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Abstract 
 

This study aims to take a closer look at how women in the Jewish tradition are portrayed in two Judith 

Plaskows books, Standing again at Sinai and The coming of Lilith: Essays on feminism, Judaism, and 

sexual ethics, 1972-2003. The way that Plaskow presents women in her books will be compared to 

Geraldine Brooks's book Nine parts of desire and Mohammad Fazlhashemis book Vems islam? and 

their portrayal of women in the Islamic culture. The study uses one of the interdisciplinary theories 

called intersectional theory to critically examine the chosen literature. The issues the study will try to 

answer are based upon the theory. The issues are: 1) how are women perceived in the Jewish and 

Muslim communities according to the different authors? 2) What aspects do the authors believe has 

affected the outcome of women's position within religious communities? 3) Do the authors mention 

men and if they have affected women's discourse? And if mentioned do they believe men's influence 

was/is positive or negative?       
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1.1 Inledning 
 

Kvinnans roll i det religiösa samhället är en pågående diskussion som har förts länge och det 

är bland annat från denna politiska kamp som feministisk teologi har utvecklats. I svenska 

media lägger man mycket fokus på kristen och islamsk feminism. Däremot har, enligt mig, 

judisk feministisk teologi inte tillåtits lika mycket utrymme i den svenska median. När jag 

sökt på internet efter feministisk judisk teologi hänvisas jag först till nationalencyklopedin där 

feministisk teologi har tillägnats en sida. Det nämns mycket om hur den kristna feministiska 

teologin har utvecklats i världen samt i Sverige och islamisk feministisk teologi har en egen 

spalt. Judisk feministisk teologi nämns inte en enda gång. Det är ett mönster som jag känner 

igen från skolan och tidigare studier, då man ofta talar om kristna och muslimska kvinnors 

roller men inte har lagt samma fokus på den judiska kvinnans roll. Det riktas ofta kritik mot 

den kristna och muslimska traditionen vad gäller kvinnoförtryck. Den judiska kvinnan ochdet 

förtryck som enligt Plaskow existerar inom den judiska traditionen tas enligt mig inte upp lika 

ofta som inom de andra två traditionerna i den svenska median. Det är en av anledningarna till 

att jag valt att fokusera främst på den judiska kvinnan och hur hennes roll kan upplevas. 

Undersökningen påverkas dock av de avgränsningar som jag valt att göra. Eftersom det enbart 

är Judith Plaskows böcker som valts att representera hur den judiska kvinnans roll kan se ut 

bidrar det till en viss ensidighet i undersökningen. Det är dock ett medvetet val att jag 

använder mig av två av hennes verk och ingen annan litteratur som behandlar ämnet. Valet 

baserar sig på att jag anser att Plaskow är en av de mer framstående judiska feministiska 

teologerna. Jag har valt jämföra fokus på kvinnans roll inom judiska och muslimska texter då 

jag anser att det kan vara intressant för att se möjliga likheter och skillnader mellan de olika 

författarnas verk. Dels för att man i svensk media ofta berör hur den muslimska kvinnans roll 

kan se ut medan den judiska kvinnans roll och omständigheter sällan omnämns enligt mig. 

Om de har liknande förhållanden blir det intressant då islam har fått mycket kritik i media för 

att vara kvinnoförtryckande. Om de är olika blir det intressant eftersom båda är abrahamitiska 

traditioner och då kan man undra vad som har lett till att de utvecklats olika.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Denna uppsats syfte är att klarlägga vilket fokus den utvalda litteraturen har till kvinnor och 

deras roll inom det judiska och muslimska samhället. Litteraturen som valts att användas 

vidrör eller fokuserar på kvinnor och deras roll inom judendomen eller islam. Studien 

kommer främst att utgå utifrån hur Judith Plaskow presenterar den judiska feminismen och 

hennes uppfattning kring hur kvinnans roll i det judiska samhället ser ut. Till skillnad från 

Judith Plaskows böcker är de två utvalda böckerna som berör det muslimska samhället inte 

skrivna med fokus på feminism inom det religiösa samfundet vilket påverkar undersökningen. 

Uppsatsen har inte för syfte att göra anspråk på hur det ser ut inom all litteratur. Feministisk 

teologi och studier kring kvinnor inom olika religioner är ett mycket stort område och denna 

uppsats tar enbart upp ett exempel från detta omfattande fält. Frågeställningarna är som följer: 

 Tar författarna i den utvalda litteraturen upp männens påverkan av kvinnors roller i de 

olika religiösa samfunden? Om i så fall är det negativ/positiv påverkan? 

 Vilka aspekter har enligt författarna påverkat kvinnors roll inom de religiösa 

samfunden? 

 Kan man i den utvalda litteraturen se att författarna har separerat eller sammanfört 

genus och religion? 

1.3 Tidigare forskning 
 

Det finns mycket relevant forskning kring feminism och kvinnans roll inom den religiösa 

miljön. Det är därav inte möjligt i denna uppsats att redogöra för all forskning inom området. 

Jag har valt att fokusera på definitioner som används för att förstå vissa områden och att 

försöka ge en viss historisk bakgrund som berör och påverkar kvinnans roll inom det religiösa 

samhället. Feministisk teologi växte fram under det sena 1960-talet och början av 1970-talet
1
 

samtidigt som den politiska feministiska rörelsen fick en mer radikal inriktning som i Lena 

Gemzöes bok Feminism definieras som radikalfeminismen.
2
 Feministisk teologi och den 

politiska feminismen har många likheter. En av dessa är att det finns olika synsätt och åsikter 

kring hur det sociala rummet har påverkats av de förutfattade meningar som existerar. 

                                                           
1
Stausberg, Michael &Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of research methods in the study of 

religion, Routledge, Abingdon, Oxon, 2011,  s 54. 
2
Gemzøe, Lena, Feminism, 2., [uppdaterade] uppl., Bilda, Stockholm, 2014, s 48. 



Izabella Tukukino 
19930912-7463 
Izabellla.tukukino@gmail.com 

Jag har valt att använda mig av Jan Feldmans bok Citizenship, Faith and Feminism: Jewish 

and Muslim women reclaim their rights. Feldmans studie fokuserar på att åskådliggöra de 

likheter som hon anser existerar mellan de judiska och muslimska feministerna. Feldman är 

själv ortodox jude och feminist vilket hon menar gör henne till en deltagande observatör i viss 

mån.
3
 Feldman visar i sin studie på att det i vissa sammanhang kan bli problematiskt att arbeta 

mot kvinnoförtryck då det på olika sätt kan hjälpa religiösa samfund att bibehålla viss 

misogyn praxis. Ett exempel ur Feldmans bok när staten har ingripit och det lett till att 

upprätthålla en viss misogyn praxis var när polisen kastade ut en grupp muslimska kvinnor  

från en moské i Washington DC eftersom kvinnorna gått in genom huvudingången för att be i 

den stora salen som är avsedd för män. När kvinnorna ifrågasatte polisernas agerande 

försvarade de sin aktion med att moskén var privat ägd och ägarna kan då bestämma vilka 

regler som ska följas samt vilka som inte får vara inne i moskén. Feldman menar att detta bara 

är ett exempel på hur staten till viss del omedvetet "hjälper" att bibehålla vissa former av 

kvinnoförtryck. Feldman menar att även om landet har en separerad kyrka och stat så 

påverkas staten av det religiösa som beskrivs i ovan nämnda exempel. Hon anser att det ofta i 

grunden är välmenad, då staten försöker respektera tradition och dess seder men att det istället 

kan användas för att misogyna förhållanden inom religiösa samfund kan bibehållas. Feldman 

menar att staterna kan vara mer toleranta mot religiösa grupper för att få stöd från olika 

religiösa ledare/samfund. Feldman menar att det exempelvis har lett till att man i Kuwait och 

Israel har givit kontroll över familjelagarna till religiöst anknutna domstolar. Eftersom staten 

inte direkt kontrollerar familjelagarna som starkt påverkar kvinnorssituation, så blir det 

svårare för kvinnor att utveckla lagar som berör kvinnors rättigheter.  

Feldmans studier visar på att det finns ett samband mellan kvinnors medborgliga rättigheter 

och deras nyttjande att argumentera för kvinnliga rättigheter inom de religiösa samfunden. 

Detta görs bland annat genom att kvinnor världen över strävar efter överensstämmande 

medborgliga religiösa rättigheter. Man använder sig alltså av de rättigheter man har givits som 

kvinna av staten för att utöva påtryckningar på de religiösa samfunden för att de ska anpassa 

sig efter dem.
4
 Det som gör detta möjligt är enligt Feldman att kvinnor som tillskriver sig en 

religion har två olika "medborgarskap", det civila medborgarskapet i samhället och det 

informella medborgarskapet i det religiösa samfundet. 

                                                           
3
Feldman, Jan L. (2011). Citizenship, faith, & feminism: Jewish and Muslim women reclaim their rights. 

Waltham, Mass.:Brandeis University Press, s 8.  

 
4
Feldman, 2011, s 12.  
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Jag anser att denna artikel är relevant för min undersökning då Feldman menar att det finns ett 

sammanhang mellan det "tvådelade medborgarskapet" och utveckling av kvinnors rättigheter. 

Att Feldman också har valt att se kopplingar mellan judisk och muslimsk feminism gör att jag 

finner studien än mer relevant.  

Inger Hammar har i Kvinnovetenskaplig tidskrift skrivit en artikel som heter Den 

svårerövrade offentligheten: Kön och religion i emancipationsprocessen. Hammar 

problematiserar kvinnans frånvaro i det offentliga rummet. I artikeln nämner Hammar att 

mannens dominans över det offentliga rummet lett till att kvinnor inte tillåtits att ta plats.
5
 

Hammar börjar med att visa kvinnans avsaknad i offentliga sammanhang under 1800-talet då 

kvinnan inte tilläts helt på den offentliga arenan om de inte innehade vissa yrken, som 

exempelvis författare, då det kunde göras vissa undantag och kvinnan fick en viss tillåtelse att 

ta plats i debatter eller dylikt.
6
 Detta ledde dock, enligt Hammer, till att kvinnor ofta blev 

anklagade för att begå sexuella handlingar eftersom att det inte ansågs naturligt att kvinnor 

var en del av det offentliga rummet. "Begreppet 'den offentliga kvinnan' hade under 1800-

talets lopp tenderat att bli liktydigt med 'den prostituerade kvinnan'."
7
 Hammar menar på att 

denna sexualisering av kvinnan har lett till att det tagit längre tid att kringgå de fördomar som 

är associerade med kvinnor som tar plats i offentliga sammanhang. Hammar anser att man är 

tvungen att "synliggöra offentlighetsbegreppets könsfixering". Det finns en tydlig skillnad när 

det kommer till positiva och negativa associationer. När offentlighetsbegreppet kopplas ihop 

med män så har det inte en negativ innebörd utan anses snarare vara en självklarhet. Däremot 

när kvinnor associeras med den offentliga sektorn så har det en negativ implikation.
8
 Hammar 

menar att det är av stor vikt att förstå historien om man vill förstå hur kvinnors roll ser ut i 

olika samhällen idag.  

