.6.2.  Diskursteori 

Diskursteorin är en annan tradition inom diskursanalys.
39

 Diskursteorin har ett brett fokus, 

vilket gör den väl lämpad för olika typer av socialkonstruktionistiska studier. Diskursteorin 

analyserar den diskursiva kampen, dvs. de relationer som finns mellan olika diskurser. “Olika 

diskurser - som var för sig representerar ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala 

världen - kämpar hela tiden mot varandra för att uppnå hegemoni, alltså för att låsa fast 

språkets betydelse på sitt eget sätt.”
40

 Diskursteorin syftar till en förståelse av det sociala som 

diskursiv konstruktion där alla sociala och därmed specifika religiösa fenomen kan analyseras 

med diskursanalytiska redskap. Enligt diskursteorin är sociala fenomen aldrig färdigaeftersom 

betydelsen aldrig kan slutgiltigt fixeras.
41

 De diskursteoretiska begreppen hjälper oss att förstå 

diskursteorin. Av den anledningen beskrivs diskursteoretiska begreppen nedan. 

1.6.3.  Diskursteoretiska begrepp 

Winther Jörgensen och Phillips anger följande av Laclaus och Mouffes teoretiska begrepp: 

”Varje praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet förändras till 

följd av den artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation. Den strukturerade totalitet som 

blir resultatet av denna artikulatoriska praktik kallar vi diskurs…”
42

 Laclau och Mouffes citat 

ovan klargör hur en diskurs konstrueras genom den artikulationsprocessen. Nedan förklaras 
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 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2005, s.322. 
36

 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, 2000, s.7. 
37 Ibid., s.10. 
38 Ibid., s.32. 
39 Ibid., s.13. 
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de viktiga diskursteoretiska begrepp enligt Laclaus och Mouffe som artikulation, tecken, 

element, moment, nodalpunkt, det diskursiva fältet, tillslutning och flytande signifikanter är. 

Artikulation 

Enligt Laclaus och Mouffe kan en artikulation definieras som varje praktik som skapar en 

relation mellan elementen så att elementens identitet förändras.
43

 För att exemplifiera detta 

kan man säga att ordet ”religion” är i sig mångtydigt och att dess identitet förändras så snart 

man sätter det i relation till andra ord i en konkret artikulation.  

Tecken 

Enligt Bergström och Boréusär tecken dels en terms uttryck men även dess innehåll. Teckens 

betydelse urskiljs från andra tecken genom förförståelsen av begreppet och närliggande 

begrepp. Samma författare exemplifierar detta genom betydelsen av termen hund och hur vi 

skiljer den från en katt och en fisk. Ett tecken får alltså sin betydelse genom hur de är 

relaterade till andra tecken.
44

 

Element, moment och nodalpunkt 

Alla tecknen i en diskurs är moment som är knutna i en kedja och deras betydelse bestäms 

genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt. Författarna exemplifierar detta genom 

en traditionell medicinsk diskurs där kropp, sjukdom och behandling framställs på bestämda 

sätt.
45

 Enligt författarna är det en fråga om en diskurs där alla tecken är moment i ett system 

och tecknens betydelse bestäms av deras relation till varandra. Diskursen etableras genom att 

betydelsen utkristalliseras kring några nodalpunkter. Nodalpunter är ett privilegierat tecken 

kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse.
46

 För att exemplifiera 

detta inom medicinsk diskurs kan sägas att ”kroppen” är nodalpunkt kring vilken många andra 

betydelser utkristalliseras. I den politiska diskursen är ”demokrati” en nodalpunkt. I den 

nationella diskursen är ”folket” det privilegierade tecknet.
47

 I den religionens diskurs är ”tron” 

centrala moment där tecken som ”måttlighet”, ”moral” och ”praktiska utövandet” får i 

religionens diskurs sin betydelse bestämd genom att relateras till ”tron”. 
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Det diskursiva fältet 

Enligt Winther Jörgensen och Phillips är det diskursiva fältet en reservoar av 

betydelsetillskrivningar som tecknen har haft eller har i andra diskurser men ignoreras i den 

specifika diskursen för att skapa entydighet.
48

 För att exemplifiera detta kan man säga att 

religionens diskurser bildas genom en uteslutning av andra diskursen om fenomenet al-

wasatiyya där religionstron i högre grad ses som en måttlighet, en balans mellan två 

ytterligheter.  

Tillslutning och flyttande signifikanter 

Med tillslutning menas en övergång från ”element” till ”moment” genom att reducera 

mångtydighet till entydighet.
49

 Med flytande signifikantermenas de element som i särskild 

hög grad är öppna för tillskrivning av olika betydelser. Flytande signifikanter är de tecken 

som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt sätt.
50

 

Diskursen eftersträvar att avskaffa alla tvetydigheter med att göra element till moment genom 

en tillslutning. Problemet är då att denna strävan aldrig lyckas eftersom de olika betydelser 

som diskursen förskjuter till det diskursiva fältet alltid hotar med att destabilisera 

entydigheter. Alla moment förblir därför potentiellt mångtydiga. Konkreta artikulationer 

återger eller ifrågasätter de gällande diskurserna genom att fixera betydelsen på bestämda sätt. 

Diskurserna blir då aldrig helt genomstrukturerade. Därför kan det alltid föras en kamp om 

hur strukturen ska se ut, vilka diskurser som ska dominera och vilken betydelse som de 

enskilda tecknen ska tillskrivas. Diskursteorin pekar därmed på att man som forskare ska 

fokusera på att analysera de konkreta uttrycken i deras egenskap av artikulationer.
51

 

De teoretiska begrepp jag har beskrivit ovan är centrala för min studie i den meningen att 

källmaterial och intervjuer visar på att det inte råder enighet, att den sekundära och primära 

litteraturen artikulerar fenomenet al-wasatiyya på olika sätt i olika diskurser. För att 

exemplifiera detta kan jag nämna politiska diskurser och religiösa diskurser. Mot bakgrund av 

detta finner jag det särskilt intressant hur olika sociala, religiösa, utbildningsmässiga aktörer, 

som utgår från två olika geografiska perspektiv, artikulerar fenomenet al-wasatiyya i texter för 

att därigenom förklara fenomenet utifrån en viss uppfattning. Dock är alla ovan nämnda 
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begrepp inte nödvändiga att skriva fram i uppsatsens analys av källmaterialet. De begrepp 

som jag främst kommer att fokusera på är diskurs, artikulation nodalpunkter, det diskursiva 

fältet och flytande signifikanter.
52

 

Inom varje diskurs intar språket den centrala positionen. Hur språket som sådant används vid 

olika tillfällen och av olika aktörer inom diskursen har också sin betydelse för verkligheten. 

Börjesson och Palmblad menar på att en diskursiv beskrivning av verkligheten kan göras 

genom att undersöka och sedan beskriva vad som konstrueras och talas om i ett specifikt 

sammanhang.
53

 Utifrån mina informanters diskursiva beskrivning av verkligheten kommer jag 

att se hur de talar om fenomenet al-wasatiyya och hur de därmed konstruerar kunskap och 

verklighet.   

Avslutningsvis ger religionsdiskursen mig möjligheter att tolka och förstå samhällelig praktik. 

För att exemplifiera detta kan man relatera till diskurser i respektive samhälle och beskriva 

hur konceptet al-wasatiyya tolkas, uppfattas och tillämpas i undersökningsländerna. Å andra 

sidan ger exempelvis diskursuppfattningar mig möjlighet att se hur identiteter konstrueras i 

diskurser, vilka diskurser kring fenomenet al-wasatiyya kan identifieras och hur de relateras 

till subjektpositioner osv. Utifrån ovan nämnda definitioner kan sägas att en diskurs sätter 

ramarna för hur det talas om ett visst fenomen, samt vilken syn på fenomenet som är rådande i 

vissa samhällen. 

1.7.  Materialbeskrivning och Forskningsläge 

I detta avsnitt presenteras val av material och tillvägagångssättet vid den preliminära och den 

egentliga litteratursökningen. Dessutom redogörs för det utvalda undersökningsmaterialet och 

forskningsläget. Materialbeskrivning och forskningsläget sammanförs under det här avsnittet.   

1.7.1.  Val av material 

För att genomföra undersökningen har jag valt ett antal böcker sammanlagt åtta stycken på 

svenska, engelska, arabiska och bosniska samt en del vetenskapliga artiklar på engelska och 

bosniska. Större delen av det material som jag har hittat om mitt forskningsämne var på 

engelska, men det har inte varit ett för stort hinder för att kunna skriva uppsatsen. Det har 

dock tagit mer tid att läsa och utgå ifrån engelsk litteratur än om jag hade haft tillgång till 
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svenska källor. Nedan behandlar jag forskningsöversikt i de tre olika länderna: Sverige, 

Bosnien och Malaysia.  

1.7.2.  Forskningsläge 

Forskningsöversikt och informationssamling visar på att det saknas systematiska studier som 

undersöker fenomenet al-wasatiyya i Sverige, liksom i de övriga skandinaviska länderna. 

Dock nämner professor Mattias Gardell ämnet i sin bok: ”Bin Ladin i våra hjärtan” (2006) 

mest under avsnittet FolkhemsIslamism.
54

 Bokens författare skildrar Islamisk historisk 

process alltifrån Kalifatets avskaffande genom den första generationen Islamister fram till 

globala processer och framväxten av politisk Islam. Under avsnittet FolkhemsIslamism 

tilldelar han särskild beteckning till fenomenet al-wasatiyya och kallar den för ”mittfåra”. 

Enligt Gardell syftar ”Fenomenet wasattiyya” ('den Islamiska mittfåran') på den 

folkhemsIslamistiska miljö, som med rötter i Brödraskapet växte fram under 1980- och 1990-

talet.”
55

 Gardell placerar fenomenet al-wasatiyya i ett politiskt sammanhang och beskriver det 

inom framväxten av politisk Islam. Inom det ideologiska sammanhanget används termen som 

motpol till den extrema och radikala hållningen.
56

 Avsnittet FolkhemsIslamism finns även 

publicerad senare i boken ”FolkhemsIslamism: Islamdemokrati som biopolitisk maktordning” 

i Kapitel 8, där fenomenet al-wasatiyya omnämns i kontext av Koranens, sura al-Baqara, 2: 

vers 143.
57

 

Beträffande fenomenet al-wasatiyya är den befintliga forskningen i Bosnien relativt ny. Sedan 

ett särskilt institut inrättades år 2012, finns det alltmer forskning på al-wasatiyya området i 

Bosnien. Inhemska författare forskar och skriver nuförtiden vetenskapliga artiklar i bl.a. 

Islamiska tidsskrifter och tidningar som t.ex.:”Preporod”
58

. Sedan 1 mars 2014, nr. 5/2014. 
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 Gardell, Mattias, ”Bin Ladin i våra hjärtan: globaliseringen och framväxten av politisk islam”, Leopard förlag, 
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2011, Kapitel 8, s.173, medan termen al-wasatiyya omnämns på s.175. 
58

„Preporod“ är en islamisk informativ tidning som grundades år 1970 i Sarajevo. Initiativtagare 
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”Preporod” distribueras både i landet och i utomlands till diasporala föreningar, församlingar samt till 
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har ”Preporod” en särskild kolumn – Forum al-wasatiyya - där man publicerar artiklar om 

ämnet al-wasatiyya.
59

 

Det finns några översatta böcker på bosniska. Bland de översatta böckerna, oftast från 

arabiska och ibland persiska, finns böcker som är relevanta för mitt forskningsområde: 

Kelimat fil-wasatiyya el-Islamiyya ve me’alimiha – Kännetecknen (utmärkande drag) av den 

Islamiska medelvägen (2012)
60

, en bok som skrevs av Yusuf el-Karadavi. Boken behandlar 

teologisk och praktisk förståelse av fenomenet al-wasatiyya, skildrar balansen mellan 

individualism och kollektivism och belyser utmärkande drag och det som kännetecknar den 

Islamiska medelvägen 

Al-wasatiyya matleben sheriyyen we hadariyyen – Medelvägen som efterfrågan på tro och 

civilisation (2012), en bok som skrevs av Vehba az-Zuhayli. Boken behandlar frågor som t.ex. 

hur fenomenet al-wasatiyya uppfattas idag? Vilka kriterier som uppvisas i tron och praxis? 

Silsilat al-umma al-wasat - Samfundets medelväg, teori och praktik av den Islamiska 

medelmåttan, en bok sammanställd av det Internationella centret för al-wasatiyya i Kuwait, 

andra upplaga 2013. Boken beskriver hur ett mittens samfund ska se ut i teori och praktik. 

Boken menar på att ett krav på måttfullhet och medelväg leder till fullgörande av skyldigheter 

och respekt för de gudomliga och mänskliga rättigheterna. Det är just balansen som 

poängteras eftersom alla överdrivna eller avvikande handlingar leder till instabilitet. Bokens 

logiska slutsats är måttfullhet i teori och praktik.   

Abḥāṯ al-mu’tamar al-duwaliyy al-awwal li al-wasaṭiyya – Den Islamiska medelvägen, de 

sociala implikationerna, en bok sammanställd av Internationella centret för al-wasatiyya i 

Kuwait, andra upplagan 2013. Boken tar upp alla dessa frågor som rör samhällskontexter som 

t.ex. social harmoni, interreligiöst perspektiv, tolerans, samexistens i multikulturellt samhälle 

osv. Boken betonar att mänskligheten lever i ”den globala byn” där människor eller nationer 

inte kan leva i isolering och vara likgiltiga inför andras lidande, inför det som händer på andra 

håll. Den värld vi lever i är beroende av alla oss och av en fredlig och ärlig dialog vilket sedan 

länge har blivit en nödvändighet. 
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En annan bok Itidal Az Didegahe Ali ben Abi Talib– Måttfullhet inom Islam (2012), som 

skrevs av Ali Karimijan på persiska.
61

 Författaren ger en utförlig redogörelse för den gyllene 

medelvägen och ger sitt perspektiv på fenomenet al-wasaṭiyya. Boken består av fyra delar. 

Inom tre delar av boken argumenterar författaren för al-wasaṭiyya i form av betydelse, 

nödvändighet och nytta av måttfullhet i religionen Islam. 

Litteraturgenomgång i Malaysia visar på att forskarna i Malaysia har kommit lite längre inom 

forskningsområdet i jämförelse med Sverige och Bosnien. Här presenteras några av de 

viktigaste böcker och vetenskapsartiklar som skrivits i Malaysia.  

Boken som publicerades i juni 2015 The Middle Path of Moderation in Islam – The Qur’anic 

Principle of Wasatiyyah är den mest användbara boken i min undersökning. Boken skrevs av 

Mohammad Hashim Kamali som är en internationellt ledande expert på al-wasaṭiyya området 

och en av de mest uppskattade forskarna i Malaysia idag. Förutom hans bok om al-wasaṭiyya 

finns en rad vetenskapliga artiklar som han skrev och publicerade i Malaysia. The Middle 

Path of Moderation in Islam ger oss en utförlig redogörelse för fenomenet al-wasatiyya, såväl 

historiska, konceptuella villkor som i samtida praktik. I boken spåras definitionen och 

omfattningen av fenomenet från de grundläggande Islamiska källorna, Koranen och Hadith. 

Bokens författare visar på att al-wasaṭiyya har en lång och välutvecklad historia i Islamisk lag 

och söker svar hur konceptet kan tillämpas idag, vad det har att göra med rättvisa, kvinnors 

rättigheter, miljö, ekonomisk balans och globalisering. 

Den andra relevanta boken är Applications of Wasatiyyah in Contemporary Muslim World 

som publicerades vid IIUM
62

 år 2015 av en redaktör vid namn Ahmad F. Yousif. Boken 

består av fem uppsatser skrivna av de mest auktoritativa forskarna på området al-wasaṭiyya 

både internationellt och på hemmaplan i Malaysia. Författarna beskriver konceptet al-

wasaṭiyya från olika vinklar och söker svar på den praktiska användningen av konceptet i 

samtiden, inom såväl den muslimska som den sekulära världen. Även den här boken är av 

stort värde för mitt uppsatsskrivande.  

Den tredje boken Moderation and Balance in Islam: The Quranic Principle of Wasatiyyah 

(2010) som skrevs av Mohammad Hashim Kamali är lika mycket uppskattad och lämplig 

inom forskningsområdet. Boken framställer fenomenet al-wasaṭiyya ur en etisk och moralisk 
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aspekt. Bokens författare argumenterar och redogör för fenomenet al-wasaṭiyya samt 

hävdaratt vi människor bör inse och tillämpa fenomenet al-wasaṭiyya i praktiken samt att det 

är en moralisk dygd som är relevant inte bara för det personliga uppförandet utan också för 

den enskilda integriteten och självbilden. 

En annan framstående och inflytelserik forskare på al-wasaṭiyya är Kamal Hassan i Malaysia. 

Han skrev bland annat: The concept of al-Wasatiyyah and the place of Islamic moderation i 

boken: Applications of Wasatiyyah in the contemporary Muslim world. IIUM Press, Kuala 

Lumpur, 2015. Wassatiyyah. I: Launche on Talk Wassatiyyah , Dewan Bankuet, Felda Kuala 

Lumpur, 2013; Understanding and explaining the concept of al-Wasatiyyah in the current 

world situation. Prince of Songkla University, Pattani, Thailand, 2013.  

Nästa forskare och hans verk som introduceras här är Mohd Shukri Hanapi. Han skrev bl.a., 

en artikel: The Wasatiyya (Moderation) Concept in Islamic Epistemology som publicerades i 

Malaysia år 2014. Hans artikel identifierar och framställer fenomenet al-wasatiyya i Islamisk 

epistemologi och analyserar dess genomförande i Malaysia. 

Wan Norhasniah Wan Husin skrev en intressant artikel om en så kallad Budi-Islam – ett slags 

original Islam som baseras på tolerans och respekt gentemot anda religioner och kulturer ”The 

Relationship between the Concept of Wasatiyyah and the Values of Budi-Islam in Reinforcing 

Ethnic Relations in Malaysia” (2013). På samma spår går även hans tidigare publicerade 

artikel som skildrar samma ämne ”Budi-Islam; it’s role in the Construction of Malay Identity 

in Malaysia”(2011). 

