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1. Introduktion

Efter kristendomen är islam idag den största religionen i Europa,1 med omkring 
44 miljoner anhängare.2 Dessutom är islam den snabbast växande religionen i 
Europa.3 Den främsta anledningen till tillväxten av den muslimska befolkningen i 
västvärlden det senaste decenniet har varit immigration.4 Detta har, helt naturligt, 
lett till vissa kulturkrockar och även pågående integrationsproblem.

Exemplen från medias nyhetssändningar är många: muslimska moralpoliser och 
parallella rättssystem i förorterna till svenska storstäder, rättegångar och utvis-
ningar av ansvariga på islamiska skolor för ekonomisk brottslighet samt brott mot 
rikets säkerhet, de återkommande våldsdåden mot personer som ansetts häda 
 islam eller Muhammed, och på det internationella planet den tragiska situationen 
i Afghanistan sedan talibanerna tagit makten och infört islamistisk diktatur. Listan 
kan göras längre.

Orsaken till integrationsproblemen beror till stor del på att en stor andel av mus-
limerna som immigrerar till västvärlden har andra referensramar än infödda väs-
terlänningar. Med ”referensramar” menas de värderingar och synsätt alla männi-
skor har och med vilket de tolkar företeelser i sin omgivning. Dessa referensramar 
har formats av vår uppväxt, allt vi sett, hört, läst och upplevt. Det är inte ovanligt 
att människors referensramar kan krocka; ingen lämnar de värderingar som ti-
digare präglat ens liv bara för att man går över en landsgräns. Den stora frågan 
är i vilken mån som mycket olika värderingar kan samexistera i ett och samma 
samhälle.

Hur kan då en lyckad integration äga rum mellan människor som i många avseen-
den ser mycket annorlunda på världen? Vissa menar att det måste börja med att 
vi respekterar varandra och visar förståelse för våra olika uppfattningar. Därefter 
bör vi, som ett samhälle, sträva efter att hjälpa de muslimer som immigrerat att 
lära sig språket och få arbete. En lyckad integration måste alltså bygga på ömsesi-
dig respekt och en gemensam strävan att bidra till varandras välbefinnande, trots 
de olikheter som kan finnas.

Det finns dock en växande skara européer som blivit skeptiska mot ovanståen-
de integrationsfilosofi.5 De menar att en lyckad integration aldrig kan ske förrän 
muslimer distanserar sig från sådana värderingar som i stor mån härstammar 
från muslimernas religiösa synsätt och som inte är förenliga med västerländska 
värderingar. Denna grupp européer förespråkar alltså, till viss mån, assimilering 
snarare än integration. Anledningen varför en viss assimilation måste äga rum, 
menar dessa, är för att muslimer har värderingar och praxis som omöjliggör en 
lyckad integration. Här följer några exempel på statistik på värderingar och praxis 

1 Conrad Hackett, 5 facts about the Muslim population in Europe (Pew Research center, 2017), 
www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/

2 How many Muslims are there in the world? (WorldAtlas, 2017), https://www.worldatlas.com/articles/
how-many-muslims-in-the-world.html

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Michael Lipka, Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world (Pew Research Center, 

2017), https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-
s-and-around-the-world/
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bland muslimer och som flera i västvärlden menar måste först elimineras innan 
en verklig integration kan ske: 
• Enligt Pew Research Center vill omkring 70 procent av muslimer i världen ha 

sharialagar6 och ungefär 76 procent av muslimer från Sydasien vill ha döds-
straff för apostasi – att lämna islam och övergå till annan religion.7

• Enligt en undersökning gjord av ”Journal of Ethnic and Migration Studies”, år 
2014, visar att omkring 65 procent av muslimer i västvärlden föredrar sharia 
framför lagarna i landet de befinner sig och ungefär 60 procent vill återvända 
till Islams rötter.8

• 450 av 452 självmordsbombningar under ett år utfördes av muslimer.9

• 96 procent av alla hedersmord i Europa utförs av muslimer.10

• I Storbritannien ansåg 78 procent av muslimerna i spåren efter Muhammed-
karikatyrerna att de ansvariga för dessa skulle bestraffas och 68 procent 
ansåg att människor som förolämpar islam borde arresteras.11 På senare år 
menar 39 procent av brittiska muslimer att fruar alltid ska lyda sin make, 44 
procent anser att judarna har för stor makt i affärsvärlden, och 24 procent 
sympatiserar med dem som initierar organiserat våld för att försvara religio-
nen.12

• I Sverige föredrar 52 procent av alla muslimer sharialagar framför svenska 
lagar.13 Enligt Säpo har omkring 300 svenskar anslutit sig till ISIS och drygt 
hälften har återvänt.14

• I Frankrike vill 57 procent av muslimer ha sharialagar.15

• En undersökning från 2014 gjord bland 300 unga muslimer med turkisk 
härkomst i Nederländerna visade att 80 procent inte såg något fel med heligt 
krig (jihad) mot icke-troende.16 Oussama Cherribi, medlem i holländska par-
lamentet, intervjuade tolv av Amsterdams femton imamer om deras syn på 
skilsmässa och kom fram till att elva av dessa höll fast vid en shariasyn som 
ger kvinnor näst till ingen rättighet i fråga om skilsmässa.17

6 The World´s Muslims, Religion, Politics and Society (Pew Research Center 2013), pewforum.org/wp-
content/uploads/sites/7/2013/04/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf.

7 Ibid.
8 Ruud Koopmans, “Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups: A Comparison of 

Muslims and Christians in Western Europe” Journal of Ethnic and Migration Studies (Vol 41, No1, 
2015), 13.

9 Avi Issacharoff “450 of 452 suicide attacks in 2015 were by Muslim extremists, study shows”, The 
Times of Israel, 8/1 2016, www.timesofisrael.com/450-of-452-suicide-attacks-in-2015-were-by-
muslim-extremists-study-shows/.

10 Phyllis Chesler, “Worldwide trends in honor killings” Middle East Quarterly (Spring 2010), www.
meforum.org/2646/worldwide-trends-in-honor-killings

11 Bootie Cosgrove-Mather, “Many British Muslims Put Islam First” National Review Online 14/8 2006, 
 www.cbsnews.com/news/many-british-muslims-put-islam-first/

12 Clive D. Field, ”Counting Religion in Britain” (No 7, 2016), http://www.brin.ac.uk/counting-religion-in-
britain-april-2016/.

13 Ivar Arpi, ”Radikal islam drabbar alla” Svenska Dagbladet 16/11 2015, https://www.svd.se/radikal-
islamism-drabbar-alla.

14 “Så många IS-återvändare känner kommunerna till” SVT 24/2 2019, https://www.svt.se/nyheter/
inrikes/sa-dalig-koll-har-kommunerna-pa-is-atervandarna

15 Ilya Tsukanov, “Over Half of Young French Muslims Prefer Sharia to French Republic Laws, Poll Finds” 
Sputnik International, 11/6 2020, sputniknews.com/europe/202011061081059347-over-half-of-
young-french-muslims-prefer-sharia-to-french-republic-laws-poll-finds/

16 “Young Dutch Turks’ radical views worry MPs, call for more research” DutchNews, 12/11 2014, 
www.dutchnews.nl/news/2014/11/young-dutch-turks-radical-views-worry-mps-call-for-more-
research/

17 Oussama Cherribi, “Imams and Issues: The Politics of Islam in European Public Space”, föreläsning vid 
American Political Science Association, San Francisco, California, 30/8 – 2/9, 2001.
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Härstammar dessa värderingar från själva religionen islam? Måste en muslim hål-
la fast vid ovanstående ståndpunkter om vederbörande vill vara trogen en bok-
stavlig tolkning av islam? Om ja, betyder detta att en kraftig förändring i grundsyn 
måste äga rum för att muslimer ska kunna integreras i västvärlden? Hur kan en 
lyckad integration äga rum när sådana här åsikter finns inom muslimsk gemen-
skap?

Ovanstående problematik behöver analyseras för att samhället ska få en ökad in-
sikt i hur islamiska värderingar påverkar muslimers möjligheter att integreras i 
Europa. Genom att granska värderingarna i islams heliga texter är vår förhopp-
ning att medverka till en ökad förståelse av hur vi tillsammans bäst kan hantera 
de samhällsutmaningar som kan konstateras exempelvis i ovan anförda statistik.

1.1 Syfte och frågeställning
Den muslimska invandringen till Europa har fört med sig värderingar som kan 
uppfattas som oförenliga med det västerländska samhället. Denna rapport har 
som syfte att undersöka vilken roll islam spelar i svårigheten att integrera musli-
mer i det västerländska samhället. För att uppnå målet med denna undersökning 
granskas följande överordnade fråga:

På vilka sätt kan en bokstavstrogen tolkning av islams heliga skrifter vara en utma-
ning för integration och mänskliga rättigheter i Sverige och Europa?
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2. Bakgrund: Islam, muslimska värderingar 
och islam i väst

2.1 Islam – grundläggande fakta
Islam är världens näst största religion och den överlägset snabbast växande religi-
onen.18 Anhängarna kallas ”muslimer”. Idag finns det cirka 1,8 miljarder muslimer 
i världen, varav ungefär 44 miljoner bor i Europa.19 

De två största grupperna är sunni-muslimer och shia-muslimer. Sunnimuslimerna 
utgör omkring 85 procent av alla muslimer medan shiamuslimerna utgör runt 15 
procent.20 Inom dessa två grupper finns också mindre sekter. 

Det som förenar alla sunnimuslimer är sex trosartiklar: 
1) Monoteism (Tawheed): Det finns endast en Gud, som muslimer kallar ”Allah” 

(arabiska för ”guden”), och det finns ingen pluralitet hos Allah. Endast Allah 
är värd människors tillbedjan och endast han avgör människors eviga öden. 
Att tro på någon eller något på samma nivå som Allah är att begå den oför-
låtliga synden inom islam, kallad shirk (Sura 4:116). Allah beskrivs i hans 99 
namn som reflekterar hans olika attribut, så som ”den rättvise”, ”domaren”, 
”skaparen” och så vidare.

2) Änglar: Enligt islam finns det en andlig värld som existerar parallellt med den 
fysiska världen och som är osynlig för oss i den fysiska världen. Den andliga 
världen består av änglar (som är skapade av ljus) och dijnner (som är skapa-
de av eld). Änglar har ingen fri vilja utan utför endast Allahs vilja (Sura 66:6). 
Dijnner har däremot en fri vilja och en del av dem har använt sin fria vilja för 
att göra uppror mot Allah. De kallas ”demoner” och kan påverka människor 
negativt. Muslimer tror att satan (shaytan) är en dijnn.

3) Profeter: Muslimer uppmanas i sin heliga bok Koranen att tro på alla Allahs 
profeter och inte göra någon skillnad mellan dem (Sura 2:136). De fem störs-
ta profeterna, kallade ulul-azm, är Noah, Abraham, Moses, Jesus och Muham-
med. Den sistnämnde anser muslimerna vara den främste profeten. Genom 
honom tillkom Allahs slutgiltiga uppenbarelse till hela mänskligheten – Kor-
anen. Muslimer tror att Muhammed mellan år 610 och 632 genom ängeln 
Gabriel fick Koranen uppenbarad för sig. I Koranen beskrivs dessutom Mu-
hammed som mänsklighetens förebild (Sura 33:21) och att lyda Muhammed 
likställs med att lyda Allah (Sura 4:80). För att kunna efterlikna Muhammed 
och lyda honom tror muslimer också på hadither – korta berättelser om vad 
Muhammed gjorde och lärde – utöver Koranen.

4) Allahs böcker: Muslimer tror att Allah genom historien har uppenbarat olika 
böcker. Allah gav kung David Psalmerna, till Moses gav han Toran, Jesus fick 
Evangeliet/Injil och Muhammed fick Koranen. I Koranen står det att muslimer 
ska tro på alla Allahs böcker (Sura 4:136), men eftersom de bibliska böckerna 

18 The Fastest Growing Religions in the World (WorldAtlas, 2019) www.worldatlas.com/articles/the-
fastest-growing-religions-in-the-world.html

19 Enligt ibid. samt Huda, The World’s Muslim Population: Statistics and key facts, (Learn Religions, 2018) 
www.learnreligions.com/worlds-muslim-population-2004480

20 Sarah Pruitt, Islam’s Sunni-Shia Divide, Explained (History.com, 2019) www.history.com/news/sunni-
shia-divide-islam-muslim
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i många avseende motsäger Koranen menar den överväldigande majoriteten 
av muslimer idag att alla böcker som uppenbarades innan Koranen har fått 
sitt innehåll förvanskat.

5) Domens dag:  En stor del av Koranen ägnas åt att varna människor för det
eviga straffet som väntar dem som inte är lydiga Allah. Den berättar också om
den eviga belöning som väntar de som tror och gör Allahs vilja. Paradiset be-
skrivs som en vacker trädgård fylld med bland annat rikedomar (Sura 43:70-
73; 55:70-71; 56:15; 76:21), frukter (Sura 37:40-43; 44:55; 76:13-14) samt
unga vackra flickor som är jungfrur (kallad houris, se Sura 37:48-49; 44:54;
52:20; 56:35-38; 78:31-33). Helvetet beskrivs som en plats där människor
torteras i eld (Sura 47:15; 44:43–46; 38:57-58; 18:29; 14:16-17; 88:5) i all
evighet (Sura 35:36; 2:161-62; 5:37).

6) Predestination: För en sunnimuslim sker inget i världen utan att Allah har
godtagit det. Shiamuslimer håller med alla ovannämnda fem artiklar men de
tror inte på predestination. De menar att Allah är allvetande men har inte för-
utbestämt vad som ska ske.

Det som förenar shiamuslimer är fem trosartiklar:
1) Monoteism: se ovan.
2) Gudomlig rättvisa: Shiamuslimer menar att Gud alltid är rättvis och detta är

anledningen till att de inte accepterar predestination.
3) Profeter: Shiamuslimer tror också på de heliga böckerna (exempelvis evange-

liet och Koranen).
4) Imamer: Shiamuslimer tror att ett visst antal gudomligt inspirerade män ut-

vecklade religionen efter profetens död. Dessa män kallas ”imamer” och bör
inte förknippas med de sunnimuslimska lärarna som ansvarar för moskéer
(och som också kallas imamer). Antalet imamer varierar bland olika shiasek-
ter, men den största shiasekten är tolvimam-sekten som tror på tolv imamer.

5) Domens dag.

Det finns fem religiösa handlingar som alla muslimer, oavsett sunni eller shia, 
måste utföra. Dessa kallas för ”islams fem grundpelare” och är:
1) Trosbekännelsen: En muslim måste bekänna, med ett uppriktigt hjärta, att

det inte finns någon gud utom Allah och Muhammed är hans profet.
2) Bönen: Muslimer ska be fem böner varje dag. (Shiamuslimer ber dessa fem

vid tre tillfällen medan sunnimuslimer ber dem vid fem olika tillfällen.)
3) Allmosan: Cirka 2,5 procent av muslimens förmögenhet ska ges till muslimsk

välgörenhet.
4) Fastan: En gång per år, under månaden Ramadan, ska muslimer avstå från

både mat och dryck medan solen är uppe.
5) Pilgrimsfärden: Muslimer ska försöka besöka den heliga staden Mecka minst

en gång under sin livstid.

Dessa gärningar är de fem grundläggande pelarna som alla muslimer måste ut-
föra. Utöver dessa fem finns det en rad andra gärningar som de måste utföra och 
som ibland skiljer sig mellan olika muslimska sekter. Information om dessa övriga 
gärningar finns i sharialagarna.
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2 2 Sharialagar
Ordet ”islam” betyder ”underkastelse” och refererar till underkastelse till Allahs 
vilja. En from muslim är alltså någon som underkastar sig Allahs vilja i både tro 
och gärning. Med andra ord, muslimer bör tro på allt som står i Koranen och allt 
som Muhammed har sagt i haditherna om religiösa ting samt utföra alla bud i Kor-
anen och som Muhammed har gett. För att sann underkastelse ska äga rum måste 
människan även mentalt underkasta sig dessa bud. (Sura 4:65).

För den fromme muslimen är därmed hela livet, allt från mat, till kläder och ritu-
aler, styrt av islam som den är beskriven i Koranen och utövad av Muhammed. Vi-
dare vill en from muslim se islam implementeras inte bara i den personliga sfären, 
utan också i hela samhället. Islam är nämligen en socio-politisk religion som är 
tänkt att influera alla aspekter av livet så att både människors privatliv och sam-
hället de lever i ska vara underkastade Allahs vilja.

De lagar som beskriver vad underkastelse till Allahs vilja innebär kallas Sharia. 
Ordet sharia betyder ”vägen till vatten” och beskriver den rätta vägen för mänsk-
ligheten. Alla troende muslimer strävar efter att implementera sharia i sina liv och 
i samhället.

Ett exempel på bokstavstrogna muslimers längtan efter att se sharia implemen-
teras i samhället kan ses i en undersökning gjord år 2011 av Pew Research i det 
största arabmuslimska landet – Egypten. Enligt denna undersökning ville 87 pro-
cent av muslimer i Egypten ha sharialagar och 88 procent ville ha dödsstraff för 
apostasi.21 2012 antog Egyptens nyvalda parlament en ny konstitution. I andra 
artikeln anges att källan till Egyptens lagar ska vara ”sharias principer”. Att kon-
stitutionen inte rent av skrev att Egypten ska implementera sharialagar ledde till 
stora protester bland bokstavstrogna muslimer och med det en ökad 
popularitet för organisationen Muslimska Brödraskapet.

De flesta länder med muslimsk majoritet tillämpar inte sharialagarna fullt ut. Dä-
remot är oftast familjelagarna (som äktenskap, skilsmässa, arvsrätt mm) baserade 
på sharia.  Endast ett fåtal länder har fullt ut antagit sharialagarna: Afghanistan, 
Brunei, Qatar och Saudiarabien.22 Iran – världens enda teokrati – har en blandning 
mellan sharialagar och moderna lagar i sitt rättssystem.

Vilka lagar omfattas då av sharia och var finner man dem? Hur ska de implemen-
teras? Dessa frågor är inte enkla att besvara eftersom det finns olika muslimska 
grupper och lagskolor (Mahdab) som har något olika syn på sharia och hur sharia 
ska implementeras.

I grunden var det personer som var lärda i islamisk juridik (fiqh) som utformade 
sharialagarna. De utgick från fyra källor när de formulerade sharialagarna:
1) Koranen.
2) Sunnan, som framförallt finns i haditherna, och som innehåller vad Muham-

medgjorde och sade i givna situationer Exempelvis säger inte Koranen att
kvinnor som begått äktenskapsbrott ska stenas eller att homosexuella ska

21 The World´s Muslims, Religion, Politics and Society (Pew Research Center 2013).
22 The Islam Book (Big Ideas), DK Publishing. First American Edition, 2020. Kindle Edition, plats 5371 av 

7262 .
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kastas ner från byggnader, men Muhammed sade detta och därmed ingår det 
i sharia.

3) Qiyas, när man kommer fram till en lag utifrån analogiskt resonemang. Ex-
empelvis säger varken Koranen eller haditherna något om användandet av
droger eftersom droger inte existerade under Muhammeds tid. Muslimska
lärda använder sig då av qiyas och resonerar att effekten av droger liknar
alkoholens effekter, och eftersom profeten förbjöd alkohol bör också droger
förbjudas.

4) Ijma, som är den samstämmiga uppfattningen bland muslimska lärda. Exem-
pelvis har muslimska lärda kommit fram till vad muslimer ska göra under sin
pilgrimsfärd i Mecka. Ett kontroversiellt exempel på ijma bland sunnimus-
limer är att Abu Bakr var Muhammeds efterträdare. Shiamuslimer förnekar
detta och menar att Ali ibn Abu Talib borde betraktas som Muhammeds efter-
trädare. Denna oenighet ledde till splittringen mellan sunni och shia.