I boken The Marburg journal of religion skriver Anna Lydia Svalastog i kapitlet Att 

analysera och teoretisera kön och religion Förslag till nytt religionsbegrepp om hur olika 

definitioner inom feministisk teologi är föråldrade. Svalastog anser att många av de 

definitioner som används idag kan uppfattas och appliceras felaktigt på religioner som inte 

                                                           
5
Hammar, Inger, 'Den svårerövrade offentligheten: kön och religion i 

emancipationsprocessen', Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1998, s 16. 
6
Hammar, 1998, s 16. 

7
Ibid, 1998, s 16. 

8
Ibid, 1998, s 16-17. 
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tillhör den västerländska traditionen.
9
 Det kan leda till att vissa definitioner inom det religiösa 

kan uppfattas som kvinnofientliga. Svalastog menar att man redan har börjat se på vissa 

traditioner som något som står utanför den västerländska normen. Det kan enligt henne lett till 

att det nu verkar finnas två olika läger, bland annat inom islam. Antingen är man emot eller så 

är man för. Vidare anser hon att det är problematiskt då man tar bort religion från sin kontext. 

Detta leder till att synsättet på vissa traditioner varken tar hänsyn till sociologiska, historiska 

eller vilka politiska sammanhang som påverkar och är en del av religionen.
10

 Svalastog 

förespråkar i sin text att sju nya punkter ska tas i beaktning i samband med att ett nytt 

religionsbegrepp som införs.  

1. Religion är ett dynamiskt och mångtydigt betydelsefält som skapas och befästs kontinuerligt i 

samverkan mellan individer. 2. Religion är alltid bekönad. 3. Religion är kroppsligt uttryckt och 

befäst. 4. Religion innehåller myt, rit, samt en tidsdimension. 5. Religion är en källa till både 

kontinuitet och förändring i pågående sociala interaktioner. 6. Religion traderas och förnyas 

genom mytopoeter. 7. Förändring kräver särskilda analyser av makt där både social interaktion och 

socioekonomiska villkor, sammanhang och förändringar analyseras.
11

 

Svalastog menar att genom att införa dessa aspekter i skapandet av ett nytt religionsbegrepp 

leder till ett mer representativt religionsbegrepp. Svalastog menar att ett införande av ett nytt 

religionsbegrepp hade varit användbart inom religionsvetenskaplig och religionshistorisk 

feministisk forskning. Hon menar på att i tidigare studier har kvinnors roll i det religiösa 

central, för att sedan tappa fokus under senare forskning.
12

 Dekonstruktion av feministisk 

forskning har bidragit till att utveckla den feministiska teologin. Man har fått fram tydligare 

exempel på hur kvinnor exkluderas från det religiösa genom bland annat att den "religiösa 

människan" hänvisar till "den religiösa mannen". Den del av den feministiska forskningen 

som Svalastog kritiserar hårdast är att mycket av den feministiska forskningen kring kvinnor i 

olika religiösa traditioner utgår från ett västerländskt perspektiv vilket leder till en ensidig 

uppfattning av hur förhållanden för kvinnor uppfattas inom olika religiösa traditioner. Jag har 

valt att använda mig av Svalastogs artikel då jag anser att den använder sig av vissa aspekter 

som jag anser att man också kan finna i intersektionalitetsteorin. Svalastog argumenterar för 

att man ska ta hänsyn till flera aspekter än genus i feministiska teologiska studier. Svalastog 

kritiserar, liknande intersektionalitets teorin, att feministiska teologiska studier ofta utförs 

                                                           
9
Svalastog, Anna,"Att analysera och teoretisera kön och religion Förslag till nytt religionsbegrepp",Marburg 

journal of religion [Elektronisk resurs]..(1996-). Marburg, Germany: Marburg Journal of Religion, s 2. 
10

Ibid, 1996, s 2. 
11

Ibid, 1996, s 2.  
12

Ibid, 1996, s 3.  
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utan att ta hänsyn till etnicitet, klass med mera. Jag har delvis byggt vidare på Svalastogs 

studie genom att ta i beaktning de aspekter som hon anser är problematiska, det vill säga att 

mycket av den feministiska forskningen inom olika religiösa samfund är ensidig och inte tar 

hänsyn till andra faktorer än att det är en kvinna.  

Det är relevant för denna studie att kritisera den västerländska synen och uppfattningen av 

religionsbegreppet eftersom att studien enbart berör böcker skrivna av människor som är del 

av det västerländska samhället. Det är relevant att titta noggrannare på religionsbegreppet och 

vad det innebär. Eftersom jag är uppvuxen i ett västerländskt samhälle så är min bild, även om 

jag arbetar för en objektiv undersökning, påverkad av dessa förutsättningar. Fast det existerar 

mycket forskning inom området så saknas det till viss mån undersökningar som kritiserar och 

ifrågasätter den judiska kvinnans position i det judiska samhället utifrån ett icke-judiskt 

perspektiv. Det finns en hel del forskning utifrån en judisk kvinnas perspektiv. Däremot anser 

jag att det inte finns lika mycket forskning där man jämför den judiska kvinnans roll med den 

muslimska kvinnans. Forskning på detta område är relevant i dagens samhälle då det finns 

mycket spänningar mellan olika religiösa grupper. Media riktar mycket kritik mot det 

muslimska folket och specifikt att deras tro är kvinnofientlig. Jag anser att det är relevant att 

visa att kvinnoförtryck inte är något som är baserat direkt på en religion och dess trossystem 

utan att det har en viss historisk förankring. Då frågan är stor och mångsidig kommer denna 

uppsats inte kunna påvisa några absoluta resultat som påvisar eller motsäger detta, då 

uppsatsens syfte inte är att presentera en komplett bild av hur judisk eller muslimsk 

feministisk forskning ser ut. Uppsatsens syfte är enbart att presentera de olika författarnas 

synpunkter samt hur författarna uppfattat och beskrivit kvinnors roll i de olika religiösa 

samfunden. Detta är enbart ett utdrag av ett mycket brett område och representerar inte på 

något sätt hur all feministisk teologisk forskning ser ut. 

Jag anser att min studie är relevant utifrån tidigare forskning eftersom den fokuserar på hur 

olika aspekter påverkat kvinnors roll enligt de olika författarna. Studien utgår från att 

applicera de tidigare studierna och ta hänsyn till de aspekter som författarna anser inte givits 

en rättvis plats i stor del av de feministiska teologiska studierna som utförts. Min 

undersökning kommer att använda sig av den tidigare forskningen för att bland annat 

analysera vad de utvalda författarna tagit hänsyn till när de beskriver sin uppfattning om hur 

kvinnors roll ser ut och vad de anser har påverkat kvinnors utveckling i det religiösa 

samfundet.  
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1.4 Metod 
 

Undersökningen är utförd med hjälp av en innehållsanalys. Att utföra en innehållsanalys går 

ut på att man genom att studera olika former av kommunikation och att genom bland annat 

upprepade studier av ett specifikt verk kunna dra vissa övergripande slutsatser. En 

innehållsanalys består av vissa steg, det första man gör är som tidigare nämnt att man 

upprepade gånger läser igenom den litteratur man använder sig av. Man plockar sedan ut de 

meningar eller fraser som är relevanta för ens frågeställning, man måste dock fortfarande 

presentera en ärlig övergripande bild av hur texten är uppbyggd så att de valda meningarna 

kan ses vara representativa för litteraturen. De valda meningarna kategoriseras sedan upp i 

grupper för att avkodas. Det man sedan kan göra med det avkodade materialet är att bland 

annat forma ett tema som man ens studie då kan påvisa existerar inom den utvalda 

litteraturen. I denna uppsats är innehållsanalysen utförd genom att jag har studerat ett flertal 

vetenskapliga litterära verk. Metoden är vald då den fungerar väl med min frågeställning och 

för att besvara den. Innehållsanalys har visat sig vara effektiv när det kommer till att finna 

likheter/skillnader mellan olika skrifter inom specifika områden.
13

 Metoden fungerar väl för 

att kategorisera den information som man samlat in. Eftersom att metoden är användbar för att 

få en generell uppfattning inom ett ämne
14

 och undersökningen bygger på att få en bred och 

generell uppfattning om vilket fokus de olika texterna har så är innehållsanalys lämplig 

metod. Innehållsanalys kan användas för att studera olika enheter i texter och dylika material. 

Med det menas att man genom innehållsanalys kan titta på olika saker som exempelvis teman. 

Att titta på teman i de olika texterna är en stor del av vad som kan besvara på frågeställningen 

och det är av denna anledning som jag använt mig av just denna metod. Undersökningens 

syfte är att finna olika mönster (teman) inom den utvalda litteraturen vilket gör metoden 

användbar för att finna resultat inom de områden jag valt att avgränsa uppsatsen till. Det finns 

både för- och nackdelar med att använda sig av innehållsanalys. En av fördelarna är att det 

kan bidra till ett mer objektivt resultat då man studerar texter som redan existerar snarare än 

att skriva material. Det kan också underlätta att använda sig av innehållsanalys när man vill 

summera ett stort underlag.
15

 En av de större nackdelarna är att man letar efter specifika delar 

inom olika texter vilket kan leda till en viss subjektiv bedömning eftersom att man letar efter  

specifika data och analysen utgår från ett syfte och frågeställning. Det kan leda till att man 

                                                           
13

Stausberg, Engler, 2011, s 111. 
14

Ibid, 2011, s 112.  
15

Ibid, 2011, s 111. 
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fokuserar mer på vissa fraser och meningar i den litteratur man studerar. Att det är svårt att 

förhålla sig objektiv oavsett vilken metod man använder är uppenbart men jag anser att det 

kan på vissa sätt vara svårare när man använder sig av innehållsanalys då mycket faller på vad 

man själv anser vara representativt för det man studerar. Eftersom att man som person ofta 

innehar vissa fördomar om vilka mönster man själv anser bör finnas, kan detta leda till att 

man fokuserar på mönster som sammanfaller med den egna uppfattningen. I och med att man 

väljer ut viss litteratur som man sedan använder sig av så kan det leda till en viss partiskhet i 

resultatet. Jag har valt att använda mig av innehållsanalys då jag anser att metoden ger mig 

största möjliga chans att försöka besvara min frågeställning. Innehållsanalysmetoden har 

använts med stöd av den tidigare forskningen och teorin för att besvara min frågeställning. Jag 

har läst min utvalda litteratur ett flertal gånger för att fåfram en representativ bild hur jag 

anser att författarnas åsikter kring kvinnors roll i de utvalda religiösa grupperna ser ut. För att 

finna stycken som passar samman med mitt syfte och frågeställning har jag tagit i beaktning 

den tidigare forskningen och min teori.  