Wan Kamal Mujani, Ermy Azziati Razali och Nor Jamaniah Zakaria skrev och publicerade 

(juli 2015) en artikel The Wasatiyyah (Moderation) Concept: Its Implementation In Malaysia. 

Författarnas artikel diskuterar fenomenet al-wasatiyya i kontexten av regeringens 

implementeringsplan i Malaysia. Regeringens plan innebär att inrätta några statliga organ för 

att tillämpa konceptet al-wasatiyya i praktiken samt att sprida detta koncept i Malaysia.  

Bettina Gräf och Jakob Skovgaard-Petersen har sammanställt en bok med titel ”Global mufti, 

The Phenomenon of Yusuf al Qaradawi” (2009), Columbia University Press. Författarna 

analyserar och presenterar hans liv och arbete, utbildningsorter och institutioner, 

mediaframträdanden särskilt på al-Jazeera TV och studieforskning. Boken består av olika al-

Qaradawis essäer och tänkanden (ämnen om kvinnor, al-wasatiyya och maslaha), arbete och 

hans användning av medier för att nå en global publik. Bland hans essäer som presenteras i 
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boken finns även en essä om fenomenet al-wasatiyya med titeln ”The Concept of wasatiyya in 

the Work of Yusuf al-Qaradawi”. Boken innehåller en omfattande bibliografi över al-

Karadavis publicerade verk. 

Detta är de tidigare forskningsarbeten jag funnit ligga närmast mitt ämne om fenomenet al-

wasatiyya. Med hjälp av den tidigare forskningen kommer jag kunna svara på vad, hur och 

vilka (v.g.se frågeställningar). 

Förutom det centrala begreppet al-wasatiyya som är gemensamt på forskningsområdet, skiljer 

sig mitt arbete på många punkter från vad andra redan har gjort. En skillnad är att jag studerar 

fenomenet al-wasatiyya som teologiskt program utifrån två olika sociala och geografiska 

kontexter. En annan skillnad är att jag undersöker dess mått av praktisk tillämpning i Syd 

europeisk (bosnisk) och Sydostasiatisk (malaysisk) kontext. Nästa skillnad är att min 

undersökning inkluderar en intervjumetod som tillför ny kunskap och erfarenhet på 

forskningsområdet.  

1.8.   Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt redogör jag först för de centrala begrepp och sedan för samtliga andra ord och 

begrepp som har med ämnet att göra. Centrala begrepp definieras i anslutning till 

undersökningslitteraturen medan andra begrepp definieras i något förkortat form i 

anslutningen till Armstrong, Hjärpe och Esposito. 

1.8.1. Centrala begrepp 

Studiens syfte och frågeställning innehåller två centrala begrepp: al-wasatiyya och teologi. 

Begreppet al-wasatiyya är mer frekvent och genomsyrar hela studien. Olika forskare har 

angett olika definitioner om al-wasatiyya som definieras i fortsättningen. Begreppet al-

wasatiyya definierar jag inledningsvis som måttlighet och medelvägen i religiös tro, praktik 

och livet i allmänt.  

Andra begrepp teologi definierar jag i anslutning till NE och undersökningslitteraturen. 

Teologi (grekiska theologiʹa, av teo-gud och -logi i betydelse: lära, vetenskap), betyder att 

metodiskt reflektera över religiösa grundbegrepp och handlingar.
63

 Teologi är en av de 

Islamiska vetenskaperna och den innehåller kunskap om Islamisk tro, dogmatik (aqîda), etik 
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(akhlâq), rättslära (fiqh), urkundsstudier (al-hadîth och ’ilmu-l-Qur’ân), exegetik (tafsîr), 

andlighet (ihsân), rättsvetenskap (usûl-l-fiqh).  

Det finns tre typer av teologi: Traditionell teologi, Rationell teologi, Spekulativ teologi. 

Traditionell teologi innebär trosövertygelse baserad på den gudomliga uppenbarelse och 

profetens tal, utsagor och berättelse.
64

 Rationell teologi grundar sin lära på de rationella 

premisserna. Spekulativ teologi
65

 (’Ilmul-Kelam) är en diskussion om de teologiska frågor 

som Guds egenskaper, Guds tron, Koranens uppenbarelse och egenskaper o.s.v.  

Ett av det äldsta namnet på denna vetenskap gavs av Abu Hanifa (d.767) som kallades för: 

”Fiqh-ul-Akbar”. Fiqh betyder förståelse och ”al-Akbar” innebär prioriterade princip av 

trons övertygelse än de praktiska aspekterna. Muhammad Abduhu (d.1905) använder termen 

”Ilmut-Tawhîd”i sitt verk” Risâletut-Tawhîd”, eftersom han ansåg att det var den viktigaste 

delen av religionen Islam. Islams mest väsentliga teologiska koncept är tawhīd – tron på en 

enda gud (monoteism).
66

 

1.8.2. Andra begrepps- och skrivförklaringar 

Arabiska ord har transkriberats med försvenskad stavning, efter samma system i NE. När 

orden står med kursiv stil används en noggrannare transkription, där långa vokaler markeras 

med cirkumflex (â, î, û) och så kallade emfatiska konsonanter med en punkt under bokstaven. 

Men i den löpande texten utelämnas oftast (med några undantag) de speciella tecknen.  

’Alim (arabiska) se ’ulamâ’ 

Faqih jurist, utövare av fiqh. 

Fiqh den Islamiska rättsvetenskapen.  

Fatwa formellt uttalande eller beslut av muslimsk rättslärd i juridisk fråga.  
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 I den traditionella islamiska teologin är Gud så stor att människan inte kan omfatta honom med sitt förstånd. 
Muslimer förväntas inte försöka föreställa sig Gud, utan dyrka och beundra honom som beskyddare.  
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 Spekulativ teologi (kalam) innebär en debatt om ett ämne som vanligen utförs genom metoden som innebär 
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Ghuluww överdrift. ”extrema” spekulationer som överbetonar vissa aspekter av läran.
67

  

Hadith Dokumenterad uppgift om profeten Muhammeds undervisning och handlingar 

som ej förekommer i Koranen men av hans följeslagare och anhöriga bevarats åt 

eftervärlden.
68

 

Ibadat dyrkan, de regleringar i den Islamiska rätten som styr den religiösa 

efterlevnaden.
69

 

Ijmä'  konsensus. Term i Islamisk rätt som uttrycker överensstämmelse eller enighet 

bland rättslärde i en given fråga och ger legitimitet åt ett beslut. 

Ijtihad att anstränga sig. Oberoende resonemang eller kreativt bruk av förnuftet vid 

tillämpningen av shari'a.
70

 

Imam ledare. En som leder bönen då man ber tillsammans. Inom shia-Islam betecknar 

ordet de av profeten Muhammeds efterkommande som ansågs förvalta den 

gudomliga visdomen och som ensamma var ofelbara vägledare åt de trogna.
71

 

Iman  ’tro’, religiös tro på Islams grundläggande läror.
72

 

Islam underkastelse under Guds vilja. En muslim är en människa som i existentiell 

mening underkastat sig tillvarons gudomliga fundamentala lagar och regler.  

Koranen al-Qur‘an, recitationen, den gudomligt inspirerade skrift som uppenbarades för 

profeten Muhammed.  

Mufti muslimsk rättslärd som har rätt att utföra fatwa  

Shari'a Det Islamiska rättssystemet av heliga lagar som härrör från Koranen sunna och 

hadither. Dessa oföränderliga, gudomligt inspirerade lagar anses utgöra det enda 

rättledda levnadssättet och reglera varje aspekt av muslimens tillvaro.
73
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Shura rådslag. Islamisk rättsprincip enligt vilken hela samfundet i någon mening skall 

samtycka för att en lag skall kunna antas.  

Sunna sed. Profeten Muhammeds vanor och fromma övningar som memorerades av hans 

följeslagare och anhöriga för eftervärlden. De betraktas som den ideala Islamiska 

levnadsnormen. De har införlivats i Islamisk lag så att muslimen kan efterlikna 

Profetens arketypiska gestalt.
74

 

Sura ett kapitel i Koranen. Den är indelad i 114 suror och 6.666 ayat (verser)
75

 

Tajdid förnyelse. Reformrörelse som söker återupprätta Islams renhet genom att återgå 

till Koranen och sunna samt förkasta senare lagstiftning och praxis. 

Taqlid att efterlikna, imitera eller följa de regler som fastslagits av de fyra erkända 

Islamiska rättsskolorna eller rättsligt beslut av en erkänd faqih eller enmujtahid. 

Ulama' de rättslärde och religiöst lärde (sing, ‘alim), de rättsliga och fromma 

traditionernas väktare inom Islam.  

Usu-ul-fiqh den Islamiska rättsvetenskapens principer, den Islamiska rättens källor (Koran, 

Sunna, konsensus (ijma), analogislut (qijas)
76

 

Umma det muslimska samfundet
77

 

Mekruh ogillad men inte förbjuden handling.
78

 

Muamalat Mänskliga relationer, de Islamiska lagar som styr de sociala relationerna (straff-, 

handels-, och familjerätt) 

Mu’min troende, den som äger tro (se: iman) 

Zulum förtryck, synd
79
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1.9.  Disposition 

I detta avsnitt redogös det för studiens disposition. Enligt författarna Jarrick och Josephson 

finns det sex olika dispositionsprinciper: (1) den tematiska eller sönderledande, (2) den orsak-

verkan-grupperande, (3) den dialektiska, (4) den kronologiska, (5) den rumsliga och (6) den 

uppräknande.
80

 

Den tematiska eller sönderledande dispositionen är den som passar bäst både till 

undersökningssyftet och till det metodologiska perspektivet. Det innebär ju att ämnet delas 

sönder efter olika teman.
81

  

Föreliggande studie kommer att bestå av sju kapitel. Studiens inledningskapitel följs av 

kapitel 2 där det kommer att handla om fenomenet al-wasatiyya, uppfattning och definition i 

teologiskt sammanhang. Målet med detta kapitel är att klargöra hur fenomenet al-wasatiyya 

framställs i Koranen och Sunna? Vad är egentligen al-wasatiyya, vilka är det som står för 

denna uppfattning och hur förankrar de sin tolkning i Koranen och Sunna? Hur kommer al-

wasatiyya till uttryck i olika sammanhang? Exempelvis i tro, handlingar, ritualer, i moral och 

etik, i samhälls- och mellanmänskliga relationer och förfaranden. Vad innebär en rimlig 

tolkning av al-wasatiyya? Hur förhåller sig al-wasatiyya till extrema tolkningar av Islam? Vad 

anses inom al-wasatiyya vara en extrem tolkning av Islam?  

I Kapitel 3 redovisas al-wasatiyya i olika kontexter; Bosnien och Malaysia. Avsnittet börjar 

med att presentera den etniska och religiösa befolkningsstrukturen och ställa frågan hur 

fenomenet uppfattas och tillämpas i praktiken i Bosnien och Malaysia.  

Kapitel 4 ägnas helt och hållet åt intervjuundersökningen. Syftet är att kombinera 

litteraturstudien med intervjuer och titta på likheter och skillnader mellan personliga 

tolkningar och interpretationer av fenomenet al-wasatiyya. Efter resultatpresentationen följer 

Kapitel 5, där presenteras analysen av resultat och diskussion. Frågan om den valda 

metodikens lämplighet kommer att reflekteras över och diskuteras i studiens avslutande del, 

d.v.s. om metodiken fungerat som det var tilltänkt. Studien avslutas sedan med 

sammanfattningen där studiens undersökning fullbordas.  
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2. AL-WASATIYYA: FÖRSTÅELSE OCH DEFINITION I TEOLOGISKT 

SAMMANHANG 

I detta avsnitt först introduceras fenomenet al-wasatiyya ur terminologisk och teoretisk 

synvinkel samt redogörs för dess innehåll och betydelse i teologiskt sammanhang. Sedan 

undersöks vilka är som står för denna uppfattning och hur de förankrar sin tolkning i Koranen 

och Sunna. Syftet blir då att studera betydelsen av al-wasatiyya från det Islamiska 

perspektivet. 

2.1. Terminologisk och teologisk definition 

Fenomenet al-wasatiyya har funnits länge sedan uppkomsten av religion Islam och den 

Islamiska tron i den här världen.
82

 Dock skapades den aktuella termen al-wasatiyya först ”in 

the 20
th

 century” enligt författarna Gräf och Skovgaard-Petersen och började sedan få ökad 

uppmärksamhet i litteraturen först under de senaste tio åren.
83

 

Det arabiska ordet wasatiyya härstammar från det arabiska rotordet wasat och förekommer i 

Koranen på många olika ställen. Synonymer till al-wasatiyya och wasat är, enligt forskaren 

Kamali Hashim, tawassut, i’tidâl, tawâzun, iqtisâd som omnämns i Koranen och hadither.
 84

 

Själva ordet wasat i arabiska språket betecknar något som finns emellan två yttersta delar, två 

utkanter, ytterområde d.v.s. mittpunkten. Det är inte nödvändigt att det måste finnas två 

ytterligheter eller två sidor till en mittposition. Rättvisa, till exempel, är en mellanposition, 

vilken emellertid inte kantas av två sidor. Det har bara en motsatt, som är förtryck (ẓulum). På 

samma sätt är sanningen en dygd som bara har en motsatt, som är osanning och lögn.
85

 

På samma sätt kan ordet wasat exempelvis uppfattas som att något är bäst och rättvist vilket 

vi finner exempelvis i sura al-Baqara:
86

 ”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund, för att ni 
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skall stå som vittnen mot alla människor och Sändebudet vara vittne mot er.” (El-Beqare, 

2:143)
87

 

Koranens beteckning för det muslimska samfundet är alltså ”mittens samfund” (ummatan 

wasaṭan). Profeten Muhammed (frid vare med honom) sade i en hadith att ”Den bästa delen 

är den som ligger i mitten”
88

 Även Kamali Hashim menar på att ordet wasat står i linje med 

rättvisa och det innebär att vi väljer en mittposition mellan överdrivna handlingar. Enligt 

teologen Ali Karimijan benämns överdrivna handlingar i Koranen och Sunna som Israf. Han 

menar på att: ”Allt som kommer ut utanför ramen för måttfullhet benämns som israf – 

överdrifter.”
89

 Israf är motsatsord till i’tidâl. Även ordet i’tidâl betyder måttfullhet och 

medelvägen
90

 i tro och praxis. Ordet i’tidâl förekommer frekvent i teologiska texter och 

betecknas som synonym till ordet iqtisâd.
91

 I likhet med ”mittens samfund” hänvisar Koranen 

till den så kallade ”mittens bön” (as-salat-ul-wusta):”Förrätta regelbundet [de dagliga] 

bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför 

Gud.” (El-Beqare, 2:238)
92

Den bästa bönen är, enligt många uttolkare av Koranen, 

eftermiddagsbönen (as-salat-ul-’Asr), som förekommer i mitten av de fem dagliga bönerna.
93

 

En annan arabisk synonym till ordet wasat och wasatiyya är qaṣd eller måttfullhet. Detta 

illustreras i en hadith av Jabir f. Samura som beskrivit hur profeten brukade utföra bönen: 

”Jag brukade be med profeten (fvmh), hans bön var måttlig (eller ljus) och så var hans 

predikan.” Termen qaṣd som förekommer ofta i Koranen, betecknar alltså den väg som leder 

till den rätta destinationen.
94

 Enligt Kamali Hashim definieras ordet qaṣd, som 
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”moderation”
95

 och balans (al-tawassuṭ wa'l-i'tidāl) och det är som sådan synonym med 

ordet al-wasatiyya.
96

 

Professor Mattias Gardell diskuterar begreppet al-wasatiyya i kontexten av politisk Islam i 

sina två böcker.
97

 Även han definierar begreppet som ”den Islamiska mittfåran”
98

. 

Svensk Nationalencyklopedin definierar ordet moderation (eng. moderation) som måttfullhet, 

måttfullhet i agerande och attityd/er.
99

 

Enligt Svenska Akademins ordbok kan termen ”moderation” (en. moderation) definieras som 

måtta, återhållsamhet, sans. I frågan om religiösa utövanden och handlingar; en som icke går 

till överdrift, sansad; i fråga om åsikter och teologi, en person som icke hör till någon 

ytterlighetsriktning; håller balansen mellan två ytterligheter.
100

 Då ordet moderation är mindre 

frekvent i svenskt teologiskt sammanhang, kommer det vidare i texten att användas ord som 

måttlighet, måttfullhet eller medelvägen beroende på sammanhanget. 

Motsatsen till al-wasaṭiyya är taṭarruf, som betecknar ”lutning mot periferin” och är känd som 

”extremism”, ”radikalism” och andra ”gränsöverskridanden.”
101

 

Sett från terminologisk betydelse, hänvisar ordet wasat, wasatiyya till balanssinne och 

balansgång som skyddar den vederbörande individen mot överdrivna eller okontrollerade 

beteenden. Det är ett redskap som söker en balansgång mellan de två ytterligheterna genom 

att inte tillåta att en sida tar över, utan genom att följa det som är mest värdefullt, mest rättvist 

och mest väsentligt.
102

 

Ovan ser vi ett försök att beskriva fenomenet al-wasatiyya ur ett terminologiskt perspektiv. 

Vidare i texten tittar vi på hur fenomenet al-wasatiyya framställs i Koranen och Sunna. 
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Koranen och Sunna är det huvudsakliga beviset på meningen och innehållet i al-wasatiyya. 