Det är tydligt att dessa källor kräver tolkningar och att dessa tolkningar kan leda 
till olika slutsatser. Exempelvis är inte alla muslimer överens om vilka som ingår i 
gruppen ”muslimska lärda” i frågan om ijma. Refererar detta endast till framståen-
de muslimer som levde nära Muhammeds tid (sahaba) eller kan muslimska lärda 
idag komma fram till ett beslut och kalla det för sharia?

Dessa olika tolkningar och sätt att behandla  källorna har inom sunni-islam lett 
till uppkomsten av fyra skolor (mahdab), också kallad för de fyra imamerna. De 
fyra skolorna är Hanafi, Malik, Shafi och Hanbal. Majoriteten av sunnimuslimerna 
bekänner sig till en av dessa fyra skolor. 

De fyra skolorna inom sunni-islam ska dock inte betraktas som konkurrerande 
eftersom skillnaderna dem emellan oftast är få och obetydliga. Det som enar samt-
liga skolor, samt också andra muslimska grupper som inte bekänner sig till någon 
av skolorna, är följande fem kategorier:

1) Wajib: Obligatoriska handlingar. Alla skolor håller med om att islams fem pe-
lare ska ingå i denna kategori. Islams fem pelare är bönen, fastan, pilgrimsre-
san, allmosan och trosbekännelsen.

2) Mandub: Handlingar som ger belöning hos Allah men som inte är obligatoris-
ka, exempelvis att ge mer än 2,5 procent av sin inkomst till islamisk välgören-
het.

3) Halal (Mubah): Tillåtna handlingar.
4) Makruh: Handlingar som bör undvikas även om de inte klassas som synd, ex-

empelvis att röka.
5) Haram: Förbjudna handlingar, som att äta griskött.

Som tidigare nämnts är det en pågående diskussion bland muslimska lärda (kal-
lade ulama) hur olika detaljer i sharialagarna ska tolkas och tillämpas. Exempelvis 
anser vissa ulama att det är wajib att kvinnor ska ha heltäckande burka så att inget 
av deras ansikte syns medan andra muslimska lärda menar att burka endast är 
mandub. Ännu ett exempel är att frågan om huruvida män måste ha skägg och hur 
deras skägg ska se ut.
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2.3 Exempel på Sharia: Kairodeklarationen
År 1990 antog 45 medlemsstater i Islamiska Konferensorganisationen (ett sam-
arbetsorgan för muslimska stater) Kairodeklarationen, ett dokument vars syfte är 
att ge medlemsstaterna vägledning i fråga om mänskliga rättigheter. Deklaratio-
nen har Koranen och sharia som enda och bindande fundament och av den anled-
ningen ger deklarationen en inblick i hur sharia uppfattas av moderna muslimska 
stater. 

Kairodeklarationen är inte rättsligt bindande för medlemsländerna utan har 
”symboliskt värde och politisk betydelse vad gäller mänskliga rättigheter under 
islam”.23 Den hänvisar inte till exempelvis FN:s förklaring om de mänskliga rättig-
heterna, utan kan ses som ett islamiskt svar på FN-förklaringen. 24

Här följer några exempel ur konventionen:

Artikel 1(a): ”Alla människor utgör en familj vars medlemmar är sammanbundna 
då de är underordnade Allah och har sitt ursprung i Allah. Alla människor är lika 
vad gäller grundläggande mänsklig värdighet ... Den sanna religionen är garantin 
för att öka denna värdighet på vägen till mänsklig integritet ”.

Artikel 6: ”(a) Kvinnan är jämställd mannen vad gäller mänsklig värdighet och 
har sina egna rättigheter att åtnjuta såväl som skyldigheter att utföra, och är en 
egen juridisk person och har rätt till ekonomiskt oberoende, samt rätten till sitt 
familjenamn och härstamning. (b) Mannen ansvarar för familjens försörjning och 
välmående ”.

Artikel 22(a): ”Alla ska ha rätt att fritt uttrycka sin åsikt såvida den inte strider mot 
sharialagarnas principer”.

Artikel 24: ”Alla rättigheter och friheter som föreskrivs i denna deklaration är un-
derställda de islamiska sharialagarna”.

Artikel 25:”De islamiska sharialagarna är den enda referenskällan för förklaring 
eller förtydligande av någon av artiklarna i denna deklaration”.

Kairodeklarationen uttrycker alltså sammanfattningsvis att islam förespråkar te-
okrati, religionsmonopol, begränsad yttrandefrihet och ojämlikhet mellan män 
och kvinnor i både den privata och den offentliga sfären. Dokumentet illustrerar 
den skarpa motsättningen mellan muslimska värderingar och västerländska de-
mokratiska grundprinciper.

2.4 Salafism
En växande muslimsk skara är salafisterna (namnet kommer från salaf, ett ord 
som syftar på de tre första generationerna av muslimer). Salafisterna är skeptis-
ka till de fyra skolorna och menar att de har infört regler och tänkesätt som inte 
återfinns i Koranen eller sunnan. Salafisterna förespråkar därmed avskaffande 
av dessa fyra skolor och menar att de ska ersättas med en bokstavstolkning av 
Koranen och sunnan. De är med andra ord fundamentalister som längtar efter 

23 Europarådet, resolution 2253 (2019), punkt. 4.
24 Den hänvisar inte heller till den europeiska människorättskonventionen 1950.
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en reformation där muslimer går tillbaka till ursprungsformen av islam och 
får all sin sharia direkt från Koranen och sunnan. Radikala rörelser som Al-
Qaeda, ISIS, Muslimska Brödraskapet och al-Shabab är exempel på grupper som 
omfattar salafistiska idéer.

Det finns framför allt tre skäl till uppkomsten av salafismen. För det första har 
rörelsen propagerats och spridits av muslimska lärda från Saudiarabien. Många 
muslimer anser att dessa muslimska teologers ord väger tyngre än andra efter-
som de är ”rättrogna”, är mycket strikta samt lever i profetens land och har ansvar 
för de heliga platserna. 

För det andra omfattar salafismen en enkel förståelse av religionen som ser förbi 
alla komplexa diskussioner muslimska teologer har ägnat sig åt genom historien. 
Idag kan salafistiskt undervisade muslimer själva studera Koranen tillsammans 
med tidiga kommentarer (tafsir) och hadither online. Sådana undersökningar 
brukar ofta gynna salafistperspektivet.

Den tredje och främsta anledningen till salafismens tillväxt är den frustration 
många muslimer känner inför liberaliseringen av islam. En stor andel av muslimer 
i Europa utför inte de dagliga bönerna, kvinnorna bär inte slöja och längtan efter 
att leva i enlighet med Koranens och Muhammeds bud är obefintlig. Många anser 
att religionen blir vanhedrad av dessa liberala muslimer. Dessa konservativa mus-
limers kärlek till religionen blandas med denna frustration och detta ger upphov 
till radikalisering.

Enligt salafisterna är det alltså inte tillåtet att utöva islam som man själv önskar. 
Det finns en endast ett korrekt sätt att vara muslim på och det sättet exemplifiera-
des av Muhammed och Muhammeds efterföljare (de tre första generationerna av 
muslimer). Alla moderna former av islam betraktas som en urvattning av religi-
onen och en skymf mot islams grundtanke, det vill säga ovillkorlig underkastelse 
till Allahs vilja.

Salafisterna kallar därför alla muslimer att börja ta sin tro på största allvar – att 
omfamna bokstavstolkningar av Koranen och haditherna samt låta de första tre 
generationerna av muslimer vara en förebild på hur islam egentligen bör vara. 
Eftersom de tar islam på så stort allvar ägnar salafisterna mycket tid och resur-
ser att kalla muslimer och icke-muslimer till sin version av religionen (en praxis 
som kallas dawah). Exempelvis, wahabisterna (muslimer som tillhör salafi-grup-
pen Wahabism, den dominerande formen av islam i Saudiarabien) har spenderat 
miljardtals dollar på att bygga skolor, moskéer och andra institutioner i andra län-
der för att propagera för salafismen. Muslimska Brödraskapet som delar samma 
grundvärderingar som salafisterna har ägnat mycket tid och resurser att via so-
ciala medier nå ut till yngre muslimer och övertyga dem att bli anhängare av den 
rena formen av islam.

2.5 Muslimer i möte med västvärlden 
Salafismens tillväxt är också kopplad till den kulturkrock många muslimer upp-
lever när de immigrerar till västvärlden. En stor andel muslimer kommer från 
länder där västerländskt leverne i många avseenden anses som något skamligt, i 
synnerhet sättet på vilket kvinnor klär sig och uppför sig.
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Många har dock lärt sig uppskatta västerländska värderingar och anpassat sig ef-
ter dem. För salafisterna innebär detta en kompromiss som likställs med apostasi 
(avfällighet). Koranen säger att muslimer bör utgöra en enda nation/gemenskap 
(ummah; se Sura 23:52) och att denna ummah är i Allahs ögon den bästa bland 
alla folk (Sura 3:110). Att då avvika från islamiska värderingar till förmån för väs-
terländska värderingar betraktas därmed av många som en skymf gentemot reli-
gionen.

I syfte att försvara islams heder är det vanligt bland bokstavstrogna muslimer i 
västvärlden att separera sig från det övriga samhället De anför ofta med att de 
är muslimer och uttrycker hederfyllda uttalanden om sin religions värderingar. 
När de umgås sinsemellan är det inte ovanligt att de fördömer aspekter av det 
västerländska samhälle de lever i och de uppmuntrar varandra att förbli trogna 
islamiska värderingar.

Bland dem som växt upp med västerländska värderingar har många svårt att 
förstå hur betydelsefull heder är i arabisk kultur och för majoriteten av muslimer. 
I arabiskan finns det två ord för heder: írd och sharaf. Sharaf är det allmänna be-
greppet. Sharaf kan förloras men återvinnas, t ex genom att reagera starkt på Mu-
hammedkarikatyrerna. Írd som är kopplat till kvinnans oskuld kan förloras men 
inte återvinnas, vilket bland annat leder till att flickans bröder har ett ansvar att 
vaka över den könsmogna flickan, ett förlovat par lämnas inte ensamma i ett rum 
med stängd dörr, och så vidare. 

För en stor andel av utlandsfödda muslimer utgör heder den främsta grunden för 
etik och är det viktigaste som måste upprätthållas. När något heligt för muslimer 
vanhedras, kan det därför leda till väldigt starka reaktioner. Detta är anledningen 
till upproren efter Muhammedkarikatyrerna, men också svårigheten att kritisera 
islam i västvärlden utan att beläggas med etiketter som ”islamofobi” eller något 
annat nedsättande. Heder utgör alltså för många muslimer en stark motivation att 
vägra ersätta sin muslimska identitet med ett västerländskt levnadssätt.

Den muslimska befolkningen i väst genomgår alltså en viss polarisering i mötet 
med västerländska värderingar. Vissa väljer att hålla ännu hårdare fast vid sin 
muslimska identitet genom att bli mer hängivna och konservativa medan andra 
omfamnar västerländska värderingar på bekostnad av en viss urvattning av reli-
gionen.

Bokstavstrogna muslimers vägran att anpassa sig till västerländsk kultur har 
medfört stora offentliga diskussioner i Europa under de senaste två decennierna, 
exempelvis om vissa muslimers vägran att skaka hand med det motsatta könet, fö-
rekomsten av niqab (klädnad som täcker hela ansiktet utom ögonen hos kvinnor) 
och radikalisering av ungdomar i muslimska friskolor.

2.6 Vem är en ”bokstavstrogen muslim”?
Trots att muslimer har många trosartiklar gemensamt utgör de ingen enhetlig 
grupp. Muslimerna som immigrerat till Europa kommer inte bara från olika län-
der, utan även från olika religiösa traditioner. Många omfamnar västerländska 
värderingar och anpassar sig till det nya samhället medan andra strävar efter att 
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behålla religionens rena form. Islam som religion ser alltså olika ut och utövas på 
olika sätt av olika muslimska grupper.

I denna rapport, vars syfte är att granska hur hängivenhet inom bokstavstrogen 
islam påverkar integration, kommer islam att definieras som ”den religion Mu-
hammed exemplifierade genom sitt utövande samt förkunnade genom Koranen och 
sunnan”. 

Denna definition skulle salafisterna ansluta sig till, men till stor del även majorite-
ten av konservativa muslimer. Det bör emellertid observeras att muslimer som är 
vänligt inställda till det västerländska samhället kan anse en sådan definition vara 
alltför snäv och icke-representativ för den version av islam de omfamnar. Denna 
grupp kan kritisera denna rapport för att ha antagit en definition av religionen 
islam som förbiser över ett årtusende av diskussioner, olika synsätt och olika tra-
ditioner bland muslimer.

En sådan kritik är dock aningen felriktad. Frågan är inte i första hand vad ”is-
lam” innebär, utan vad en bokstavstrogen islam innebär. I denna rapport definieras 
”bokstavstrogen islam” som ”viljan att följa Koranen och sunnan så långt det går”.
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3. Bakgrund: Västerländska värderingar

Hittills har det framgått att vi med ”islamiska värderingar” menar ”de värderingar 
som bokstavstrogna muslimer erhåller från Koranen och sunnan”. Innan en studie 
görs om dessa värderingar är kompatibla med västerländska värderingar, eller om 
det finns konfliktområden som försvårar integration, bör grunden för västerländ-
ska värderingar klargöras.

Västvärldens värderingar har uppkommit genom ett komplext samspel mellan 
bland annat kristen etik, moraliska och politiska filosofier samt historiska lärdo-
mar. Det finns ingen enskild källa som presenterar västerländska värderingar i 
detalj, men det finns internationella deklarationer som sammanfattar stora delar 
av de värderingar som människor i väst håller.

Under efterkrigstiden har flera av dessa internationella deklarationer och konven-
tioner om mänskliga rättigheter antagits, främst i länder där kristendom domine-
rar som religion. Dessa dokument har blivit universella i västvärlden och därmed 
speglar de till stor del västvärldens värderingar. I denna rapport kommer framför 
allt Europakonventionen (EKMR) att betraktas som representativ för dessa vär-
deringar.

Europakonventionen (EKMR, som står för ”Europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”) är Europarådets 
konvention om vad som utgör mänskliga rättigheter. Konventionen antogs 1950, 
ett år efter Europarådets bildande. 

Europarådet är det centrala organet för mänskliga rättigheter i Europa. Dess par-
lamentariska församling utgör ett kollektivt samvete för Europas invånare. Rådet 
består av 47 medlemsstater och har etablerat Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna (ECHR). Domstolens rättsliga bas är EKMR och domstolens avgöran-
den bygger på EKMR. Domstolen fungerar alltså som Europas juridiska samvete. 

3.1 Demokrati
Demokrati är grundläggande för Europakonventionen. Detta är något som Euro-
padomstolen kraftigt har betonat.

Demokrati är utan tvekan grundläggande för den europeiska samhälls-
ordningen ... Det framgår, för det första, av konventionens ingress, som 
fastslår ett mycket tydligt samband mellan konventionen och demokra-
ti genom att göra gällande att upprätthållandet av mänskliga rättighe-
ter och grundläggande friheter bäst garanteras med en effektiv politisk 
demokrati, och för det andra, med en gemensam förståelse och beak-
tande av mänskliga rättigheter ... Ingressen fastslår vidare att europe-
iska länder har ett gemensamt arv av politisk tradition, ideal, frihet och 
rättsstatsprincipen … .25

25 United Communist Party of Turkey et al. v. Turkey, punkt. 21 - 22.  Detta uttalande hänvisas till med 
instämmande av domstolen, t.ex. i Refah Partisi v. Turkey, punkt. 86.  
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Att stå upp för demokratin är avgörande i västerländska värderingar, och dess in-
ställning till motstående åsikter illustrerar själva centrum i den skärningspunkt 
mellan värdesystem som vi tar upp i denna rapport. Europadomstolen förklarar: 

Med tanke på det mycket tydliga sambandet mellan konventionen och 
demokrati ... får ingen ta sig rätten att förlita sig på konventionens be-
stämmelser för att försvaga eller förstöra idealen och värderingarna i ett 
demokratiskt samhälle. Pluralism och demokrati bygger på en kompro-
miss som kräver diverse eftergifter från individer eller grupper av indi-
vider, som ibland måste gå med på begränsningar av några av de friheter 
de åtnjuter för att garantera större stabilitet i landet som helhet…26

3.2 Religionsfrihet
Religionsfrihet är grundläggande för Europakonventionen.

Såsom fastslås i artikel 9 är tanke-, samvets- och religionsfrihet en av 
grunderna i ett ”demokratiskt samhälle” i den mening som avses i kon-
ventionen. I religiöst hänseende är det ett av de viktigaste elementen 
som utgör de troendes identitet och livsåskådning, men det är också en 
värdefull tillgång för ateister, agnostiker, skeptiker och dem som är lik-
giltiga för frågan. Pluralismen som är en nödvändig del i ett demokra-
tiskt samhälle, och som har vunnits genom århundradena, är beroende 
av dessa friheter.

Även om religionsfrihet främst är en fråga om individens samvete, 
innebär det bland annat frihet att ”utöva (ens) religion”. Att utöva sin 
religion i ord och gärningar är en följd av religiösa övertygelser ”

Denna frihet medför bland annat friheten att ha religiösa övertygelser 
eller inte, samt att utöva en religion eller inte.27

Religiösa yttringar omfattas av artikel 9 i Europakonventionen. Själva artikeln pe-
kar på allas frihet att ”ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, 
utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritua-
ler”.  Alla religiösa manifestationer omfattas dock inte av artikel 9. Rättspraxis som 
utvecklats kring Europakonventionen har fastställt vilka yttringar som skyddas: 
”... begreppet ’utöva’... omfattar inte varje handling som motiveras eller är under 
inflytande av en religion eller tro ... Men när individers handlingar i själva verket 
inte är ett uttryck för tron i fråga kan dessa inte anses vara sådana som skyddas av 
artikel 9.1, även om de motiveras av den eller är under dess inflytande”.28 

I religionsfriheten ingår också - vilket blir särskilt angeläget i fallet islam - rätten 
att lämna sin religion och anta en annan tro. Denna rättighet skyddas av FN-för-
klaringen om de mänskliga rättigheterna, artikel 18 och Europakonventionen, ar-
tikel 9.

26 Refah Partisi v. Turkey, punkt. 99.  
27 Kokkinakis v. Greece, punkt. 31. Det sista stycket lades till i senare mål, t.ex. Leyla Sahin v. Turkey,
28 Arrowsmith v. United Kingdom, dom av Europeiska kommissionen, överklagande 7050/75, 12 

oktober, 1978, punkt. 71, D&R 19, s. 5. Liknande uttalanden finns i överflöd i senare rättspraxis från 
Europadomstolen, t.ex. Eweida el al. v. United Kingdom, punkt. 82, med hänvisning till Arrowsmith-
fallet och andra fall.
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3.3 Yttrande- och åsiktsfrihet
Yttrande- och åsiktsfrihet är grundläggande för konventionen.

”Domstolen anser att demokrati inte kan finnas utan pluralism. Det är 
av denna anledning som yttrandefriheten enligt artikel 10 är tillämplig 
... ”29

Yttrandefrihet är en del av Sveriges grundlag. Kairodeklarationen krockar med 
detta eftersom det i artikel 22a står ”Att alla har rätt att uttrycka sin åsikt fritt och 
på ett sådant sätt att det inte strider mot sharias principer”.