1.5 Material och urval 
 

Materialet till denna uppsats avgränsas till texter där kvinnors roll inom religionen i huvudsak 

behandlas. Valet av litteratur baseras på deras aktualitet och popularitet. Undersökningen görs 

utifrån fem litterära verk. 

Standing again at Sinai: Judaism from a feminist perspective är skriven av Judith Plaskow. 

Publicerad år 1990 av Harper Collins. Boken är 238 sidor.  

Allahs döttrar: De muslimska kvinnornas dolda roll är skriven av Geraldine Brooks, den 

upplaga som används är översatt av Eva Mazetti-Nissen. Boken är utgiven år 1998 och är den 

andra utgåvan. Boken är publicerad av Richter och är 260 sidor.  

Vems islam: De kontrastrika muslimerna skriven av Mohammad Fazlhashemi. Boken är 

utgiven år 2014 och är den 4:e upplagan. Boken är publicerad av Studentlitteratur (Lund) och 

är 234 sidor.Enbart ett kapitel ur boken har valts att användas, kapitel 3 Genus Jihad där 

kvinnors roll och dylikt tas upp och är huvudfokus.  

The coming of Lilith: Essays on feminsim, judaism and sexual ethics, 1972-2003 är skriven av 

Judith Plaskow, den upplaga som jag använder är editerad av Donna Berman. Boken är den 
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andra boken av Plaskow som jag valt att använda i min uppsats. Publicerad 2005 av Beacon 

Press, Boston. Boken är 244 sidor.   

Feminism skriven av Lena Gemzöe. Publicerad 2002 av Bilda, Stockholm. Boken är 192 

sidor. Boken har valts då den används som en utgångspunkt för olika inriktningar av feminism 

och vad de står för.   

Jag är medveten om att uppsatsens resultat kommer att påverkas av det material som har valts 

då det bland annat är problematiskt att förhålla sig objektiv i valet av litteratur. De böcker som 

jag valt att använda mig av för att representera de olika religiösa inriktningarna ger en mycket 

begränsad bild. Då det endast är tre olika personer och deras uppfattning av hur kvinnans roll 

ser ut inom den egna religiösa sektorn som jag sedan har analyserat. Undersökningen blir 

därav begränsad och ska inte på något vis användas som en rättvis representation för hur 

kvinnors roller ser ut i ett större sammanhang utan enbart hur den presenteras inom den valda 

litteraturen. Valet att använda mig av Brooks och Fazlhashemis böcker mot Plaskows, även 

fast varken Brooks eller Fazlhashemis böcker fokuserar på feministisk teologi, beror på att 

studien inte har för syfte att studera böcker som berör feministisk teologi. Studien har enbart 

för syfte att analysera hur kvinnors roll kan uppfattas i litterära verk inom de två olika 

religiösa traditionerna. Att Judith Plaskows böcker som är skriva utifrån ett feministiskt 

teologiskt perspektiv påverkar studien i och med att Plaskows böcker är skrivna med syftet att 

beskriva hur kvinnor påverkas inom den judiska traditionen gör att informationen i de två 

andra böckerna skiljer sig i fokus. Det bidar i sin tur till att studien kompliceras, men då syftet 

inte är att studera litteratur som fokuserar på feministisk teologi utan enbart kritiskt analysera 

de olika författarnas synpunkter på kvinnors roll i de religiösa samfunden så anser jag att 

litteraturen går att användas mot varandra så länge man är medveten om att böckernas syfte 

skiljer sig. 

1.5 Teoretisk referensram 
 

Jag har valt att använda mig av en av de interdisciplinära teorierna, intersektionalitetsteorin. 

Jag har hämtat min information om denna teori i boken Gender, religion, and diversity: cross-

cultural perspectives. Boken baserar sig på flera olika forskares samlade synpunkter gällande 

olika teorier kring genusstudier. Intersektionalitetsteorin är en feministisk sociologisk kritisk 

teori som används vid analyser för att kunna närmare studera hur olika maktstrukturer 
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diskriminerar och samverkar i ett samhälle. Begreppet myntades av Kimberlé Crenshaw. Hon 

var aktiv inom Black feminism (en feministisk grupp i USA som främst arbetade för svarta 

kvinnors rättigheter) och det var via dessa erfarenheter som hon började eftersöka ett begrepp 

som kunde sammanfatta den kritik hon riktade mot viss genusforskning som utförts. 

Crenshaw menade att genusstudier ville framställa kvinnan som om hon "bara" var en kvinna. 

Hon ville att man skulle börja använda sig av andra faktorer när man utförde genusstudier 

som också kunde ha betydelse för den diskriminering som hon ansåg att kvinnan utsattes för. 

Några av dessa faktorer var etnicitet, ålder och klass.  

Det har länge förts en diskussion om att det är problematiskt att en stor del av de feministiska 

studier som sker utanför den feministiska teologin är baserade på antingen genus eller 

religion. Att studera religion och genus är ett relativt nytt fenomen speciellt när det kommer 

till att applicera de interdisciplinära och de tvärkulturella teorierna.
16

 Rita M Gross är en av de 

teologer som har arbetat för att man ska använda sig av tvärkulturella metoder.
17

 Gross anser 

att man ska arbeta för mer hållbara metoder när man utför tvärkulturella studier. Ett av de 

problem som Gross noterat med en del tvärkulturella studier som utförts är att fokus snarare 

enbart hamnar på kvinnostudier. Gross menar att man ska arbeta för att få en mer jämlik 

fördelning där studierna utvecklas till att bli mer genusrelaterade där man fokuserar på både 

kvinnan och mannen. Gross anser att man ska utveckla denna form av studier eftersom hon 

bland annat anser att både kvinnans och mannens diskurs påverkas av varandra.
18

 Morny Joy 

är en av de forskare som har utgått från Gross studier och utvecklat hennes teori.
19

I hennes 

kapitel Postkolonial and Gendered reflections: Challenges of religious studies skriver hon om 

hur man ska bearbeta kön och religion som tvärkulturella aspekter och ta hänsyn till den 

påverkan som uppstått genom postkolonialism och orientalism. Genom att problematisera det 

västerländska tankesättet om subjektivitet och kunskap, som sociala konstruktioner, 

identifierar Joy olika områden där studiet av kön är en av de faktorer som haft betydelse. Det 

har bland annat bidragit till att religion och religiositet inte har respekterats som 

differentierade, utan som normativa. Joy anser att de som vill involvera sig och forska inom 

                                                           
16

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

New York, 2004, s 28. 
17

Ibid,2004, s 14.  
18

Ibid,2004, s 17. 
19

Ibid,2004, s 28-29. 



Izabella Tukukino 
19930912-7463 
Izabellla.tukukino@gmail.com 

den religionsvetenskapliga sektorn och fokuserar på genus måste erkänna att de begränsningar 

som existerar i de västerländska filosofiska och vetenskapliga teorierna och metoderna.
20

 

Jag har valt att använda mig av denna teori då min studie delvis fokuserarpå hur det 

västerländska perspektivet påverkar hur man kan uppfattar kvinnors roller inom de två 

religionerna. Studien utgår från hur kvinnors roller (enligt Judith Plaskow, Fazlhashemi och 

Brooks) ser ut i de olika religionerna. Jag problematiserar också faktumet att två av författarna 

(Plaskow och Brooks) kommer från ett västerländskt land (USA) och hur detta framgår i deras 

fokus och framläggning av kvinnors roller i de icke västerländska traditionerna.  

Min studie strävar inte mot att separera genus och religion utan utgår från att de båda 

faktorerna påverkar varandra i de olika traditionernas uppbyggnad. Det är den främsta 

anledningen till varför jag anser att intersektionalitetsteorin fungerar som bas i min studie. Då 

min övergripande fråga är att bilda en uppfattning om hur kvinnors roller i de olika religiösa 

samhällena ser ut enligt de utvalda författarna, så anser jag att intersektionalitetsteorin är 

användbar. Eftersom teorin bland annat tar hänsyn till utomstående faktorer som kan ha 

påverkat utvecklingen av kvinnans roll. Som jag tidigare nämnt så argumenterar Crenshaw för 

att man måste ta hänsyn till de utomstående faktorerna och hur de faktorerna har påverkat 

kvinnans i situation. I studien har teorin främst använts för att kritiskt granska de faktorer som 

de olika författarna har fokuserat på. Teorin kommer också att användas som en utgångspunkt 

i min egen analys och de faktorer som även jag själv kommer att fokusera på till viss del.   

1.6 Disposition och avgränsningar 
 

Fokus ligger främst på hur Plaskow uppfattar den judiska feminismen och kvinnans roll i det 

judiska samhället. Studien syftar inte på att försöka visa en bredare bild av hur kvinnans roll 

ser ut i det judiska eller det muslimska samhället, utan vill enbart försöka visa de utvalda 

författarnas uppfattning av hur kvinnans roll ser ut enligt min uppfattning. Jag har valt att 

avgränsa studien ytterligare då fokus främst ligger på tre områden inom de olika verken: 

kvinnans roll i det religiösa samhället, om religion och genus separeras och olika 

aspekter som påverkat kvinnans rolls utveckling. Jag har valt att fokusera på dessa 

områden då jag anser att de alla har betydelse och påverkas av varandra. Det går inte enligt 

min mening att titta på kvinnans roll i religiösa samhällen om man inte tittar på både den 
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privata- och den religiösa sektorn. Då religion under många år har influerat samhällsstrukturer 

så anser jag att de hänger ihop och inte går att studera separat utan båda måste tas i beaktning. 

Undersökningen ämnar inte att fokuserapå feministisk teologi utan fokuseraristället på hur 

kvinnan representeras inom de olika litterära verken. 

Kapitel 2 Undersökning 

2.1 Standing again at Sinai 
 

Inledande för kapitel 1 Setting the Problem, Laying the ground är meningen "The need for a 

feminist Judaism begins with hearing silence".
21

 Det sammanfattar enligt mig Plaskows 

huvudpoäng, att kvinnor har glömts bort i den judiska historien.
22

 Plaskow antyder att hon 

anser att när kvinnor nämns i Tanakh så nämns de som biroller, inte som huvudkaraktärer.
23

 

Plaskows tar upp hur kvinnor i Tanakh, och de lagar som berör kvinnor, ofta har kommit fram 

som en konsekvens av kvinnors "abnormalitet".
24

Plaskow skriver följande: "Women's 

experiences have not been recorded or shaped the contours of Jewish teaching because 

women do not define the normative community[...]".
25

Det judiska samhället och de lagar som 

behandlar kvinnor, handlar enligt henne inte om att på något vis bejaka kvinnors rättigheter. 