Alla forskare utgår då från följande vers ur Koranen: ”Och Vi har gjort er till ett mittens 

samfund, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och Sändebudet vara vittne mot 

er…” (El-Beqare, 2:143)
103

 

Forskaren Kamali Hashim anger den berömda tolkaren av Koranen Ibn Kathir
104

 (d.1373 

ef.K.) som i sin tur hävdar att den muslimska Ummahs (tror detta är korrekt) status som 

vittnen är villkorad av deras engagemang just för måttfullhet och rättvisa. Han menar på att 

alla extremister som överträder gränserna för måttlighet skall avvisas. Hänvisningen till 

vittnesmål två gånger i versen innebär förväntningar på vilka egenskaper ett vittne bör inneha, 

vilket är att vara uppriktig, pålitlig och modig att säga sanningen när det tjänar till rättvisa.
105

  

Liknande slutsatser drar även andra kända tolkare av Koranen, till exempel Al-Alūsī (d.1812), 

Al-Qurtubi (d.1263) och Al-Zamakhshari (d.1180), d.v.s. att al-wasatiyya huvudsakligen 

innebär ett engagemang för måttfullhet och rättvisa. Dock påpekar Al-Zamakhshari att: “The 

middle, or wasaṭ, is the best choice as it is protected by its peripheries against corruption and 

collapse.
106

Som citaten antyder är al-wasatiyya eller måttlighet det bästa valet i 

trosuppfattningen, och även i alla andra aspekter av religion, övertygelse, handlingar och livet 

i allmänhet. 

Koranens nyckelfras enligt Kamal Hashim ”och var måttlig”
107

 är också relevant för denna 

mening som jag ska granska genom två andra hadither. I en av dessa rapporteras att Profeten 

(fvmh) har sagt: ”One who practices moderation will not be afflicted with penury.” 
108

 I den 

andra hadith som återberättas av Ibn Abbas beskrivs att Profeten (fvmh) har sagt: ”In all 

matters the middle-most is the best choice.” 
109
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Allt tyder på att valet av medelvägen är det bästa valet. Abdulah Yusuf Ali betecknar valet av 

medelvägen som ”den gyllene vägen” (eng. the golden mean) i alla möjliga företeelser, olika 

situationer, livets skede, tid och rum.
110

 

2.2.  Teoretisk definition 

I undersökningslitteraturen definieras al-wasatiyya bland andra av teologer och forskare 

Yusuf al-Karadavi, Mustafa Cerić och Kamali Hashim. Enligt den senare är al-wasatiyya i 

första hand Koranens dygdemönster och sedan ett rationellt koncept utan dogmatiska 

konnotationer. Hans definition av fenomenet al-wasatiyya lyder så här: ”a recommended 

posture that occurs to the people of sound nature and intellect, distinguished by its aversion 

to both extremism and manifest neglect.”
111

 

För stormuftin Mustafa Cerić är al-wasatiyya en öppen fredlig kommunikation med alla som 

har sanningen och rättvisan i hjärtat. Enligt honom:  

Konceptet Wasatiyyah innebär avlägsnande av två ytterligheter: överdrifter 

och trosförsummelse respektive likgiltighet inför religionen. Överdrifter leder till isolering 

och försummelse till assimilering. En måttlig muslim väljer den rätta vägen och det är al-

wasatiyyah – medelvägen i sin tro, praktiska utförandet och goda beteende.
112

 

Forskaren Yusuf al-Karadavi har använt termen genom olika tider, sammanhang och 

forskningsarbeten. Han har utarbetat inte bara en definition utan en metod
113

 på al-wasataiyya 

som praktik (minhaj al-wasatiyya)
114

 En av de vanligaste termerna som han använder, bland 

en hel rad olika synonymer, är al-wasatiyya wa-i’ tidâl (eng. balance and moderation).
115

 

Al-wasatiyya kan i anslutning till Karadavi definieras som att det är medelvägen i tro (al-

iman), gudsdyrkan (ibadat), mellanmänskliga relationer (muaammalat), moralfrågor (akhlaq) 
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i de allmänna praktiska mänskliga ageranden och förfaranden. Enligt Karadavi är al-

wasatiyya
116

 inte bara karakteristiskt för rättslära (fiqh) utan:  

but of the nature of Islam, the soul of Islam, one of the general qualities of Islam, the strongest 

course within the Islamic awakening movement, Qaradawl’s method and the outstanding 

characteristic of the Muslim community.
117

 

Forskaren Kamali Hashim observerar en intressant detalj och synliggör att sura al-Baqara är 

den längsta suran i Koranen som består av 286 verser där versen om wasatiyya, alltså vers 

143, intar mittens position i den suran. Det är, enligt honom, ett speciellt tecken, en lärdom 

som borde intas och praktiseras - att vara måttliga och rättvisa och bringa balans i livets 

skede.
118

 

2.3.  Förespråkandet för Al-wasatiyya hos muslimska tänkare och forskare  

Det är många kända och framstående forskare som förespråkar wasatiyya. Dessa forskare 

beskriver fenomenet al-wasatiyya och argumenterar för tillämpning av konceptet al-wasatiyya 

och följaktligen medelvägen i tro och praxis. I den undersökande litteraturen framträder både 

de klassiska och samtida Islamiska lärda såväl sunni- som shiamuslimer och från olika 

geografiska områden. För att nämna några av dem kan vi börja med tidiga tolkare av Koranen 

(mufessirin). Al-Tabariy, Ibn Kathir, Al-Qurtubiy. Al-Raziy, Al-Nasafiy, Al-Zamakhsariy, 

Al-Mahalliy, Al-Suyutiy, Qutb, Hijazi och Al-Zuhayliy – alla de anger ett liknande drag i den 

snävare meningen att termerna wasat och wasatiyya innebär det bästa och mest rättvisa valet 

d.v.s. att bringa balansen i tro, trosövertygelse, handling och praxis.
119

 

Den ovan nämnda forskaren Kamali Hashim hänvisar till andra tänkare och deras 

tankegångar. Muhammad ’Abduh (d.1905) menade att Islam kallas ”Din al-fitrah” (naturlig 

religion, tro) just på grund av dess måttlighet och balansgång. Muhammad Tahir Ibn ’Ashur 

(d.1974) anser att i måttfullhet och balanssinne ligger essensen av alla dygder (faḍā'il) och 

skydd mot alla slags av överdrifter. Yusuf al-Karadawi har liknande tankegångar: att 

måttlighet är den rätta vägen som leder individen och ummah till att uppnå materiella och 
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andliga framgångar. Mustafa Kamal al-Tunisi går ett steg längre och hävdar att wasaṭiyya 

avser alla aspekter av livet tvärs över hela spektrat av Islamiska läror, från dogmer och tro, 

ritualer, dyrkan och sociala relationer till dialog och samexistens mellan nationer, religioner i 

tid och rum och utövandet av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.
120

 

Al-wasaṭiyya erbjuder, enligt teologen Vahba al-Zuḥaylī en balanserad syn på mänskliga 

rättigheter och skyldigheter gentemot den andra likvärdiga materiella och andliga världen. 

Dessutom innebär det en klar motvilja mot extremism och terrorism i alla dess yttringar. Islam 

förespråkar dessa värden, inte bara bland muslimerna själva, utan detsamma i relationer med 

andra medmänniskor. Uppfattat och använt som sådant blir al-wasatiyya då en grundpelare i 

den Islamiska civilisationen. Seyyed Hossein Nasr tecknar en geofysisk dimension av al-

wasaṭiyyah som att Islam är ”the middle ways” och skildrar religionen Islams kontakter med 

och band till andra traditioner och civilisationer. Ahmad al-Raysuni konstaterar att måttlighet 

är det ideal som Shari'ah försöker uppnå i alla rättsliga beslut och detta görs genom 

medelvägen mellan de två ytterligheterna. Ismail Raji al-Faruqi (d.1986), menar på att Islam 

är en religion som erbjuder en balanserad syn på religiösa handlingar, beteende och ritualer. 

Ayatollah Yahya Noori, identifierar tre olika trender: (1) det konservativa synsättet, (2) det 

liberala tillvägagångssättet, och (3) den moderata strategin. Noori föredrar och 

rekommenderar den senare moderata strategin som bästa alternativ. Sayyid Fadlullah (d.2010) 

anser att Islam beskriver sig själv som ”en religion av balans och rättvisa (al-tawazun wa'l-

'adalah).” Han förtydligar vidare att al-wasatiyya är sammanflätade med rättvisa. Därav den 

Islamiska uppfattningen om att al-wasatiyya är i grunden balansgång såväl i religion som i 

livets allmänna praktik. Han ger dessutom en ny dimension till al-wasatiyya och menar på att 

det betyder inre balans (al-tawazun al-dakhili) inom människan.  

Ibrahim al-Simri kritiserar den konservativa uppfattningen som bara imiterar den gamla, 

förflutna synen och förlegade synpunkter. Några ultrakonservativa går så långt som att 

förkasta ijtihad och tajdīd, och hävdar att de gamla böckerna har behandlat även samtida 

frågor. De är negativt inställda mot förändringsprocesser inom vetenskap och civilisation. 

Muhammad Asad (d.1992) förespråkar al-wasatiyya och menar att denna balanserade hållning 

är utmärkande för Islam samt är ett direkt utflöde av principen om Guds enhet samt hela 

skapelsens underliggande syfte.
121

 Ali Allawi argumenterar för al-wasatiyya och förtydligar 
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balansen mellan individen och kollektivet; det fysiska och andliga; det privata och det 

offentliga, män och kvinnor; rättigheter och skyldigheter. Muhyiddin Yassin identifierar 

ekonomiskt utanförskap, politisk uteslutning och social fattigdom som de bakomliggande 

orsakerna till extremism och fanatism. Han understryker att ”i dagens värld är måttlighet inte 

ett alternativ utan ett måste.”
122

 

2.4.  Vilka tillämpningsområden omfattar fenomenet al-wasatiyya 

I detta avsnitt redogörs för hur fenomenet al-wasatiyya kan tillämpas i praktiken. Det finns 

flera olika tillämpningsområden både utanför och inom religionsramen. Av det skälet 

avgränsas avsnittet till tro, handlingar, ritualer, därefter till moralen och etiken och 

avslutningsvis till samhälls- och mellanmänskliga relationer och förfaranden. 

2.4.1.  I tro och religiösa ritualer 

Tron inom religionen Islam är en medelpunkt mellan dualism (tron att det finns två gudar), 

polyteism (tron att det finns många gudar) och ateism som förnekar Guds existens samt 

dyrkande av vissa personer, stjärnorna och himlakropparna som gudomliga. Den Islamiska 

tron intar därför mittpositionen mellan dessa övertygelser och hänvisar till det sunda förnuftet 

samt grundligt övervägande över skapelsen.
123

 

Medelvägen i religionen Islam innebär inte överdrifter i tro eller de andliga dimensionerna. 

Profeten Muhammed (fvmh) sade: ”Håll er borta från överdrifter i religionen, för de som 

kom före er gick enbart under på grund av deras överdrifter i religionen.
124

Till hans 

autentiska ord hör också följande: ”Håll er borta från överdrifter i religionen, medan Gud 

gjorde religionen lätt för er, ta därför detta som ni lätt kan utföra då Gud gillar en god 

gärning som utförs i kontinuitet även om den är för liten (för små)”
125

 

De grundläggande Islamiska principer där al-wasatiyya kommer till uttryck är lättnad och 

måttlighet inom religion, trosövertygelse och ritualer. Gud säger i Koranen: ”Gud vill göra 

det lätt - inte tungt - för er.” (El-Beqare, 2:185)
126

 och ”Han har inte lagt på era svåra eller 

tunga plikter i [utövningen av er] religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader 
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Abrahams.” (El-Hajj,78)
127

 Samtidigt finns Profetens syn på frågan: ”Underlätta, försvåra 

inte för varandra…”
128

,”Underlätta, försvåra inte. Ge glada budskap, skräm inte iväg.”
129

 

Av det skälet, hävdar teologen Az-Zuhayli, tillåter religionen Islam inte försvårande och 

utgörande av svårigheter på alla dessa områden där al-wasatiyya kommer till uttryck för. 

Följaktligen kan konstateras, enligt Az-Zuhayli, att Islam i sig är en religion av tolerans och 

måttfullhet och tolerans är närvarande i dess substans, i dess egenskaper och förordningar.
130

 

Förutom i tro, handlingar och ritualer rekommenderar Koranen även en balansgång mellan 

denna värld och nästkommande liv, d.v.s. livet efter döden.  

Sträva med det som Gud har gett dig efter det eviga livets goda utan att försumma din del av 

det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte 

ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv…(El-Kasas, 28:77)
131

 

Det gäller alltså att finna balansen mellan det världsliga och det eviga livets goda. 

2.4.2.  I etik och moral  

Enligt forskaren Kamali Hashim är al-wasaṭiyya ett vittomfattande begrepp, faktiskt lika 

omfattande som en livsfilosofi. Al-wasatiyya rymmer moraliska, etiska, juridiska, 

ekonomiska, politiska och internationella betydelser. Han menar att al-wasatiyya ibland kan 

likställas med andra termer i Koranen som har att göra med moral och etik såsom tålamod 

(sabr), uthållighet (istikama), mildhet (rifq), överseende (hilm) barmhärtighet (rahmet), och 

även andra liknande goda egenskaper som värderas högt inom moraliska och etiska dygder. 

Koranen betonar liksom många hadither gott uppträdande, och måttfullhet poängteras ofta. I 

sura Lukman finner vi några verser där Lukman råder sin son:
132

 

Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk 

högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra. Var måttfull i 

ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande? (Lukman, 31:18-

19)
133
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Ovan citerade Koranvers betonar etiska förhållningssätt mot andra medmänniskor bl.a. med 

måttfullhet i människans beteende och vikten att man kontrollerar sitt uppförande. Enligt 

Kamali Hashim hör alla dessa goda egenskaper till kulturell förfining och artighet i ens 

uppträdande, inte minst känsla av ödmjukhet och måttlighet i sina kontakter med andra 

medmänniskor.
134

 Koranen uppmanar även kontroll av tonen, rösten i utförandet av bönen: 

”Höj inte rösten [när du ber] och sänk den inte heller [till en viskning] utan gå en 

medelväg.” (El-Isra, 17:110)
135

 

Det som poängteras här är röstens lågmäldhet; mildhet och måttlighet även när det gäller 

bönen. Det mänskliga uppförandet är en integrerad del av etiska egenskaper som exempelvis 

vänlighet och blygsamhet (al-haya) är. Profeten (fvmh) sade:”Varje religion har sina egna 

etiska normer, en av de Islamska etiska egenskaperna är blygsamheten.”
136

 

Forskaren Al-Karadavi anser att det är nödvändigt att ägna full uppmärksamhet åt moraliska 

och etiska värderingar som är en del av frukterna i tron. Profeten (fvmh) sade även: ”Jag 

skickades för att fullända karaktärens ädla egenskaper.”
137

 

Teologen Az-Zuhayli poängterar att det goda beteendet i Islam är föreskrivet för alla 

människor och menar på att det är en medelväg, eftersom den är baserad på måttlighet som i 

sin tur har ädla och humana syften.
138

 Enligt en autentiskt hadith menar han på att: ”Gud är 

mild och skonsam, Han älskar skonsamhet och mildhet i alla saker.”
139

 Därefter: ”Ingen av er 

är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder det han önskar för sig 

själv.”
140

 

”Allah den högste har uppenbarat till mig att ni måste visa artighet och hjärtlighet för 

varandra, så att ingen av er skulle känna sig överlägsen den andre, och på så vis kränka 

denne.” [Muslim] 

”De bästa av er är de som har bäst karaktär”. [Bukhari och Muslim] 

Den tidigare nämnda Kamal Hashim drar slutsatser och menar på att al-wasaṭiyya omfattar 

även goda och rättfärdiga handlingar och att summan av beteendet och karaktären av en 
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person mäts av hans eller hennes närhet till måttlighet och den gyllene medelvägen.
141

 Själen 

och hjärtat måste vara fri från all själviskhet, hat, avundsjuka och illvilja. 

2.4.3.  I samhälls- och mellanmänskliga relationer 

Ett friskt och sunt samhälle består av goda och friska individer: om enskilda individer är bra 

och goda, då ska folket och samhället i stort vara bra.
142

 

En av de grundläggande anvisningarna i Koranen är medelväg och måttfullhet i förhållande 

till andra människor. Syftet är ju då att göra goda gärningar och undvika onda, att uppmana 

till det goda och förhindra det onda.
143

 

Gud befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott 

och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt 

som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han 

förmanar er... (En-Nahl, 16:90)
144

 

Valet och tillämpningen av medelvägen och måttfullheten har långsiktiga och långtgående 

positiva effekter på grund av de konkreta resultaten såsom mellanmänsklig förståelse, tillit, 

respekt, omtanke, spridning av kärlek och hänsyn osv.
145

Az-Zuhayli underbygger sitt 

tänkande med två korta autentiska hadither. Enligt hans anförande sade Profeten Muhammed 

(fvmh): ”Du ska önska till andra det du önskar och älskar till dig själv.” Och ”Den bästa av 

er är den (människa) som är mest nyttig för andra människor.”
146

 

Medelvägen innebär därför förverkligandet av den religiösa måttliga praxis, av social 

solidaritet mellan rika och fattiga, balansen mellan materiella tillgångar och fördelningen av 

det så att samhälls- och mellanmänskliga relationer präglas av harmoni, lugn och ro.
147

 

2.5.  Rimlig tolkning och praxis av fenomenet al-wasatiyya 

Enligt stormuftin Mustafa Cerić är de grundläggande tolkningsprinciper av religionen Islam 

Koranen och Sunnan. Kring detta är alla muslimer i hela världen överens om. Dock framstår 

problemet hos de personer som tolkar dessa källor enligt sin subjektiva uppfattning av vissa 

religiösa frågor, ensidigt och utan nödvändiga kunskaper. Han förtydligar även vilka de 
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grundläggande principerna och kunskaperna är för att kunna tolka Islam i vid mening och 

fenomenet al-wasatiyya i snävare mening. Dessa kunskaper är arabiska språket, 

Koranvetenskap, Sunna, därefter övriga Islamiska discipliner såsom hadith- och fiqh-

vetenskap. Hadith-vetenskapen kallas ibland för usul al-hadith, de är nödvändiga eftersom 

tolkaren måste ha kunskap om traditionerna som återvänder till Profeten Muhammad (fvhm). 