3.4 Jämställdhet och likabehandling  
Jämställdhet och likabehandling är grundläggande för konventionen.

”... främjandet av jämställdhet mellan könen är idag ett överordnat mål 
för Europarådets medlemsstater. Detta innebär att synnerliga skäl mås-
te framföras för att en åtskillnad i behandlingen mellan könen skulle 
kunna anses vara förenlig med konventionen ”.30

3.5 Europakonventionen och sharialagar
År 2019 antog Europeiska rådets parlamentariska församling en resolution an-
gående sharialagarna.31 Resolutionen hänvisar till Refah Partisi-målet ovan och 
konstaterar att Europadomstolen där fastslagit: ”inrättandet av sharialagar och en 
teokratisk regim är oförenligt med kraven som ställs i ett demokratiskt samhälle”. 
Resolutionen hänvisar uttryckligen till ett antal specifika sharialagar som ”är klart 
oförenliga med konventionen” och dess tilläggsprotokoll.32 

3.6 Sharialagar kontra svensk och internationell rätt
Shariaråd är organ som tillämpar sharialag i rättsliga angelägenheter mellan 
människor.33 Råden består av muslimer, ofta imamer, som medverkar i egenskap 
av privatpersoner, inte som statliga funktionärer. Dessa råd kallas ofta domstolar, 
men det är en felaktig benämning. De är inte domstolar i juridisk mening eftersom 
de inte har någon officiell rättslig status i något europeiskt land.34 Det är inte olag-
ligt att inrätta sådana råd, och deras verksamhet är inte heller olaglig i sig. Den 
avgörande frågan är vilka rättsliga följder beslut har som fattats av dessa organ, 

29 Refah Partisi v. Turkey, punkt. 89.
30 Dahlab v. Switzerland, s. 464.
31 Resolution 2253 (2019), “Sharia, the Cairo Declaration and the European Convention on Human 

Rights”.
32 Punkt. 6.
33 Om shariaråd, se exempelvis “The independent review into the application of sharia law in England 

and Wales. Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department by Command 
of Her Majesty. February 2018” (UK Government, Home office, 2018), https://www.gov.uk/
government/publications/applying-sharia-law-in-england-and-wales-independent-review. I europeisk 
rättspraxis kan exempelvis hänvisas till Europadomstolens dom i Molla Sali v. Greece, punkt. 83, 114 
och 159. Se även Europeiska rådets resolution 2253 (2019), passim.

34 Med undantag för Thrakien, en region i Grekland.
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eftersom sharialagarna kraftigt skiljer sig från europeisk rätt på många områden, 
särskilt vad gäller familjerätt.

På samma sätt som det är lagligt att frivilligt följa sharialagarna är det lagligt att 
frivilligt ta avstånd från dem. Kvinnor är särskilt utsatta eftersom sharialagarna 
är mycket ofördelaktiga för dem jämfört med gällande lagstiftning i de flesta eu-
ropeiska länder.35 Europarådet uppmärksammar de påtryckningar som kvinnor 
utsätts för när religionen åberopas för att motivera ojämlik behandling: ”Religi-
onsfrihet kan inte accepteras som förevändning för att rättfärdiga kränkningar av 
kvinnors rättigheter, vare sig de är öppna eller subtila, lagliga eller olagliga, eller 
om offret – dvs. kvinnan – på papperet har gett sitt samtycke eller inte”.36

Shariaråd finns med all sannolikhet i Sverige, men det finns ingen offentlig infor-
mation om sådana. Det har hittills inte rapporterats om några konflikter mellan 
svenskt rättsväsende och shariaråd. Svenska domstolar har vid flertalet tillfällen 
ställts inför den muslimska seden med hemgift, i sharialagarna kallad mahr.37 
Mahr är en nödvändig del för att ett äktenskap ska vara giltigt enligt sharialagarna 
och är en säkerhet för kvinnan. Vid skilsmässa får hon behålla sin mahr som hon 
fick när hon gifte sig. Svenska domstolar har då behandlat sharialagarna som ut-
ländsk rätt enligt internationell privaträtt.

Sammanfattningsvis saknar alltså sharialagar bindande rättslig status enligt 
svensk och internationell rätt.

35 Ett exempel är att enligt sharialagarna ärver döttrar bara hälften av vad deras bröder gör. Det kan 
påpekas här att liknande lagar gällde i många europeiska länder för sex hundra år sedan. I Sverige 
avskaffades denna könsdiskriminerande lag först 1845.

36 Europarådets resolution 1464 (2005), “Women and Religion in Europe”, punkt. 5, §2.
37 Bruket av hemgift går tillbaka tusentals år och finns i olika former i alla delar av världen. I Sverige går 

lagstiftningen tillbaka till Magnus Erikssons landslag från 1350. Lagarna gällde fram till 1920.
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4. Bakgrund: Islam i Sverige

Uppskattningsvis 6–10 procent av Sveriges befolkning är muslimer. Detta är en 
stor minoritet och så gott som alla är invandrare. Hur har detta nya inslag i det 
svenska samhället påverkat det svenska religiösa landskapet? Svaret är tudelat: 
väldigt mycket och väldigt lite.

Det som talar för att det är en mycket stor påverkan är att islam är den främsta 
anledningen till att religionen har återkommit i offentligheten. Religion har åter-
igen blivit en synlig och hörbar del av det offentliga rummet genom att religiöst 
motiverade yttringar uppmärksammas. Kristna traditioner som ringning av kyrk-
klockor försvann aldrig men blev en så självklar del av den dagliga rutinen att de 
flesta inte lade märke till dem. När muslimska symboler och seder blev nya inslag 
i samhället fick de omedelbart uppmärksamhet, och som en konsekvens av detta 
blev de kristna motsvarigheterna återigen uppmärksammade. Religiösa traditio-
ner som processioner på heliga dagar eller vallfärder till heliga platser observeras 
och diskuteras återigen, och debatter om religioner och deras effekter i historien 
och i människors liv idag har blivit vanliga. 

Det som talar för att det är en mycket liten påverkan är att man inte kan märka av 
någon ökad religiositet. Medlemskap i religiösa samfund har minskat under de 
senaste decennierna, och religionsutövningen på det generella planet har minskat 
även hos de som fortfarande tillhör ett samfund. Det finns betydande religiositet i 
vissa miljöer, men dessa har föga eller ingen spridning utanför de aktuella miljöer-
na. Det faktum att vissa av de muslimska invandrarna utövar sin religion mer ak-
tivt än tidigare, förändrar inte den övergripande bilden av en generellt minskande 
religiositet. I invandrartäta förorter kan man dock se en tydlig förändring under de 
senaste 30 åren. Den salafistiska påverkan har ökat och på flera platser i svenska 
städer utövar så kallade salafistiska moralpoliser påtryckningar och hot.38

4 1 Värderelaterade krockar
Finns det då fall där uppenbara krockar uppkommer mellan värdesystemen, mel-
lan det svenska samhället och islam? Svaret på denna fråga är återigen tudelat. 
Frågan kan besvaras antingen: ”Ja, krockarna sker ofta.” eller ”Nej, de sker sällan.”

Det som talar för att värderelaterade krockar ofta uppstår är att demokrati, re-
ligions- och yttrandefrihet samt likabehandling av kvinnor och män i alla avse-
enden är grundläggande värden i det svenska samhället, medan islam står för 
värderingar och traditioner i skarp kontrast till dessa värden. Här har dock krock-
arna sällan blivit synliga utanför de muslimska miljöerna. Synliga och uppen-
bart värderelaterade krockar inträffar däremot eftersom det svenska samhället 
snabbt och bestämt reagerar när muslimskt beteende kolliderar med allmänna 
angelägenheter eller accepterade beteenden inom det offentliga politiska livet. Ett 
exempel på detta är ministern som snabbt fick lämna sin post då det uppdaga-
des att han hade samröre med muslimska extremister. Ett annat exempel är den 

38 Magnus Ranstorp, Filip Ahlin, Peder Hyllengren, Magnus Normark, ”Mellan salafism och salafistisk 
jihadism: Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” (Försvarshögskolan, 2018), https://
www.fhs.se/arkiv/nyheter/2018-06-28-viktig-rapport-om-salafistiska-grupperingar-i-sverige-slappt.
html. 
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muslimske man som omedelbart fick lämna alla sina politiska uppdrag då han 
offentligt vägrade skaka hand med kvinnor.39

I invandrartäta förorter förekommer värderelaterade krockar mellan olika in-
vandrargrupper, exempelvis mellan moderata muslimer och salafisterna som ofta 
agerar som ”harampoliser”. Dessa påverkar främst via den här formen av parallell-
samhälle, men också i moskéerna genom att exempelvis varna för kontakt med 
icke-muslimer.40

Det som talar mot att värderelaterade krockar ofta uppstår är att den ”tysta ma-
joriteten” i stort sett förblivit just tyst. Undantag finns dock. Det är inte ovanligt 
med högljudda och ibland våldsamma avvikelser från den tysta acceptansen. Ett 
exempel på detta kan vara de högljudda protesterna från människor som riskerar 
att utsättas för muslimska böneutrop från moskéer som kallar till fredagsbön. De 
framhåller inte bara störningarna som ljudet orsakar utan åberopar även sin egen 
religionsfrihet; till skillnad från kyrkklockorna har ju böneutrop ett uttalat religi-
öst budskap.

Ett exempel är en dom av förvaltningsrätten i Göteborg.41 Målet gällde muslimska 
böneutrop på en ort. Förvaltningsrätten granskade noggrant den religiösa aspek-
ten så som den uttrycks i den svenska grundlagen och särskilt i Europakonventio-
nen. Det gällde här både den positiva rättigheten att offentligt få utöva sin religion 
och den negativa rättigheten, som domstolen främst definierade som skydd mot 
att tvingas utöva en viss religion. Förvaltningsrätten pekade på den nödvändiga 
balans mellan olika intressen som finns i samhällen som baseras på pluralism, 
tolerans och öppenhet. Mot den bakgrunden godtog förvaltningsrätten böneutro-
pen, huvudsakligen i enlighet med de lokala polisföreskrifterna som stödde sig på 
Ordningslagen 1993. Böneutropen begränsades till lunchtid på fredagar under en 
maximal varaktighet på cirka tre minuter. Ljudnivån var begränsad till 45 decibel 
inomhus för närliggande skolor och bostäder och högst 110 decibel för allmänna 
områden i närheten av grundskolor, där polisen uppskattade ljudnivån för nor-
mala konversationer mellan människor till 60 decibel. Enligt förvaltningsrätten 
utgjorde sådana böneutrop inte någon kränkning av de klagandes religionsfrihet, 
och de tilläts därmed.

4.2 Konvertiter från islam till kristendom
Den väldiga ökningen av den muslimska befolkningen de senaste decennierna be-
ror nästan uteslutande på invandring. Ingen offentlig statistik eller annan infor-
mation visar att svenskar har konverterat till islam i någon nämnvärd grad. Frå-
gan om dem som byter religion handlar i långt större utsträckning om invandrare 
från muslimska länder som konverterar till kristendom. Detta är en stigande trend 
både globalt och i svenskt perspektiv. Islamforskaren Dudley Woodbury noterar 
några huvudorsaker till detta: kristnas livsstil och människosyn, övernaturliga in-

39 Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister (MP) tvingades lämna regeringen i april 2016. 
Yasri Kahn lämnade sin post och även Miljöpartiet i april 2016 efter att hans vägran hade mötts av 
mycket starka reaktioner från offentligheten.

40 ”Rapport: Kontroversiell islam växer i Sverige” SVT 28/6 2018, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/
rapport-kontroversiell-islamism-vaxer-i-sverige;  
”30 minuter: Andreas Holmberg intervjuar Anas Khalifa”, SVT 22/9 2021, https://www.svtplay.se/
video/32594703/30-minuter/30-minuter-sasong-2-anas-khalifa?id=KDZZXpL.

41 Fall 5873–18/5907-18, dom 24 april 2019. 
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gripanden, missnöje med den form av islam man upplevt, samt Bibelns skildring 
av Gud och kärleken i Jesus.42 David Cashin, professor i interkulturella studier be-
skriver detta som en tydlig trend också i Sverige, men han beskriver också den 
förföljelse dessa konvertiter upplever i vårt land.43

En central fråga här är om dessa konvertiter kan återvända till sitt hemland om 
asylansökan avslås. Konvertiter blir föremål för utfrågningar av Migrationsverket 
för att ta reda på om deras konversion är genuin. Människorättsorganisationer 
kritiserar dessa förhör för att inkräkta på den personliga integriteten eller fo-
kusera på frågor som är irrelevanta eller för svåra - frågor som många infödda, 
praktiserande kristna inte kan besvara. I ett omtalat fall var förhörsledaren en 
muslimsk kvinna med slöja. Hon representerar en tro som officiellt straffar av-
hoppare med döden. Föga förvånande ansåg hon att konversionen inte var genu-
in. Migrationsverkets generaldirektör har besvarat en kritisk artikel i en ledande 
svensk dagstidning, där han starkt försvarat den muslimska medarbetaren. För en 
utomstående kan det framstå som högst olämpligt och omdömeslöst att fall som 
dessa tillåts bli handlagda av någon som representerar den religion som konverti-
ten har lämnat. Generaldirektören visar ingen som helst förståelse för detta eller 
för konvertiten i fråga. 

Påståendet i den kritiska artikeln att konvertiten hade intrycket att avslaget yrka-
des av en person som anser att han borde dö till följd av konversionen, bemöts av 
generaldirektören med spekulationen att sådant ”står i bjärt kontrast till tjänste-
personens värderingar”, samtidigt som det – något motsägelsefullt – framhålls att 
Migrationsverket inte registrerar religiös tillhörighet för sina anställda.44

42 Sherry Weddell, ”Why Are Millions of Muslims Becoming Christian?” National Catholic Register, 19/5 
2016, https://www.ncregister.com/news/why-are-millions-of-muslims-becoming-christian . 

43 ”Muslim Refugees Are Finding Christ – And Facing Backlash” Christianity Today, 14 mars 2018, https://
www.christianitytoday.com/ct/podcasts/quick-to-listen/muslim-refugees-are-finding-christ-and-facing-
backlash.html.

44 Se t.ex. Maria Ludvigsson, journalist, och Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket 
i Svenska Dagbladet 1 och 16 december 2019, eller Helena D’Arcy i tidningen Katolskt Magasin, 
december 2019:11, 11.     
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5. Konfliktyta 1: Islam i relation till 
demokratiska fri- och rättigheter

I ett demokratiskt samhälle måste människor ha rätt att välja religion och åsikter, 
och förutsatt att de inte skadar andra måste de öppet kunna uttrycka dessa utan 
att förföljas. Att införa demokrati är en stor utmaning i många muslimska länder. 
Islam är en socio-politisk religion som för bokstavstrogna muslimer bör tillämpas 
på hela samhället och inte begränsas endast till den privata sfären. I detta kapitel 
analyseras hur islams egenskap som socio-politisk religion påverkar muslimers 
värderingar i frågor som berör demokratiska fri- och rättigheter.

5.1 Demokrati
Ordet ”demokrati” kommer från två grekiska ord som betyder ”folk” och ”styre”. 
Ett demokratiskt land är alltså ett land som styrs av folket i landet. Det innebär att 
landets ledare är folkvalda och ska regera i enlighet med folkets önskan.

Ordet ”islam” betyder i sin tur ”underkastelse” och refererar till underkastelse till 
Allahs vilja. Detta innefattar en acceptans utan motstånd av allt som Koranen och 
sunnan har uppenbarat om Allahs vilja (sura 33:36).45 Med andra ord: eftersom 
islam är en socio-politisk religion är det för en bokstavstrogen muslim naturligt 
att vilja se landet styras av gudomliga sharialagar snarare än mänskliga lagar, ba-
serade på folkets önskan. 

Koranen säger också upprepade gånger att muslimer ska ha Allah och Muhammed 
som domare i alla frågor.46 Om folket har den yttersta makten i ett land har landet 
därmed i princip en maktstruktur som utmanar Allahs suveräna rätt till herra-
välde över landet.47 På så sätt innebär demokrati ett avståndstagande från Allahs 
suveräna styre och är därmed oförenlig med islam.

Relevant i denna diskussion är att Muhammed inte var folkvald, och inte heller 
hans efterföljare – de fyra första kaliferna som enligt sunni-islam var tillsatta av 
Allah. Deras styre kännetecknades främst av ambitionen att utbreda och etablera 
islam med tillhörande sharialagar, snarare än att etablera ett styre i enlighet med 
folkets vilja.48

Slutsatsen av det nu sagda är att en bokstavstrogen muslim inte kan föresprå-
ka demokrati eftersom Muhammed - som representerar förebilden för hur Allah 
vill att en ledare ska styra - inte var en demokratisk ledare, och inte heller hans 
efterföljare. Eftersom deras styre inte innefattade lika rättigheter för majoritets-
befolkningen i de områden de erövrade, kan många muslimer idag inte fullt ut 
förespråka demokrati. 

45 Se engelska översättningar av quran.com, eftersom Bernströms översättning i denna koranvers inte är 
trogen arabiskan.

46 Se exempelvis Koranen, sura 40:12; 12:40; 6:57; 95:8; 18:26 och 5:50.
47 Se exempelvis sura 45:21
48 Islam expanderade mellan åren 622–750 till att erövra stora delar av Nordafrika, Syrien, Irak, Iran, 

Afghanistan och flera andra länder. Det finns ingen indikation på att de muslimska ledarna under 
denna tid strävade efter att etablera lokala styrelser som regerade utifrån folkets önskan, men det 
finns bevis på att muslimerna etablerade sharia oberoende av folkets önskan. En genomgång av denna 
historia skulle vara för omfattande för denna rapport.
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5.2 Yttrandefrihet
För att en demokrati ska fungera måste människor ha yttrandefrihet och kunna 
utbyta åsikter. Detta innebär också rätten att offentligt ifrågasätta och kritisera 
andras åsikter – än en gång så länge man inte skadar eller uppmuntrar hat mot nå-
gon grupp. Många muslimer finner det dock oacceptabelt att kritisera religionen 
islam och i synnerhet Muhammed - vilket västvärlden har fått erfara i samband 
med bland annat dåden efter Muhammedkarikatyrerna i Jyllandsposten och Char-
lie Hebdo, och följderna av Lars Vilks karikatyr av Muhammed som rondellhund. 

Eftersom Koranen uppfattas som ofelbar betraktas också ofta varje kritisk analys 
av Koranen och haditherna som hädelse. I vissa länder som Saudiarabien och Pa-
kistan kan det leda till dödsstraff. Hädelsebegreppet sätter därmed stopp för en 
textkritisk forskning om Koranen. 

Frågan är om detta motstånd mot kritik av islam och dess profet härstammar från 
själva religionen eller om det enbart är kulturellt betingat. För att besvara denna 
fråga tillfrågar vi islams heliga texter:

Gud fördömer dem som smädar och sårar Honom och Hans Sändebud, 
och Han utestänger dem från Sin nåd i detta liv och i det kommande; 
Han har ett förnedrande straff i beredskap för dem… Om inte hycklarna 
och de som har tvivlets sjuka i sina hjärtan och de som vållar oro i [Pro-
fetens] stad genom att sprida ut falska rykten - [om de] inte upphör 
[med sina förehavanden], skall Vi sannerligen låta dig [Muhammad] gå 
hårt fram mot dem [och] då kommer de inte länge att förbli dina gran-
nar i [staden]. De är utestängda från Guds nåd och de skall gripas, var 
de än påträffas, och dödas utan förskoning. (Sura 33:57, 60–61)

Av dessa koranverser framgår att de som smädar Allah och Muhammed är ute-
stängda från Allahs nåd, inte bara i livet efter detta utan också i detta liv. Vers 61 
av sura 33 kan användas som grund för att de ska dödas utan förskoning.