Plaskow anser snarare att vissa lagar berör kvinnors "onormala" beteende. Det är kvinnors 

avvikande beteende som ses som något som måste kontrolleras. Denna syn kan enligt 

Plaskow ha bidragit till att det har skrivits lagar som enbart berör kvinnor. Plaskow tar upp ett 

stycke ur Genesis som hon menar kan tolkas som ett exempel där kvinnans "abnormalitet" 

klargörs. "The establishment of patrilineal descent and patriarchal control, a subtext in 

Genisis, is an important theme [...] Here again, women figure prominently, but only as objects 

of male concerns."
26

 Plaskow väljer genomgående att kalla kvinnor för "de andra" i sin bok, 

vilket hon sedan förklarar då hon beskriver att det är problematiskt att kvinnor anses vara 

avvikande. Problematiken som hon anser vara grundläggande för det är synen av Gud som det 

rena/goda. Då man fokuserar på Guds goda sida kan det bli svårt att presentera negativa eller 
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dominanta bilder av Gud. I boken tar Plaskow upp att Gud har agerat dominant vid ett flertal 

tillfällen.  Ett exempel som hon anser som skadligt för kvinnors roll i samhället är när Gud 

agerat som helig krigare. Då Gud genom sin framställning som helig krigare godkänner 

förstörandet av "de andra" för det judiska folkets bästa.
27

 Det är faktumet att det finns en viss 

form av indelning av folk som gör det problematiskt att kvinnor i många fall beskrivs som "de 

andra". Det är denna indelning som Plaskow menar har påverkat hur kvinnor ses inom det 

judiska traditionen. Gud ses som den helige lagstadgaren, det är genom denna skepnad som 

Plaskow menar att Gud har tillåtit kvinnoförtryck i det judiska samhället. Hon nämner Num. 

31:17-18, 32-35 där Gud genom Moses tillåter våldtäkter på de kvinnor som de har som 

krigsfångar. Plaskow beskriver det på följande vis:  

As holy lawgiver, he enacts the subordination of women in the Jewish community. This God 

authorizes the subjection of women, but also, and more specifically, the rape of females taken as 

spoils of war [...].
28

 

Det är bland annat passager som dessa Plaskow pekar ut som negativa påverkningsfaktorer 

när det kommer till kvinnors mer underlägsna roll inom det judiska samhället. 

 

Plaskow hänvisar i texten till vissa lagar som behandlar kravet på att kvinnor ska vara 

oskulder vid äktenskap. "A girl whose lack of virginity shames her father on her wedding 

night can be stoned to death for harlotry."
29

 Stycket tar upp en av de lagar Plaskow anser 

kontrollerar kvinnors sexualitet. Lagen sätter kvinnan under männen, i detta fall hennes far. 

Ett annat exempel på en lag som Plaskow nämner som hon anser visar på männens behov att 

ha kontroll över kvinnan behandlar våldtäkt. Plaskow beskriver lagen på följande sätt i boken; 

om en kvinna som är oskuld blir våldtagen ska våldtäktsmannen gifta sig med kvinnan. 

Plaskow menar att lagar som dessa inte blivit skrivna för att hjälpa kvinnor även om lagen 

behandlar kvinnor och deras rättigheter. Plaskow beskriver dessa lagar som att de snarare är 

till för män att utöva makt över de judiska kvinnorna.
30

 

Plaskows bok tar i kapitel 3 Israel: a new concept of community upp hur kvinnans roll i det 

judiska samhället påverkas av bland annat vissa ideal som finns inom den judiska tron. Det 

judiska samhället ser inte en högre uppståndelse som möjlig om det inte är en upphöjelse för 
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det judiska folket som grupp. Det bidar till att det kan bli svårare för en kvinna inom den 

judiska traditionen att se sin egen roll och värdesätta sin identitet om hon inte kan se en direkt 

negativ inverkan på sin nuvarande position, på det judiska folket som en enhet.
31

 Det är delvis 

genom att man legitimerar denna gemenskap som Plaskow menar att kvinnor sätts i en 

komprimerande situation då känslan av samhörighet till viss del bekräftar männens position 

över kvinnor.
32

 Plaskow menar att det kan finnas en koppling mellan kvinnors exkludering 

från den manliga samhörigheten och kvinnans tystnad i Torah. Plaskow argumenterar för hur 

kvinnans roll har påverkats utifrån Israel, det judiska folket och den så kallade judiska 

gemenskapen. Plaskow argumenterar för att kvinnans roll som icke utåtagerande inom den 

israeliska gemenskapen kan ha påverkats av kvinnans tillbakadragna natur i Torah, vilket i sin 

tur bidar till att förstärka kvinnoförtrycket.
33

 

Den vers i Torah som Plaskow ser som den mest förolämpande och skadliga för judiska 

kvinnor är Moses varning till det judiska folket som är skriven i Exodus 19:15, "Be ready for 

the third day; do not go near a woman". Att män inte ska gå nära kvinnor denna dag styrs av 

att om sperma har kommit nära något av de två könen så får de inte ingå i konventet vid Sinai, 

hon hänvisar till Lev. 15:16-18. Plaskow menar på att kvinnors exkludering från ett så viktigt 

sammanhang stärker hennes tes om att kvinnor systematiskt exkluderas från den judiska 

historien.
34

 Hon menar på att judiska kvinnor måste erkänna att det patriarkiska övertaget 

lever kvar i dagens samhälle, min tolkning av Plaskow är att hon anser att kvinnosynen 

legitimeras genom deras egen den historia.
35

 

Sexualitet är något som förknippas med kvinnor enligt Plaskow vilket bidrar till kvinnors mer 

passiva roll. I kapitel 5 Toward a new theology of sexuality är kvinnans sexualitet och dess 

påverkan på utformningen av den judiska kvinnans roll i fokus. Plaskow skriver att: "[...] the 

definition of women as the Other in Judaism is closely bound up with perceptions of women's 

sexuality."
36

Hon argumenterar för sin tes genom att hänvisa till att lagar och regler kring 

kvinnors sexualitet har funnits ända sedan början av den bibliska eran och helt igenom den 

rabbinska eran.
37

 Konsekvensen av att vilja kontrollera kvinnors sexualitet har bland annat lett 

till att kvinnan ses som en avvikande variation av mannen. En sämre version av det manliga 
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könet. Kvinnas sexualitet tillhör hennes man. Plaskow beskriver det som att kvinnan är en 

ägodel som tillhör sin man, sin far eller sin bror. Kvinnan äger inte sig själv fullt ut och det 

tydligaste exemplet, enligt Plaskow, är att kvinnor inte äger sin egen sexualitet.
38

 

När Plaskow diskuterar sin relation till bilden av Gud, nämner hon först vilken roll Gud har. 

Gud var början till allt och spelar därav en väsentlig roll i judisk historia då det är Gud som 

har skapat Torah.
39

 Plaskow tar upp problematiken kring Gud när hon nämner "de tre faktorer 

som påverkat kvinnans roll". Gud har enligt Plaskow plats nummer tre i skalan. Det motiverar 

hon med att hon inte vill omforma Gud så att Gud passar den feministiska agendan. Hon söker 

snarare att diskutera den senare konstruerade bilden av Gud, som inte är direkt kopplad till 

Torah och Israel.
40

 Bilden att Gud skulle vara en man är något som Plaskow starkt demolerar 

till en konsekvens av ett patriarkalt samhälle och att Torahs framställning av Gud som då 

naturligt blir en man. Det är ett av de större problem inom feministisk judisk teologi då det 

framställs som problematiskt att argumentera mot bilden av Gud som av manligt kön, 

eftersom det är djupt rotat inom den judiska kulturen.
41

 Olika tillfällen där Gud fått ett manligt 

pronomen i Torah är bland annat i Exodus 15:2, då följande står skrivet: "The Lord is a 

Master of war; the Lord is His name". Plaskow tar dock upp att det även finns vissa passager i 

Tanakh som använder kvinnliga pronomen för Gud, hon har valt att presentera Isaiah som en 

av de som använt kvinnliga pronomen(42:14; 66:13), "[...] is one of several biblical writers 

houses images of God as a mother".
42
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2.1.1 Sammanfattande analys 

 

Plaskow börjar kapitel ett med att ta upp kvinnors tystnad i de heliga skrifterna. Plaskows 

uppfattning om att kvinnans underlägsenhet delvis har uppkommit genom att kvinnan tystnats 

kan kopplas till Hammers tidigare analys. Hammer anser att kvinnans exkludering från det 

offentliga rummet lett till att kvinnans roll blivit mer tillbakadragen.
43

Plaskow hänvisar ofta 

och tydligt till olika passager och stycken ur Torah och Tanakh. Det finns en tydlig röd linje 

där hon beskriver en situation där kvinnors värde ifrågasätts och där man hänvisar till en helig 

skrift.
44

 Om man utgår från intersektionalitetsteorin och den kritik som Gross haft mot 

feministiska teologiska studier, då hon ansett att de inte har fokuserat på hur religion och 

genus hänger ihop, utan att man har separerat dem, så kan man i Plaskows argumenterande 

och fokus se hur hon definitivt inte har skiljt på de religiösa aspekterna och hur det påverkar 

kvinnan.
45

Plaskow tar i sin bok upp hur kvinnan har "två" medborgarskap som styr henne. 

Det ena medborgarskapet är det civila och det andra är det religiösa. Feldman talar i sin analys 

om hur detta har komplicerat det för troende kvinnor att kunna kämpa för sina rättigheter i de 

båda samhällena 

I kapitel 5 Toward a New Theology of Sexuality kan man se att Plaskow utvecklar sin 

koppling mellan det religiösa och hur det har påverkat kvinnans position. Plaskow menar att 

fokus och restriktionerna kring kvinnors sexualitet är en av de största anledningarna varför 

kvinnor upplevs att tillhöra "de andra" i det judiska samhället.
46

Plaskow skriver tydligt hur 

hon anser att män kontrollerar kvinnors sexualitet. "Biblical law concerns itself in great detail 

with the delineation and enforcement of male rights to women's sexuality [...]".
47

Här kan man 

tydligt se Plaskows syn på hur kvinnors sexualitet anses vara mäns rättighet att kontrollera. 

Att kvinnor inte anses vara lika kapabla som män vad gäller att ta hand om sig själva stärker 

Plaskows tes att kvinnor ses som " de andra". Kvinnors åsikter kring deras sexualitet tas inte 

upp i Torah eller Tanakh enligt Plaskow. 