Fiqh-vetenskap kallas ibland för usul al-fiqh eller de rättsvetenskapliga kunskaperna vilket är 

av stor betydelse för att tolkaren på ett korrekt sätt ska framställa Islamiska rättsnormer. 

Sedan är det krav på Tafsir-kunskaper d.v.s. tolkningsramar för att man skall kunna ange en 

rimlig tolkning av Koranen.
148

 Jan Hjärpe definierar ordet fiqh som ”jurisprudens” och menar 

på att detta är den muslimska traditionen av rättspraxis och metoder att härleda regler från 

rättskällor.
149

 Enligt Hjärpe betyder ordet tafsir ”tolkning” eller Koranens kommentarer. En 

författare av tafsir kallas för mufassir (plural: mufassirūn).
150

 

Enligt Mattias Gardell kan termen tolkas som en uppmaning ”att undvika extremer till förmån 

för en balanserad, förnuftig och väl avvägd hållning.”
151

 

Med hänsyn till ovanstående kommer vi till insikt om den rimliga förståelsen och 

uppfattningen av fenomenet al-wasatiyya som innebär en av de viktigaste egenskaperna och 

funktionerna i Islam. Korrekt tolkning av fenomenet al-wasatiyya innebär den tolkning som 

vilar på de grundläggande Islamiska källorna Koranen och Sunna. Detta innebär måttlighet, 

balanssinne och medelvägen i tro, handling och utförande av de religiösa plikter, likaså i 

fostran, moral och etik balans.
152

 Det är den tolkning som innefattar rätt, rättvisa, humanitet, 

trygghet, uthållighet, gemenskap och sammanhållning.
153

 Religionen Islam och därmed al-

wasatiyya lämnar ingen plats för extrema yttringar och tillåter inte överdrivna tolkningar.
154
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2.6.  Relation till extremism och extrema tolkningar  

Hur förhåller sig al-wasatiyya i förhållande till extrema tolkningar av Islam? Vad anser man 

inom al-wasatiyya vara en extrem tolkning av Islam? Det har redan sagts ovan att extremism 

(ar.taṭarruf), innebär överskridande av föreskrivna gränser och förordningar, i Islams fall 

Shar’ah förordningen, dess lära och ledning. 

Sett ur Islamisk historia, kan vi särskilja tre slag av extremism: teologisk, politisk och 

praktisk, även om de inte alltid är ömsesidigt uteslutande av varandra. Teologisk extremism 

(al-taṭarruf al-i'tiqādī) märks när extremism abonnerar på särskilda övertygelser som står i 

konflikt med klartext i Koranen, autentisk hadith och allmänt samförstånd (ijma) av 

Muslimer.
155

 

Al-Karadavi beskriver några sakliga grunder, orsaker och typiska, utmärkande drag för 

extremism, extremister och deras tolkningar: (1) jävighet som inte tolererar och accepterar 

närvaro av andra, (2) stelhet i uppfattningen som inte tar hänsyn till de gällande 

omständigheterna under vilka vi lever, (3) förplikta och påtvinga folk att göra det som annars 

inte skall göras, istället för att ”underlätta, inte försvåra för folket”, enligt hadithen, (4) 

grovhet och oartighet vid utförandet och beteendet vilket är helt emot det Gud har sagt: 

I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och 

tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför nu 

[deras fel] och be Gud förlåta dem…[Ali ’Imran, 3:159]
156

  

(5) anklaga andra att de lämnat tron och religionen p.g.a. synder de har gjort.
157

 Enligt Al-

Karadavi är det följande saker som utgör de sakliga grunderna, orsakerna för extremism: (1) 

rådande okunnighet och okunskap bland muslimer, (2) extremister erkänner inte auktoriteter, 

lärda och sakkunniga personer, (3) extremister uppfattar de heliga texterna bokstavligt och 

ensidigt, (4) ägnar sig åt de sekundära frågorna och försummar det viktigaste. Till exempel är 

det viktigare för dem att bära långa skägg och korta byxor än behovet av att behandla alla 

personer med respekt, förståelse och tolerans.
158
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Enligt Hashim Kamali överskrider extremister och extremism gränserna för måttlighet och 

balansgång. Dessa gränser kan ofta identifieras med hänvisning till auktoritativa källor, 

religiösa skrifter som Koranen och Hadith är och de allmänna seder och bruk i religionen och 

samhället. Av den orsaken kan det sägas att extremism är motsatsen till måttfullhet och 

balanssinne såväl terminologiskt, innehållsligt och praktiskt. Medan måttlighet är centripetal 

och kraftigt tenderar mot mitten, är extremism centrifugal, driver bort från centrum mot de 

yttre kanterna och dess extrema innebörd.
159

 

Förutom extrema handlingar och tolkningar förekommer en annan företeelse som kan 

benämnas som överdrifter (ar.guluvv) i den religiösa praktiken. En inflytelserik teolog och 

filosof Al-Meverdi hävdar att detta är fallet när en man uppoffrar sig alltför mycket till lydnad 

(till Gud), med stora ansträngningar, vilket resulterar i utmattning och utmattning i sin tur 

förorsakas av att man övergiver och försummar handlingar av undergivenhet så att man får 

kontraeffekt i slutändan.
160

 

Här kan nämnas några exempel som visar på hur man feltolkar religionen och hur man kan gå 

till ytterligheter, extremism och överdrivna religiösa handlingar. Överdrift i religionen d.v.s. 

överskrida religionens påbud och förbud. Gud säger i Koranen: ”Efterföljare av tidigare 

uppenbarelser! Gå inte till överdrift i [utövningen av] er religion…” (En-Nisa, 4:171)
161

 och i 

följande hadith:”Akta dig för överdriften i religionen.” det vill säga, grovhet, omildhet och 

överskridande av religionsgränsen. Eller ett annat exempel: ”Koranens läsare överdriver inte 

i sin läsning och är inte heller försumlig mot Koranen.”Detta sägs eftersom ett korrekt 

förhållningssätt till Koranen innebär bl.a. goda avsikter i handling men den bästa handlingen 

är måttlighet, medan varje ytterlighetär mekruh, ogillad men inte förbjuden handling.
162

 

Detta kan ännu mer exemplifieras med den autentiska hadith som oftast citeras vid sådana 

sammanhang som handlar om tre fromma kamrater åt profeten (fvmh) och hans resoluta 

inställning som han tog till sina tre kamrater som trodde att de skulle göra mycket mer än 

profeten Muhammed (fvmh) gjorde för att bli frälsta och mer belönade. Den första av dem 

berättade för profeten att han skulle utföra frivilliga böner hela natten och därmed inte få 

sova, den andra sa att han skulle fasta varje dag, året runt utan avbrott, medan den tredje sade 
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att han aldrig skulle gifta sig utan istället uppoffra sitt liv åt Gudsdyrkan. Profeten 

Muhammed, (fvmh) sade: ”Jag tillber på natten men jag sover också, jag fastar men inte alltid 

och jag gifter mig.” Vi ser hur Profeten (fvmh) lär och påminner sina följeslagare att de alltid 

bör vara i ett tillstånd av balans, balansgången som Islam kräver av sina anhängare och 

därmed hindrar dem att vända sig till extremismen.
163

 

Därefter kan extremism i tolkningen av idéer illustreras med, till exempel, den Islamiska 

militanta gruppen ISIS, självdefinierad som ”Islamiska kalifatet.”
164

 

Terrorism är också praktisk extremism, oavsett om det utförs på lokalt, nationellt eller 

internationellt, i fredstid eller krig, som huvudsakligen består av terrordåd och våldsdåd 

inklusive bombningar och användning av sprängladdningar som dödar oskyldiga människor 

och orsakar förstörelse.
165

 

Enligt Gardell är wasatiyya en självbeteckning för dem som tar avstånd från ”extremer såsom 

apolitisk Islam, statens apologetiska Islam och väpnad radikalism.”
166

 

Den framstående teologen Az-Zuhayli menar på att Islams egenskaper visar sig genom 

medelvägen, måttlighet, tolerans, öppenhet för dialog och samexistens, underlättande och 

avskaffande av problem och svårigheter i tid och rum och inom alla områden som i tro, 

dyrkan, etik, mellanmänskliga förfaranden och sociala normer och relationer.
167
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3. AL-WASATIYYA I OLIKA KONTEXTER; EUROPA OCH SYDOSTASIEN 

I detta kapitel redogörs det för de etniska och religiösa befolkningsstrukturerna i Bosnien och 

Malaysia. Sedan visas på hur fenomenet uppfattas och tillämpas i praktiken i Bosnien, Syd 

Europa och Malaysia, Sydostasien. Därefter presenteras skillnader och likheter mellan de 

bosniska och malaysiska perspektiven på fenomenet al-wasatiyya. 

3.1.  Etnisk och religiös befolkningsstruktur i Bosnien  

Genom folkomröstningen om landets oberoende blev Bosnien självständigt från Socialistiska 

federationen Jugoslavien år 1992. Därefter i början av april 1992 erkändes Bosnien av EG-

länderna och USA.
168

 

Enligt folkräkningen år 1991 hade Bosnien 4 377 033 invånare. Antalet Bosniaker (muslimer) 

var 43,47 % av befolkningen, serber 31,21 %, kroater 17,38 %. 5,54 % förklarade sig som 

jugoslaver, och 2,38 % var de övriga.
169

 

Bosnien är en decentraliserad stat idag och består av två entiteter och ett distrikt samt tre 

etniska grupper: bosniaker, serber och kroater.
170

 

Uppgifterna om befolkningens storlek var osäkra efter aggressionskriget, men år 2013 

fastställdes den till cirka 3,8 miljoner invånare – en halv miljon färre än vid krigsutbrottet två 

decennier tidigare.
171

 Enligt preliminära uppgifter från den senaste folkräkningen år 2013 som 

presenteras av professor i statistik och demografi Hasan Zolić i Bosnien finns 3 824 746, 

varav 50,30 % Bosniaker, 30,60 % serber, 15,30 % kroater, 2,68 % övriga.
172
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Islam och kristendom är ungefär lika stora i Bosnien. Religionstillhörigheten följer i huvudsak 

uppdelningen i folkgrupper. Bosniaker (muslimer) 97 %. De flesta serber tillhör den serbisk-

ortodoxa kyrkan 97 %, medan kroaterna främst är romerska katoliker 98 %.
173

 

I Bosnien verkar Islamiska samfundet, Serbiska ortodoxa kyrkan, Katolska kyrkan, Judarnas 

samfund och fyra mindre kristna frikyrkor och dess församlingar.
174

 

Bosnien är ett mångkulturellt, mångreligiöst och multinationellt samhälle. Religiösa samfund 

har en utbildningsroll för de troende att främja tolerans bland människor, olika religioner och 

nationer. Som i det förflutna och även i framtiden så försöker religiösa samfund och deras 

representanter med sin verkan bidra till att bevara och utveckla traditioner av tolerans för 

olika religioner och nationer i Bosnien.
175

 

3.2.  Hur uppfattas och tillämpas begreppet i praktiken i Bosnien  

Enligt forskaren Senad Ćeman fenomenet al-wasatiyya uppfattas som måttfullhet, medelväg 

och dialog; internt inom den egna religionen och det religiösa trossamfundet och externt med 

andra religioner, traditioner, kulturer och civilisationer.
176

 

Den bosniske forskaren Senad Ćeman menar att muslimer i Bosnien har förstått sin tro och 

religionsutövning på ett helt naturligt sätt. Al-wasatiyya-traditionen tas som en självklar 

position. Ćeman anser att det mest talande beviset för detta är att denna tradition har blivit 

som en oskiljaktig del av det praktiska livet i Bosnien.
 177

 

Forskaren Izet Bijedić instämmer i denna uppfattning och framhåller att det kännetecknande 

för att bosnisk islam är präglad av al-wasatiyya-traditionen är religiositeteten bland bosniska 

muslimer karaktäriseras av tolerans vilket i sin tur bäddar för samexistens.
178
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Enligt Sveriges radioprogram ”Människor och tro” beskrivs Islam i Bosnien som 

”traditionell Islam” och muslimer som ”toleranta muslimer”. Alexandra Sandels har 

intervjuat 4 personer för att skapa en bild av vilken uppfattning om Islam respondenter i 

Bosnien har och hur de identifierar sig. ”Vår form av Islam är traditionell Islam med 

förankring i den sunnimuslimska rättsskolan Hanafi och så finns det även starka inslag av 

sufism.” Alla fyra intervjuade har en och samma uppfattning fast erkänner att Islam i Bosnien 

har påverkats av världsläget. Alla fyra intervjuade identifierar sig som traditionella bosniska 

muslimer med europeisk bakgrund.
179

 

Dock förändrades omständigheterna i hela världen och därmed i Bosnien. Nya extrema och 

radikala tolkningar av Islam framkommer med sina anhängare. Därför växte ett behov fram av 

institutionaliserad dialog om nya tolkningar av Islam. Mot den bakgrunden inrättades, på 

initiativ av reis-ul-ulema d.v.s. stormuftin Mustafa Cerić år 2012, inom ramen för det 

Islamiska trossamfundet ett särskilt institut kallat för Center för dialog – Vesatijja.
180

 Det 

Islamiska trossamfundet ansåg att den mängd av måttlighet och medelvägen, som ryms inom 

begreppet al-wasatiyya, är den mest naturliga ramen för intern dialog samt interreligiös 

dialog.
181

 

Huvudsyftet och uppdraget för Center för dialog – Vesatijja vilket framgår av dess 

grundläggande dokument är bl.a. att sprida och främja kultur av dialog, både bland muslimer 

och mellan olika religioner och världsbilder, att bygga broar av förståelse och samarbete 

mellan människor och kulturer på olika nivåer; sprida och marknadsföra vikten av dialog och 

idén om medelvägen och måttfullheten, verka förebyggande av extremistiska åsikter, 

avvikelser, överdrifter och olika former av asocialt beteende, särskilt bland ungdomar; lägga 

särskild fokus på vetenskaplig forskning och utbildningsprojekt inom kultur av dialog baserad 

på trobalans, medelväg och måttlighet; offentliggöra inhemska och utländska författare på 

området al-wasatiyya, arrangera konferenser, rundabordssamtal, seminarier, forum och 

liknande evenemang för att diskutera de problem och frågor vad gäller intern och extern 

dialog och samhällsproblematik; utbilda och stärka särskilt unga människor att aktivtdelta i 
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processer för en dialog på lokal, regional och internationell nivå; identifiera och föreslå 

åtgärder för att avskaffa olika former av extrema beteenden och attityder osv.
182

 

3.3.  Etnisk och religiös befolkningsstruktur i Malaysia 

Malaysia blev självständigt från det brittiska styret 1957. Sabah, Sarawak och Singapore gick 

med i förbundet för att bilda Malaysia 1963. Två år senare lämnade Singapore förbundet för 

att bli en självständig nation. Sedan dess består Malaysia av Peninsular Malaysia, Sabah och 

Sarawak.
183

 

Idag är Malaysia en federation som består av tretton delstater och tre federala territorier.   

Enligt folkräkningen år 2010 bor det 28 250 500 invånare i Malaysia
184

 som är socialt 

uppdelade på två baser. De etniska och religiösa grupperna är mest framträdande 

iuppdelningen i Malaysias pluralistiska samhälle. De tre stora etniska grupperna från Asien i 

Malaysia är: kineser, indier och malajer. Under 2010 fanns det 51 % malajer, 22,9% Kineser, 

och 6,8 % indier av den totala befolkningen. Andra olika etniska grupper, utgör återstående 

del av befolkningen.
185

 

Den etniska gruppen malajer utgör 61 % av hela befolkningen. Enligt folkräkningen år 2010 

är: 61,3 % muslimer, 19,8 % buddhister, 9,2 % kristna, 6,3 % hinduer och 1,3 procent följer 

konfucianismen, taoismen och andra traditionella kinesiska religioner.
186

 

Islam är dominerande och den officiella religionen i Malaysia. Samtidigt ger den aktuella 

Konstitutionen (artikel 12) varje religion rätten att etablera och upprätthålla sina egna 

institutioner.
187
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I Malaysia identifieras religionen mycket nära etnisk bakgrund. Ungefär 98,8 % av malajer är 

muslimer, nästan 100 % av kineserna är anhängare av kinesiska religioner och cirka 99,0 % 

av indierna är hinduer.
188

 Malaysia är ett multietniskt och mångreligiöst land.
189

 

3.4.  Hur uppfattas och tillämpas begreppet i praktiken i Malaysia 

Fenomenet al-wasatiyya har funnits länge men var dock inte allmänt känt i Malaysia förrän 

den femte premiärministern Mohd Najib bin Tun Abdul Razak införde detta begrepp i 

statsförvaltningen år 2010.
190

 

Malaysia är ett multietniskt, multikulturellt och mångreligiöst land. Av den orsaken infördes 

al-wasatiyya, först på det politiska planet, som syftar till att förena det multietniska och 

multireligiösa samhället och folkgrupper i landet.
191

 

Enligt forskarna som har forskat om al-wasatiyya i Malaysia uppfattas fenomenet al-

wasatiyya där som måttfullhet, balanssinne, balansen inte bara i religionen och religiös praxis 

utan i alla mänskliga tänkanden, handlanden, beteenden, relationer och världsliga ting. Syftet 

är då att balansera alla dessa frågor och företeelser så att folk undviker överdrivna och 

extrema handlingar.
192

 Fenomenet al-wasatiyya uppfattas även genom andra mindre kända 

termer, s.k. Islam hadhari och Budhi Islam som har introducerats under tiden i den 

Malaysiska diskursen.  