De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är 
att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan för-
skoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor 
avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå 
i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidan-
de. (Sura 5:33)

Enligt denna koranvers ska de som ”kämpar emot Gud och hans sändebud” och 
de som ”sprider sedefördärv” utan förskoning avrättas eller utstå hemska och för-
nedrande bestraffningar. Det framgår inte av koranversen vad som menas med att 
”kämpa emot Gud och Hans sändebud” eller ”sprida sedefördärv”. Är ifrågasättan-
de av Koranens innehåll och profetskapet av Muhammed likvärdigt med att ”käm-
pa emot Gud och Hans sändebud”? Är publicering av kritik riktad mot Muhammed 
och Koranen likvärdigt med att ”sprida sedefördärv”? 

För många muslimer är svaret på dessa frågor jakande eftersom de citerade kor-
anverserna inte begränsar att ”kämpa mot Gud” och ”sprida sedefördärv” till en-
dast en viss typ av kritik. Koranen uttalar alltså generellt att alla som ”kämpar mot 
Gud” eller ”sprider sedefördärv” ska bestraffas hårt. Det vore därför fel i deras 
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ögon att begränsa Allahs ord endast till sådana situationer när Allah själv inte be-
gränsar sina uttalanden.

Det finns dock muslimer som begränsar dessa uttalanden endast till sådana situ-
ationer som har med krig och fara att göra. Enligt dem ska dessa koranverser en-
dast tillämpas ifall de som ”kämpar mot Gud” eller ”sprider sedefördärv” utsätter 
människor för livsfara. Majoriteten av konservativa muslimska lärda accepterar 
dock inte detta synsätt eftersom det inte på något sätt framgår av Koranen eller 
haditherna att Allahs uttalanden endast skulle syfta på sådana situationer.

I flera hadither anges att Muhammed beordrade muslimer att döda personer som 
kritiserade honom.49 På grund av dessa hadither och de citerade koranverserna 
är det vanligt bland bokstavstroende muslimska lärda att förespråka avrättning 
eller andra bestraffningsformer för människor som kritiserar Muhammed eller 
religionen islam.

5.3 Religionsfrihet
Enligt samtliga fyra sunnimuslimska skolor är apostasi - övergivandet av islam - 
straffbart med döden. Skolorna är dock överens om att avrättningen endast får äga 
rum efter en korrekt utförd rättegång och där den anklagade har fått tre dagars 
betänketid. Detta innebär att i ett land som inte har sharialagar i sitt rättssystem 
blir det förbjudet för en muslim att mörda en person som lämnar islam.

Intoleransen mot kritik av islam är lagfäst i många av världens länder. I 21 länder 
är det brottsligt att lämna islam, och i 12 av dessa är det fortfarande belagt med 
dödsstraff.50 

Anledningen till den enhetliga uppfattningen bland muslimska lärda i denna fråga 
är att Muhammed var mycket tydlig med att de som lämnar religionen ska avrät-
tas. Exempelvis anger hadithen Bukhari51 hur Muhammed sade att en muslim får 
avrättas endast i tre situationer: Om personen mördat en annan muslim, om per-
sonen har begått äktenskapsbrott eller om personen lämnar islam.52

Koranen har däremot ingen vers som tydligt förkunnar att apostasi ska bestraffas 
med döden. En vers som däremot ibland aktualiseras i denna fråga kommer från 
sura 4:

De skulle vilja att ni förnekade sanningen, liksom de har förnekat den, 
så att ni blir jämställda. Tag dem inte till bundsförvanter förrän de 
överger ondskans rike för att tjäna Gud; och om de återgår [till sin tidi-
gare hållning], grip dem och döda dem, var ni än finner dem. Tag inte 
någon av dem till bundsförvant och sök inte hjälp hos någon av dem. 
(Sura 4:89)

49 Exempelvis Bukhari 5:59:462; 3:45:687; 4:52:270; 4:52;271; 5:59:369; Muslim 19:4436. 
50 Christopher Alexander; Mai Sato; Nadirsyah Hosen; James McLaren, Killing in the Name of 

God: State-sanctioned Violations of Religious Freedom (Monash University, 2021), https://doi.
org/10.26180/16748866.v2, 9

51 9:83:17, se också Sunan Abu Dawud 38:4339
52 Se också Bukhari 4:52:260; 9:89:271 och Muslim, 16:4152; 16:4154
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Många muslimer menar sig ha religionsfrihet i sina länder, men ger då ordet reli-
gionsfrihet en annan innebörd. Man är fri att utöva den religion man är ”född in i” 
men man är som muslim inte tillåten att lämna islam. Däremot är alla icke-musli-
mer välkomna att konvertera till islam. Svenska Utrikesdepartementet beskriver 
exempelvis att Egyptens konstitution slår fast ”att religionsfrihet råder, samtidigt 
som utövandet är reglerat. Enbart islam, kristendom och judendom erkänns som 
religioner enligt konstitutionen. Islam är statsreligion. … Att konvertera från islam 
är inte tillåtet. … Diskriminering av och våldsanvändning mot religiösa minorite-
ter förekommer.”53 I många muslimska länder, t ex Afghanistan, Libyen, Somalia, 
Iran och Nigeria förekommer svår förföljelse (exempelvis i form av fängelse, tortyr 
och även dödsstraff) av före detta muslimer som konverterat till kristen tro.54 

I Koranen ser vi att det inte finns något skydd för avfällingen.

…men vände de sig bort, skall Gud hemsöka dem med ett plågsamt 
straff både i detta och i det tillkommande livet, och de få ingen beskyd-
dare eller hjälpare på jorden. (Sura 9:75)

De flesta apostater blir utfrysta från sina sociala miljöer och utslängda från sina 
familjer, kan förlora sina arbeten och så vidare. Det kan innebära stora svårigheter 
med tanke på att dessa individer oftast är en del av ett gruppsamhälle i vilket fa-
miljen och släkten utgör deras skydd på många olika områden i livet.

I flera muslimska länder är religionstillhörigheten inskriven i identitetshandling-
arna. Detta innebär att religions- och familjelagar är olika för muslimer och krist-
na. Det är dock i stort sett omöjligt för en muslim som konverterat att få religi-
onstillhörigheten ändrad i sina identitetshandlingar.

Inom islam är det tillåtet för en muslimsk man att gifta sig med en kristen eller 
judisk kvinna, men det är inte tillåtet för en kristen eller judisk man att gifta sig 
med en muslimsk kvinna. Det beror bland annat på att barns religionstillhörighet 
följer faderns.55

5.4 Synen på andra folkgrupper
En av demokratins hörnstenar är alla människors lika värde och därmed deras rätt 
att bli respekterade. Enligt västerländskt synsätt ska varje myndig person ha en 
röst i demokratiska beslut och den personens röst ska vara lika mycket värd som 
alla andra personers. För att detta system ska fungera utan diskriminering krävs 
att invånarna i samhället respekterar varandras åsikter, även om de inte är över-
ens. Som ett känt ordspråk uttrycker det: ”Jag håller inte med om det du säger, men 
är villig att dö för din rätt att säga det”. Därmed anses all form av diskriminering 

53 ”Egypten – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per 
den 30 juni 2019” (Utrikesdepartementet, 2019) https://www.regeringen.se/4a4dd6/
contentassets/2195800e5c7140999cf42062f660ebe9/egypten--manskliga-rattigheter-demokrati-och-
rattsstatens-principer-situationen-per-den-30-juni-20192.pdf

54 World Watch List (Open Doors, 2021) https://www.open-doors.se/wwl
55 Alex B. Leeman, “Interfaith Marriage in Islam: An Examination of the Legal Theory Behind the 

Traditional and Reformist Positions” Indiana Law Journal, Vol 84: 743, 2009 http://ilj.law.indiana.
edu/articles/84/84_2_Leeman.pdf, och Ahmad ibn Naqib al-Misri, Reliance of the traveller, a classic 
manual of Islamic Sacred Law, 529, 532.
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baserat på hudfärg, kön, religiös tillhörighet, sexuell läggning, anatomiska egen-
skaper eller liknande enligt internationell konsensus vara ett hot mot demokrati.

En stor del av Koranen ägnas åt att skilja muslimer från icke-muslimer. Detta gör 
Koranen främst genom att beskriva icke-muslimer i negativa ordalag samt uppre-
pade gånger förtydliga att de kommer att utstå de värsta formerna av bestraffning 
i helvetet. En genomgång av alla koranverser i detta avseende skulle ta synnerli-
gen stort utrymme. Här ges därför endast några exempel på hur troende respek-
tive icke troende beskrivs i Koranen. Vi börjar med ett exempel på hur muslimer 
beskrivs:

Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människor-
na: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni 
tror på Gud. (Sura 3:110)

Bernström har översatt det arabiska ordet ”ommatin”, som oftast betyder ”folk” 
eller ”grupp”, till ”samfund” och därmed gjort att aningen svårt att se hur Koranen 
kallar muslimer för den främsta folkgruppen.56 

Koranen skiljer på dem som tror på Allah och de som inte tror:

Eller [skulle förnekaren kunna jämställas med] den som under nattlig 
vaka tillber sin Herre, med pannan ödmjukt tryckt mot marken eller 
stående upprätt, som har det eviga livet för ögonen och hoppas på sin 
Herres nåd? Säg: ”Kan de som vet likställas med de som inte vet?” (Sura 
39:9)

MUHAMMAD är Guds Sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta 
gentemot dem som förnekar sanningen, men sinsemellan fulla av vär-
me och vänskap. Du ser hur de böjer ryggen och faller ned inför Gud i 
tillbedjan och söker Hans nåd och Hans välbehag; i sina ansikten bär de 
spåren av [de många] nedfallen under bönen… men för förnekarna är 
de en orsak till förargelse. (Sura 48:29)

Diskrimineringen blir väldigt tydlig när man läser hur icke troende beskrivs:

Och berätta för dem vad som hände den man som Vi hade gett del av 
Våra budskap och som sköt dem ifrån sig… Han kan liknas vid en hund 
som flåsar med hängande tunga vare sig du kommer hotfullt emot ho-
nom eller lämnar honom i fred. Detta är liknelsen om dem som påstår 
att Våra budskap är lögn… Vi har sänt skaror av osynliga väsen och 
människor till helvetet: de har hjärtan som ingenting förstår, ögon som 
ingenting ser och öron som ingenting hör. De är som kreatur, nej, de är 
ännu vilsnare: de är de tanklösa, de likgiltiga. (Sura 7:175–179)

Notera hur de som förnekar Allahs budskap liknas vid hundar och kreatur, och 
anses som tanklösa, vilsna, döva och blinda. Utöver det påpekar Koranen vid två 
tillfällen att icke-muslimer är de uslaste av allt skapat (sura 8:55 och sura 98:6).

56 Läs gärna engelska översättningar på quran.com för en mer texttrogen översättning av versen.
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5 5 Sexuell läggning
Den sista fråga vi undersöker i detta kapitel är islams syn på homosexualitet. En-
ligt Hanafi-skolan ska de som utför sexuella handlingar med samma kön ställas 
inför domstol och domaren ska avgöra lämplig bestraffning för deras handlande. 
Enligt Shafi-skolan ska de som utfört homosexuella handlingar piskas om de var 
ogifta men avrättas om de var gifta. De andra sharia-skolorna (Malaki och Hana-
bali samt även shia-muslimska skolor) menar att homosexuella ska avrättas. Ge-
mensamt för alla skolor är att alla former av icke-heterosexuella relationer bör 
vara förbjudna i ett samhälle.

Denna inställning härstammar främst från den historiska tolkning som muslimska 
lärda har haft av skildringen av Lot i Koranen. Enligt sura 7:80–84, 26:165–170, 
27:54–58 och 29:28–32 förintade Allah folket som Lot levde bland för att männen 
hade åtrå till män (något som surorna beskriver som avskyvärt). Enligt en hadith 
som finns i tre olika källor (Abu Dawud, Ibn Maja och at-Tirmidhi) ska Muhammed 
ha sagt att de som upprepar synden som folket begick under Lots tid ska avrät-
tas.57

Eftersom bokstavstrogna muslimer menar att ett land bör styras av sharialagar 
anser de också att rättssystemet bör utföra Allahs bestraffningar i enlighet med 
Koranen och sunnan. För flertalet av konservativa muslimer innebär detta att sta-
ten antingen bör avrätta eller hårt bestraffa dem som utför homosexuella hand-
lingar. Denna inställning och praktik avviker tydligt från den dominerande grund-
synen i västvärlden som betonar att människor inte ska diskrimeras på grund av 
sexuell läggning.

57 Sunan Abu Dawud 38:4447; Jami at-Tirmidhi 3:15:1456 och Ibn Maja 3:20:2561, 2562.
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6. Konfliktyta 2: Kvinnors rättigheter

Ännu ett område där konflikt mellan islamiska och västerländska värderingar blir 
tydligt är i frågan om kvinnors rättigheter. I väst bestämmer både kvinnor och 
män själva bestämmer hur de vill klä sig, hur de vill leva sina liv och vilka roller de 
ska ha i familjen. Till synes är situationen annorlunda inom islam. Kvinnor tycks 
ha striktare klädkoder, de förväntas underordna sig sina män, de tar ett större an-
svar för hemmet och om samhället är muslimskt kan det innehålla lagar som miss-
gynnar dem. I flera muslimska länder förekommer tvångsäktenskap, hedersmord, 
polygami och aga av kvinnor.

Frågan är då om dessa skiljaktigheter härrör från religionen islam eller om de är 
kulturella fenomen som levt kvar i muslimska länder? Förespråkar islam värde-
ringar som kan uppfattas som diskriminerande mot kvinnor, eller kan en islamisk 
syn på kvinnor harmonieras med en västerländsk syn? 

För att besvara dessa frågor ska vi undersöka vad islams heliga och auktoritära 
källor har att säga om kvinnor och deras roll. Vi kommer att begränsa oss till att 
endast undersöka konfliktområden för att senare diskutera huruvida det är möj-
ligt att övervinna eventuella oförenligheter mellan islamiska och västerländska 
värderingar.

6 1 Klädsel
Det finns visserligen regler i islam även när det gäller mäns klädedräkt, men skill-
naderna i grundsyn blir avsevärt tydligare när det gäller kvinnors klädsel. Samtli-
ga muslimska skolor (mahdabs) är överens om att en kvinna, som nått puberteten, 
måste ha på sig en huvudbonad (hijab) som helt täcker åtminstone hennes hår. 
Anledningen bakom detta finner vi i både Koranen och sunnan.

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga 
band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som 
[anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den 
täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än 
sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina brö-
der, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de 
rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner 
begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig 
nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärk-
samheten till sina dolda behag. (Sura 24:31) 

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till [alla] troende kvin-
nor - att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så 
sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att 
bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Sura 33:59)

Notera att dessa koranverser inte anger att huvudbonad eller slöja ska bäras. Kor-
anen ger endast generella förmaningar om att kvinnor ska noga svepa om sig sina 
ytterplagg och täcka sin barm (juyûb). Vi ser i den förstnämnda versen att anled-
ningen till klädselföreskriften är att dölja kvinnans behag från män hon inte är 
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släkt med för att männen inte ska känna begär till kvinnan. Därav följer också att 
män som inte känner begär efter kvinnor samt barn betraktas som undantag. Den 
andra versen ger ytterligare skäl till ytterplagg: De ska bäras av anständiga kvin-
nor och förhindra att de blir ofredade.

Haditherna säger också att Muhammed gav verserna ovan i samband med att hans 
kollega, Umar bin Al-Khattab - som för övrigt blev den andra kalifen - hade känt 
igen Muhammeds fru Sauda.58 Sammanhanget kan alltså ge intrycket att kvinnor 
inte ska bli igenkända när de är ute, och andra hadither säger att verserna fick de 
muslimska kvinnorna att täcka sina ansikten.59

Slutsatsen av ovanstående analys är att Koranen och framför allt haditherna ger 
starkt stöd för användande av huvudbonad samt ytterplagg vars funktion är att 
täcka kvinnan till den grad att hon inte uppvisar något som kan väcka männens 
lust.

6.2 Vittnesmål
Enligt Koranen och haditherna är en kvinnas vittnesmål värt hälften av en mans.

TROENDE! När ni sinsemellan träffar avtal om lån med fastställd förfal-
lotid, teckna då ned avtalet i skrift… Och tag två av era män till vittnen; 
finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem 
ni godkänner som vittnen - om någon av dem begår ett misstag kan då 
den andra påpeka det för henne. (Sura 2:282)

Det framgår inte av denna koranvers att en kvinnas vittnesmål alltid ska betraktas 
som hälften av en mans eftersom sammanhanget verkar handla om det specifika 
fallet då avtal skrivs. Ska principen även tillämpas på situationer som inte har med 
avtal att göra, som exempelvis vittnande i rättegång och brottmål? Muslimska ju-
rister för en pågående debatt om hur denna koranvers ska tillämpas på olika situ-
ationer.60  I regel råder dock en enighet bland majoriteten av konservativa jurister 
att kvinnors vittnesmål ska värderas hälften så mycket som mäns. Anledningen är 
att det finns flera hadither där Muhammed förtydligar att kvinnors vittnesmål är 
hälften av mäns, utan någon begränsning till specifika situationer.61 Med andra ord 
gjorde Muhammed generella uttalanden, och han angav dessutom orsaken till att 
kvinnors vittnesmål ska betraktas som hälften av männens: Kvinnor brister näm-
ligen i intelligens jämfört med män.62 Koranversen är alltså inte beroende på situ-
ation utan beror på kvinnors bristande intellektuella förmåga, enligt Muhammed.

6 3 Arv
Enligt islamisk lag ärver kvinnor hälften så mycket som män, såvida inte särskilda 
omständigheter råder.

58 Bukhari 1:4:148; 8:74:257 och Muslim 26:5397
59 Bukhari 6:60:282; 5:59:462 och Abu Dawud 32:4090
60 Se exvs “The Testimony of Women in Islam” (Dar al-Ifta Al-Missriyyah) dar-alifta.org/Foreign/

ViewArticle.aspx?ID=143&text=testimony
61 Bukhari 1:6:301; 2:24:541 och 3:48:826.
62 Ibid.
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GUD föreskriver följande om [arvsrätt för] era barn: sonens [lott] är 
lika med två döttrars lott; om döttrarna är fler än två, är deras lott två 
tredjedelar av kvarlåtenskapen, och om endast en dotter finns, skall 
hon ärva hälften. [Den dödes] föräldrar skall ärva en sjättedel var av 
kvarlåtenskapen om han efterlämnat barn; men om han inte efterläm-
nar barn och föräldrarna är enda arvtagare, är moderns lott en tred-
jedel. Har han efterlämnat bröder, är moderns lott en sjättedel efter 
[avdrag för] legat och skulder. (Sura 4:11, se även sura 4:176)

Ett vanligt försvar av denna diskriminering i arvsrätt är att denna vers uppenbara-
des under en tid då det oftast endast var män som arbetade och därmed ansvarade 
för att försörja familjen. Därmed bör koranversen sättas i en kontext där mannens 
arv ska fördelas inom mannens kärnfamilj medan det arv som kvinnan får kan 
hon behålla helt för sig själv. Muslimska jurister är därför generellt överens om 
att kvinnor alltid ska ärva hälften oavsett om de arbetar för att försörja för sina 
familjer eller inte.63 En annan förklaring är att sönerna för släkten vidare. De hade 
också ett speciellt ansvar att ta hand om åldrande föräldrar, medan döttrarna gif-
tes bort till andra familjer. Det finns dock ett problem med detta försvar, nämligen 
att Koranen inte anför något skäl till varför män ska ärva dubbelt så mycket som 
kvinnor.64 

6.4 Polygami
Att mannen får ha fyra fruar gäller i islamsk lag och i de flesta länder där islam är 
en majoritetsreligion. I Koranen kan vi också läsa att män har rätt att ha upp till 
fyra fruar.