[...] biblical treatment of sexuality is for the most part utterly lacking in women's perspectives. Not 

only is the Bible uninterested in the reactions of a raped girl married to her attacker (Deut. 22:28-
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29) or the feelings of a wife accused of adultery by an unfaithful husband, it does not acknowledge 

the existence of such points of view.
48

 

Att kvinnans perspektiv inte finns beskrivet i sådana situationer i de heliga skrifterna bidrar 

enligt Plaskow till männens känsla av berättigande över kvinnors sexualitet.  

Plaskow har gjort tydliga kopplingar mellan kvinnans mer undergivna roll i det judiska 

samhället och det faktum att Gud fått ett manligt pronomen. Det ger männen en mer upphöjd 

position eftersom deras kön förknippas med Gud. De manliga egenskaperna anses genom 

sambandet med Gud som mer önskvärda, vilket leder till att de kvinnliga egenskaperna anses 

vara sämre eller mindre betydelsefulla. Plaskows koppling mellan männens påverkan och 

kvinnans roll i det judiska samhället gör att jag inte anser att man kan kritisera hennes 

resonemang utifrån Gross åsikter kring att genusstudier ofta utelämnar könens påverkan på 

varandra.
49

 

Plaskow nämner att inom den judiska traditionen fokuserar man på den goda/rena bilden av 

Gud. Plaskow menar att det är skadligt för kvinnor att man inte lägger samma fokus på den 

dominanta bilden av Gud och hur det har lett till att kvinnor ses som en ”andra klass av 

människor. Min tolkning av vad Plaskow vill ha sagt med det påståendet är att genom att man 

undvikit den dominanta Guden så kan man bli blind för att det finns nedvärderande regler och 

passager när det kommer till kvinnor och deras rättigheter. Klass är en av de faktorer som 

Crenshaw anser att man måste ta hänsyn till i genusstudier då hon anser att det påverkar 

kvinnors och mäns roller. Plaskow tar dock inte upp socioekonomisk klass och nämner inte 

hur det kan påverka kvinnors roll. Däremot så hänvisar hon till kvinnor som en "andra" 

klassens medborgare då männen sätter sig över dem, men det tar ändå inte hänsyn till att det 

kan finnas olikheter mellan de olika ekonomiska klasserna. Utgår man från 

intersektionalitetsteorin och de aspekter som exempelvis Crenshaw anser vara relevanta så 

finns det ett "hål" i Plaskows undersökning då hon inte tagit hänsyn till de socioekonomiska 

förhållandena. Att Plaskow inte tagit hänsyn till de socioekonomiska förhållandena är något 

som Svalastog anser att man ofta ser i feministisk religionsforskning. Genom att applicera 

både Crenshaws och Svalastogs analyser av feministiskreligionsstudier kan man i Plaskows 

bok se en del av den ensidighet som både Crenshaw och Svalastog anser är typisk för 

feministiska religionsstudier.   
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2.2 The coming of Lilith: Essays on feminism, judaism and sexual ethics, 

1972-2003. 
 

The coming of Lilith: Essays on feminsim, judaism and sexual ethics, 1972-2003 är en 

samling av essäer publicerade av Judith Plaskow.  

I essän The jewish feminist: conflict in identities diskuterar Plaskow svårigheter att förena sina 

två identiteter som kvinna och jude. Plaskow menar att det harblivit svårare för henne att 

acceptera att hon behandlas annorlunda i det judiska samhället. Hon anser att denna 

utveckling för hennes egen del har att göra med den politiska feministiska rörelsen.
50

 Att 

kvinnor exkluderas från det judiska samhället blir problematisk när samhället runt omkring 

utvecklas. Denna exkludering beror enligt Plaskow delvis på att de judiska heliga texterna är 

skrivna av män och inte kvinnor. "The halakhah (Jewish law)[...]is the product of many 

generations of men. The same is true of the aggada (non legal material)[...] and it was men 

who designated women's three motzvot (commandments) and wrote the blessings.".
51

Plaskow 

poängterar dock att enbart för att de inte är skrivna av kvinnor så blir texterna inte irrelevanta 

eller fel, utan enbart ifrågasättbara. Och menar vidare att man kan ifrågasätta världen då de 

namn som kvinnor använder för saker är ett manligt påfund, ända sedan Gud lät Adam 

namnge djuren i paradiset. Det förankrade kvinnans roll som undergiven den manliga rollen, 

då även språket genom de heliga skrifterna anses vara något som männen har skapat.  

Gudsbilden som Plaskow menar existerar inom den judiska traditionen är manlig. Inte enbart 

genom det faktum att Gud kallas "han" utan att man föreställer sig Gud som en man. Gud ges 

många olika namn som Kung, Herde och Fader. Det har lett till att kvinnor inte kan se sig 

själva i Gud på samma självklara vis som en man kan. Genom denna exkludering så hamnar 

kvinnan utanför den gemenskapen som mannen och Gud har.
52

 Varför det är intressant att 

Gud benämns genom manliga termer är att det finns en allmän uppfattning genom det judiska 

samhället att Gud varken är kvinna eller man eftersom Gud står över sådana jordliga aspekter 

av livet. Problematiken kring användningen av manliga pronomen blir mer framstående om 

man utgår från att Gud inte har ett kön. Eftersom att man använder sig av manliga pronomen 
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så fastställer man en hierarki.
53

 Att Gud representeras genom det manliga könet har enligt 

Plaskow lett till mer specifika konsekvenser, till exempel är illusionen om att präster ska vara 

manliga en direkt konsekvens av att Gud är benämns genom manliga pronomen.
54

 Det leder 

till en förväntning att figurer inom heliga skrifter som är auktoritära ska vara av manligt kön 

eftersom att det manliga könet är "närmare" Gud.
55

 

I essän Male theology and women's experience diskuterar Plaskow hur det finns en viss 

stereotyp som utgår från att det är en mans värld och att kvinnor enbart lever i den. Genom 

den världsbilden så finns det vissa egenskaper som man associerar och förväntar sig av 

kvinnor. "[...] womenare passiv, dependent, submissive, unambitious, self-deprecating [...]".
56

 

Denna bild figurerar inom det judiska samhället och de förväntningar som finns på kvinnor 

utgår till viss del från dessa ideal. Plaskow anser att man kan jämföra kvinnans roll i det 

judiska samhället med hur en jude kan uppleva ett icke-judiskt samhälle det vill säga att man 

står utanför samhällets gemenskap. Som kvinna tillhör man inte helt och hållet det judiska 

samhället då man ses som det differerande könet, ” de andra”. Hon menar på att det finns en 

bild av kvinnan som det negativa som lever sida med sida med mannen som är det positiva. 

"[...] the partner whose humanity is different from his own.".
57

 

Kvinnans roll i det judiska samhället håller på att förändras enligt Plaskow. Detta beror delvis 

på att den feministiska rörelsen har börjat influera fler judiska kvinnor att ifrågasätta vissa 

aspekter inom det judiska samhället. Allt fler judiska kvinnor har börjat ifrågasätta den 

mansdominerade teologi och aspekter i Torah och Tanakh.
58

 Speciellt har halakhah (judiska 

lagar) börjat ifrågasättas, Plaskow menar att ifrågasättandet av halakhah är lättare då den inte 

innehar samma status som Torah. Torah är Guds ord och att ifrågasätta Torah blir 

problematiskt för en troende. Att kvinnor har börjat ifrågasätta olika judiska heliga skrifter 

tror Plaskow är ett första steg mot att kvinnornas position inom det judiska samhället håller på 

att förändras.
59
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2.2.1 Sammanfattande analys 
 

The coming of Lilith: Essays om feminism, judaism and sexual ethics, 1972-2003 är en 

samling essäer och jag har valt att använda mig av två. De två essäerna som jag valde att 

använda fokuserar mycket på kvinnan som fenomen och hur kvinnans position har utvecklats 

till vad den är idag i den judiska samhörigheten. Denna bok och Standingagain at Sinai för 

liknande diskussioner. Det är mycket fokus på Gudsbild och hur Gud har blivit en "han". 

Plaskow nämner likt i Standing again at Siani hur kvinnan påverkas av att Gud givits ett 

manligt pronomen. Svalastog har i sin nya religions definition tagit upp att man ska erkänna 

att religion är bekönad vilket Plaskow gör. Både Gross och Svalastog anser att könens 

påverkan av varandra är väsentlig att ta hänsyn till när man utför genusstudier. Plaskow har i 

båda sina böcker visat att hon definitivt anser att könen påverkar varandra.  

I de två essäerna nämner Plaskow att utomstående faktorer har börjat influera och påverka den 

judiska kvinnans roll. Denna bok skiljer sig dock från den andra då det är mer fokus på hur 

den feministiska rörelsen påverkar och arbetar för att utveckla kvinnors rättigheter. Här kan 

man än en gång se hur de två medborgarskapen som Feldman nämner i sin studie påverkar 

varandra. De judiska kvinnorna ser hur deras rättigheter i det civila samhället utvecklas och 

blir mer jämställt och kan då ifrågasätta kvinnans roll i det judiska samhället. Plaskow pekar 

ut att det inte nödvändigtvis betyder att kvinnor blir mer jämställda med männen enbart för att 

samhället runt om kring förändras utan kvinnor inom olika traditioner gemensamt måste 

arbeta för att kvinnan ska ges samma plats som män.     

Plaskow har i dessa essäer tagit mer hänsyn än i boken Standing again at Sinai till 

utomstående aspekters påverkan av kvinnans roll. Plaskow nämner hur den judiska kvinnans 

utomstående position, som det differerande könet, kan jämföras med hur en jude kan känna 

sig i ett icke-judiskt samhälle. Genom denna jämförelse kan man till viss del se att Plaskow 

gör en koppling mellan sociala förhållanden och hur det kan påverka rollfördelningen i 

samhällena. Crenshaw anser att sociala förhållanden är en aspekt som lämnas utanför i 

genusstudier. Hon anser att för att få en mer rättvis bild av hur kvinnors roll ser ut i olika 

situationer är det relevant att ta med faktorer än könet. Plaskow har i The coming of Lilith, 

som tidigare nämnts, jämfört kvinnans roll som utomstående med att vara jude i ett icke 

judiskt samhälle. Även om det inte är en självskriven koppling mellan sociala förhållanden 
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och kvinnans roll så finns det ändå här en förståelse för att vissa sociala aspekter kan påverka 

den roll man innehar i vissa situationer. 

De heliga skrifterna nämns ofta för att argumentera för och emot Plaskows tes. Vid flertal 

tillfällen används utdrag ur heliga skrifter där Plaskow menar att Gud benämns genom ett 

manligt pronomen. Om man ser till hur intersektionalitetsteorin fokuserar på att kvinnors 

roller i samhället inte är ensidigt påverkade så tar Plaskow upp en del olika aspekter som 

inkluderar intersektionalitetsteorins fokus på andra delar som påverkar kvinnans roll utanför 

enbart religionens påverkan. Det bidrar enligt mig mening till att man får en djupare bild i hur 

kvinnans position har utvecklats.  