En annan premiärminister i Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, introducerade ett annat 

begrepp Islam Hadhari (civilisatoriska Islam) i sitt banbrytande tal år 2004 vid 

generalförsamlingen av det ledande partiet kallat för ”United Malay National Organisation”  

(UMNO). Badawi definierar begreppet själv som “an approach that emphasizes development 

consistent with the tenets of Islam and focuses on enhancing the quality of life”
193

 Badawi 

hävdar att konceptet Islam Hadhari bör uppfattas som ”progressiv” eller “civilizations-” 

Islam som betonar utvecklingen i överensstämmelse med Islamiska principer, som är inriktad 

på att förbättra livskvaliteten. Det syftar till att uppnå dessa genom att behärska kunskap och 
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utveckling om individen och nationen.
194

 Medan kritiker hävdar att konceptet Islam Hadhari 

är ett ”försök att blanda Islam med traditionella malayiska värden.” Ett koncept som alltså 

enligt kritiker, ”avsiktligt används för att upprätthålla UMNO:s dagordning.”
195

 

Det andra konceptet Budhi Islam förknippas oftast med ”malayiska värden”. Enligt Wan 

Norhasniah Wan Husin innebär Budhi Islam en uppsättning av interna värden som formar ens 

mentalitet och personlighet. Termen Budhi är besläktad med termen Malay som har att göra 

med kulturella värden och Budhaya som är sammansättningen av två ord budhi och daya. 

Budhi innebär andlig ibland kallad för (ruh) själ medan daya innebär fysiska verkan av en 

människa. Det huvudsakliga syftet med Budhi är att upprätthålla fred och harmoni i samhället 

i deras relation med andra människor. Detta reflekteras i det malaysiska uttrycket perbilangan 

-“If it is good to you then it is good to me.”Budhi Islam innebär alltså en känsla av att utföra 

goda handlingar som baseras på tolerans, respekt, ödmjukhet, och tillmötesgående när de 

kommunicerar medsig själva, eller med andra etniska grupper.
196

 

Fenomenet al-wasatiyya tillämpas genom de institutionella politiska formerna och genom den 

utbildningsmässiga formen. Av den orsaken inrättades ”The Global Movement of Moderates 

Foundation”(GMMF) i Kuala Lumpur under år 2012. Ett år senare till följd av de ständiga 

diskussionerna i landet inrättades regionen alltså år 2013 ”The Institute Wasatiyyah 

Malaysia” (IWM) vid premiärministerns avdelning i Kuala Lumpur. Därefter, samma år, 

inrättades och invigdes den tredje institutionella formen av al-wasatiyya ”The International 

Institute of Wasatiyyah”(IIW) vid International Islamic University Malaysia.  I fortsättningen 

kommer jag att redogöra för den malaysiska institutionella utvecklingen och erfarenheterna.
197

 

Enligt Premiärminister Najibs uttalande vid öppnandet av GMMF i Kuala Lumpur i januari 

2012, var syftet med GMMF bl.a. att fullfölja ”respect for democracy, the rule of law, 

education, human dignity and social justice in the country.” Samtidigt som han kallade in de 

”intellektuella, religiösa forskare och affärsledare över hela världen för att inta en och 
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gemensam ståndpunkt in i al-wasaṭiyya-andan - måttfullhet och balans som skulle råda runt 

om i världen.”
198

 

Den tidigare VD:n för GMMF, Khalek Awang, påpekar operationaliseringsstrategin för 

GMMF som identifierar fem prioriterade områden i al-wasatiyya-andan. Det är demokrati och 

rättsstatsprincipen, fredlig samexistens, ekonomi och internationell finansiering, utbildning 

samt konfliktlösning. Vidare kan GMMF beskrivas som att det inte främst är ett interreligiöst 

eller interkulturellt initiativ utan att det snarare betonar betydelsen av måttfullhet i alla 

aspekter av internationella förbindelser.
199

 

”The International Institute of Wasatiyyah” - IIW lanserades i januari 2013 inom den 

organisatoriska ramen för Internationella Islamiska universitetet Malaysia av dess ordförande, 

Mohd Sidik Hassa. Han menade på att vår styrka ligger i vår mångfald. Av den orsaken ska vi 

”inte tolerera extrema åsikter och sekterism eller kampvilja och radikalism som bara tjänar 

till att förstöra denna sociala struktur.”
200

 Den tidigare universitetsrektorn Mohd. Kamal 

Hassan, menade på att al-wasaṭiyya är mer än bara måttfullhet och innebär rättvisa, balans 

och uppriktighet. Enligt hans förståelse uppmanar Islam sina anhängare att omfamna balans i 

livet och måttfullhet i personlig karaktär och beteende som föreskrivs av den heliga 

Koranen.
201

 

”The Institute Wasatiyyah Malaysia” – IWM öppnades officiellt i mars 2013. IWM har för 

uppdrag att utveckla de Islamiska dimensionerna av al-wasaṭiyya i linje med de politiska 

riktlinjerna av regeringen i Malaysia. Till skillnad från The International Institute of 

Wasatiyya, verkar IWM internt för att främja al-wasaṭiyya i samband med den inhemska 

utvecklingen i Malaysia.
202
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4. INTERVJUUNDERSÖKNINGEN 

4.1.  Presentation av intervjupersoner 

- Mustafa Cerić föddes 1952 i Bosnien. Han avslutade sin utbildning i välkänd skola kallad 

för Gazi Husrev-bey Madrasa i Sarajevo. Han utexaminerades från Al-Azhar i Kairo 1978 

och disputerade i Chicago 1986. Sedan år 1981 jobbade han som Imam i Gračanica, Chicago 

och Zagreb. För funktionen av Reis-ul-ulema
203

 inom Islamiska Trosamfundet i Bosnien 

valdes han för första gången 28 april 1993, andra gången 1998 och tredje gången 2005. Han 

skrev bland annat boken:”Religion, nation och hemland” och ett antal vetenskapliga texter.
204

 

Idag är han reis-ul-ulema emeritus och styrelseordförande för Institut CDV samt 

styrelseordförande för the World Bosniak Congress med sitt säte i Sarajevo.
205

 

- Mohammad Kamal Hassan föddes 1942. Han fick sin första examen i Islamiska studier från 

University Malaya (UM) 1965. Han fick sitt andra, tredje, Masters (MA) och doktorsexamen 

(1975) från Columbia University, New York. Från 1976 till 1983 tjänstgjorde han i University 

Kebangsaan Malaysia.
206

 Sedan fortsatte han med sin karriär på International Islamic 

University Malaysia (IIUM) som chef för al-Kulliyyah 1983. Därefter blev den första dekanus 

vid Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (KIRKHS), IIUM och 

senare rektor vid IIUM 1999-2006. Han har publicerat fem böcker och många artiklar. Några 

av hans kända verk är: The Encyclopedia of Malaysia: religioner och trosuppfattningar, 

Islamisk identitetskris i den muslimska gemenskapen i samtidens Malaysia, Islamiska studier i 

samtida Sydostasien o.s.v.
207

 Kamal Hassan är en framstående och inflytelserik professor i 

Malaysia.  
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4.2.  Bearbetning av intervjuer 

I detta kapitel bearbetas de individuella intervjuerna utförda med al-wasatiyya informanter i 

undersökningsländerna. Intervjuundersökningen struktureras upp utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Den första frågeställningen som behandlas här är fenomenet al-wasatiyya 

som rubriceras med al-wasatiyya inom Islamiskt teologiskt sammanhang. Andra 

frågeställningen rubriceras med al-wasatiyya uppfattningen och tillämpningen i ett bosniskt 

och malaysisktperspektiv. Tredje frågeställningen och temat är likheter och skillnader mellan 

bosniska och malaysiska perspektiv på al-wasatiyya. Slutligen presenteras de kritiska 

invändningar mot al-wasatiyya och dess uppfattning och tillämpning.  

4.3.  Al-Wasatiyya inom Islamiskt teologiskt sammanhang 

Informanten Mustafa Cerić använder helst termen ”integration” än termen ”moderation” när 

han definierar konceptet al-wasatiyya. Enligt honom är termen ”moderation” inte lika som 

termen ”integration”. Han menar att: 

the idea of integration is more forceful to motivate people to be engage in the process of 

coexistence and cooperation... In short the concept of the Vesatijja is our knowledge, you may 

say theology, that neither the meek nor the aggressive will inherit the earth but the 

cooperative... Hence, the Vesatijja means the cooperation for the good of all... 
208

 

Han påpekar att även andra muslimska tänkare, teologer och filosofer menar på att konceptet 

al-wasatiyya ger möjlighet både för samexistens med andra folkgrupper och trosövertygelser 

och för interna muslimska relationer och samförstånd. 

They see it as a main concept of Islam not only in regard to the other but also in regard to the 

inter-Muslim relations, which need a balanced approach to different views about some 

theological as well as political issues of the time.
209

 

Han förtydligar också att denna tolkning av konceptet al-wasatiyya avser mycket mer av 

dagens muslimska samhällen som mer eller mindre bemöter radikala och extrema 

religionsuppfattningar och tolkningar. 

This interpretation of the concept of al-wasatiyya is more predominant nowadays as the 

Muslim societies and communities around the world are trying to find the way out of 

theological and political extremism which threatens their very existence. Thus, the idea of al-
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wasatiyya has been accepted without objection, but its application has not been observed 

equally.
210

 

Vidare menar Cerić att idén om konceptet al-wasatiyya kan uppfattas som en ständig process 

och en samordning mellan tro och liv:  

The idea of Vesatijja, as an integration of human beings, is not an ephemeral event. It is a 

permanent process of faith and life, the process of the Community and the Society, (…) And 

this is exactly what the concept of Vesatijja means... it means faith of life and the life of faith... 

there is no life without trust in God and there is no trust in God without the care for human 

life... the safety of human life is the center of faith... God is self-sufficient, but man is not self-

sufficient... God doesn't need anyone or anything, but man needs both God and man to live his 

life decently... We in Bosnia have learnt that from the books but more so from our human and 

historical experience... 
211

 

Informanten Mohammad Kamali Hassan använder termer som ”rättvisa”, ”godhet” och 

”måttlighet” och menar på att al-wasatiyya är en gudomlig uppenbarelse och en viktig 

egenskap för den muslimska gemenskapen. 

Wasatiyyah means a quality of justice, goodness and balance possessed by the Muslim Ummah 

in order to become the role model or witnesses of Justice, Goodness and balance.  This is based 

on the ayat of al-Qur'an (2:143) “Thus we have made you a Wasat Community (a justly 

balanced community) in order to become witnesses (of Justice, Goodness and balance) against 

mankind, and that the Messenger will become a witness against you (in the Hereafter)...”
212

 

Under tiden har forskarna lagt till ytterligare några andra egenskaper som: styrka, enighet, 

raka vägen o.s.v. Konceptet al-wasatiyya handlar inte bara om religiös måttlighet utan 

etablerar principen att utföra goda och undvika onda gärningar.  

But Wasatiyyah is not only about religious moderation. The principle of Justice and Goodness 

(in establishing what is good and prohibiting what is evil) is not to be forgotten.
213

   

Informanten Kamal Hassan hävdar att konceptet al-wasatiyya består av Koranens 

grundläggande komponenter ”justice”, ”excellence” och ”balance”. Därför är det möjligt att 

illustrera detta genom två heltäckande illustrationer. (Se figur nr.1 och 2) Han menar på att:  

”It is my humble attempt to simplify the intellectualdiscourse on the concept and to convey its 

holistic and inter-related nature.”
214
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Figur 1. The Quranic meaning and the connotations ofWasatiyyah
215

Tafrit i betydelse av försummelse, 

vårdslöshetoch Ifrat i betydelse av överdrifter. 

 

 

Figur 2. Prof. Kamal Hassan’s GraphicalRepresentation of the Concept and the Structure of Wasatiyyah
216

 

Det som vi kan lära oss av al-wasatiyya strukturen är enligt honom att:  

In understanding and explaining the important concept of Wasaṭiyyah, we should be careful not 

to emphasise one quality while neglecting other qualities, because those 3 qualities of justice, 

excellence and balance are in fact organically intertwined and inter-related. We are not doing 
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justice to the Divine principle of wasaṭiyyah if we choose to highlight only one aspect of its 

holistic meaning, namely “moderation” or “tolerance” to the detriment of other qualities, 

although the issue of moderation is highly relevant to the present global threats from religious 

extremism, xenophobia, exaggerated human freedom, ideological dogmatism, capitalistic 

consumerism or ethnic fundamentalism, in the West and in the East, or in the North and in the 

South.
217

 

Det som han inte förklarar här och blandar termer från engelska och arabiska språket är att i 

hans al-wasatiyya-struktur finns i grunden Islamiska huvudkällor: Koranen och Sunnan. tre 

stolpar grundar sig i: (1) ’ilm som betyder kunskap, (2) iman som betyder tron, därefter 

engelska beteckningen (inklusive koranens beteckning: ”el-emru bi’lma’rufi, we nahyu ’anil 

menkeri” som betyder: …ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt… (Ali 

Imran, 3:110)
218

, (3) taqwa som betyder gudsdyrkan. Dessa stolpar utgör al-Falah (holistic 

welbeing) genom justice, excellence, goodness and balance, moderation d.v.s. skapar 

samhälls- social- och religiös välfärd och välstånd. Avslutningsvis menar han med al-

wasatiyya strukturen, att alla dessa stolpar och termer runt omkring relateras till varandra och 

att de som tillämpar al-wasatiyya får Guds välsignelse, belåtenhet, barmhärtighet, välgång 

samt uppnår lyckan i denna och nästkommande värld.
219

 

4.4.  Förespråkandet och tillämpningen av Al-Wasatiyya i bosnisk och malaysisk 

kontext 

Inom det europeiska perspektivet uppfattar informanten Mustafa Cerić konceptet al-wasatiyya 

mångsidigt och understryker två av dem. Den ena är av intern karaktär, mellanmuslimsk 

förståelse, dialog och samarbete. Den andra är av extern karaktär som innebär vikten av 

förståelse, tolerans dialog mellan olika religioner, kulturer och traditioner. Sedan tar han upp 

ett exempel av det praktiska, både den personliga och den institutionella tillämpningen:  

The concept of Vesatijja is the core value of the Islamic Community.
220

 Thus, it is not the 
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question of accepting it by the Islamic Community. It is the question of updating it in 

accordance to the needs of the Bosnian society. So far we have met not only the internal 

request for fresh ideas of interreligious dialogue but also the external desire for an open 

exchange of ideas for mutual recognition and respect. Recently, the Center for dialogue - 

Vesatijja hosted a prominent catholic theologian dr. Mato Zovkic, who had a very inspiring 

presentation about the channels for a constructive dialogue between Muslims and Christians 

not only in Bosnia but also in Europe and the world. When we talk to each other we understand 

better each other and when we understand each other we have greater desire to cooperate with 

each other for the good of all. (…) This is especially important recently as we are faced with 

great challenges of safety in the global community, the challenges that are related to Islam and 

Muslims. 
221

  

Cerić hävdar att konceptet al-wasatiyya säkerligen är lämplig och genomförbar inte bara i 

pluralistiska samhällen utan överallt och för alltid.  

Again, some ideas are not the ideas of one time... some ideas are the ideas of all times such as 

the idea of Vesatijja... therefore, we cannot say that the concept Vesatijja has been implanted or 

it has not... the concept of Vesatijja is life itself and thus it is in a process in the same way as 

life is in the process... it comes and goes on individual level but the spirit of life remains... the 

awareness of the concept of Vesatijja comes and goes on the personal level but the idea of 

Vesatijja as an integrative force of the Community and Society remains... I can say that Bosnia 

is a good example for that...
222

 

Gällande den praktiska tillämpningen i ett bredare sammanhang, ett europeiskt perspektiv, 

behovet och möjligheter för konceptet al-wasatiyya, tillägger han:  

it is needed in Europe today more than ever before because Europe can survive only as the 

continent of many faiths and cultures... Unlike other continents, Europe is situated in such a 

connective place of the world that it cannot but cooperate and coordinate its existence... 

Especially with the Islamic civilization, the European civilization is connected like Siamese 

twins...
223

 

Han betonar de positiva institutionella erfarenheterna av tillämpningen av konceptet al-

wasatiyya både i Bosnien och i Malaysia. 

Malaysia is a good example of the concept of Vesatijja, which is based both on their 

theological tradition and social environment of multiculturalism similar to the Bosnian 

theology and multicultural society... As you know Malaysia is made up of three different 

ethnical groups: the Malays, Chinese and Indians and Bosnia is made up of the Bosniaks, Serbs 

and Croats... Like the Malays in Malaysia, the Bosniaks in Bosnia are Muslim majority ant 

thus they have to have the initiative for an interfaith dialogue... And this is exactly what we do 
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both in Malaysia and in Bosnia... I hope we will be successful in this effort and demonstrate a 

god example for others...
224

 

I slutet av intervjun erkänner informanten Mustafa Cerić faktiskt att konceptet al-wasatiyya 

var försummande och att vi behöver återupprätta konceptet idag mer än någonsin tidigare. 

it has been often neglected until it becomes clear that it is the core of Islamic existentialism. It 

is now more than ever before that the Muslims need the concept of al-wasatiyyah. Here and 

now the al-wasatiyyah is not a luxury but a matter of “be or not be” in this world of great 

internal and external challenges of humanity, the Muslim world of which is an essential part 

and parcel.
225

    

Inom det asiatiska perspektivet, konkret i Malaysia, uppfattas och tillämpas konceptet al-

wasatiyya enligt den andre informanten Kamal Hassan som mångfacetterad och hanteras på 

den politiska arenan av regeringen, på den religiösa arenan av Islamiska samfundet samt på 

utbildningsarenan av universiteten.  

In the government sector the department responsible for spreading the idea of wasatiyyah is the 

Department for the Development of Islam under the Prime Minister's office. A specific 

organization which is also under the jurisdiction of the Prime Minister's Office is the Global 

Movement Of Moderates which conducts regular seminars and international workshops to 

promote wasatiyyah on the international front. The focus of GMOM is international relations in 

ASEAN region as well as with the western countries.  

There is also another organization called the Wasatiyyah institute which is responsible for 

organizing workshops and seminars in Malaysia among the Muslim communities…  

At our university, International Islamic University Malaysia, there is an International Institute 

of Wasatiyyah which has published a book on Wasatiyyah in English and held three local 

workshops.  I have written a document on the significance of Wasatiyyah in the context of our 

university IIUM.
226

 

Han berättar varför man började fundera över konceptet al-wasatiyya, hur det gick till i 

Malaysia och erkänner faktum att al-wasatiyya uppkom som en reaktion på växande 

extremism och radikalism globalt samt vissa spänningar bland befolkningen lokalt och 

regionalt.  