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag 
då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller 
fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna be-
handla dem alla lika - eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt 
besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet. (Sura 4:3)

Relationen mellan polygami och rättvis behandling av faderlösa och polygami är 
något oklar i denna vers. Oberoende av detta är det likväl tydligt i versen att män 
får gifta sig med två, tre eller fyra fruar om de så önskar. Koranen lägger dock ett 
villkor för detta: Kvinnorna måste behandlas lika och partiskhet får inte förekom-
ma (se även sura 4:129).

Förbudet mot partiskhet har i modern tid nedfört att vissa muslimer menar att 
koranversen egentligen förbjuder polygami. Argumentet för detta är att det är 
omöjligt för män att behandla kvinnor lika i ett polygamt äktenskap, och när Kor-
anen ställer upp detta villkor är avsikten att människor ska inse att Allah har gjort 
polygami omöjligt.

Denna tolkning förkastas dock av den överväldigande majoriteten av muslimska 
lärda. Det beror framför allt på tre skäl:

63 Se exempelvis islamqa.info, fråga 14357, 2021-04-07.
64 Det kan här nämnas att motsvarande begränsning för kvinnor har gällt i västerländska rättsordningar. I 

till exempel Sverige infördes lika arvsrätt för kvinnor först 1845.  
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1) Muhammed, som Koranen beskriver som förebild för alla människor (sura 
33:21), var polygamist. Enligt Bukhari hade han elva fruar samtidigt.65 Vidare 
behandlade han inte sina fruar lika. Exempelvis finns det flera hadither som 
tydliggör att Muhammed föredrog Aisha framför sina andra fruar.66

2) Muslimer har sedan islams begynnelse utövat polygami baserat på Koranens 
tillåtelse i sura 4:3, och än idag anser den överväldigande majoriteten av 
muslimer att polygami ska vara tillåtet. Tolkningen att Koranen i själva verket 
omöjliggör polygami är liktydig med att påstå att Allah misslyckades med att 
framföra sitt budskap till den grad att han fått muslimer att göra motsatsen 
till hans egentliga vilja. En sådan tolkning förvandlas alltså till en anklagelse 
mot Allah, och som sådan kan den inte accepteras av muslimska lärda.

3) Om Allah hade velat förbjuda polygami skulle Koranen innehålla ett tydligt 
sådant förbud, då Koranen är menad att förtydliga Allahs vilja (sura 11:1; 
6:114; 41:3). Omständigheten att koranversen inte bara saknar ett sådant 
förbud, kombinerat med en enkel läsning av versen leder till motsatt slutsats: 
Att polygami är tillåtet inom Koranen och islam.

Följdfrågan är då: Vad menas med att kvinnorna bör behandlas lika? Enligt The 
Study Quran67 och dr. Abdul Rahman68 handlar det om att ge fruarna lika mycket 
tid, ekonomiska tillgångar och annat stöd.

Ytterligare en fråga som behöver besvaras är om polygami ska tillåtas om de in-
volverande kvinnorna inte vill det. Exempelvis, om den första frun inte vill dela 
sin man med en annan kvinna eller om kvinnan som erbjuds en redan gift man 
protesterar, ska giftermålet ändå få äga rum? 

Enligt islamisk lag krävs inget godkännande från mannens fru eller fruar såvida 
det inte finns ett kontrakt där mannen lovat att inte gifta sig med fler fruar, el-
ler om landet de bor i förbjuder månggifte. Anledningen till detta är att Koranen 
ingen stans kräver att mannen måste fråga sin fru eller fruar om hon/de godkän-
ner ytterligare en hustru. Det kan också noteras att Muhammed tog sig fler fruar 
utan godkännande av sina tidigare fruar.69

Däremot är tvångsgifte förbjudet enligt islamisk lag. En kvinna får alltså inte tving-
as gifta sig med en man som redan har andra fruar om hon inte vill.70 Det kan dock 
tilläggas att en sådan reservation framstår som minst sagt svårkontrollerad. 

6.5 Våld i nära relationer 
En av de mest kontroversiella vägledningarna i Koranen är tillåtelsen för män att 
aga sina fruar om de agerar illvilligt, det vill säga olydigt.

MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den 
styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap 
av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin 

65 Bukhari 1:5:268
66 Se exempelvis Bukhari 3:43:648 och 3:47:766.
67 Seyyed Hossein Nasr, The Study Quran (HarperCollins, 2015), 109.
68 Abdul Rahman al-Sheha, Women In Islam: The Common Misconceptions, (Fortress iPublications, 2013), 

Kindle version, plats 1329.
69 Se exempelvis islamqa.info fråga 61, 2040 och 143120.
70 Se exempelvis islamqa.info fråga 47439 för referenser till islamiska källor som förbjuder tvångsgifte.
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andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om 
ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och 
[om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista 
utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgör-
liga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de 
svagare]. (Sura 4:34)

Enligt denna koranvers ska män vara qawwamun över kvinnor. Bernström har 
översatt det arabiska ordet som ”ha ansvar för och omsorg om”. Flera engelska 
översättningar har däremot översatt ordet som ”ha auktoritet över” eller liknan-
de.71 Vidare fortsätter majoriteten av välkända engelska översättningar versen 
med att skriva att männen har qawwamun för att de är starkare och för att de 
försörjer kvinnor.72 

Därefter beskriver Koranen olika åtgärder som män kan vidta ifall de ”ser teck-
en på illvilja” hos sina fruar. Det först nämnda är verbal förmaning, sedan nämns 
separation och slutligen nämns ”tillrättavisa dem handgripligen”. Majoriteten av 
muslimska jurister ser denna struktur som en kronologisk ordning mannen bör 
följa i sin hantering av en fru som uppvisar illvilja.

Ordet Bernström översatt med ”tillrättavisa dem handgripligen” är det arabiska 
ordet iḍribūhunna, som är imperativformen av ordet daraba som betyder ”slå” el-
ler ”aga”. I stort sett alla välkända engelska översättningar skriver ”slå”.73 Några 
översättare inkluderar tillägg i sina översättningar som exempelvis ”slå dem på ett 
milt sätt”,74 eller, som i Bernströms översättning, ”som sista utväg”. Inga av dessa 
begränsande tillägg återfinns dock i den arabiska grundtexten.

Koranen är otydlig i frågan om vad som ska anses vara ”tecken på illvilja” samt 
på vilket sätt en man får slå sin fru. Dessa otydligheter har medfört något olika 
syn bland muslimska jurister på hur versen ska tillämpas. Haditherna ger dock 
vägledning utifrån hur Muhammed hanterade agande av hustrur. Här kan vi bland 
annat läsa att:

• Muhammed vid åtminstone ett tillfälle slog sin fru Aisha.75

• När Muhammed fick höra att muslimernas fruar inte uppförde sig väl gav han 
de muslimska männen rätt att slå sina fruar.76

• Även den förste och andre kalifen Abu Bakr och Umar slog kvinnor.77 
• Muhammed förklarade att en man inte ska tillfrågas om varför han slagit sin 

fru.78

• I en av sina sista predikningar sa Muhammed att män ska behandla sina fruar 
med omsorg och om fruarna inte uppträder väl har männen rätt att slå dem, 
men inte grovt.79

71 Se exempelvis Pickthall och Saheeh International på quran.com.
72 De engelska översättningarna på quran.com.
73 Se koranversen på quran.com.
74 Exempelvis Yusuf Alis översättning.
75 Muslim 4:2127
76 Sunan Abu Dawud 11:2141
77 Muslim 9:3506
78 Sunan ibn Maja 3:9:1986
79 Al-Taberi, volym 9, sidorna 112-113 och Sunan ibn Maja 3:9:1851.
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På grund av koranversen samt haditherna menar sålunda en majoritet av mus-
limska jurister att män ska ha rätt att fysiskt tukta sina fruar om de uppför sig ill-
villigt eller olydigt, exempelvis om de vägrar lyda sina män. Denna tillrättavisning 
får dock inte skada kvinnan allvarligt, exempelvis får det inte lämna kvar några sår 
eller blåmärken.80 Det finns dock konservativa jurister som tillåter en högre grad 
av våld från mannen, och det finns även liberala jurister som menar att all typ av 
våld ska vara förbjudet.

6.6 Barnäktenskap
Ytterligare en kontroversiell tillåtelse i Koranen berör giftermål med barn. Sura 
65 i Koranen börjar med att beskriva regler kring väntetiden för kvinnor som har 
genomgått skilsmässa (verserna 1–6). Här ska vi dock fokusera endast på vers 4 
av suran. Enligt denna koranvers är väntetiden (innan skilsmässan blir slutgiltig) 
tre månader för två kategorier av kvinnor: 1) De som nått klimakteriet och 2) de 
vars blödningar har ”uteblivit”. Här behöver det dock noteras att Muhammed Knut 
Bernström har översatt det arabiska ordet ”Lam” felaktigt då ordet betyder ”inte 
har”. Bernström skriver: 

Om ni tvekar om [vad som gäller] dem av era kvinnor, vilkas månads-
blödningar helt har upphört, är deras väntetid tre månader, och samma 
tid gäller dem vars blödningar har uteblivit. Och de som är havande 
skall invänta barnets födelse. (Sura 65:4)

En korrekt översättning av versen lyder istället: ”Och de som inte har månadsblöd-
ningar” (”Wa Al-Lā’ī Lam Yaĥiđna”). Med andra ord syftar versen på flickor som 
ännu inte har månadsblödningar – den som skiljer sig från en så ung flicka måste 
vänta tre månader innan skilsmässan blir slutgiltig. I stort sett samtliga engelska 
översättningar definierar dessutom den andra kategorin av kvinnor som flickor 
som ännu inte har fått menstruation.81 De tidiga kommentatorerna av Koranen 
förstod också versen som att den syftar på flickor som ännu inte nått puberteten. 

Det finns också en mängd hadither som beskriver Muhammeds giftermål med ett 
barn, nämligen Aisha. Enligt haditherna var Muhammed 51 år gammal när han 
gifte sig med Aisha som då var sex år, och han fullbordade giftermålet (var sexu-
ellt intim med Aisha) när han var 54 år och hon var nio.82 Muhammeds framställs 
som muslimernas förebild i Koranen (sura 33:21) och eftersom han gifte sig med 
ett barn, kan barnäktenskap från 9-årsåldern därför inte fördömas inom islam. I 
exempelvis Iran är det tillåtet att gifta sig med en 9-årig flicka. I vissa muslimska 
länder är dock barnäktenskap förbjudet.

6.7 Utomäktenskapliga relationer
Vad säger Koranen angående sexuella relationer utom äktenskapet? Sura 23:6 (se 
också sura 70:30) beskriver de troende (se vers 1 av suran) som män som:

80 Jonathan A.C. Brown, Misquoting Muhammad: The challenge and choices of interpreting the prophet´s 
legacy (OneWorld Publications, 2014), 276-277.

81 Quran.com har de mest välkända och använda koranöversättningarna på det engelska språket.
82 Bukhari 5:58:236; 7:62:64; 8:73:151 och Muslim 8:3310; 3311.
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…[inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur 
eller dem som de rättmätigt besitter.

Notera att en man kan ge utlopp för sin lust med andra kvinnor utöver sin fru eller 
fruar, nämligen med kvinnor han ”rättmätigt besitter”. Frasen ”rättmätigt besitter” 
är en översättning av arabiskan ”maa malakat aymanuhum” som ordagrant bety-
der: ”vad deras högra händer äger”. Det finns flera engelska översättningar som 
förtydligar att frasen syftar på slavinnor och kvinnliga krigsbyten.83 Majoriteten 
av kommentatorerna är också överens om att versen tillåter sexuella relationer 
med slavinnor.84

Samtliga fyra sunni-skolor är överens om att muslimska män har rätt att ha sex 
med kvinnliga slavar.85 Det finns ingen indikation hos de fyra imamerna eller sko-
lorna att sådana sexuella relationer kräver slavarnas samtycke.86 Det är därför 
som islamisk lag tillåter muslimska män att ha sexuella relationer med kvinnliga 
slavar.87, 88

6 8 Skilsmässa
Vad säger Koranen och haditherna om skilsmässa för män respektive kvinnor? 
Här följer den viktigaste korantexten i fråga om skilsmässa.89

Den som [vill skiljas från sin hustru och] går en ed att han inte skall 
komma nära henne, skall iaktta fyra månaders väntetid. Om han [bry-
ter eden och] går tillbaka [till hustrun], är Gud förlåtande, barmhär-
tig … Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvaran-
de [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför 
hennes. Gud är allsmäktig, vis. Skilsmässa [får återkallas] två gånger; 
därefter skall makarna återuppta samlivet i hedersamma former eller 
äktenskapet upplösas i godo …Om mannen [oåterkalleligen] skiljer sig 
från sin hustru, är det sedan inte tillåtet för honom att ta henne tillba-
ka, om hon inte först ingått äktenskap med en annan man… Då ni har 
skilt er från er hustru och hennes vänteperiod närmar sig slutet, skall 
ni antingen ta henne tillbaka eller också ge henne fri, allt enligt god sed. 
Men ni får inte hålla henne kvar mot hennes vilja för att skada henne. 
(Sura 2:226 – 231)

Följande observationer kan göras utifrån ovanstående korantext:

83 Se översättningarna Mustafa Khattab, The Clear Quran, Maarif-ul-Quran, Muhsin Khan, Mufti Taqi 
Usmani, Abdul Haleem, Pickthall, Yusuf Ali, Ruwwad Center och Muhammad Hijab. Se även webbsidan 
islamawakened.com/quran/23/6/default.htm för fler engelska översättningar som förtydligar att 
versen syftar på slavinnor och/eller kvinnliga krigsbyten.

84 För mer ingående kommentarer på sura 23:7, se exempelvis islamicstudies.info/tafheem.
php?sura=23&verse=1&to=11, och discover-the-truth.com/2017/01/22/tafsir-on-surah-231-6/

85 Kecia Ali, “Concubinage and Consent” International Journal of Middle East Studies (Vol 49, issue 1, 
Cambridge University Press, 2017) cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-
studies/article/concubinage-and-consent/F8E807073C33F403A91C1ACA0CFA47FD#

86 Ibid.
87 Salma Saad, The Legal and Social Status of Women in the Hadith Literature (University of Leeds, 1990), 

242, även på etheses.whiterose.ac.uk/508/1/uk_bl_ethos_443314.pdf.
88 Se även islamweb.net, fatwa nummer 272452 samt islamqa.info, fråga 13737, 12562 och 20802.
89 Skilsmässa nämns på flera andra ställen i Koranen, men nämnda korantext är den mest omfattande 

och den som oftast ensam utgör grunden för sharia kring skilsmässa.
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• Koranen förutsätter att mannen står i en auktoritär position över sin fru i frå-
ga om skilsmässa. Detta kan ses bland annat i det faktum att Koranen enbart 
adresserar mannen och menar att hans rätt ligger ett steg framför hustruns. 

• Koranen beskriver endast mannens rätt till skilsmässa och ger inga villkor el-
ler krav som han måste iaktta för att få skilja sig, annat än att han måste vänta 
fyra månader tills skilsmässan blir slutgiltig.90 Av andra koranställen framgår 
också att mannen måste förse kvinnan med ett visst ekonomiskt stöd, så kall-
lad mahr.

• Mannen antas vara ägaren av hemmet där de bor och därmed innebär skils-
mässa att det är kvinnan som lämnar bostaden. 

• Mannen kan ångra eller återkalla en skilsmässa två gånger. Om en man dä-
remot skiljer sig vid tre tillfällen, exempelvis genom att vid tre olika tillfällen 
säga till sin fru ”jag skiljer mig från dig”, är skilsmässan slutgiltig.

• Koranen anger väntetider för skilsmässa, och muslimska jurister är överens 
om att detta är perioder då paret ska begrunda om de vill fullfölja skils mässan.

Sammanfattningsvis ger Koranen män stor frihet att skilja sig från sina fruar för-
utsatt att de iakttar väntetiden. Exempelvis behöver mannen endast vid tre tillfäl-
len utrycka sin vilja att skilja sig och skilsmässan blir slutgiltig. Detta har lett till 
praktiserande av ”trippel talaq” i vissa muslimska kretsar, i vilket skilsmässan blir 
omedelbart slutgiltig om mannen tre gånger säger ”talaq” (arabiska för ”skilsmäs-
sa”) inför två trovärdiga vittnen tre gånger.91 Denna rapport har inte utrymme att 
djupare utlägga alla olika synsätt bland muslimska jurister i frågan.

Får då kvinnor skilja sig enligt sharia? Koranen innehåller ingen tillåtelse för kvin-
nor att skilja sig, Muhammed har tvärtom sagt att kvinnor kommer uteslutas från 
paradiset om de frågar sina män om skilsmässa utan att det är absolut nödvän-
digt.92 Två saker kan noteras i Muhammeds uttalande: 1) kvinnan ska fråga sin 
man om skilsmässa och 2) skilsmässan måste vara en absolut nödvändighet. Uti-
från Muhammeds uttalande menar majoriteten av muslimska jurister att det finns 
tre situationer där en kvinna kan initiera en skilsmässa:

1) Hon kan övertala sin man. Om mannen övertalas att skilsmässa är bästa al-
ternativet kan de tillsammans ansöka om det. Denna typ av skilsmässa kall-
las ”khul” och innefattar oftast att kvinnan avsäger sig det ekonomiska stöd 
(mahr) mannen skulle ha gett henne vid skilsmässa.

2) Hon kan övertala en domare i en shariadomstol. Exempelvis, om kvinnan kan 
bevisa att hennes man missbrukar droger, är psykiskt instabil, impotent eller 
att han tvingar henne till att begå syndfulla handlingar kan shariadomaren 
initiera skilsmässoprocessen.

90 Denna vänteperiod kan variera beroende på olika omständigheter, se sura 65:1-5.
91 Det finns hadither i vilka anges hur Muhammeds samtida utövade trippel talaq, se exempelvis Muslim 

9:3493. Det finns dock en rad olika uppfattningar om tidsrymden. Vissa, som exempelvis Jamiatul 
Ulama i Sydafrika (en förening av konservativa muslimska teologer), menar att mannen kan säga 
”talaq” tre gånger direkt efter varandra för att skilsmässan ska omedelbart träda kraft medan andra, 
som exempelvis The Islamic Shari´a Council (en förening av muslimska teologer i Storbritannien), 
menar att yttrandena måste ske på olika dagar.

92 Se Sunnan Abu Dawud 3:2218; Ibn Maja 3:10:2055 och Al-Tirmidhi nummer 1187.
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3) Om kvinnans man inte är muslim. Inom islam får endast muslimska män gifta 
sig med icke-muslimer,93 det omvända är förbjudet. Om en kvinna blir muslim 
medan hennes man inte blir det, eller om kvinnan är muslim och mannen 
avsäger sig tron, blir äktenskapet automatiskt ogiltigförklarat och kvinnan får 
initiera skilsmässoprocessen.94 

Sammanfattningsvis ser vi att islams skilsmässoregler är diskriminerande gent-
emot kvinnan. Kvinnor kan inte kräva skilsmässa lika enkelt som män. Detta kan 
medföra viss stress och ångest för muslimska kvinnor som vill skilja sig från sina 
män men inte har tillräckligt goda skäl för att övertala varken sin man eller shari-
adomstolen. Dessa kvinnor är tvungna att fortsätta leva i ett eventuellt destruktivt 
förhållande eller också försöka fly från sin man.