2.3Allahs döttrar  

 

Boken är skriven utifrån Geraldine Brooks perspektiv som utrikeskorrespondent för en 

amerikansk tidning i olika länder. Brooks tar upp kvinnans roll som en betydande men 

tillbakadragen roll i de muslimska länderna. När hon ifrågasätter kvinnoförtrycket i den 

muslimska traditionen så använder hon profeten Muhammeds fru Khadidja som ett tydligt 

exempel. Khadidja var en förmögen kvinna och profeten Muhammeds arbetsgivare. På grund 

av sina ekonomiska tillgångar så var hon en mer självständig kvinna och friade själv till 

profeten Muhammed. Det var först efter Khadidjas död som profeten Muhammed började få 

uppenbarelser om kvinnors roll och bland annat klädde sig Khadidja aldrig i slöja.
60

 

Kapitel 1 Den heliga slöjan inleds med ett citat ur Koranen: "Säg ock till de rättrogna 

kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantagandes 

vad som alltid är synligt därav[...]".
61

Brooks uppmärksammar att kravet kring att skyla sig är 

ett senare tillägg som hon anser antagligen hade att göra med att det förekom konflikter och 

skvaller mellan profeten Muhammeds senare fruar .
62

 Det framkommer tydligt att Brooks 

förknippar kravet på att skyla sig som kvinna med kvinnoförtryck som hon presenterar som 

ständigt närvarande i de städer som hon besöker.  
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Brooks besöker Eritrea där det finns en stor muslimsk befolkning. I Eritrea är kvinnlig 

könsstympning utbrett som något sunnat*. Något som Brooks dock motsätter sig då det inte 

finns direkta citat i Koranen som hänvisar till att kvinnor ska könsstympas.  

Brooks argumenterar för att, enligt vissa källor, profeten Muhammed inte motsatte sig 

sexuella umgängen mellan man och hustru utan snarare talade för att det hade en positiv 

inverkan på äktenskapet.
63

 Senare så kontrar dock Brooks med att islam är en av de få 

religionerna som tar upp sex som en belöning för troende men då enbart för män.
64

 Ansvaret 

för att sexuella övertramp inte sker ligger hos kvinnan menar Brooks. Sexualitet är ett 

pågående tema genom boken där Brooks tar upp hur kvinnor förväntas ha större sexuellt 

behov än män och det är därför de anses vara ansvariga för det sexuella. Brooks hänvisar till 

ett uttalande gjort av profeten Muhammeds dotter Fatimas man Ali som sa följande: "Gud den 

allsmäktige skapade sexuell åtrå i tio delar; sedan gav han nio delar till kvinnor och en till 

män".
65

 

Brooks tar dock upp de hårda reglerna som existerar kring sexuella umgängen, om en ogift 

kvinna har sexuellt umgänge eller om en gift kvinna har sexuellt umgänge med någon utanför 

äktenskapet så kan det straffas med döden. Det existerar strikta regler kring hur det ska 

bevisas i en rättsal bland annat så ska minst fyra män sett penetration ske. Brooks lägger dock 

fokus på att kvinnor inte anses vara lika tillförlitliga som män. Om de är vittnen har de enbart 

hälften så mycket förtroende som män, det vill säga att det krävs två kvinnor för varje man.
66

 

Brooks tar även upp olika sociala regler som påverkar kvinnornas liv och synen på kvinnan. 

Ett exempel är att olika rum är avsedda antingen för kvinnor eller män att vistas i vid sociala 

sammankomster. Brooks blir inbjuden att diskutera med männen vilket hon beskriver som 

förvånande då hon är en ogift kvinna.
67

 Mycket fokus i Brooks bok kretsar kring hur hon 

uppfattar att skiljas från männen och hur hon stöter på situationer som hon anser vara 

problematiska.  
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2.3.1 Sammanfattande analys 

 

Allahs döttrar är skriven av en person som inte är muslim vilket gör att det svårt att värdera 

vad som är representativt för islam då det är en kvinna som inte känner traditionen på samma 

sätt som en troende. Brooks bok fokuserar mycket på hur kvinnor representerar det sexuella 

och att det förtryck som enligt henne existerar skulle kunna vara en konsekvens av detta. 

Brooks följer i detta anseende Hammars tes om kvinnors underlägsenhet i olika samhällen 

som en konsekvens av översexualiseringen av kvinnor. Det framkommer tydligt i kapitel 2 

Som ingen man ska ha deflorerat före dem där huvudfokus i kapitlet är kvinnor och deras 

sexualitet. Brooks förknippar kvinnors sexualitet och kravet att skyla sig som starkt 

sammanhängande i de muslimska samhällena. Kopplingen mellan kvinnors sexualitet och 

kravet att skyla sig går hand i hand med Hammers tes att kvinnoförtryck stärkts genom att 

män har ifrågasatt kvinnors rätt att visa sig i det offentliga rummet. 

Brooks beskriver ofta hur komplicerad klädseln är att bära, att den inte är anpassad efter 

exempelvis väder och vind. Det som Brooks verkar dra sin slutsats kring när det kommer till 

kvinnors roll i samhället verkar främst vara baserad på de saker som kvinnor inte får göra. 

Däremot fokuserar hon inte på att förklara hur kvinnor bidrar till samhället eller vad kvinnor 

får göra. Bilden som förmedlas verkar snarare fokusera på hur livet skiljer sig från den vardag 

som Brooks anser som ”normal”. Detta utgör ett problem med Brooks beskrivning av hur 

muslimska kvinnors roll ser ut. Hon beskriver tydligt de olika reglerna för olika länder och 

vad en kvinna borde göra i diverse länder. Ett exempel på när förordningar omnämns är när 

Brooks befinner sig i Saudiarabien. Brooks hade bokat rum på ett hotell men hon hade skrivit 

att det var en Mr Geraldine Brooks som hade bokat och inte en Mrs. Brooks fick förklarat för 

sig att kvinnor inte får boka rum på hotell om de inte har sin man med sig. Då hon inte kände 

någon annan i Dhahran och det var sent på kvällen så lade hon sig i hotellets lobby. Portiern 

ringde då polisen och hon blev arresterad, men de gav henne tillslut ett tillfälligt tillstånd så 

att hon kunde boka rum på hotell utan en man.
68

 Då detta är de första sidorna av boken och 

den senare fokuseringen på vilka lagar som styr kvinnors leverne har lett mig till att dra 

slutsatsen att Brooks främst inriktar sig på hur hon som kvinna blir motarbetad genom de 

lagar som gäller i de aktuella länderna. Joy anser att ett av de större problemen med 

genusstudier som fokuserar på religion är att studierna är gjorda utifrån ett västerländskt 
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synsätt. Brooks fokus på det negativa i de muslimska länder hon besöker kan ses som 

trångsynt och utslätad bild av kvinnors situation i de aktuella länderna.  

Brooks nämner ofta hur bön genomgående förekommer och hur det påverkar hennes vardag i 

de olika länderna. Koranen nämns men det används få direkta citat för att förklara varför 

kvinnors roll ser ut som den gör. Även fast Brooks inte nämner många direkta citat ur 

Koranen så anser jag ändå att hon uppfyller Gross krav på att genusstudier som berör religiösa 

förhållanden inte ska skilja på religion och genus. Denna slutsats baserar sig på att Brooksvid 

flertal tillfällen hänvisar till religionens påverkan på kvinnans roll.   

Brooks om nämner framförallt Koranen när det kommer till att motbevisa regler kring 

exempelvis könsstympning och den klädkod som förekommer i varierande grad i de aktuella  

länderna. Men även då saknas ofta direkta citat, utan det är snarare en hänvisning till att det 

inte står i Koranen.  

2.4 Vems islam: De kontrastrika muslimerna 
 

Boken är skriven av Mohammad Fazlhashemi. Boken fokuserar inte främst på kvinnors roll 

men det finns ett kapitel Genusjihad som är tillägnat kvinnor och deras roll inom den 

muslimska traditionen. 

Fazlhashemi inleder kapitlet med att förklara att det existerar två läger när det hur man ser på 

lagar (sharia). Man är antigen för att följa sharia lagar utan att ifrågasätta eller emot viss 

sharia. Fazlhashemi beskriver de olika lägren på följande vis: "För betyder i dessa 

sammanhang att lagar och föreskrifter i islam är eviga sanningar som man försvarar och 

legitimerar med hänvisning till att de härrör från Koranen.".
69

Att vara emot beskrivs på 

följande vis: " [...] att man är emot islams lagar.".
70

Fazlhashemi beskriver vilka aspekter som 

han anser vara gemensamma för många av de som uttrycker sig vara emot viss sharia. En 

anledning att ifrågasätta sharia är att man ser vissa sharialagar som bidragande faktorer för det 

kvinnoförtryck som vissa anser existerar. Fazlhashemi lyfter fram exempel på lagarsom 
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kritiseras på grund av det. Det är bland annat lagar kring de sociala och de politiska 

förhållandena.
71

 

I en senare del av boken nämner han även ett tredje läger där man förhåller sig negativ mot de 

sharia-lagar som kränker kvinnors rättigheter. Skillnaden mellan detta läger och det läger som 

tidigare har nämnts som mot-viss sharia är att man inte skyller på islam som en 

kvinnoförtryckande tradition. Man anser att problematiken kring kvinnors rättigheter har sin 

grund i den patriarkala strukturen. Fazlhashemi förklarar deras förhållningsätt mot det 

patriarkala förtrycket med att det gett manligt tolkningsföreträdande när det kommer till viss 

sharia.
72

 Det har i sin tur lett till att det existerar viss sharia som är felnedtecknad för att gynna 

män. 

Enligt Fazlhashemi blev det under 1800-talet mer tydligt att kvinnor i muslimska länder levde 

i "[...] en mycket undanskymd position.".
73

 Det är en av anledningarna till muslimernas 

tillbakagång enligt Fazlhashemi. Han vill dock nämna att det också fanns kvinnor som hade 

mycket utmärkande roller. De exempel som Fazlhashemi valt att ta upp som utmärkande 

kvinnor är sultanmödrar och konungahustrur vilka hade stort inflytande över makthavarna. 