But after 9/11 Muslim countries and leaders began to emphasize the concept of religious 

moderation to curb the tendencies of extremism or militancy among Muslims. Some Muslim 

countries started to popularize the concept of religious moderation.
227
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Han menar på att den malaysiska statsministern höll ett tal även i FN där han betonade vikten 

att införa al-wasatiyya även som en global rörelse. 

In general, the Muslim community accepted the call and the non-Muslim communities have 

also supported the idea of religious moderation to be the culture of all the religious 

communities.  The concept of religious moderation and avoiding extremism is not new to our 

society.  But with the government emphasis more people talk about it.  Peaceful relations 

between religious groups and mutual respect for different religions are the norm in Malaysian 

society.
228

  

Att folk lever i social harmoni med varandra i ett mångkulturellt samhälle är inte på grund av 

en regeringsplan eller ett program utan det är tack vare en korrekt Islamsk tolkning och 

tillämpning av det muslimska samfundet. 

Religious moderation among Muslims has been maintained by the Muslim community even 

before the official propagation of wasatiyyah by the fact that Malaysia follows the doctrine of 

Ahl al-Sunnah wa al-jamaa`ah.  A few groups of deviant Muslims have been dealt with by the 

law and by the process of rehabilitation.  If the Muslim community in Malaysia is living in 

harmony with others, it is not so much due to the governemnt's advocacy of Wasatiyyah 

recently.It is because the Muslim community has always been living in the spirit of religious 

[sic] moderation as taught by the scholars or ulama` of Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa`ah for the 

last several centuries.
229

 

Beträffande tillämpningen av konceptet i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och 

vilka effekter, erfarenheter, eller konsekvenser har de i Malaysia säger Hassan följande:  

Yes, it is possible and practical because Islam is the official religion of Malaysia, but the 

Constitution provides for relgious freedom of other communities to practice their religious 

teachings in peace and harmony with the Muslims. To me, what is important is to convey and 

practice the holistic meaning of Wasatiyyah which emphasises Justice, Goodness and Balance 

or moderation. What is being emphasized now by the government is the aspect of 

moderation.  If the full meaning and implications of Wasatiyyah are emphasixed and reflected 

in government policies and behaviours of political, economic or social leaders, then it is 

certainly positive. But if the emphasis isavoidance of religious extremism without equally 

emphasising the principles of Justice and Goodness, then the effect is not very deep.
230

 

Kamal Hassan menar på att även det officiella Islamiska samfundet i Malaysia har inrättat och 

genomfört konceptet al-wasatiyya i praktien som en förebild för andra. 

The Muslim community as a whole accepts the need to practice religious moderation. They 

would like the government and the political leaders to be consistent and to be the good 
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examples of Justice, Goodness and Balance as required by Islam, and not just to be concerned 

about Muslim militancy or extremism.
231

 

4.5.  Kritiska invändningar mot al-wasatiyya och hur de kan bemötas 

Informanten Mustafa Cerić menar på att det inte finns någonting som man kan kritisera 

konceptet al-wasatiyya för. Däremot har man all anledning att kritisera varje typ av 

ytterlighet, framförallt extremism samt extrema och radikala tolkningar. Inte bara det, man 

bör också (förslag) kritiskt framhålla sina synpunkter utan att motverka sådana uppfattningar 

och handlingar och konsistent verka i förebyggande syfte. Han säger så här: 

No critical objections can be raised against al-wasatiyyah because it comes from the divine 

spirit and corresponds to the human mind. It is a clear Qur'anic idea. Thus, the concept of al-

wasatiyyah as such is not disputable. None of classical or modern exegete dared to contest this 

concept. In principle, all Muslim exegetes without exceptions confirm the idea of al-wasatiyya 

as an Islamic doctrinal value of the high degree.
232

  

Även den andra informanten Kamali Hassan understryker å ena sidan att al-wasatiyya är 

Koranens uppenbarelse, å andra sidan är det extremism och extrema handlingar som bör 

kritiseras och motverkas. Han menar alltså:    

I have stated that the use of Wasatiyyah as a Qur'anically revealed concept has to be 

understood and practiced holistically, not partially or selectively.  The principles of Justice and 

the practice of enjoining the Good and prohibiting Evil must be seen to be practiced by the 

leaders of the community, while they emphasize the importance of avoiding religious 

extremism. The community would like to see the political leaders and government officials 

setting good examples of justice, enjoining the good and prohibiting the evil in Malaysian 

society. Otherwise the public speeches about wasatiyyah would become another series of 

political rhetoric.
233

 

Han är däremot kritiskt inställd på att konceptet al-wasatiyya inte fick sin plats som den 

förtjänar tillbaka i tiden och därmed inte heller praktiska tillämpningen.  

In Malaysia the concept of wasatiyyah in its comprehensive sense of Justice-Goodness-balance 

was not given the proper attention that it deserves in the religious education of Muslim in the 

past.
234
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5. ANALYS AV RESULTAT 

I detta kapitel presenteras en analys av resultat som utgör resultatredovisningen av 

litteraturstudien och intervjuundersökningen. Därefter kommer förhoppningsvis svara på 

frågeställningar inom detta kapitel. Detta kapitel disponeras och presenterar genom fyra 

rubriker i relation till mina frågeställningar, syftet, och utifrån utvalda diskursteoretiska 

perspektiv. 

Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie var att beskriva, klargöra och kritiskt granska 

fenomenet al-wasatiyya som teologiskt program och undersöka dess mått av praktisk 

tillämpning från ett europeiskt (bosniskt) samt sydostasiatiskt (malaysiskt) perspektiv. 

Diskursteori är en omfattande teori och metod. Av det skälet är det svårt att använda samtliga 

delar i en undersökning. Därför kommer jag att avgränsa mig ännu mer på följande 

diskursteoridelar och begrepp. Jag sammanfattar följande återigen: (1) eftersom diskurserna 

aldrig blir helt genomstrukturerade förs det en kamp om hur strukturen ska se ut, vilka 

diskurser som ska dominera och vilken betydelse som de enskilda tecknen ska tillskrivas. (2) 

hur de två olika geografiska perspektiven och olika sociala, religiösa, utbildningsmässiga 

aktörer artikulerar fenomenet al-wasatiyya i olika texter för att därigenom förklara fenomenet 

med en viss uppfattning. (3) diskursteori fungerar i min studie som en övergripande teoretisk 

ram om språk och hur språk om konceptet al-wasatiyya används och artikuleras samt hur 

exempelvis informanter artikulerar och talar om fenomenet al-wasatiyya och därmed 

konstruerar kunskap och verklighet. (4) hur identiteter konstrueras i diskurser, vilka diskurser 

kring fenomenet al-wasatiyya kan identifieras och hur de relateras till subjektpositioner. (5) de 

begrepp som jag främst kommer att fokusera på är diskurs, artikulation, nodalpunkter, det 

diskursiva fältet och flytande signifikanter. 

5.1.  Al-Wasatiyya inom Islamiskt teologiskt sammanhang 

Resultatredovisningen visar på att konceptet al-wasatiyya är användbart på många olika 

områden som berör religion, människor, deras levnadsvillkor, relationer sinsemellan och 

annat. Jag har koncentrerat mig och min studie på den religiösa aspekten av al-wasatiyya som 

har sitt uttryck inom Islamiskt teologiskt perspektiv, mer konkret i tro, handlingar, ritualer, 

etikens perspektiv samt samhälls- och mellanmänskliga relationer. Enligt Winther Jörgensen 

och Louise Phillips diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen…” För att 
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exemplifiera kan man tala om ”medicinsk diskurs”, ”politisk diskurs”
235

 I relation till detta 

kan en religionsdiskurs identifieras här som en teologisk-Islamisk diskurs. En diskurs som, 

enligt samma författare syftar till att tolka och förstå samhälleliga praktiker, exempelvis 

samhälls- och mellanmänskliga relationer, i det här fallet religiösa praktiker som redovisades 

ovan. 

Resultatredovisningen visar därefter på att konceptet al-wasatiyya har sina rötter i Koranen 

och Sunna. Därmed är en av de viktigaste egenskaperna av religionen Islam mittpunkten 

mellan de två motstående eller motsatta sidorna. För att illustrera detta kan nämnas följande: 

gudomligt och mänskligt, andligt och materiellt, världsligt och andligt upprepning, 

uppenbarelse och förnuft, det förflutna och framtiden, det individuella och kollektiva, realism 

och idealism osv. Illustrationen ovan kan kopplas till de diskursteoretiska begreppen 

antagonism och hegemoni. Med antagonism menas enligt Winther Jörgensen och Louise 

Phillips kamp eller konflikt. Alltså, antagonism uppstår när olika identiteter hindrar 

varandra.
236

 I det här fallet förs en kamp eller konflikt exempelvis mellan två motsatta 

identiteter i frågan om måttet mellan det gudomliga eller mänskliga, individuella eller 

kollektiva i viss kvantitet. I frågan om konceptet al-wasatiyya är det kamp om mittpunkten 

mellan de två motstående eller motsatta sidorna där syftet är att uppnå måttlighet eller 

extremism. Samma författare menar på att de två identiteterna ställer motstridiga krav på ens 

handlingar i samma terräng - den ena diskursen blockerar den andra.
237

 

Konceptet al-wasatiyya har funnits så länge som själva religionen Islam har funnits och härrör 

från religionens huvudkällor, Koranen och Sunna. Konceptet al-wasatiyya används i samband 

med Koranens uttryck ”mittens samfund” (ummatan wasatan)
238

, som hänvisas till det 

universella Islamiska samfundet eller nationen som har attribut i termer som rättvisa, 

måttlighet och balanssinne. Detta kan också enligt Ahmad Yousif översättas som ”justly 

balanced quality” eller ”justly balanced nature” av Islam och Islamiska samfundet.
239

Detta 

kan kopplas tydligen till diskursteoretiska begrepp som element, moment och nodalpunkt. 

Tecken kan uppfattas som termer eller ord eller till och med moment eftersom alla tecken i en 

diskurs är moment som är knutna till en kedja där deras betydelse bestäms genom att deskiljer 
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sig från varandra på ett bestämt sätt.
240

 Uppfattat på detta sätt kan en forskare göra en 

tillslutning mellan ovan nämnda element och moment ”justly balanced quality” med syftet att 

reducera mångtydighet till entydighet.
241

 I enlighet med Ahmad Yousif når vi entydighet 

genom att förenkla tecknen, elementen och momenten så här: ”Justice”,”excellence” och 

”Balance” vilket i sin tur bildar en nodalpunkt, alltså ett privilegierat tecken kring vilket de 

andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse,
242

 som till exempel konceptet al-

wasatiyya. 

I Yusuf al-Karadavis verk visas konceptet al-wasatiyya upp först genom dess synonymer på 

1960-talet och framåt. Enligt Gräf och Petersen skapades termen på 2000-talet och började 

därefter få ökad uppmärksamhet i litteraturen och diskursen.
243

I anslutning till samma 

författare som har uppföljt Yusuf al-Karadavi, hans verk och offentliga framträdande, inte 

minst på vissa TV-kanaler, framgår det tydligt att han själv å ena sidan förespråkar konceptet 

al-wasatiyya men att han inte alltid är konsekvent i frågan om balanssinne och måttlighet, 

bland annat i sina fatwa-uttalanden och andra offentliga uttalanden. För att exemplifiera detta 

kan man nämna några fall och kritiska synpunkter; hans stöd genom fatwa-uttalanden till att 

det palestinska folket begår självmord (suicide) vid anfall på den Israeliska civilbefolkningen, 

eller amerikanska militärtrupper i Irak. Sedan kritiserade han själv Shiamuslimer som försökte 

förhandla och förmedla om ramverk för Sunni-Shia relationer vilka reflekterades över i Irak, 

Libanon och på andra håll.
244

 Enligt den förre Liberala ungdomsförbundets ordförande 

Fredrik Malm kan Karadavi även kritiseras för ett starkt uttalande han gjorde vid en 

konferenspredikan som hölls i Moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm sommaren 2004. 

Kritiken som han får handlar om hans uppmaningar till mord och självmordsterrorism där alla 

israeler definierades som legitima mål för attacker.
245

 Undersökningslitteratur visar på att man 

ska vara konsistent i praktiken av al-wasatiyya d.v.s. balanserad och måttlig i sina ord i 

handlingar oavsett var och när, tid och rum. Frågan är om han lyckades vara det i enlighet 

med al-wasatiyya konceptet?  
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Resultatredovisningen visar dessutom på att det finns många forskare som definierat 

fenomenet al-wasatiyya. I korta drag kan man nämna några av de exempel som Gardell menar 

på att det är ”den Islamiska mittfåran”, Kamal Hashim: ”the middle path of moderation in 

Islam”, Yusuf al-Karadavi: ”balance and moderation”, Sayyid Fadlullah: ”yttre och inre 

balans (tawazun al-dakhili) för och inom människa”, Mustafa Cerić å ena sidan menar på att 

det är måttlighet och medelvägen å andra sidan att det är ”integration”, ”knowledge or 

theology”,”cooperation for the good of all…” Till skillnad från Kamal Hashim och Yusuf al-

Kardavi använder han helst termen ”integration” istället för termen ”moderation” därför att, 

enligt honom, ger termen ”moderation” inte tillräcklig betydelse och budskap som termen 

”integration” gör framför allt i ett teologiskt sammanhang. Här är det samma diskursteoretiska 

resonemang som kopplas till de diskursteoretiska begreppen element, moment och 

nodalpunkt. Även här är syftet att reducera mångtydighet till entydighet. Å andra sidan kan 

ovan nämnda forskares begreppsdiskussion även kopplas till språkliga diskurser och hur olika 

aktörer artikulerar betydelsen av konceptet al-wasatiyya. Enligt Laclaus och Mouffe 

definieras artikulation som varje praktik som skapar en relation mellan elementen där 

elementens identitet förändras.
246

 

På basis av ovanstående forskarnas tankegångar kan jag själv sammanfatta en definition och 

därmed ett svar på frågan vad al-wasatiyya är och hur det förhåller sig i ett Islamiskt 

teologiskt sammanhang. Al-wasatiyya är ett rationellt och förnuftigt koncept, en känsla för 

balanssinne och balansgång, ett redskap som söker en balansgång mellan två ytterligheter som 

innebär måttlighet i tro (al-iman), gudsdyrkan (ibadat), mellanmänskliga relationer 

(mu’ammalat), moral och etik (akhlaq) i de allmänna praktiska mänskliga ageranden och 

rättvisa förfaranden samt öppen fredlig kommunikation, konstruktiv dialog och samexistens 

med andra. 

5.2.  Tillämpningsområde, tolkning och praxis av al-wasatiyya 

Resultatredovisning visar på att konceptet al-wasatiyya uppfattas som måttfullhet, medelväg 

och en plattform för dialog; internt inom den egna religionen och religiösa trosamfundet och 

externt med de andra religioner, traditioner och kulturer i Bosnien. Detta resonemang som 

anges här kan kopplas bland annat till diskursteoretiska begrepp som kallas diskursiva fält 

eller ibland ”terräng”. Med det diskursiva fältet menas enligt Winther Jörgensen och Phillips 

en reservoar av betydelsetillskrivningar som tecknen har haft eller har i andra diskurser men 
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ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet.
247

 Detta kan även relateras till 

Kamali Hashim bok ”The Middle Path of Moderation in Islam…” där han förespråkar just 

medelvägen och måttlighet precis som man gör, uppfattar och tillämpar i Bosnien. Konceptet 

uppfattas som en nödvändighet på grund av det förändrade världsläget, förekommande 

influenser avextrema tolkningar av Islam samt det allmänna behovet av interreligiös dialog.  

Muslimer i Bosnien identifierar sig som europeiska muslimer. Laclau & Mouffe talar om 

subjektspositioner inom identitetsskapande och gruppbildning. Detta kan kopplas till deras 

diskursteori som menar på att subjektet också är fragmenterat vilket innebär att subjektet 

positioneras inte bara på en plats (läs: en identitet) utan på flera olika platser av olika 

diskurser, dvs. identiteter.
248

 Det som menas här för bosniska muslimer är att de identifierar 

sig inom den europeiska familjen som europeiska muslimer, på hemmaplan är de bosniska 

muslimer, medan inne i hemmet inför Gud så är de bara muslim(er). Identitet är således 

identifikation med en subjektsposition i en diskursiv struktur.
249

 De har uppfattat sin tro och 

religionsutövning på ett helt naturligt sätt. Måttlighet i religionen levdes helt enkelt ut i det 

praktiska livet. Islam i Bosnien beskrivs som ”traditionell och tolerant Islam” och muslimer 

som ”toleranta muslimer.” Även här kan en annan identitetsspecifikation - ”toleranta 

muslimer” - kopplas till diskursteorin som beskrivs här ovan. Islam och konceptet al-

wasatiyya tillämpas genom den institutionella formen inom det officiella Islamiska 

trosamfundet i landet. För att utföra detta år 2012 inrättades ett särskilt institut – Center för 

dialog – Vesatijja (CDV).   

Av resultatredovisningen framgår det att även i Malaysia uppfattas konceptet al-wasatiyya 

som måttfullhet, balanssinne, balansen inte bara i religionen och religiös praxis utan i alla 

mänskliga tänkanden, handlanden, beteenden, relationer och världsliga ting. Detta 

resonemang kan enligt min tolkning kopplas till strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket.
250

 Alltså 

med hjälp av språket skapar vi representation av verkligheten. Dessutom uppfattas konceptet 

genom två andra mindre kända termer s.k. Islam hadhari och Budhi Islam. Med Islam 

Hadhari menas ”civilisatorisk Islam” som först genom den politiska strukturen, genom staten 

introducerades år 2004. Det andra konceptet Budhi Islam förknippas oftast med de 

”malaysiska värden” och innebären uppsättning av interna värden som formar den malaysiska 
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mentaliteten och personligheten. Även här kan det kopplas till samma diskursteoretiska 

resonemang som kopplas till de diskursteoretiska begreppen element, moment och nodalpunkt 

där syftet då är att reducera mångtydighet.  