I samband med detta kan nämnas att Muhammed också tillät sina anhängare att 
ingå temporära äktenskap (kallad ”mutah”).95 En mutah-äktenskap går ut på att 
en man och en ogift kvinna gör ett avtal som innefattar en bestämd tid i vilket de 
lever som ett gift par, inklusive ett visst ekonomiskt stöd för kvinnan när äkten-
skapstiden tar slut. Praxisen har kritiserats för att vara en ”religiös form av prosti-
tution” och även för att den möjliggör barnprostitution.96

Lärda muslimer inom både shia- och sunniislam håller med om att mutah sank-
tionerats av Muhammed och praktiserats av hans anhängare. Idag utövas mutah 
dock endast av shiamuslimer eftersom sunnimuslimer följer hadither där äkten-
skapsformen förbjuds.97 

93 Förutsatt att kvinnan är en judinna eller en kristen (sura 5:5). Sura 2:221 förbjuder giftermål med 
avgudadyrkare.

94 Denna uppfattning möter vi främst i sura 60:10.
95 Bukhari 6:60:139; 7:62:52 samt Muslim 8:3252; 8:3248
96 Nawal Al-Maghafi “In Iraq, religious ‘pleasure marriages’ are a front for child prostitution” The 

Guardian 6/10 2019. theguardian.com/world/2019/oct/06/pleasure-marriages-iraq-baghdad-bbc-
investigation-child-prostitution; “Undercover With The Clerics - Iraq’s Secret Sex Trade” BBC 3/10 
2019, bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2019/undercover-with-the-clerics.

97 Bukhari 9:86:91; 5:59:527 och Muslim 8:3259; 8:3260; 8:3262-67
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7. Konfliktyta 3: 
Uppmuntran till våldsbrott och terrorism

Som framgått skiljer islam på människor och menar att avfällingar, homosexuella 
och eventuellt även kritiker bör avrättas, och förespråkar även ett odemokratiskt 
styrelseskick. Frågan i detta kapitel är huruvida islam uppmuntrar muslimer till 
att begå våldsbrott i syfte att fullfölja religionens bud: medför bokstavstrohet till 
islam en vilja bland muslimer att skada avfällingar, homosexuella eller dem som 
kritiserar religionen?

Frågan är aktuell på grund av de olika terroristattacker som genomförts i väst se-
dan 11 september 2001. Kan dessa våldsakter vara knutna till religionen på något 
sätt?

I syfte att besvara dessa frågor fortsätter vi definiera bokstavstrogen islam som 
”viljan att följa Koranen och sunnan så långt det går utan urvattning, modernise-
ring eller devalvering.” Med andra ord kommer en ”bokstavstrogen muslim” att 
beskrivas som ”en muslim som eftersträvar att följa religionens bud såsom den 
exemplifierades av Muhammed.”

7 1 Terrorism
Enligt Encyclopedia Britannica är terrorism ett övervägt våldsdåd med mål att 
skapa fruktan i en befolkning.98 Oxford Dictionary beskriver terrorism som ”den 
olaga användningen av våld och hot, framförallt mot civila, i strävan efter poli-
tiska mål.”99 Den svenska Nationalencyklopedin definierar terrorism som ”vålds-
handlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett 
lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas”100.  Omkring 21 000 personer 
mister livet årligen på grund av terroristattacker.101 

De senaste två decennierna har en rad terroristattacker utförts i västvärlden av 
muslimska terrorister där ett stort antal civila mist livet.102 Exempel är flygplanen 
som flög in i Tvillingtornen i New York 2001, tågbomberna i Madrid 2004, bomb-
ningarna i tunnelbanan i London 2005, massmorden i Paris 2015, massakern i en 
nattklubb i Orlando 2016, lastbilen som körde över civila i Nice 2016 och aren-
abombningen i Manchester 2017.

Detta är bara några exempel på den rad av terroristdåd som utförts i västvärl-
den av muslimer som menar sig ha utfört dåden just på grund av sin trohet till 
islam. Frågan är dock om dessa muslimer var konsekventa i denna hängivenhet 
till islam. Kan en bokstavstrogen muslim rättfärdiga sådana terroristattacker med 
hänvisning till religionen?

98 Encyclopedia Britannica, britannica.com/topic/terrorism.
99 Oxford Dictionary, lexico.com/en/definition/terrorism. Vår översättning.
100 Nationalencyklopedin, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorism.
101 Hannah Ritchie, Joe Hasell, Cameron Appel och Max Roser, “Terrorism”, Our World in Data (2019), 

ourworldindata.org/terrorism. 
102 Se exempelvis Tom Wilson, Terrorism in the West: An age of Extremes (The Henry Jackson Society, 

2018), 8, 204.
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För att besvara denna fråga bör vi gå till Muhammeds liv för att se om Muham-
med, som Koranen menar ska vara muslimernas förebild, på något sätt utförde 
terroristdåd.

Muhammed började sin profetiska karriär som en fridfull ”varnare” i staden 
Mecka i Saudi Arabien.103 Hans uppenbarelser från denna tid var korta och inne-
höll knappt några politiska eller våldsamma inslag.104 På grund av hot av olika 
slag flydde Muhammed och hans muslimska anhängare till staden Al-Yatrib (nu-
varande Medina) år 622. Staden styrdes av tre judiska stammar som välkomnade 
Muhammed.

I Al-Yatrib skapade muslimerna ett subsamhälle med sharialagar och Muhammed 
som ledare. I syfte att erhålla ekonomiska medel attackerade muslimerna karava-
ner på väg till staden Mecka.105 Ett exempel på ett sådant angrepp skedde under en 
månad som invånarna i området ansåg vara helig och där fred borde ha rått. Mu-
hammed fick utstå mycket kritik på grund av detta, men han rättfärdigade attack-
erna med att säga att han och muslimerna var utvisade från Mecka och möjlighe-
ten att tillbe Allah vid den heliga moskén Kaba, och därmed var attackerna rättvisa 
hämndaktioner. Vi läser exempelvis i en vers som uppenbarades för Muhammed i 
samband med kritiken efter att han attackerat en karavan under en helig månad:

De frågar dig om [det är tillåtet] att strida under den helgade månaden. 
Säg: ”Att strida under denna månad är en svår [synd]. Men inför Gud 
är det en ännu svårare [synd] att spärra vägen till Gud [för andra] och 
att förneka Honom och [att vägra människorna tillträde till] den heliga 
Moskén och att jaga bort de troende därifrån. Förtryck är ett värre ont 
än döden.” (Sura 2:217)

Notera att koranversen accepterar det som synd att strida under den heliga mån-
aden, men att synden är rättfärdigad eftersom muslimerna dessförinnan hade 
blivit förföljda. Det verkar alltså som om Muhammed under åtminstone vissa om-
ständigheter ansåg hämnd som en legitim anledning för att strida.

Det finns inget i de muslimska källorna som säger att de som ansvarade för kara-
vanerna var samma personer som hade förföljt eller utvisat muslimerna från 
Mecka. Med andra ord kan det mycket väl vara så att de som Muhammed och hans 
anhängare attackerade i själva verket var oskyldiga till den förföljelse som musli-
merna ansåg sig ha utsatts för i Mecka. Vissa muslimska lärda har kommenterat 
denna sura med att säga att karavanerna var till för att förse Meckas invånare med 
olika resurser. Personerna som ansvarade för karavanerna var alltså inte oskyldi-
ga eftersom de understödde människor som var fiender till och utgjorde ett hot 
mot muslimerna.106

Flertalet terrordåd som begåtts av muslimska grupper har enligt dem själva mo-
tiverats av västvärldens destruktiva inbladning i muslimska länder. Med andra 
ord har många terrorister betraktat sina attacker som gensvar på den ”förföljelse” 
muslimer upplever på grund av västerländska länders negativa inflytande i deras 

103 Se exempelvis sura 22:49
104 Koranen är inte i kronologisk ordning, utan arrangerad i storleksordning. Generellt gäller att de sista 

surorna, som också är de kortaste, var bland de som Muhammed först fick uppenbarade.
105 Se exempelvis Bukhari 5:59:285.
106 Se exempelvis islamhelpline.net/answer/2556.
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länder. Terroristerna brukar ofta rättfärdiga dödandet av civila med att de attack-
erar människor som tillhör ”fiendens läger” och som sponsrar fienden med bland 
annat skattemedel.107

Huruvida Muhammeds attacker karavaner på väg till Mecka kan ge upphov till 
denna mentalitet bland muslimska terroristgrupper är svårt att avgöra. Det fak-
tum att Muhammed var en krigsherre som attackerade sina fiender (och eventu-
ellt andra som tillhörde samma läger som fienden) är emellertid definitivt något 
som kan uppmuntra bokstavstrogna muslimer som på något sätt vill ”hämnas” på 
västvärlden att ta till våld och fokusera detta våld på civila.

Utöver karavanattackerna kan det poängteras att Muhammed och hans muslimska 
anhängare också deltog i flera strider under Muhammeds tid som politisk ledare. 
Flera av dessa strider startades av muslimerna själva som menade att de attacke-
rade ett folk de ansåg ”tillhöra fienden”.108 Efter en av dessa strider uppenbarades 
följande koranverser för Muhammed:109

Förnekarna [som kom ifrån drabbningen med livet i behåll] skall inte 
tro att de har sluppit undan; de kan inte sätta [Guds vilja] ur spel. Och 
vidtag alla rustningar ni förmår och håll stridshästarna i beredskap så 
att ni injagar skräck i Guds och era fiender och i andra vars existens ni 
är okunniga om - men som Gud känner. Och vad ni än ger [i kampen] för 
Guds sak skall gottgöras er fullt ut och ingen skall tillfogas orätt. Men 
visar de sig villiga att sluta fred, var då själv beredd till det och lita till 
Gud; Han är Den som hör allt, vet allt. (Sura 8:59-61)

Det motiv som Koranen ger för att strida i vers 60 är alltså ”att ni injagar skräck i 
Guds och era fiender.” Vidare menar Koranen i samma vers att Allah kommer gott-
göra de muslimer som strider. Muhammed förtydligade detta med löften om att de 
som strider och dör kommer ärva de bästa platserna i paradiset.110 

Nedan ges några andra exempel på påståenden Muhammed gjorde och som också 
kan uppfattas som uppmuntran till strid.
• Belöningen för dem som dör för Allahs sak är så stor att man om möjligt skul-

le vilja kriga för att dö och sedan återvända till livet för att kriga, för att åter-
igen dö och komma tillbaka till livet för att kriga med syfte att dö igen som 
martyr.111

• Den som dör utan att ha medverkat i jihad eller haft som önskan att medver-
ka i jihad dör som en hycklare.112

• Det finns ingen gärning som är lika värdefull som jihad.113

Sammanfattningsvis har vi alltså sett:

107 Osama Bin Laden ”Letter to the American People”, publicerat hos www.theguardian.com/world/2002/
nov/24/theobserver. Flera terrorister finner också stöd i en hadith där Muhammed rättfärdigande 
dödandet av barn och kvinnor med att ”de tillhör fiendens läge”, se Muslim 19:4321.

108 Se exempelvis Bukhari 3:46:717 och 4:52:195.
109 Versen uppkom efter striden i Badr
110 Bukhari 4:52:50-52; 9:93:549-555 och Muslim 20:4643.
111 Bukhari 1:2:36
112 Muslim 2:4696
113 Bukhari 3:46:694; Muslim 1:149
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• Muhammed attackerade karavaner och rättfärdigade attackerna med påstå-
endet att karavanerna tillhörde eller stödde fiendens läger och attackerna 
därför kunde betraktas som hämndaktioner.

• Koranen anger som en rättfärdig anledning för strid att ”injaga skräck i fien-
den”.

• Koranen och Muhammed uppmuntrar muslimer att strida genom att försäkra 
dem att de kommer bli rikligt belönade om de strider.

Dessa observationer behöver kombineras med de sinnestillstånd många muslimer 
befinner sig i för att orsaken till islamisk terrorism ska förstås. Vissa bokstavstrog-
na muslimer är nämligen frustrerade över västvärldens inflytande och inbland-
ning i muslimska länder, och enligt dessa sprider västvärlden värderingar och en 
världslig kultur som är fientliga mot islam. Dessutom menar de att västvärlden har 
förtryckt muslimer genom inblandning i muslimska länders politik, exempelvis i 
Palestina, Irak och Afghanistan.

Den frustration som dessa muslimer upplever kan eventuellt kombineras med de 
islamiska läror vi undersökt här, och därmed ge upphov till terrorism eller stöd för 
terrorism. Civila i västvärlden kan nämligen betraktas som människor som stöttar 
fienden, attacken kan anses vara en hämndaktion och syftet med attacken kan 
rättfärdigas med att den injagar skräck i fienden.

Slutsatsen är alltså att islam innehåller läror som definitivt kan uppmuntra till 
terrorism. I synnerhet kan Muhammeds liv som krigsherre vara en inspiration för 
dem som vill utföra våldsdåd. Islams här redovisade läror är emellertid relevanta 
endast om muslimer ser västvärlden som en fiende. I så fall kan den bokstavstrog-
ne muslimen anse att islam uppmuntrar och rättfärdigar terrorism som antingen 
hämnd, strid mot civila tillhörande fiendens läger, eller medel att injaga skräck 
hos fienden.

7.2 Mord på kritiker
Under sin tid som politisk ledare beordrade Muhammed mord på flera personer 
som kritiserade eller spred kritiskt material om honom. Här följer några exempel:
• Abu Afak: Judisk poet som blev avrättad för att ha kritiserat Muhammed.114

• Asma bint Marwan: Gravid kvinna som blev avrättad för att ha uppmanat 
människor att motarbeta Muhammed.115

• Ka´b ibn Al-Ashraf: Kritiker som blev avrättad för att ha förolämpat Allah och 
muslimerna.116

• Abdullah ibn Ubayy: En man som blev avrättad för att ha förolämpat 
 Muhammeds familj.117

• Fartana: Slav som blev avrättad för att ha sjungit kritiskt mot  Muhammed.118

114 Alfred Guillaume, The life of Muhammad: A translation of Ishaq´s Sirat Rasul Allah (Oxford University 
Press, 2004), 675f.

115 Ibid.
116 Bukhari 5:59:369 och Muslim 19:4436.
117 Bukhari 6:60:424 och 5:59:462.
118 Sunnan Abu Dawud 14:2677; 2678 och Sunnan an-Nasai 5:37:4072.
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Utöver dessa fanns också andra kritiker som Muhammed beordrade skulle mör-
das, men som blev benådade för att de omvände sig.119

Västvärlden har under de senaste två decennierna bevittnat våldsamma reaktio-
ner från den muslimska världen mot tidningar och privatpersoner som har av-
bildat eller skrivit kritiskt mot Muhammed. 2015 mördade två muslimska bröder 
i 30-årsåldern tolv personer och skadade ytterligare elva för att hämnas på tid-
ningen Charlie Hebdo som publicerat karikatyrer av Muhammed. Karikatyrerna 
resulterade också i våldsamma protester i delar av den muslimska världen där 
demonstranter bland annat förstörde flera kyrkor och dödade flera människor.120

Dessa våldsamma attacker från muslimer grundar sig till stor del i en heders- och 
skamkultur som råder i stora delar av den muslimska världen. Denna heders- och 
skamkultur kan inte skiljas från religionen eftersom Muhammeds agerande mot 
kritiker visar att han ansåg ära vara något värd att döda andra för. Med andra ord, 
muslimer finner stöd i Muhammeds liv för att anse kritiker av islam ha gjort sig 
förtjänta av avrättning.

Slutsatsen är att Muhammed beordrade mord på kritiker och gjorde det därmed 
möjligt för bokstavstrogna muslimer idag att finna stöd för att avrätta dem som 
kritiserar Muhammed.

7.3 Våld mot andra religiösa grupper
Kapitlet om yttrande- och åsiktsfrihet visade hur Koranen refererar till icke-mus-
limer i negativa ordalag och hur detta kan framkalla xenofobi bland bokstavstrog-
na muslimer. Bland annat kallar Koranen icke-muslimer för det ”uslaste av allt 
skapat” (sura 98:6 och 8:55). Koranen är också tydlig med att muslimer inte bör 
ingå vänskap med kristna och andra religiösa grupper (sura 4:144; 5:51; 5:80–81; 
60:13). Ibn Kathir, en av de mest välkända korankommentatorerna, kommentera-
de innebörden av dessa verser med att säga: ”Allah förbjuder muslimer att ta judar 
och kristna som vänner.”121 Frågan i detta delkapitel är: Uppmuntrar islam till våld 
gentemot andra religiösa grupper?

Det första som kan noteras är att Muhammed inte förespråkade våldsamma medel 
när han var i Mecka och inte hade politisk makt. Det var först när Muhammed blev 
en politisk ledare som han började ta till våldsamma medel. Bland annat kan vi 
läsa i Muhammeds biografi om hur han erövrade staden Al-Yatrib genom att utvi-
sa två av stadens tre judiska stammar samt eliminera den tredje stammen – Banu 
Qurayzah. Detta gjorde han genom att halshugga de cirka 700 männen i stammen 
och förslava kvinnorna och barnen.

119 Ka’b ibn Zuhayr ibn Abi Sulama och Abdullah ibn Ziba’ra.
120 “70 Churches Destroyed in ‘Anti-Charlie Hebdo’ Protests”, Charisma News, 20/1 2015, charismanews.

com/world/47954-70-churches-destroyed-in-anti-charlie-hebdo-protests; Niger: “5 morts à Niamey 
samedi, 5 à Zinder vendredi dans les manifs anti-Charlie”, lalibre.be/dernieres-depeches/afp/niger-5-
morts-a-niamey-samedi-5-a-zinder-vendredi-dans-les-manifs-anti-charlie-54bad5c43570c2c48adff284; 
“Four Killed In Anti-Charlie Hebdo Protests”, Sky News 16/1 2015 news.sky.com/story/four-killed-in-
anti-charlie-hebdo-protests-10375152, samt “Protests break out around the world against Charlie 
Hebdo”, CBS News, 16/1 2015, cbsnews.com/pictures/protests-break-out-around-the-world-against-
charlie-hebdo/9/.

121 Se Ibn Kathirs utläggning av de nämnda verserna.
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Det framgår också av Muhammeds liv att han var driven att göra människor till 
muslimer även om det krävde våldsamma medel. Exempelvis sa Muhammed: ”Jag 
har blivit beordrad att kriga med folk tills de säger: ’Det finns ingen som förtjä-
nar dyrkan utom Allah’”.122 På sin dödsbädd uttryckte han också önskan att en-
dast muslimer skulle finnas i Arabien, det vill säga att alla icke-muslimer skulle 
 utvisas.123

Muhammeds våldsamma attityd gentemot anhängare av andra religioner kan ock-
så observeras i hans sista uppenbarelser. Exempelvis var sura 9 i Koranen den 
sista långa suran som uppenbarades för Muhammed. Där kan man bland annat 
läsa följande:

TROENDE! De som sätter medhjälpare vid Guds sida är orena [på 
grund av sin avgudadyrkan]! Efter utgången av detta år skall de därför 
inte tillåtas närma sig den heliga Moskén. Om ni är rädda att fattigdom 
[hotar er, bör ni veta] att Gud i Sin godhet skall sörja för er, om det är 
Hans vilja; Gud är allvetande, vis.

Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad 
Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte an-
ser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och 
inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa mot dem] till dess de 
erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.

DE JUDISKA [trosbekännarna] säger: ”Esra, Guds son”, medan de krist-
na säger: ”Kristus, Guds son”. Detta kommer över deras läppar och då 
säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. 
Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp. 
(Sura 9:28-30)

Från vers 28 lär vi oss att Koranen kallar polyteister för ”orena” och att de inte får 
närma sig den heliga moskén, Kaba i Mecka. Dessutom försäkrar Koranen dåti-
dens muslimer att de inte ska frukta fattigdom eftersom Allah kommer att försörja 
dem. Sambandet mellan dessa två - att polyteister inte får närma sig Kaba och 
att muslimer inte ska frukta fattigdom - är att under Muhammeds tid var flera av 
Meckas invånare ekonomiskt beroende av polyteister som vallfärdade till Mecka 
för att tillbe sina gudar i Kaba. Muhammed gjorde det förbjudet för polyteister att 
närma sig moskén. Därmed miste de som försörjde sig på pilgrimer sin inkomst-
källa och riskerade därför fattigdom.