Han fortsätter dock med att säga "Dessa hörde emellertid snarare till undantagen än regeln."
74

 

Kvinnorna i väst som utbildade sig och var en del av samhället sågs som att de hade en högre 

position, än den undergivna muslimska kvinnorna i de muslimska länderna.
75

Kapitlet 

fortsätter med att vissa av de som försöker föra ihop feminism och islam använder sig av 

heliga texter. De menar att det i bland annat i koranen beskrivs att profeten Muhammed var en 

pionjär när det kom till kvinnors rättigheter för sin tid. Denna uppfattning är baserad på att 

kvinnoförtryck inte är en påföljd av religion utan snarare en konsekvens av det patriarkala 

maktsystemet.
76

 

Inom den feministiska muslimska rörelsen tar man upp att det finns influenser av den bibliska 

traditionen som har blivit inflätat med den muslimska traditionen. Fazlhashemi nämner 

palestinska litteraturprofessorn Edward Said som anser att orientalismen i detta fall kan 

beskrivas som ett förhållningsätt där man sätter den muslimska orienten och den 

västerländska världen mot varandra. 
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Det har lett till att man i väst legitimerar sin överhöghet över orienten. "I denna idétradition 

gestaltas den västerländska civilisationen som rationell, utvecklad, human och 

överlägsen[...]".
77

 Det har lett till att det i väst existerar en illusion om att orienten måste 

anpassa sig till väst-/europeiska värderingar för att de ska uppfattas vara lika utvecklade som i 

de västerländska länderna. Fazlhashemi menar att det finns kritik mot väst och idén att väst 

enbart vill att orienten ska "förbättras" och att målet är att radera orientens olika kulturer, 

religioner och traditioner. Fatima Mernissi är en av de feministiska förkämparna som menar 

på att exempelvis tolkningar av människornas skapelse berättelse har influerats av bibliska 

aspekter. Inom den bibliska traditionen så skapades Adam först och sedan Eva av hans 

revben. Mernissi argumenterar för att det i Koranen inte sägs att den ena är skapad av den 

andra och det är ett könsneutralt ord som används för den första människan Det är först senare 

som det har tolkats som att det är en man.
78

 

Det finns visst motstånd mot vissa av kvinnors rättigheter men Fazlhashemi menar att man 

historiskt kan se att det med tiden har förändrats i de muslimska länderna. Ett exempel på 

detta är enligt Fazlhashemi kvinnors rätt att utbilda sig. När de första flickskolorna öppnade så 

rasade flera högt uppsatta muslimska ledare. De ansåg att det gick mot religionen att kvinnor 

utbildades, men i nuläget skulle få politiska ledare motsäga sig kvinnors rätt till utbildning.
79

 

2.4.2 Sammanfattande analys 

 

I kapitlet Genusjihad nämner Fazlhashemi hur väst haft viss positiv inverkan på de muslimska 

länderna när det kommer till kvinnors utveckling. Ett exempel är kvinnor i väst som deltog i 

offentliga sammanhang sågs som något eftersträvansvärt.  Men Fazlhashemi tar också upp 

den kritik som har riktats mot västs inflytande på kvinnors roll i de muslimska länderna. Likt 

Joy så anser Fazlhashemi att orientalismen har påverkat hur muslimska länder ses som 

underlägsna av västvärlden då de har andra ideal. Fazlhashemi kritiserar att det i väst enbart 

anses vara ett sätt som är rätt att följa. Man tar inte hänsyn till orientens kultur och tradition. 

Det finns enligt Fazlhashemi de som tror att väst vill utrota traditioner, religioner och kulturer 
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i orienten. Fazlhashemi riktar stark kritik mot västvärldens behov att jämföra andra länder och 

kulturer med hur det ser ut i väst. Joy argumenterar för att det sker viss "västifiering" i 

religiösa genusstudier då man jämför andra kulturer med västvärlden som idealet. Det leder 

till att det finns en viss ensidighet i genusstudier som fokuserar på religion enligt Joy. Joys tes 

om utomstående faktorers inverkan och "västifierngen" av muslimska traditioner stärks av 

Svalastog som också anser att de är skadligt att applicera västvärldens ideal utan att ta hänsyn 

till de traditioner som existerar i orienten. Svalastog menar att det har bidragit till att det finns 

två läger när det gäller islam, man är antingen för eller så är man emot. Islam har enligt 

Svalastog fått mycket kritik i västvärlden som hon anser snarare handlar om en okunnighet 

om de rådande kulturerna och deras traditioner.  

Fazlhashemi menar dock att man genom att studera profeten Muhammed och vad som står 

skrivet om hans kvinnosynkan dra slutsatsen att det kvinnoförtryck som existerar i de 

muslimska länderna inte enbart beror på de religiösa förhållandena. Fazlhashemi anser snarare 

att det handlar om de sociala och kulturella förhållandena.
80

 Att kritisera Fazlhashemi utifrån 

Gross tes att man inte ska separera det religiösa och genus fungerar inte då Fazlhashemi 

fortfarande tar hänsyn till det religiösa men också vill peka på att det finns utomstående 

aspekter som man måste ta hänsyn till. Fazlhashemi går snarare in på Crenshaws linje av 

argumenterande då han vill ta upp de kulturella och sociala förhållandena som han anser 

spelar en större roll i att kvinnan blivit underlägsen mannen i de muslimska samhällena. 

Crenshaw argumenterar också för att det är minst lika viktigt att se hur andra aspekter 

påverkar roller i de religiösa samhällena för att man ska kunna skapa en ärlig bild av hur 

kvinnans roll utvecklats.  

Fokus riktas mot hur det patriarkala systemen har influerat islam och att tolkningar som har 

gjorts, speciellt när det kommer till kvinnans roll, har lett till att kvinnan blivit underkastade 

mannen. Fazlhashemi anser att det kan vara en konsekvens av feltolkningar som i sin tur 

gynnat män. Att män påverkat kvinnors diskurs inom den muslimska traditionen är något som 

Fazlhashemi tagit hänsyn till.  
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Kapitel 3 Resultat och analys 

3.1 Diskussion och sammanfattning 
 

När jag formulerade min frågeställning så använde jag intersektionalitetsteorin som en bas att 

utgå från. Detta val gjordes då jag anser att det är en teori som är relevant för den typ av 

undersökning som jag ville utföra. I mina observationer kring litteraturen så har jag fokuserat 

på om olika maktsystem nämnts och om författarna använder sig av det som en faktor när de 

formulerar sig kring kvinnors roller. I Mohammad Fazlhashemis bok Vems islam: De 

kontrastrika muslimerna så antyder Fazlhashemi att kvinnors roll har påverkats inom den 

muslimska traditionen genom orientalismen. När idén om de då progressiva västerländska 

kvinnorna som var utbildade nådde de muslimska kvinnorna under slutet av 1800-talet 

började utbildning av kvinnor diskuteras.
81

Fazlhashemi menar dock att det finns negativ och 

positiv påverkan baserat på vad den västerländska synen på de muslimska länderna lett till. I 

dagens läge kan den västerländska synen leda till fördomar mot de muslimska samhällena 

eftersom att man ser på dessa samhällen, som inte uppfyller de västerländska kraven, som om 

de vore mindre utvecklade än de västerländska samhällena. Det är en negativ konsekvens som 

uppkommit via orientalismen. Orientalismen är även hårt kritiserat av Svalastog som även 

anser att om man inte tar hänsyn till dess effekt på folket och kulturerna så kan man inte få en 

ärlig bild. Svalastog tar i sin text också upp hur dess påverkan kan ha lett till att de länder som 

det berör inte får det erkännande som de förtjänar i väst eftersom att man dömt dem som 

mindre utvecklade än väst. Det finns enligt Svalastog historiska kvarlevor i väst inte anser att 

länder som inte tillhör "väst" är lika utvecklade eller lika väl fungerande. Brooks är den 

författare som enligt mig har minst förståelse för de andra kulturerna. Det yttrar sig bland 

annat genom hennes fokusering på de religiösa kläder som hon i de aktuella länderna tvingas 

bära. "Eftersom att den sortens tillställningar i Iran alltid visas i TV, visste jag att 

presskonferensens organisatörer inte skulle tillåta mig ens i närheten av en mikrofon om 

minsta hårstrå var synligt."
82

 

I Inger Hammars artikel i Kvinnligvetenskaplig föreskrift argumenterar Hammar för att 

kvinnor i det offentliga rummet inte har fått lov att ta plats i de typiskt "manliga" sfärerna. 

Denna uteslutning har enligt Hammar skett genom att man historiskt har översexualiserat 
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kvinnan.
83

 Denna fokusering på sexualitet och då i synnerhet kvinnans är något som nämns  

både i Judith Plaskows och Geraldine Brooks böcker. I Plaskows Standing again at Sinai 

nämns kvinnors sexualitet och vad fokus på kvinnans sexualitet har lett till enligt henne.  

Women have been associated with sexuality in jewish law and legend (Torah), and this association 

has been the chief manifestation of womens Otherness both in the Torah and in the community in 

of Israel.
84

 

Här speglas tydligt hur Plaskow ser till fler aspekter som kan ha påverkat kvinnans roll inom 

det religiösa samhället. Plaskow anser likt Hammar att fokuseringen på kvinnans sexualitet 

har påverkat kvinnans roll inom det öppna samhället. Båda anser att den kvinnliga 

sexualiteten har fått en negativ koppling när det kommer till de mer öppna rummen och att 

kvinnors sexualitet används emot dem. I Plaskows andra bok The coming of Lilith: Essays on 

feminsim, judaism and sexual ethics menar hon på att denna sexualisering har bidragit till den 

kvinnliga stereotypen, att kvinnor ska vara passiva och att de är beroende av män.
85

 Kvinnans 

sexualitet är så pass mycket i fokus enligt Plaskow att texterna i Torah har gett männen 

kontroll över kvinnors sexualitet.
86

 Geraldine Brooks tar upp de aspekter av sexualitet som 

hon anser påverkar kvinnors roll i samhället. Både Plaskow och Hammar anser att man måste 

diskutera kring den könsfixering som existerar och att man genom att inte blunda för att den 

kan bidra till att kvinnans roll i det offentliga skulle accepteras. Brooks skildring av sexualitet 

skiljer sig från Plaskows på en punkt och det är att Brooks anser att inom den muslimska tron 

är det kvinnan och inte mannen som har det större sexuella behovet och mannen är skyldig att 

se till att hans fru inte saknar den delen inom äktenskapet. Plaskow menar att mannen äger det 

sexuella och hur kvinnan ser på det sexuella nämns enligt henne inte i Torah medan Brooks 

menar att kvinnans sexuella behov är skrivet i Koranen och det ingår i en makes uppgifter att 

hålla sin fru nöjd. Mohammad Fazlhashemi fokuserar inte på kvinnans sexualitet och det 

omnämns inte heller i boken om kvinnans sexualitet har påverkat kvinnans roll i det religiösa 

samhället. Sammanfattningsvis visar det på att det finns visst fokus inom den utvalda 

litteraturen och inom den tidigare forskningen på kvinnans sexualitet och att kvinnan blivit 

översexualiserad. 
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Anna Lydia Svalastog anser liknande intersektionalitetsteorin att maktsystemen måste 

kartläggas för att man ska kunna få en ärlig bild på hur kvinnans roll i samhällena ser ut. 