Konceptet al-wasatiyya tillämpas genom tre institutionella politiska former och genom en 

utbildningsmässig form.”The Global Movement of Moderates Foundation” (GMMF) 

inrättades år 2012 i Kuala Lumpur. Därefter inrättades ”The Institute Wasatiyyah Malaysia” 

(IWM) år 2013 också i Kuala Lumpur. Dessutom inrättades och invigdes den tredje 

institutionella formen ”The International Institute of Wasatiyyah” (IIW) år 2013 också i 

Kuala Lumpur. Återigen kan resonemangen som anges här också kopplas tillbaka tillde 

diskursteoretiska begreppen antagonism och hegemoni. Som sagt innebär ovan antagonism en 

kamp eller konflikt. Alltså, antagonism uppstår när olika identiteter hindrar varandra.
251

 Eller 

när olika diskurser kommer i konflikt med varandra. I det här fallet förs en kamp eller konflikt 

mellan två eller tre diskurser; politiska diskursen, intellektuella eller utbildningsmässiga 

diskurser och religionsdiskurser. Den andra sidan är hegemoni. Med hegemoni menas 

”diskurs” eller att den hegemoniska interventionen utförs med syfte att en enda diskurs 

återstår där det råder konflikt och att antagonismen därmed upplöses.
252

 

Avslutningsvis visar resultatredovisning på att konceptet al-wasatiyya kan användas och 

tillämpas inom alla områden och socialpolitiska system i den samtida världen. Inom religion, 

trosuppfattning och religiös praxis på individuella och gemensamma plan; i moral och etik, i 

mellanmänskliga relationer och dialogen i ekonomi och konsumtion, i juridik och 

rättssystemet, i politiken och statssystemet, i uppfostran, skol- och utbildningssystemet, inte 

minst i media och offentlig service, genom fredliga relationer och samexistenser med andra 

människor samt religioner inklusive ömsesidig förståelse, respekt och tolerans. Därför att den 

medelvägen och måttligheten innebär godhet, harmoni, trygghet, rättvisa mot sig själv och 

andra sedan rättvisa mot allt som omger oss exempelvis mot familjen, anhöriga och vänner, 

mot naturen och andra naturliga och materiella resurser.  

5.3.  Likheter och skillnader mellan det europeiska och asiatiska perspektivet  

Resultatredovisningen visar på att det finns många likheter och en del skillnader mellan det 

europeiska och asiatiska perspektivet på al-wasatiyya. En likhet är att båda länderna har under 

historiska förlopp levt upp al-wasatiyya i praktiken och bevarat det på ett naturligt sätt. Inom 
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respektive trosamfund kan noteras samma teologiska program baserade på de Islamiska 

huvudkällorna, Koranen och Sunnan. Dock tar vissa lokala och regionala oroligheter och 

spänningar sitt uttryck mellan olika rasmässiga och etniska grupper som utgör ett hot att man 

börjar tänka och verka på ett annat sätt. Gemensamt för dessa två länder är att de relativt sent 

har inrättat institutionella former för att på ett organiserat och strukturerat sätt motverka 

extrema individer, grupper, deras idéer och handlingar, för att på så sätt åstadkomma och 

bevara social harmoni, enighet och samförstånd. Bosnien påverkades av aggressionskriget 

1992-1995 och sedanav de globala händelserna, typ religiös extremism, radikalism o.s.v. 

medan Malaysia påverkades av regionala spänningar från den globala utvecklingen.  

Konstigt nog sägs det ingenstans i undersökningslitteraturen - inte heller informanter nämner 

detta - att man har inrättat konceptet al-wasatiyya för att utföra en av Guds plikter för att 

därmed uppnå konceptets huvudsakliga syfte vilket är rättvisa, balans, måttlighet och 

medelvägen i tro och religionspraktik. Detta kan uppfattas, i relation till teoriansatsen, som att 

man eftersträvar mer av det världsliga idealet än de gudomliga plikterna. Uppfattat på detta 

sätt kan man ifrågasätta presentationenav konceptet på den punkten. En klar skillnad mellan 

de två länderna är att Malaysia har inrättat och etablerat institutionella former på den högsta 

politiska och utbildningsmässiga nivå; Bosnien har gjort detta genom den religiösa 

trosamfundsnivån, först på den nationella, sedan på den regionala och därefter på den lokala 

nivån. Gemensamt för dessa länder är att båda två strävar efter fred, social harmoni och 

sammanhållning med olika etniska och religiösa grupper. Malaysia kan för sin del lättare 

utföra detta genom till exempel politiska beslut och politiska åtgärder, medan man i Bosnien 

bara kan bidra med rådgivning och befrämjandet av dialog och förståelse mellan de olika 

etniska och religiösa grupper. Det är en skillnad, men det finns en likhet och det är att båda 

länderna har interna problem med förekomsten av s.k. wahabitiska influenser och takfir
253

-

gruppen d.v.s. en löst sammanhållen rörelse som i sin tur skapar svårigheter för det 

traditionella religionstänkandet och handlandet, å andra sidan rädsla för andra etniska och 

religiösa grupper. Undersökningsmaterialet visar på att alla etablerade statliga institutionella 

former har liknande verksamhetsplaner och program på lokala och nationella plan. Å ena 

sidan betonar trossamfundet i Bosnien vikten av dialog, mellanmuslimsk dialog och 

interreligiös dialog, å andra sidan förespråkar Malaysia först och främst kunskap för alla 
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invånare om konceptet al-wasatiyya och politiska åtgärder baserade på konceptet d.v.s. 

rättvisa (justice) måttlighet (moderation), förståelse (understanding). En annan klar skillnad 

är att i Malaysia är religionen Islam dominerande och den officiella religionen, men Malaysia 

är inte en Islamisk stat de facto eller de jure. Inte heller är det religiösa ledare som leder landet 

utan representanter valda genom demokratiska val. Bosnien å sin sida betraktas som en 

sekulär stat där alla de tre närvarande religionerna förhandlar och tecknar ett särskilt avtal 

med staten. Det är en skillnad, men där finns likheter, vilka är att det är genom de 

regelbundna valen som det väljs demokratiska representanter i statsstrukturer och likaså i 

trosamfundet.  

Undersökningsmaterialet inklusive intervjuer visar på att konceptet al-wasatiyya går att 

tillämpa i praktiken i båda två länderna d.v.s. i ett Islamdominerande samhälle samt i ett 

sekulärt europeiskt samhälle. Poängen som lyfts fram här är att det inte finns något som helst 

hinder för konceptets tillämpning inom olika samhällsstrukturer eller i det sociala systemet. 

Avslutningsvis har konceptet al-wasatiyya en ljusare framtid i Malaysia därför att politiska 

ledare i landet liksom utbildningsmässiga ledare har lyft upp konceptet på högsta möjliga 

nivå. Konceptet prioriteras högt upp åtminstone på den politiska agendan. Konceptet studeras 

systematiskt både inom politiska sektorn och inom universitetsnivån, vilket reflekteras 

positivt i den allmänna samhälleliga miljön och diskursen. Detsamma påpekar även 

informanten Mustafa Cerić: “Malaysia is a good example of the concept of Vesatijja, which is 

based both on their theological tradition and social environment of multiculturalism similar 

to the Bosnian theology and multicultural society...”
254

 I jämförelse med Malaysia har även 

trossamfundet i Bosnien en klar syn och perspektiv på konceptet al-wasatiyya, frågan är om 

det är tillräckligt med tanke på nya tiders utmaningar och religiösa och teologiska influenser 

som kommer både från Öst och Väst, d.v.s. från utlandet.   

5.4.  Kritiska invändningar mot al-wasatiyya och hur kan de bemötas 

Informanterna i denna studie – den bosniske stormuftin Mustafa Cerić som den malaysiske 

tänkaren Kamali Hassan – är mycket positivt inställda till al-wasatiyya-traditionen. Detta har 

sin grund i deras konfessionella förhållningssätt till sin egen tolkning och till islam. Detta 

betyder nödvändigtvis inte att det skulle saknas kritik mot deras uppfattningar. Jag har i denna 

studie fokuserat mig på dessa informanters föreställningar. Till detta ska läggas att al-

wasatiyya är ett sådant centralt och vedertaget begrepp i den muslimska traditionen att till och 
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med de mest extrema uttolkarna av islam skulle kunna göra anspråk på att deras tolkningar av 

islam är sinnebilden för, inte bara den sanna islam, utan också den tolkning som är mest 

kompatibel till al-wasatiyya.  

En slutsats av detta resonemang är att man kan se på alla tolkningar som att de är i allra 

högsta grad subjektiva. Informanterna i denna studie försöker dock slå ett slag för sin egen 

tolkning genom att visa att deras tolkning av al-wasatiyya skiljer sig från de extrema 

tolkningarna i den bemärkelsen att de i första hand lyfter fram sådana saker som moderation, 

tolerans, samexistens, barmhärtighet osv.    

Varför återfinns detta fenomen, exempelvis i den saudiska diskursen, bara inom dogmatiska 

frågor? Min kritiska återblick kan riktas framförallt till att fenomenet var obefogat försummat 

under det historiska förloppet. Undersökningslitteraturen visar på att både de klassiska och 

samtida lärda förstås kände väl till konceptet samtidigt som litteraturen visar på att ingen av 

dem utvecklade konceptet fram till den globala problematiken som återspeglas i nutida 

fenomen som radikalism och extremism. I anslutning till informanterna är även jag kritiskt 

inställd till nutida radikala och extrema individer och grupper som i religionens och i Guds 

namn på senare tid utför hemska saker och därmed skadar alla mänskliga samtida framsteg 

och existentiella värderingar som vi i god tro har byggt upp med andra medmänniskor. 

Resultaten som presenteras ovan innebär att studien visar på liknande resultat som andra 

forskare kommit fram till och resultaten kan då förstås i förhållande till tidigare forskning. Det 

som är helt nytt är den jämförande delen av studien som undersöker hur man tillämpar al-

wasatiyya inom undersökningsländerna samt intervjuundersökningen.   

Resultaten som jag har kommit fram till har stor betydelse och därmed positiva konsekvenser 

med tanke på en fredlig religion som föreskriver och erbjuder rättvisa, måttlighet, medelvägen 

och balansgången på alla områden och nivåer av det mänskliga livet, samtidigt som 

extremism, radikalism och andra liknande former av överdrifter och överträdelser avvisas 

bestämt. Både undersökningslitteraturen och resultaten visar på positiva tendenser i och med 

att konceptet al-wasatiyya är alltmer utbrett inom den allmänna diskursen vilket i sig är ett 

positivt och lovande tecken.  
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultatredovisningen utifrån fem aspekter: frågeställningar, 

litteraturöversikten, intervjuer, praktiska konsekvenser och egna erfarenheter. Kapitlet 

disponeras genom två huvudpunkter: al-wasatiyya inom teologiskt sammanhang och 

tillämpningsområden. Syftet är att redogöra för olika synpunkter, moment och argument samt 

att ställa dem mot varandra. Därefter kommer metoddiskussionen där jag kommer att titta 

närmare på om det metodiska redskapet fungerat som det var avsett att göra. Avslutningsvis 

presenterar jag några idéer om vidare forskning. 

6.1. Al-Wasatiyya inom Islamiskt teologiskt sammanhang 

Utifrån resultatredovisningen och analysen av resultatet framgår det tydligt att det finns några 

ställen där alla forskare och författare till undersökningsmaterialet är oeniga och förstås några 

punkter där de uppvisar enighet. Alla forskare är eniga om att termen al-wasatiyya har sitt 

ursprung i det arabiska rotordet wasat och förekommer i Koranen, konkret i andra suran al-

Beqare inom beteckningen”ummatan wasatan” som betyder”mittens samfund” eller ”ett 

medelvägens samfund”. Dock skapades den aktuella termen först under 2000-talet, enligt 

betina Gräf och Skovgaard-Petersen. Detta kan kontrasteras till den andra informanten Kamal 

Hassan och hans svar på frågan när al-wasatiyya skapades i hans land. Han svarade: ”It is 

wrong to say that the concept was created in our country at one scientific and governmental 

institution” och förtydligar att det är en gudomlig skapelse: “because the concept is a 

Divinely revealed concept, created by Allah.” Det var därför som muslimska forskare är 

ganska försiktiga i att säga att det är i någon mening mänskliga skapelser oavsett när och var. 

Kamal Hassan menar på att mer förvirring finns bland forskarna om vad som verkligen menas 

i ett teologiskt sammanhang med termen ”justly balanced quality” eller ”moderation”
255

  

Det första är hans konstruktion och därför upplever han liksom kritik i samma bok av 

nuvarande rektor för IIUM Zeleha Kamaruddin som vill ha lättnad i enlighet med al-

wasatiyya särskild i en explosion av termer som associerar till al-wasatiyya. Dessa termer är 

enligt henne mainstream, intermediacy, middle path, midpoint, reasonable, rational, 

acceptable, common och andra.
256

 Intressant nog att notera här i den diskursiva praktiken är 

att alla forskare i undersökningsmaterialet definierar al-wasatiyya olika, dock är alla överens 

om en term och det är rättvisa (en. justice). Ovan nämnda Zeleha Kamaruddin menar på att al-
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wasatiyya aldrig kan förverkligas utan rättvisa i alla aspeter av livet som inkluderar rättvisa 

mot en enda Gud, rättvisa i religionsutövandet på basis av al-wasatiyya, rättvisa mot alla 

medmänniskor, rättvisa i all skapelse, rättvisa mot naturen, rättvisa mot sig själv.
257

 En del 

andra forskare och författare talar om al-wasatiyya attributen som az-Zuhayli och al-Karadavi. 

Analysen av resultatet visar klart och tydligt på att alla forskare och författare avvisar 

extremism och radikalism med att konstatera att Islam är helt oense med extremism, extrema 

tankar, handlingar, trivialitet och inflexibilitet. Studiens informanter talar om al-wasatiyyas 

kvaliteter. För informanten Mustafa Cerić är dessa kvaliteter ”integration”, ”samexistens” och 

”samarbete”. Det han menar på är att ”integration” motiverar människor för ”samarbete” och 

ger dem hopp för ”samexistens” i tro och livet. Hans poäng är följande: It is a permanent 

process of faith and life, (…) it means faith of life and the life of faith... there is no life without 

trust in God and there is no trust in God without the care for human life...
258

 För den andra 

informanten Kamal Hassan tillägger han ”styrka”, ”enighet”, ”rätta vägen” samt att 

”att påbjuda det goda och förbjuda det onda” som en fjärde kvalitet förutom hans tre 

huvudkvaliteter. Det som han inte anger här är, enligt min mening, tre andra villkor för att 

uppfylla eller utföra den fjärde kvaliteten vilket är kunskap, mildhet och tålamod, är något 

som bör förekomma i denna fråga. Kunskap före påbjudande och förbudet, mildhet under 

tiden och tålamod efteråt. Sedan svarar han inte på frågan: får vem som helst göra det? 

Dessutom tycker jag att det gäller att man prioriterar saker och ting med hänsyn till i vilken 

kontext man lever i. I Cerićs fall, som betonar ”samexistens” och ”samarbete” finns ju något 

som är viktigare än ”styrka” i sig och det att ”att påbjuda det goda och förbjuda det onda” 

exempelvis i en sekulär kontext. 

En fråga som framgår här är hur man kan använda sig av ett kritiskt perspektiv? Utifrån 

undersökningslitteraturen liksom intervjuer framgår det att al-wasatiyya inte alltid varit ett 

prioriterat tolkningsalternativ, snarare tvärtom. Det verkar nämligen som så att man har tillåtit 

exempelvis att religiös extremism växer fram och sprider sig runt om i världen för att sedan ta 

itu med problemet och lösa dess konsekvenser istället för att verka i förebyggande syfte. Det 

som saknas här är tydligen ett klart och tydligt teologiskt program i bägge två kontextersom 

också använder sig av medier och modern informationsteknologi. Sett ur ett bosniskt 

perspektiv så gör det Islamiska trosamfundet något absolut nödvändigt med inrättande av al-

wasatiyya Centret, trots det wahabitiska inflytandet som spred ut sig sedan aggressionskriget 
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1992-1995 och framåt, men det är inte tillräckligt. Själv får Cerić skarp kritik med all rätta på 

hemmaplan för att han och hans administration borde göra mer för att motverka exempelvis 

det wahabitiska inflytandet i landet, medan extrema individer och grupper var väldigt aktiva 

liksom än idag är aktiva med att sprida det extrema tolkningsalternativet med olika 

gratisböcker, broschyrer, artiklar som indoktrinerar och hjärntvättar ungdomar. Samma 

problematik upplever så kallade diasporala föreningar och församlingar (den bosniska 

diasporan i andra länder), oftast med större aggressivitet och intolerans av de egna 

medlemmarna än det händer i hemlandet.  

Samma gäller i motsvarande strukturer i Malaysia. Man har insett problematiken men svarar 

inte, satsar inte heller på ett adekvat sätt. Forna universitets rektor Kamal Hassan menar på att 

det Internationella Islamiska universitet i Malaysia organiserar ”workshops and seminars 

among the Muslim communitis…” Frågan är om det räcker med detta, eller om man 

egentligen borde satsa på mycket mer, både som ett utbildningsställe respektive Trossamfund 

i landet. En annan kritisk fråga som kan appliceras här är i vilken mån man har levt upp till 

det man har planerat att göra sedan år 2012 då respektive Institut inrättades. Varför uteblev de 

institutionella samtalen med personer i så kallade ”risk zoner”, varför missar man samtalet 

med dessa grupper som avstår från de traditionella tolkningsperspektiven? Min poäng här är 

att de olika myndigheterna på de olika nivåerna verkligen behöver satsa på kortsiktiga och 

långsiktiga genomförbara handlingsplaner och åtgärder som kan bidra till att minska 

spänningar inom samhället och ta itu med orsakerna till extremism, missbruk av religion och 

våldsbejakade grupper både inom och över nationsgränserna. Genom en samordning och 

samlad insats mellan alla dessa myndigheter övergår det från fina ordval, från teori till 

konkret praktik, till tydlig promotion av konceptet al-wasatiyya. Förutom det teologiska 

programmet så behövs samma användbara kortsiktiga och långsiktiga handlingsplaner även 

för alla andra tillämpningsområden och praktiker i respektive samhälle.  