Lösningen på förlusten av inkomst från polyteistiska pilgrimer återfinns delvis i 
vers 29. Koranen uppmanar här muslimerna att strida mot icke-muslimer tills de 
blir muslimer eller erkänner sig besegrade och betalar skyddsskatten (jizya). Med 
andra ord, ett sätt för muslimerna att få inkomst och inte riskera fattigdom är ge-
nom att tvinga monoteister, framförallt kristna och judar, att betala en extra skatt.

122 Bukhari 4:52:196 och Muslim 1:29-31
123 Muslim 19:4366 och Bukhari 4:52:288.
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I vers 30 anges slutligen anledningen till varför muslimerna kan strida mot krist-
na och judar samt kräva en extra skatt av dem: De kristna och judarna har tros-
uppfattningar som framkallar Guds förbannelse över dem.

Notera att det inte finns något i dessa verser eller de omkringliggande som tyder 
på att muslimerna ska strida för att försvara sig eller för att främja ett rättvist 
samhälle. Hela sammanhanget visar tydligt att muslimer ska strida mot andra reli-
giösa grupper och behandla dessa annorlunda just för att de inte är muslimer utan 
har trosuppfattningar som Allah finner obehag i.

Det finns flera andra verser i sura 9 som uppmuntrar till våld mot andra religiösa 
grupper. Ytterligare ett exempel kommer i vers 73:

PROFET! Kämpa outtröttligt mot förnekarna av sanningen och mot 
hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem; Elden är deras slutliga 
hemvist - ett eländigt mål!

Inte heller i denna vers eller dess sammanhang finns något som tyder på att Mu-
hammed skulle strida i självförsvar eller för rättvisa. Versen ger endast två krite-
rier för att han skall strida: Personerna ska antingen vara förnekare av sanningen 
eller hycklare - människor som menar sig vara muslimer men inte iakttar religio-
nens bud.

En liknande vers, denna gång dock riktad till alla troende muslimer och inte bara 
Muhammed, är vers 123 av samma sura:

Troende! Kämpa mot förnekarna i er närhet och visa dem obeveklig 
stränghet; och var förvissade om att Gud är med dem som fruktar 
 Honom.

Det finns också synnerligen många hadither där Muhammed menar att muslimer 
kommer att strida mot judar och döda judar innan domens dag anländer.124 Bland 
annat ska Muhammed ha sagt att när sista dagen är nära kommer judarna att göm-
ma sig från muslimerna bakom stenar och träd, men stenarna och träden kommer 
att säga ”muslim, det finns en jude bakom mig, kom och döda juden”!125

Sammanfattningsvis har vi sett:
• Muhammed avrättade människor av andra religioner.
• Muhammed förespråkade våld mot anhängare av andra religioner i syfte att 

utbreda islam.
• Anhängare av andra religioner anses vara orena.
• Muslimer ska ha rätt att strida mot anhängare av andra religioner i syfte att få 

ekonomiska medel av dem.
• Koranen tillåter strid mot andra religiösa grupper för att de förnekar 

 sanningen.
• Det ideal som Koranen och Muhammed målar upp är ett samhälle där inga 

anhängare av andra religioner finns.

124 Se exempelvis, Muslim 41:6981; 41:6982; 41:6983 och 41:6984.
125 Bukhari 4:56:791 och Muslim 41:6985 
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Samtidigt måste det noteras att bokstavstrogna muslimer knappast kan betrakta 
dessa läror som grund för att attackera icke-muslimer i västvärlden. En konse-
kvent förståelse av Muhammeds liv och de nämnda koranverserna motiverar inte 
våld mot icke-muslimer i västvärlden. Däremot kan situationen bli en annan när 
islam väl blivit dominerande i ett område.

De nämnda koranverserna och andra liknande uppenbarades under en tid då 
muslimerna var i majoritet och hade politisk makt så att de kunde etablera en 
islamisk stat samt utbreda religionen med våld. Med andra ord är dessa verser 
endast applicerbara när muslimer kan styra ett område. Exempelvis ska muslimer 
tvinga judar och kristna att betala extra skatt (jizya) endast om en islamisk stat 
håller på att etableras eller har etablerats. Muslimer är varken i majoritet eller i 
en politisk maktposition i västvärlden, därmed är koranverserna och haditherna 
som förespråkar våld i syfte att upprätta en islamisk stat eller utbreda religionen 
inte tillämpliga i dagens västvärld.

Detta är den historiska uppfattningen hos majoriteten av muslimska lärda.126 Ex-
empelvis skriver imam ibn Qayyim127 att Muhammed var tålmodig mot icke-mus-
limer tills han erhöll politisk och militär makt, först därefter började han strida 
för att Allahs religion skulle etableras i landet.128 Ibn Qayyim skrev detta för att 
upplysa muslimer när de bör strida för religionens sak.

Detsamma gäller Muhammeds avrättning av den judiska Banu Qurayzah-stam-
men, som även den skedde i en specifik historisk och politisk kontext där musli-
merna hade den militära makten att utföra ett sådant angrepp. Det vore långsökt 
att tolka den händelsen i Muhammeds liv som en gudomlig tillåtelse att attackera 
icke-muslimer i västvärlden idag.

Hadither där Muhammed förespråkar mord av judar syftar också på en specifik 
tid och situation: nämligen när sista tiden närmar sig. Det finns muslimer idag 
som refererar till dessa hadither i syfte att rättfärdiga strid mot judar, men då in-
kluderar de en tolkning av haditherna som varken är nödvändig eller trolig.

Slutligen har vi tidigare sett att islam lär ut att avfällingar ska avrättas. Detta måste 
dock ske i samband med en korrekt utförd rättegång. Med andra ord är det inte 
tillåtet för muslimer att själva mörda muslimer som avfallit från islam. 

Slutsatsen av detta delkapitel är att det inte finns något i Koranen eller hadither-
na som uppmuntrar till våld mot andra religiösa folkgrupper i västvärlden idag. 
Detta beror på att muslimer är i minoritet och saknar politisk makt för att etable-
ra en islamisk stat i västvärlden. Muhammed förespråkade våld mot andra reli-
giösa grupper och utförde våldsdåd mot dem endast då han och hans muslimska 
anhängare hade politisk makt. Koranverserna och haditherna som uppmanar till 
våld för religionens sak är först applicerbara när muslimer slutar vara i minoritet 

126 Denna iakttagelse blir uppenbar när man studerar de förhållanden som medeltida muslimska lärda 
beskriver måste råda för att heligt offensivt krig ska kunna utföras: i stort sett alltid när muslimer har 
politisk och militär makt att utbreda religionen och/eller etablera en islamisk stat.

127 Ibn Qayyim al-Jawziyya var en medeltida muslimsk jurist som idag anses vara den förnämste inom 
Hanbali skolan. Han är mycket populär inom salafiströrelsen.

128 Ibn Qayyim, Zad al-Ma’ad Fi Hadyi Khair Al ‘Ibaad, vol 3, paragraf 159.
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och när de har politisk makt för att utbreda religionen eller etablera en muslimsk 
stat.129 Sådan är inte situationen i västvärlden idag.

7.4 Våldtäkt
Det senaste decenniet har flera länder i västvärlden sett en ökning av våldtäkter 
där gärningsmännen varit muslimer. Exempelvis har flera städer i Storbritannien 
bevittnat en våg av brutala gruppvåldtäkter, utförd av gäng bestående mestadels 
av män från Pakistan (ett land där över 96 procent är muslimer130), på unga tjejer, 
mestadels mellan elva och fjorton år. I Rotherham, en stad med ungefär 250 000 
invånare, har runt 1 400 tjejer våldtagits och i Telford, en stad med omkring 
150 000 invånare, har cirka 1 000 tjejer våldtagits. Enligt den brittiska reportern 
Tom Quiggin är gruppvåldtäkterna inte begränsade till dessa platser, utan har 
även ägt rum i flertal andra brittiska städer.131

Storbritannien är långt ifrån enda landet som sett ökning av våldtäkter utförda av 
män från muslimskt dominerade områden. Nyårsnatten år 2015/2016 utfördes 
gruppvåldtäkter på omkring 1 200 flickor av män från muslimska länder i olika 
tyska städer. Exempelvis blev omkring 80 flickor våldtagna i den tyska staden Köln 
av män med arabiskt och nordafrikanskt ursprung.132 Den norska nyhetskanalen 
NKR rapporterade år 2011 att de senaste fem åren har samtliga överfallsvåldtäk-
ter i Oslo utförts av icke-västerländska män.133

Fler exempel än dessa kan ges, men frågan är huruvida dessa våldtäkter på något 
sätt kan förknippas med religionen islam. Spelar det någon roll att gärningsmän-
nen är muslimer eller kommer från muslimskt dominerade länder? Finns det stöd 
i islam som kan uppmuntra fromma muslimer till att begå våldtäkt? För att besva-
ra denna fråga kan vi gå till sura 4:24 i Koranen.

[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt be-
sitter - detta är vad Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni 
vända er till varje kvinna, som ni vill leva samman med i ett regelrätt 
äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda henne något av er 
egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni 
ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni 
efter att ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något 
[vid sidan därom]. Gud är allvetande, vis.

129 Se islamqa.info/en/answers/43087/was-islam-spread-by-the-sword, för fler referenser för förståelse 
av heligt krig mot icke-troende inom islam.

130 “Religion in Pakistan” WorldAtlas (2019) www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-and-freedoms-
in-pakistan.html

131 Alexis Jay, Independent Inquiry into Child Sexual Exploitation in Rotherham 1997-2013, (Rotherham 
Metropolitan Borough Council, 2014), https://www.rotherham.gov.uk/downloads/download/31/
independent-inquiry-into-child-sexual-exploitation-in-rotherham-1997---2013; Tom Quiggin, Is the 
United Kingdom an Islamist Colony? (Gatestone Institute, 2018), https://www.gatestoneinstitute.
org/12049/britain-islamist-colony.

132 Georg Mascolo och Britta von der Heide, “1200 Frauen wurden Opfer von Silvester-Gewalt”, 
Süddeutsche Zeitung, 10/7 2016, sueddeutsche.de/politik/uebergriffe-in-koeln-1200-frauen-wurden-
opfer-von-silvester-gewalt-1.3072064; “Germany shocked by Cologne New Year gang assaults on 
women”, BBC 5/1 2016, bbc.com/news/world-europe-35231046.

133 NRK1 27/5 2011, se även ”Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo” Verdens Gang 
30/7 2010, vg.no/nyheter/innenriks/i/GoBeV/innvandrere-bak-alle-anmeldte-overfallsvoldtekter-i-
oslo.
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Notera att denna vers förbjuder män att närma sig gifta kvinnor, men gör sam-
tidigt ett undantag. Det finns alltså en kategori av gifta kvinnor som män får ha 
sexuellt umgänge med, nämligen gifta kvinnor som de muslimska männen ”rätt-
mätigt besitter”.

Det finns flera hadither som klargör vilka kvinnor koranversen syftar på.134 En av 
dessa hadither återfinns i kollektionen ”Sunan Abu Dawud”. Enligt denna hadith 
hade Muhammeds muslimska armé erövrat staden Hunain och ville veta huruvida 
soldaterna fick vara sexuellt intima med de kvinnor de har beslagtagit trots att 
kvinnornas män fortfarande var vid liv. Muhammed gav dem tillåtelse genom att 
uppenbara sura 4:24.135

Bland de muslimska skrifterna hittar vi även andra hadither som beskriver sexu-
ella umgängen mellan muslimska män och kvinnliga krigsbyten.136 Det förefaller 
självklart att kvinnorna som tagits till fånga inte ville medverka i dessa sexuella 
relationer, utan att det i själva verket var våldtäkt som ägde rum.

Sura 4:24 ger alltså muslimer tillstånd att våldta kvinnliga krigsbyten. Innebär 
detta en tillåtelse att också våldta kvinnor i västvärlden? Svaret är nej, eftersom 
muslimer i väst inte ”rättmätigt besitter” västerländska kvinnor och därmed är 
det enligt koranversen förbjudet för muslimer att våldta dem. Utöver förbudet att 
närma sig gifta kvinnor uppmuntrar Koranen män att vara avhållsamma gentemot 
kvinnor som de inte är gifta med eller ”rättmätigt besitter” (se exempelvis sura 
24:33). Det är alltså inte tillåtet inom islam att våldta västerländska kvinnor efter-
som dessa kvinnor inte kan klassas som ”krigsbyten”.

Hur kommer det sig då att muslimska män i väst är överrepresenterade i statis-
tiken över våldtäkt? Det kan eventuellt ha att göra med det faktum att Koranen 
utmålar icke-muslimer som orena och ovärdiga av nåd. Vidare ger islam intrycket 
att en kvinna är värd heder om hon har hijab och döljer sin kroppsform, vilket 
avviker starkt från hur många västerländska kvinnor klär sig. Kombinationen av 
dessa läror skulle kunna ge muslimer uppfattningen att västerländska kvinnor 
inte är värda respekt. Detta kan indirekt resultera i mindre mentalt motstånd mot 
att våldta dem. 

134 Muslim 008:3433; Sunan Abu Dawud 2:2150 samt 8:3432-3371
135 Sunan Abu Dawud 2:2150
136 Se exempelvis Bukhari 3:34:432; 5:59:459 och Muslim 008:3371.
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8. Sammanfattande analys

Denna rapport har undersökt islamiska värderingar inom sjutton olika kontro-
versiella områden, uppdelade i tre kategorier. Här följer en sammanfattning av 
dessa områden följd av en analys kring huruvida bokstavstrogen islam kan med-
föra konflikter med västerländska värderingar.

8.1 Islam i relation till demokratiska frågor och rättigheter

Demokrati

Islam förespråkar inte ett demokratiskt styre, utan ett styre där religionens bud ska 
gälla för alla oberoende av majoritetens åsikter. I detta avseende kan islam få from-
ma muslimer att ringakta demokrati och önska se västvärlden överge dess grund-
läggande politiska struktur för att istället anamma islams teokratiska struktur.

Det kan eventuellt kännas frustrerande för européer att människor kommer till 
Europa (många gånger på grund av flykt från icke-demokratiska länder) men inte 
uppskattar styrelseskicket som gjort Europa framgångsrikt, utan snarare vill ha 
ett system som förefaller de flesta européer vara förkastligt. Att däremot argu-
mentera för att muslimer inte ska få komma till Europa eller inte får ha det per-
spektivet de har är i sig odemokratiskt eftersom ett demokratiskt samhälle måste 
ha utrymme för olika perspektiv, även odemokratiska perspektiv (så länge inte 
hat och våld mot folkgrupper förespråkas). Alltså, perspektivet att demokrati är 
fel är i sig inte något som bör utgöra ett hinder för muslimer att vara del av det 
västerländska samhället.

Däremot kan bokstavstrogna muslimers bristande respekt för landets styrel-
seskick ge upphov till egna styrelseformer – att muslimer tillämpar egna lagar 
och regler. Exempelvis finns idag i flera europeiska länder olika typer av ”shari-
adomstolar” där religiösa ledare inte sällan fattar beslut som strider mot väster-
ländska värderingar. Detta är en följd av att anse sig ha det ”gudomligt inspirerade 
styrelseskicket”. Av denna anledning är islams syn på demokrati en barriär för 
integration i Europa.

Yttrandefrihet

Islam förbjuder kritik av Koranen och Muhammed i shariastyrda länder. Exempel-
vis säger Kairodeklarationens artikel 22A: ”Alla har rätt att uttrycka sin åsikt fritt 
så på ett sådant sätt att det inte strider mot sharias principer.” Europeiska länder 
styrs däremot inte av sharialagar och förbudet bör därmed inte gälla i Europa. 
Med andra ord bör bokstavstrogna europeiska muslimer acceptera att kritik av 
deras religion är tillåtet i Europa.

Det finns dock bokstavstrogna muslimer som fokuserar på logiken bakom islams 
förbud mot kritik. Enligt dessa muslimer medför kritik skam mot religionen och 
den/de som kritiserar bör därför avrättas för att hedern ska återupprättas. De 
anser att detta är det sätt Muhammed tog itu med sina samtida kritiker. Detta 
perspektiv är dock en icke-nödvändig tolkning/förståelse av koranverser och Mu-
hammeds inställning till kritik. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det vore felaktigt att säga att bokstavstrogna 
muslimer bör hämnas på kritiker av religionen eftersom det är möjligt att vara en 
hängiven muslim och ändå konsekvent ha förståelsen att förbudet mot kritik av 
religionen endast ska gälla i shariastyrda länder.

Med detta synsätt behöver islams förbud mot kritik av religionen inte utgöra en 
utmaning mot västerländska värderingar eller ett hinder för muslimer att integre-
ras i det västerländska samhället.

Religionsfrihet

Enligt sharia ska dödsstraff tillämpas på de som lämnar islam. Även denna lag 
gäller dock enbart i länder som anammat sharialagar och efter att avfällingen har 
fått en rättvis rättegång. Muslimer bör därmed varken hota eller försöka ta livet av 
avfällingar i icke-sharia länder.

Muhammeds bud om att avrätta avfällingar sätter dock andra spår i den mus-
limska befolkningen: Hur ska en from muslimsk familj betrakta en familjemedlem 
som lämnat tron? Hur bör muslimska vänner eller släktingar behandla någon som 
sagt upp islam? Det är en logisk följd av religionens bud – att avfällingar inte för-
tjänar att leva – att bokstavstrogna muslimer ser ner på, distanserar sig och även 
behandlar respektlöst de som lämnat islam.

Enligt Europakonventionen ska alla få utöva sin religion utan att diskrimineras. 
Det blir svårt att övertyga bokstavstrogna muslimer – som anser att avfällingar 
egentligen bör dö – att de inte ska diskriminera avfällingar utan respektera deras 
val. På så sätt står islam i konflikt med västerländska värderingar och denna kon-
flikt är en tydlig utmaning för samlevnad.

Synen på andra folkgrupper

Koranen beskriver icke-muslimer i mycket förnedrande termer, exempelvis att de 
är ”uslaste av allt skapat” (sura 8:55; 98:6). Koranens negativa beskrivningar av 
icke-muslimer har alltså en stor inneboende kraft att medföra xenofobi bland bok-
stavstrogna muslimer. De otrogna kan betraktas som ”dem” – människor som inte 
är jämställda muslimer och som bör ses ner på. En sådan inställning riskerar ock-
så förstöra respekten för andra människors åsikter. Varför ska man ta hänsyn till 
de personers åsikter som Koranen beskriver som ”uslaste av allt skapat” och som 
är ”vilsnare än kreatur”? I islamska delar av världen är det vanligt att icke-musli-
mers röster ignoreras och i värsta fall tystas ner så att andra inte ”vilseleds”. Även 
i väst finns bokstavstrogna muslimer som inte respekterar icke-muslimers upp-
fattningar.

Denna aspekt av Koranen utgör ett stort hinder för integration i Europiska länder. 
Hur ska man respektera och lyda folkvalda ledare om de inte är muslimer och där-
med är förkastliga människor? Hur ska man uppskatta och ha ett bra samspel med 
kollegor, chefer och andra om man inte respekterar dem och deras intelligens? 
Varför ska man känna en längtan att vara del av ett samhälle om det samhället 
bebos av människor som Allah menar är onda?
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Koranens beskrivningar av icke-muslimer uppmuntrar därmed bokstavstrogna 
muslimer att separera sig från övriga samhället, tillämpa sharia inom den egna 
gruppen och inte anamma seder samhället har. På så sätt är islam en tydlig utma-
ning mot integration.

Sexuell läggning

Islam lär ut att de som praktiserar homosexualitet ska avrättas eller bestraffas i 
shariastyrda stater. Liksom beträffande avfällingar medför denna lära en negativ 
syn på homosexuella med följd att homosexuella avvisas från familjer och bekant-
skapskretsar.