Svalastog menar att om man inte ser till fler faktorer så kan man inte heller värdera vad som 

påverkat att kvinnors roller i olika samhällen ser ut som de gör i dagens läge. Plaskow, 

Hammar och Brooks talar alla om hur det finns en manlig hierarki inom de olika samhällena 

och att de direkt påverkar kvinnors roller. Plaskow tar upp den patriarkala samhällsnormen 

som det rådande maktsystem som har påverkat de judiska kvinnornas roll inom det judiska 

samhället. Det som är övergripande för de fyra böckerna är att de fyra författarna alla lägger 

vikt vid att det är det patriarkala systemet som har lett till kvinnors roll i de olika samhällena 

och inte själva religionen. Det är det patriarkala maktsystemet som i denna uppsats pekats ut 

som det huvudsakliga maktsystemet som påverkat kvinnors roll. Den författare som tar mest 

hänsyn till faktorer som etnicitet och ålder är Brooks. Hon berättar om sina resor och pekar ut 

att det finns olika regler och föreskrifter i olika länder. Brooks tar ofta upp sådant som ålder 

på de kvinnor som hon berättar om och det finns en viss korrelation i hennes gestaltning av de 

olika kvinnorna och hur progressiva de är. Utifrån detta kan man utläsa att det finns ett visst 

tema i hennes gestaltningar och att ju yngre kvinnor är desto mer engagerade är de i 

kvinnofrågor. 

Plaskow är den författare som jag anser inte separerar kvinnan från religionen i sina böcker. I 

båda sina böcker hänvisar hon i de flesta fall till Torah och hur de heliga skrifterna påverkat 

kvinnans roll. Hon använder sig av Torah och argumenterar utifrån de lagar som stöttas av de 

heliga skrifterna. Plaskow anser att det är det existerande patriarkala maktsystemet som 

påverkat bland annat Torah, speciellt när det kommer till lagar som ger männen rätt att 

förtycka kvinnorna. Plaskow skriver dock också att det inte är självklart att kritisera Torah då 

det är Guds ord. Hon är den författare som fokuserar mer på de svårigheter som existerar och 

som bidragit till att kvinnors roller och position i samhället inte utvecklats. Brooks kritiserar 

tillägg i Koranen men jag anser inte att hon visar någon förståelse till varför det kan vara 

problematiskt att kritisera Koranen för en troende muslim. Fazlhashemi refererar inte till 

specifika delar ur koranen men han tar upp hur vissa aspekter av kvinnors positioner inom den 

muslimska kulturen kan ha påverkats av vissa delar ur koranen.  

Jag anser att man kan utläsa ett tema i Brooks bok och sätt att skriva som förhåller sig mer 

negativt och fokuserar mer på skillnader mellan hennes egen kultur och den hon stöter på. Om 

man jämför Plaskows sätt att argumentera utifrån Torah så förfaller Brooks argumentationer 
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mindre utförliga. Jag anser att det inte finns en förståelse för den islamska tron. Brooks 

använder sig oftast av delar av Koranen när hon vill påpeka en skillnad från hennes egen 

kultur. Koranen ges en viss ensidighet i hennes gestaltning av hur Koranen kan användas. Om 

man ser till Joys kritik av feministiska teologiska studier så kan man i Brooks böcker 

definitivt se ett spår av orientalism. Ett exempel på en viss nonchalans och saknad av respekt 

är hur hon beskriver att profeten Muhammed har anpassat Koranen efter sina egna behov.
87

 

Det tolkas av mig som att Brooks har en fördomsfull inställning till islam. Om man ser till 

intersektionalitetsteorin så kan man kritisera delar av Geraldine Brooks gestaltning av 

kvinnors roll inom den muslimska traditionen som ensidig då hon inte tar upp utomstående 

aspekter och har en tydlig västerländsk syn på det hon beskriver. Brooks gestaltning uppfattas 

enligt mig som om den inte tar hänsyn till den tvärkulturella påverkan som existerar inom de 

olika länderna. Gross argumenterar för att man ska se de tvärkulturella förhållandena som en 

viktig del av sina studier då det annars kan leda till en viss ensidighet.
88

 

 

3.2 Resultat 

 

Denna studies syfte har varit att kartlägga och få en bild av hur kvinnans roll inom den 

utvalda litteraturen framställs. Sammantaget så finns det en gemensam bild av att kvinnors 

roll inom de olika religionerna och kulturerna är förtryckt och som påverkats negativt av de 

patriarkala maktstrukturerna som de tre författarna anser existerar. Det patriarkala 

maktsystemet har påverkat det religiösa genom att på olika sätt göra kvinnans roll mindre 

betydelsefull än mannens. En av frågorna i min frågeställning var att se om författarna ansåg 

att män har påverkat kvinnors roll i samhället och om denna påverkan varit negativ eller 

positiv. Studien visar att de alla tre anser att män påverkat kvinnors diskurs. Detta visas bland 

annat genom att författarna nämner det patriarkala maktsystemet och att de anser att det 

påverkat utformningen kvinnans roll i de olika traditionerna.  

Den andra frågan i min frågeställning var vilka aspekter som författarna anser har påverkat 

kvinnans roll. En av de aspekter som speciellt Plaskow och Brooks anser har påverkat 

kvinnans roll är sexualitet. Kvinnans sexualitet, och männens behov av att kontrollera den, 
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framställs som en av de aspekter som har stor betydelse för kvinnans underlägsna position 

inom de olika samfunden. I Plaskows böcker finner man två avsnitt som enbart behandlar hur 

kvinnans sexualitet har påverkat hennes roll och att det även har påverkat Torah och aggada. 

Sexualitet och då specifikt kvinnors kan utläsas som ett tema i båda texterna. Plaskow och 

Brooks fokuserar på att förklara hur den rådande kvinnosynen påverkar kvinnors vardag. 

Båda anser att det är i det vardagliga livet som man tydligast kan se hur den religiöst 

påtvingade undergivna kvinnorollen påverkat kvinnor. Plaskow nämner i sin bok The coming 

of Lilith: Essays on feminism, judaism and sexual ethics hur den undergivna kvinnorollen har 

lett till att vissa karaktärsdrag associeras med kvinnor som att de är av beroende och icke 

dominant natur. Den tredje frågan i frågeställningen var om man kan se om författarna 

sammanfört religion och genus. Studien har visat att författarna sammanfört genus och 

religion. Man kan tydigast se det i Plaskows bok, resultatet var förväntat då hon är den enda 

som skriver utifrån ett feministiskt teologiskt perspektiv. Men om man ser till Gross kritik 

mot studier som gjorts från en feministisk teologisk utgångspunkt, då Gross anser att de ofta 

skiljer genus från religion så är det ändå ett intressant resultat. Man kan tydligt se hur religion 

och genus kopplas samman i Brooks och Plaskows böcker. Bland annat då Både Brooks och 

Plaskow lägger fokus på är hur de heliga skrifterna har påverkat kvinnan, bland annat då Gud 

getts ett manligt pronomen. Både Plaskow och Brooks hänvisar till heliga skrifter inom de 

olika religionerna då de båda anser att det har påverkat kvinnans roll. En skillnad mellan de 

två författarna är i vilken grad de använder sig av heliga skrifter. Plaskow använder sig till 

stor del av heliga skrifter och riktar mesta av sin kritik kring hur kvinnans roll utvecklats till 

hur den gestaltas inom Torah. Plaskow nämner också, vilket Brooks inte gör, när det kommer 

till Koranen, problematiken kring att kritisera Torah. Plaskow menar att eftersom att Torah är 

Guds ord så blir det jämbördigt enligt vissa att kritisera Gud om man kritiserar Torah. Att det 

är problematiskt att kritisera Torah har enligt Plaskow missgynnat kvinnas utveckling och 

legitimering inom det judiska samhället. Den tidigare forskningen hänvisar till att kvinnans 

roll påverkats av översexualiseringen av kvinnan och att det skett utifrån ett manligt 

perspektiv. Det korrelerar med denna studies resultat att kvinnan och lagar som är relaterade 

till kvinnor klart påverkats av sexualisering utifrån ett patriarkaltmaktsystem. Fazlhashemi 

anser att orientalismen har påverkat kvinnans utveckling till viss del inom den muslimska 

traditionen. Det finns enligt Fazlhashemi viss positiv påverkan men också negativ. Det 

positiva som kom med väst var att kvinnorna i Europa fick mer frihet runt 1800-talet och det 

sågs som ett ideal att kvinnan skulle vara med i offentliga tillställningar. Orientalismen ska 
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dock ses genom kritiska ögon då väst inte vill acceptera någon annan väg än deras egna vilket 

kan bidra till att andra traditioner kritiseras bara för att de skiljer sig från väst.  

Den övergripande frågeställningen jag försökt att besvara var hur de olika författarna 

presenterade kvinnans roll i det religiösa samhället? De tre författarna har alla samma 

uppfattning och det är att kvinnan står under mannen i de båda religiösa samhällena. Judith 

Plaskow som var huvudfokus för studien presenterade en bild av den judiska kvinnan som 

underlägsen. Plaskow menar dock att kvinnors roll som underlägsen håller på att förändras. 

Kvinnornas plats i det judiska samhället håller på att komma ikapp förhållandena utanför det 

religiösa samfundet vilket hon ser som en positiv utveckling. Studien har visat på att 

författarna till viss del nämnt liknande aspekter som de anser lett till kvinnans mer 

tillbakadragna roll. Det finns vissa aspekter som de olika författarna tar upp som de andra inte 

nämner som kan ha påverkat kvinnas utveckling i de olika religiösa samhällena. Exempelvis 

tar inte Brooks eller Plaskow upp hur väst kan ha påverkat utvecklingen av kvinnors roll, 

vilket (som tidigare nämnt) Fazlhashemi gör i sin bok. Det är intressant utifrån Joys kritik av 

studier som analyserar kvinnor i kombination till religion, då hon anser att det är viktigt att ta 

hänsyn till västifiering. Denna studie har haft för syfte att få en inblick i de olika författarnas 

litteratur och hur de ser kvinnans roll i de olika religiösa samfunden. Det har varit intressant 

att få en djupare inblick i de olika traditionerna men det har också varit stärkande att se hur 

kvinnor i de olika traditionerna kämpar för att bli jämlikar. Det är en kamp men en dag 

kommer man titta tillbaka och se hur olika kvinnor och män gav allt för att uppnå total 

jämlikhet.   
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