6.2. Tillämpningsområde, tolkning och praxis av al-wasatiyya  

Al-wasatiyya är enligt författarna Ahmed F.Yousif m.fl., som har skrivit boken ”Applications 

of Wasatiyyah in the Contemporary Muslim World” nutida livsnödvändighet, inte bara som 

teologisk diskussion utan inom alla områden som berör samtida människor.
259

De driver 

snarare tesen att al-wasatiyya lämpar sig bra inom religionen Islam, även inom ekonomi- och 

medicinområden. Denna studie utgår utifrån frågeställningar, syfte, undersökningslitteraturen 

                                                           
259

 Yousif F., Ahmad, 2015, s.1, 44, 57, 77, 93. 



 
 

67 
 

liksom analysen av resultatet kommer till samma slutsatser. Informanten Cerić understryker 

öppen och konstruktiv dialog som en metod för bättre förståelse och respekt vilket leder till 

konkret samarbete där konceptet av al-wasatiyya tillämpas. Enligt honom är al-wasatiyya en 

ständig pågående process: “the concept of Vesatijja is life itself and thus it is in a process in 

the same way as life is in the process.” Det som han poängterar här är att konceptet tillämpas 

genom individen som integrerar sig i gruppen, gruppen i större sammanhang. Då i 

gemenskapen och samhällsidén om al-wasatiyya som en integrerande kraft får sin fulla 

betydelse. Han är övertygad om att konceptet al-wasatiyya behövs i dagens Europa mer än 

någonsin tidigare, därmed i ett sekulärt samhälle.
260

 Enligt Kamal Hassan tillämpas konceptet 

al-wasatiyya redan idag och tenderar till en utbredning mer och mer på samhälls- och 

religionsnivå i Malaysia. Utifrån informantens diskussion kan man dra slutsatser att även de 

anser att konceptet är användbart både i ett sekulärt liksom i ett muslimskt samhälle. Jag 

tycker att det är bra att visa på att denna dimension finns som en resurs inom Islam, sedan 

genomföra det i praktiken där det finns uppfyllda villkor för detta. Jag vill lyfta fram al-

wasatiyya som en resurs i fem bemärkelser: (1) resurs för bättre förståelse av Islam inom den 

muslimska världen, för muslimer, (2) resurs för bättre förståelse av Islam inom västvärlden, 

(3) resurs för social rättvisa och harmoni, (4) resurs för optimism, hopp och kärlek, inte 

pessimism och fiendskap, (5) resurs i det rådande läget med extrema individer och grupper. 

Dessutom inser jag att fenomenet al-wasatiyya var under en viss period lagd åt sidan, det 

behöver ju inte vara en svaghet. Det kan ju tvärtom vara en styrka att traditionen innehåller en 

mängd resurser som kan aktiveras i olika kombinationer och bli viktiga i nya situationer. 

Sedan dess antar jag att varje religion har slumrande resurser som kan betyda olika mycket i 

olika tider och ibland aktiveras de inte förrän de behövs. Min absoluta övertygelse är att al-

wasatiyya behövs nu mer än någonsin framförallt som redskap mot extremism och radikalism.  

Jag avslutar denna del av diskussionerna med orden av en forskare som introducerades 

tidigare i studien och en av informanterna. Den första är ‘Abd al-Latif al-Farfur bokförfattare 

av ”Al-wesatiyya fi’l Islam” (1998) som skrev i slutet av sin bok ”Måttlighet i Islam”:”At the 

present time, the Muslim ummah is in need of taking the middle path of moderation more than 

any time in its history. For there is no way to its prosperity and survival except through its 

unity, and there is no way to achieving unity except through opting for wasaṭiyyah [as an 

outlook and way of life] in the first place.”
261

 och den senare är informanten för denna studie, 
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Mustafa Cerić som sade:”It is now more than ever before that the Muslims need the concept 

of al-wasatiyyah. Here and now the al-wasatiyyah is not a luxury but a matter of “be or not 

be” in this world of great internal and external challenges of humanity, the Muslim world of 

which is an essential part and parcel.”
262

 

Här illustreras det tydliga sambandet mellan yttre och inre faktorer. Al-wasatiyya lyfts fram 

som ett alternativ mot de extrema tolkningstraditionerna. Detta förstärker uppfattningen som 

framför allt drivs av Islamologer som framhåller att de religiösa företrädarnas tolkningar sker 

i nära relation till samhällsutvecklingen. 

6.3.  Metoddiskussion 

I dena studie har jag valt att kombinera litteraturstudien med kvalitativa öppna intervjuer där 

innehållslig textanalys användes som redskap. Arbetsgången har uppvisat att metoden lämpar 

sig bra när forskaren vill få en djupare förståelse för det han eller hon studerar. Utifrån mitt 

syfte och mina frågeställningar kände jag från början att detta var den metoden som bäst 

kunde ge en inblick i hur man som forskare förhåller sig till ämnen som religion och enligt 

min mening försummandet av fenomenet al-wasatiyya. Syftet med den valda metoden var att 

förstå, beskriva och klargöra textinnehåll och utföra en textanalys för att förhoppningsvis 

bidra med en ökad förståelse av det aktuella fenomenet. Jag har valt huvudsakligen åtta 

metodböcker som stöd vid val av metod samt beskrivning av densamma. Som författaren 

Peter Esaiasson m.fl., anger tycker även jag att det finns flera skäl att använda den 

textanalytiska metoden framför den kvantitativa innehållsanalysen. Ett viktigt skäl är att 

helheten i texten, det centrala som forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något annat än 

summan av delarna. I mindre mystiska ordalag betyder det att vissa passager i texten anses 

vara viktigare än andra. Ett annat men närliggande skäl är att det eftersökta innehållet i texten 

ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom en intensiv läsning av texten.
263

 

Andra citerade författare menar på att: ”I diskussionen och redovisningen av metoden är det 

ofta de små detaljerna som är avgörande för trovärdigheten, snarare än de mer djupt teoretiska 

argumenten.”
264

Av den anledningen redovisar jag även de små men viktiga detaljerna här i 

fortsättningen. Vid bearbetning av insamlat källmaterial var jag verkligen inspirerad av min 

handledare för att ställa de rätta frågorna till texten utifrån syftet och frågeställningen. 
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Gällande intervjumetod: anledningen till att jag valde intervju var att komma med de 

personliga tankar, uppfattningar, kunskaper och erfarenheter som en typ av kompletterande 

kunskaper om det aktuella ämnet. Vad gäller intervjumetoden har jag redan beskrivit under 

rubriker urval och avgränsningar, forskningsetiska aspekter, reliabilitet och validitet, 

genomförandet och insamlingsmetodik hur jag har arbetat, till exempel hur jag fått tag på de 

personer jag intervjuat, hur jag tänkt när jag valt ut dessa personer och hur många jag 

intervjuat.  

Största hindret som jag har stött på var att jag väntade alltför lång tid, mer än två månader, på 

respons från informanterna vilket gjorde att jag bromsades och var sent ute med arbetsgången 

i förhållande till min tidsplanering. Vid genomläsning och bearbetning av källmaterial, främst 

utvalda böcker var det en vandring för mig mellan fyra olika språk: arabiska, engelska, 

svenska och bosniska som krävde extra uppmärksamhet och tid. Nästa problem som har 

uppstått under arbetsgången var avsaknad av relevant litteratur som kritiskt granskar och/eller 

har kritiska invändningar som riktas eller har riktats mot al-wasatiyya och hur de kan 

bemötas. Trots upprepade försök att komma fram till relevant material, lyckades jag inte. 

Därefter påträffade jag ett dilemma angående hur jag ska göra med anonymitetskrav gällande 

presentationen av intervjupersoner. Enligt Malterud kan deltagarna känna sig säkra på att 

anonymiteten tillgodoses på ett tillfredställande sätt, utan risk för identifiering.
265

 Jag löste 

dilemmat genom att jag helt enkelt kontaktade intervjupersonerna och frågade om jag får 

presentera dem i studien eller om jag ska uppfylla anonymitetskravet. Med deras samtycke 

presenterade jag i korthet deras biografiska uppgifter. Deras resonemang liksom mitt var att 

de ändå är officiella personer som ofta träder fram offentligt. Avslutningsvis bör jag nämna 

mitt förhållningssätt till exempelvis internetbaserade källor. Dessa källor undvek jag så långt 

jag kunde. Om jag trots allt refererar till vissa internetkällor så var jag kritisk och ställde 

följande frågor. ”Vem har lagt ut materialet eller gett ut det? Vem är avsändare? Vad vet man 

om författare, förlaget, institutionen – och vilka intressen finns det eventuellt som styr deras 

urval och vinkling av materialet”?
266

 

6.4. Vidare forskning 

Det finns stora möjligheter att studera vidare hur andra länder alltså själva staterna har 

inrättat, satsat och utvecklat konceptet al-wasatiyya, till exempel Kuwait, Qatar, Iran, 
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Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Österrike. Mitt undersökningsmaterial visar på att 

exempelvis Kuwait var bland de första initiativtagarna som satsade på konceptet al-wasatiyya 

alltså, det första landet där konceptet lanserades genom statliga institutioner. Sedan dess vore 

det bra undersöka närmare vilken betydelse konceptet har och vad det innebär för muslimska 

minoriteter exempelvis i vissa europeiska länderna och vad det innebär där är muslimer i 

majoritet o.s.v. Ett annat idéförslag är att granska närmare den politiska dagstidningen ”Al-

Wasat” (eng.”the middle”) som grundades år 2002 i den privata sektorn och ges ut i Bahrain 

på arabiska. Tidningen ”Al-Wasat” syftar bl.a. till ”att främja en rationell mittens grundval i 

debatter och tendenser.”
267

 Idéförslag är samtidigt att studera hur andra medier framställer 

fenomenet al-wasatiyya.  

7. SAMMANFATTNING 

I denna studie har jag undersökt det försummade fenomenet al-wasatiyya och hur det förhåller 

sig till ett Islamiskt teologiskt sammanhang. Denna studie fokuseras på den religiösa aspekten 

av al-wasatiyya, mer konkret i tro, handlingar, ritualer, etikens perspektiv samt samhälls- och 

mellanmänskliga relationer. Det huvudsakliga syftet med den föreliggande studien var att 

beskriva, klargöra och kritiskt granska fenomenet al-wasatiyya som ett teologiskt program 

och undersöka dess mått av praktisk tillämpning i Bosnien, Syd Europa, och Malaysia 

Sydostasien. 

Frågeställningar som studien undersökte var: 

 Vad är al-wasatiyya och hur används det i ett Islamiskt teologiskt sammanhang? 

 Hur uppfattas och tillämpas al-wasatiyya i praktiken i Europa och Asien?  

 Vilka är skillnader mellan de europeiska respektive asiatiska perspektiven på al-

wasatiyya?  

 Vilka kritiska invändningar kan riktas eller har riktats mot al-wasatiyya och hur kan de 

bemötas? 

Materialet för studien utgjordes av en del relevanta böcker, vetenskapliga artiklar, tidningar 

och öppna (open ended questions) intervjuer med framstående forskare inom al-wasatiyya 

från undersökningsländerna.  
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Metod som användes i studien var en kombination av litteraturstudie med fokus på kvalitativ 

textanalys med öppna individuella intervjuer. Syftet var då att beskriva och klargöra 

innehållet i en text samt att tolka och förklara skilda trosutsagor med analysspråk och väl 

definierad terminologi. 

I analysen av resultat lyftes fram förhoppningsvis svar på frågeställningar om hur konceptet 

al-wasatiyya ser ut inom ett Islamiskt teologiskt sammanhang, därefter diskuterades dess 

tillämpningsområde, tolkningar och praxis. Dessutom togs likheter och skillnader upp mellan 

det sydeuropeiska och sydostasiatiska perspektivet på al-wasatiyya. Avslutningsvis tittades 

det på de kritiska invändningarna mot al-wasatiyya och vad innebär det studiens resultat i 

förhållande mot tidigare forskning. 

Studiens resultat visar på att det försummade fenomenet al-wasatiyya återförs igen till den 

muslimska diskursen mest frekvent i början av 2000-talet särskilt efter de tragiska 

händelserna 9/11 i USA. Resultat visar på att fenomenet al-wasatiyya uppkom som en 

reaktion mot extremism, radikalism och extrema och radikala handlingar av individer 

och/eller grupper i slutet av 1990-talet och början på 2000-talet. Dessutom visar studiens 

resultat att konceptet al-wasatiyya kan användas och tillämpas förutom religionen inom alla 

områden och socialpolitiska system i den samtida världen. Konceptet al-wasatiyya innebär 

måttfullhet, balanssinne, balansen inte bara i religionen och religiös praxis utan i alla 

mänskliga tänkanden, handlanden, beteenden, relationer och världsliga ting. 

Avslutningsvis diskuterades det försummade fenomenet al-wasatiyya i kontexten av religiös 

extremism. Därefter diskuterades resultatredovisningen utifrån fem aspekter med avsikt att 

redogöra för olika synpunkter, moment och argument samt ställa de mot varandra. Därefter 

diskuterades det metodiska redskap, om det har fungerat som det var avsett att göra.   

Utifrån ovan nämnda uppgifter framgår det glasklart att vi kommer att behöva konceptet al-

wasatiyya alltmer i framtiden. Detta på grund av att vi lever i en global värld som förändras 

snabbt, folk rör sig, migrationsprocessen pågår mer än någonsin tidigare, informationen sprids 

snabbt, den digitala eran utvecklas samt den onda spiralen av okunskaper, extremism och 

terrorism som förorsakar och göder varandra.     
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Bilaga 1 The Letter to potential informants  
 

Hello well respected professor, 

About me: My name is Zekerijah Cajlakovic. Currently I’m studying in the 

well-known Uppsala University in Sweden, Department of 

Theology and Philoshophy.    

About Uppsala University: As you may know, Uppsala University is the first university in 

Sweden, founded in 1477, with a living cultural environment. 

Approximately 45,000 students are studying here. World-class 

research and high quality education pursued here benefit society 

and business on a global level. The University is characterized 

by diversity and breadth, with international frontline research at 

nine faculties and limitless educational offerings at Bachelor’s 

and Master’s levels. Of course you can check out the following 

website too for more information: http://www.uu.se/en/about-

uu/in-brief/  

About Research work I’m doing research and writing about the following topic: ”Al-

wasatiyya – The Middle Path as theological programs in 

European (Bosnian) and Asian (Malaysian) contexts”. Purpose 

and objectives of the thesis are: To investigate and analyze the 

concept of al-wasatiyya as a theological program and check its 

level of practical application in pluralistic societies of Southeast 

Europe (Bosnia) and Southeast Asia (Malaysia).This topic 

includes interviews of representatives and the experts in the field 

of al-wasatiyya in Bosnia and Malaysia respectively. Thus, the 

interview was conceived as part of completing the theoretical 

part of the work. 

 

Reason for writing to you I highly appreciate your professional and intellectual 

engagement in this field, as well as the recommendation of a 

respected prof.dr. Omer Spahic, (IIUM). 

I’m writing to you in this way with a plea for an interview that I 

would use for the purpose of student work at the Faculty and for 

this thesis. If you agree to an interview I will write questions and 

send to you through email.  

Contact assignments My email address is: swenihstudent@gmail.com  

Request Would you please give me a prompt answer, and tell me 

whether it is possible to do this interview through email? Thank 

you in advance!  

Zekerijah Cajlakovic Uppsala, 05 September 2015.  
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Bilaga 2 The Interview questions (Question guide)  

 

Part 1. Theological understanding… 

Question 1.:  What is, in fact, al-wasatiyya? What is to be understood in the Islamic, 

theological sense? 

Question 2.:  What would you say about the genesis of the al-wasatiyya? 

 

Part 2. The institutional system… 

Question 3.:  Bosnia: What was the immediate cause of the decision to found this Center just 

at that time? Would it have been possible to found it earlier? 

Malaysia: Can you tell us more about the institutional activities of al-

wasatiyya? Since founding the institute, what have been your experiences so 

far?  

Question 4.:  We know that the concept of al-wasatiyya was created in your country at one 

scientific and at one governmental institution. What is the attitude of the 

Muslim community in Malaysia to the concept of al-wasatiyya?  

 

Part 2. Practical application… 

Question 5.:  How was al-wasatiyya accepted and how was it implemented in the system of 

the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina, and how about the wider 

social context, as for example in inter-religious relations in our country? 

Question 6.:  What does it mean and how does it reflect al-wasatiyya to the individual in 

Islamic society, and what and how does it reflect the Muslims in non-Islamic 

society? 

Question 7.:  Is al-wasatiyya a real need of the present time and of the local (global) space, 

and can its principles be implemented through existing structures of the Islamic 

Community in Bosnia and Herzegovina and of the State? 

Question 8.:  Is there and how, eventually, there is  possibility to implement practical 

application of the concept al-wasatiyya in a pluralistic - multi-religious and 

multi-national society such as Bosnia-Herzegovina or Malaysia 

Question 9.:  How was it accepted and how does it apply-implemented in the education 

system, social context, for example in inter-religious relations and in society at 

large? What is the level of implementation? 

Question 10.:  Is it possible the practical application of the concept of al-wassatiyya in a 

plural society, specifically in Malaysia? Is there, in fact, a need for it and what 

are the implications of the application of this concept, either positive or the 

other - negative, possibly?  
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Part 4. Critical review… 

Question 11.:  What critical objections can be raised or have been made against al-wasatiyya 

and how can they be treated? 

 

Part 5. As conclusion… 

Question 12.:  Do you have something to add regarding  the theological, organizational and 

practical aspects of the term al-wasatiyya?  

***** ***** ***** 
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