Utgör islams nedvärderande syn på homosexuella ett hinder för muslimer att in-
tegreras i väst? Europakonventionen innehåller ingen regel som innebär accep-
tans av HBTQ-personer. I Europa har funnits människor, i synnerhet konservativa 
kristna, med en negativ syn på samkönade relationer. Borde då inte västvärlden ha 
utrymme för muslimer med en sådan ståndpunkt?

För att besvara frågan måste vi betänka att en bokstavstrogen muslim inte kan 
inneha ståndpunkten ”jag respekterar homosexuella och deras val, även om jag an-
ser den sexuella läggningen vara något fel”. En bokstavstrogen muslim måste om-
famna ståndpunkten ”homosexuella bör egentligen bestraffas (oftast med döden)”. 
Med andra ord kan de inte begränsa sin ståndpunkt enbart till akten som de anser 
vara en synd, utan de måste också betrakta personer som utför akten som förtjän-
ta av lidande eller död.

Detta står i kontrast till det kristna perspektivet. En konservativ kristen må ha en 
negativ syn på homosexualitet men måste balansera den synen med bibliska bud 
som ”älska din nästa som dig själv” och Jesu förmaning att älska även ”syndare”. Is-
lam saknar ett motsvarande och balanserande perspektiv. Det finns ingen uppma-
ning om att älska ”syndare” eller respektera dem. Det är just detta ensidiga synsätt 
som kan vara problematiskt för integration. bokstavstrogna muslimer måste ha en 
nedvärderande syn på själva personen som är homosexuell – det är personen som 
är ”oren”, inte bara akten. Med andra ord, islam riskerar klassa en grupp männi-
skor som ovärdiga frihet och respekt på grund av deras sexuella läggning. Detta 
står i konflikt med västerländska värderingar.

8.2 Kvinnors rättigheter

Klädsel

Enligt de korancitat och hadither vi nämnt ovan anger islamisk lag att en muslimsk 
kvinna måste ha en huvudbonad som åtminstone täcker hennes hår. Huruvida hu-
vudbonaden ska betraktas som något nedvärderande är omdiskuterat i västvärl-
den. En sådan bestämmelse kan dock anses diskriminerande på ett strukturellt 
plan - muslimska män bär traditionellt inte huvuddukar, och det finns i praktiken 
ett mycket litet utrymme för fri vilja i bruket av täckande klädsel. 

Motargumentet från hängivna muslimer är att muslimska kvinnor själva vill klä 
sig på ett sådant sätt och det skulle gå emot västerländska värderingar att förne-
ka dem rätten att klä sig som de vill. Här är det dock angeläget att skilja mellan 
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föregiven/uppgiven vilja och genuin/äkta vilja. Många kvinnor säger sig vilja ha 
huvudbonad därför att de vet vilka negativa konsekvenser det får för dem person-
ligen att inte ha huvudbonad. Europarådet använder termen “nominal consent” 
används för att markera att samtycke kan vara nominellt/föregivet, inte genuint/
äkta.137

På detta område är tolkningen alltså tvetydig om huruvida en uppenbar konflikt 
föreligger mellan islamiska och västerländska värderingar. Frågan avgörs i hu-
vudsak av huruvida tvång förekommer eller ej. Om vi enbart skulle fokusera på 
förekomsten av huvudbonad, utan hänsyn till varför den bärs, finns ingen tydlig 
konflikt, eftersom ett demokratiskt samhälle bör ge utrymme för olika slags kläd-
sel. Om tvång däremot förekommer - vilket ibland bevisligen är fallet - finns en 
konflikt med västerländska värderingar av frihet och jämställdhet. Denna fråga 
kan alltså betraktas på motsatta sätt, beroende på graden av tvång.

Vittnesmål

Enligt en vanlig tolkning bland konservativa muslimer lär Koranen att kvinnors 
vittnesbörd ska värderas hälften så mycket som mäns. Muhammed menade att 
detta grundar sig på att kvinnor enligt honom har bristande intellektuell förmåga. 

Att kvinnor inte har en jämlik röst i islam är i direkt konflikt med Europakon-
ventionen. Dessutom riskerar den islamiska förordningen att minimera kvinnors 
möjligheter att eftersträva rättvisa i äktenskapliga dispyter – hennes ståndpunkt 
betraktas alltid underlägsen mannens ståndpunkt. Den islamiska ståndpunkten 
och dess konsekvenser är alltså inte möjliga att förena med västerländska värde-
ringar där jämställdhet mellan könen har stor vikt.

Bokstavstrogna muslimer är dock inte tvungna att omfamna ovanstående tolkning 
– att kvinnors vittnesbörd alltid är hälften männens för att kvinnor brister i intel-
ligens – eftersom koranversen (sura 2:282) kan begränsas till fall där avtal skrivs. 
Om en sådan tolkning tillämpas återstår frågan: Varför ska kvinnors vittnesbörd 
till avtal vara hälften värd männens? Muslimers svar på denna fråga måste på ett 
eller annat sätt innefatta ett försvar av olikbehandling av könen som strider mot 
västvärldens strävan efter jämlikhet. Därmed förblir Koranens bud i konflikt med 
västerländska värderingar.

Arv

Bokstavstrogna muslimer anser, baserat på Koranen, att kvinnor ska ärva hälften 
så mycket som män. Anledningen till detta, menar muslimer, är att män har det 
huvudsakliga ansvaret att försörja sina familjer. Detta försvar av Koranens bud 
håller dock inte då konservativa muslimer hävdar att budet bör iakttagas även om 
den manliga arvtagaren inte har någon familj att försörja medan den kvinnliga 
arvtagaren har en familj att försörja.

Beslut av sharia-domstolar som bygger på en hälftendelning saknar rättsverkan i 
icke-muslimska länder. 

137 Europarådet, Resolution 1464 (2005), Women and religion in Europe, punkt 5 mm. 
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Koranens bud i detta avseende kan inte kombineras med västerländska ideal där 
diskriminering av ett kön bör elimineras så långt som möjligt. Dessutom, i fall där 
den manliga arvtagaren inte har en familj att försörja eller där kvinnliga arvtaga-
ren har en familj som hon försörjer, förefaller koranbudet särskilt förkastligt efter-
som enda anledningen kvinnan missgynnas är hennes kön. Koranbudet är sålunda 
i konflikt med västerländska värderingar. 

Polygami

Koranen tillåter män att ha upp till fyra fruar medan en kvinna inte får ha mer än 
en man. Vidare behöver mannen inte sin frus godkännande för att ta en ytterligare 
fru.

I västvärlden är polygami förbjudet. Muslimska lärda har trots detta genom åren 
sett flera fördelar med polygami. Exempelvis har Dr. Abd Al-Kareem Zaydaan138, 
Abdul Rahman139 och P. Zainul Abideen140 skrivit böcker om kvinnors rättigheter 
inom islam och bland annat anger de följande fördelar med polygami:
• Om frun är steril ger polygami mannen möjlighet att ha barn med andra kvin-

nor utan att skilja sig från sin fru.
• Om frun är sjuk och inte kan tillfredsställa mannens sexuella behov kan man-

nen ta en ytterligare fru utan att skilja sig från den som är sjuk.
• Vissa män har ett större sexuellt begär än sina fruar och det vore bättre för 

dem att ha fler än en fru snarare än att vara sexuellt frustrerade.
• Krig och andra katastrofer kan leda till en högre andel kvinnor i samhället 

och polygami skulle då vara en lösning för dessa kvinnor att ha en man och 
därigenom också få barn.

• Polygami minskar risken för otrohet och därmed spridning av könssjukdomar.

Det försvar som muslimska lärda har lagt fram i förmån för polygami bygger till 
stor del på värderingar som står i kontrast till västerländska synsätt på kvinnor 
och äktenskap. Där de flesta i västvärlden anser att det moraliskt korrekta är att 
vårda och stötta en fru som är sjuk eller steril men inte utnyttja detta för månggif-
te, anser muslimska lärda att sådana situationer rättfärdigar en man att dela sin 
fru med en annan kvinna.

Vidare är attityden i västvärlden att män måste kunna kontrollera sin sexualitet 
samt att de också har ett ansvar att bidra till en sexuell hälsosam relation i sina 
äktenskap. Att en man ska kunna ta sig fler fruar om han inte känner sig sexuellt 
tillfredsställd anses i väst vara en strategi som gör kvinnan till ett offer för man-
nens brister.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en godtagande av polygami, även om re-
sultatet inte blir att män gifter sig med flera kvinnor, stödjer ett synsätt på kvinnor 
som står i strid med hur kvinnor bör betraktas enligt västerländska ideal.

138 Abd Al-Kareem Zaydaan, Al-Mufassal fi Ahkaam al-Mar’ah. Detta verk består av 11 böcker som 
behandlar islamiska rättsfrågor. Verket finns inte på svenska eller engelska men är citerad i olika 
muslimska källor. Informationen här är tagen från webbsidan islamqa.info, fråga 14022, som citerar 
sidan 290 av del 6 av verket.

139 Abdul Rahman, Women in Islam: The Common Misconceptions, plats 1355ff.
140 P. Zainul Abideen, Does Islam Snatch The Rights of Women? : Accusations and Answers (Sanria Books 

2014), Kindle, 42ff.
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Våld i nära relationer

Enligt islamsk lag är det tillåtet för män att fysiskt tukta sina fruar. Majoriteten av 
konservativa muslimska jurister menar dock att tillåtelsen endast får praktiseras 
som en sista utväg samt att agandet inte får lämna kvar sår eller blåmärken.

I västvärlden får män slå sina fruar endast i två fall: 1) då kvinnan ber mannen att 
slå henne och 2) vid självförsvar. I alla andra fall anses fysisk disciplinering av en 
kvinna vara något väldigt förnedrande, destruktivt och moraliskt förkastligt. Att 
majoriteten av muslimska jurister begränsar utövandet av Koranens bud tar inte 
bort principen, nämligen att män betraktas av Koranen som överlägsna sina fruar 
till den grad att de får disciplinera sina fruar med våld. Denna förnedrande dis-
kriminering – oavsett om den utövas eller inte – är principiellt emot västvärldens 
strävan efter respekt mellan könen.

Barnäktenskap

Enligt Koranen får män gifta sig med flickor som ännu inte nått puberteten. Vidare 
hade Muhammed sexuella relationer med en nioårig flicka när han själv var 54 år.

Detta är ytterligare en faktor inom islam som inte kan förenas med västerländ-
ska ideal. I västvärlden betraktas barn, som ännu inte nått puberteten, som sår-
bara människor och därför i behov av omtanke, vägledning och mogenhet innan 
de kan ingå i ett äktenskap. Ytterligare en anledning till att barnäktenskap anses 
moraliskt förkastliga i västvärlden är att flickor fråntas självbestämmanderätt och 
dessutom försätter dem i en situation där hon inte kan utvecklas i den riktning 
hon vill (om hon exempelvis vill sträva efter en viss utbildning eller jobb).

Utomäktenskapliga relationer

Konservativa muslimska jurister är överens om att muslimska män har rätt till 
sexuella umgängen med slavinnor och kvinnliga krigsbyten. Än en gång öppnar 
islam dörren för att kvinnor ska betraktas som objekt och ägodelar som kan ex-
ploateras sexuellt. Detta är ett perspektiv som, även om det inte utövas, starkt 
strider mot västerländska ideal eftersom det nedvärderar kvinnors dignitet och 
rätt till välmående. Enligt västvärlden ska ingen kvinna betraktas som slavinna 
eller krigsbyte och framförallt ska de inte kunna betraktas som sexobjekt om de 
är i en underlägsen eller utsatt situation. Samtidigt kan denna fråga naturligtvis 
betraktas också ur motsatt vinkel, där människor från muslimska kulturer kan 
anse att kvinnor i väst betraktas som sexobjekt, dock på ett annat sätt. En sådan 
diskussion ligger dock utanför ramen för denna rapport. 

Skilsmässa

Sharia ger män större rättighet att skilja sig än vad kvinnor får. Detta tycks bygga 
på och stödja perspektivet att män är överlägsna kvinnor och de ska därmed ha 
större frihet. 

Det islamiska perspektivet på skilsmässa gynnar därmed ett patriarkalt system 
där kvinnor har mindre friheter och eventuellt kan utnyttjas av män. Europas be-
folkning vill dock ha ett system där män och kvinnor har samma friheter att skilja 
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sig. Den islamiska synen på skilsmässa står därmed i konflikt med det europiska 
idealet. Denna konflikt riskerar (tillsammans med andra konfliktområden) att få 
vissa muslimer att segregera sig från det västerländska samhället i syfte att följa 
sharia. Därmed utgör hängivenhet till bokstavstrogen islam i detta avseende ock-
så en utmaning för integration.

8.3 Uppmuntran till våldsbrott och terrorism

Terrorism

Muslimers förebild är Muhammed, en krigsherre som deltog i flera strider mot 
människor som han betraktade som fiender och mot människor som stöttade de 
han ansåg vara fiender. Ett av syftena med hans attacker var att injaga skräck. För 
att uppmuntra muslimer att delta i strider lovade Muhammed dem att de garante-
rat kommer att ha de bästa platserna i paradiset. 

Muhammeds liv kan alltså uppmuntra till terrorism. Bokstavstrogna muslimer at-
tackerar västerlänningar eftersom de stöttar ”ockupanter” av islamiska länder (i 
synnerhet via skattemedel) och/eller sprider anti-islamiska värderingar till de län-
derna (som exempelvis demokrati, religionsfrihet och jämställdhet mellan könen). 

Att ha Muhammed som förebild kan alltså öka risken för utövande av terrorism, men 
det behöver det inte göra. Muslimer kan konsekvent kontextualisera de episoderna 
av Muhammeds liv så att det endast har att göra med etablering av ett islamiskt ka-
lifat och/eller självförsvar. Med andra ord, bokstavstrogna muslimer kan ha förstå-
elsen att beväpnade strider endast får förekomma i islams namn då en islamisk stat 
upprättas eller om muslimer behöver försvara sig själva. Detta synsätt är baserat 
på en rimlig tolkning av de islamiska grundtexterna och innehas av en majoritet av 
bokstavstrogna muslimer. Av det skälet vore det fel att påstå att islam uppmanar till 
den typ av terrorism som ägt rum i västvärlden de senaste decennierna.

Det kan dock förekomma muslimer som ser terrorhandlingar i västvärlden som 
”självförsvar” eftersom västvärlden är i krig mot muslimska länder, både fysiskt 
och ideologiskt. Denna uppfattning kommer dock inte från islam i sig utan från en 
(underlig) förståelse av vad som innefattar ”självförsvar”.

Vidare kan nämnas att muslimer inte utgör en tillräcklig stor folkgrupp i västvärl-
den för att kunna etablera ett kalifat. De saknar dessutom medlen för att upprätta 
en stat i västvärlden. Om muslimer därmed hyser tolkningen att jihad endast får 
användas för etableringen av ett kalifat eller vid självförsvar, har de också synen 
att jihad inte ska utövas i västvärlden.

Slutsatsen här är att hängivenhet till islam visserligen kan öka risken för terro-
rism men inte måste betyda en positiv inställning till terrorbrott i västvärlden. Det 
finns därmed inte i dagsläget en nödvändig konflikt mellan västvärlden och islam 
i detta avseende.

Mord på kritiker

Muhammed beordrade mord på människor som kritiserade honom och satte där-
med en stämpel av godkännande för muslimer att betrakta kritiker av profeten 
som värdiga döden. Islam får alltså bokstavstrogna muslimer att fokusera på att 
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tysta ner personer som kritiserar profeten snarare än att granska kritiken, i mot-
sats till hur demokrati fungerar. Denna negativa och fientliga inställning till kriti-
ker är alltså i tydlig konflikt med västerländska ideal. 

Bokstavstrogna muslimer kan visserligen vara oense kring detaljer om när och 
hur kritiker bör bestraffas. Problemet kvarstår dock att bokstavstrogen islam 
medför ett synsätt på kritik mot religionens huvudprofet som är oförenlig med 
det västerländska synsättet att alla åskådningar ska kunna kritiseras, och att det 
är kritiken som ska granskas, diskuteras och eventuellt fördömas, inte personen 
som framför kritiken.

Våld mot andra religiösa grupper

Muslimer får använda våld mot andra religiösa grupper i syfte att utbreda islam 
endast om de har politisk makt och därmed möjlighet att etablera en islamisk stat. 
Muslimer befinner sig inte i en sådan situation i västvärlden och därmed finns det 
ingen anledning att känna oro för att muslimer ska ta till vapen för att ta över ett 
land eller ett område i västvärlden. 

Däremot innefattar Koranens uppmaning till våld mot andra religiösa grupper 
ett perspektiv på utövare av andra religioner som är i konflikt med västerländska 
ideal. Koranen utmålar nämligen ett idealsamhälle som ett samhälle där alla po-
lyteister och ateister har antingen blivit eliminerade eller våldsamt utvisade och 
där kristna samt judar lever som andraklassens medborgare som betalar en extra 
skatt (jizya) till den islamiska staten. Hängivna muslimer ser därmed med illvilja 
på ett samhälle där människor fritt får utöva sin egen livsåskådning – ett sådant 
samhälle är förkastligt för en bokstavstrogen muslim medan det är ett ideal för 
västerlänningar. På så sätt utgör islam en utmaning för integrering av muslimer i 
västvärlden då muslimerna uppmanas att se ner på västvärldens ideal.

Våldtäkt

Våldtäkt av fria kvinnor är förbjudet inom islam, men förbudet gäller inte nöd-
vändigtvis kvinnliga slavar eller krigsbyten. Det finns konservativa muslimska ju-
rister som menar att det är acceptabelt för män att utnyttja kvinnor i en sådan 
ställning sexuellt även om kvinnorna inte vill det.

Muslimer måste dock inte omfamna en sådan tolkning då det också finns jurister 
som menar att sex endast är tillåtet då samtycke finns. Om muslimer väljer en 
sådan tolkning finns ingen konflikt med västerländska värderingar. Problemet är 
dock att denna tolkning är långsökt. De muslimska källorna är tydliga med att 
Muhammeds soldater hade sexuella umgängen med kvinnliga krigsbyten som var 
gifta med andra män och detta strax efter att kvinnorna hade tagits till fånga. Att 
kvinnor i en sådan ställning skulle vilja vara intima med de muslimska soldater-
na verkar alldeles osannolikt. Därmed är risken mycket stor att bokstavstrogna 
muslimer förkastar villkoret att samtycke måste existera och istället omfamnar 
perspektivet att våldtäkt är tillåtet i fall där kvinnan är under mannens kontroll. 

Hängivenhet till bokstavstrogen islam ger alltså upphov till ett perspektiv på män-
niskor som är moraliskt förkastligt i västvärlden, nämligen att kvinnor har en läg-
re dignitet än män.
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9. Slutdiskussion och rekommendationer

Vi har i denna rapport studerat och analyserat sjutton olika kontroversiella områ-
den, uppdelade i tre kategorier, där det kan finnas konflikt mellan islamiska värde-
ringar och västerländska värderingar. I minst fjorton av de granskade områdena 
finns det en uppenbar konflikt mellan en bokstavstrogen syn på islam och en väs-
terländsk syn på mänskliga rättigheter. 

Sverige och Europa står under 2020-talet i ett spänningsfält mellan tre delvis 
överensstämmande och delvis motstridiga värdesystem: dels den kristet grunda-
de kultur som historiskt format vår kontinent, med mänskliga fri- och rättigheter 
byggda på en biblisk människosyn och inställning till moral och lagstiftning; dels 
den sekulariserade filosofin som under det senaste halvseklet har frikopplat in-
divid och samhälle från sina traditionellt kristna rötter; och där båda idag utma-
nas av en starkt auktoritär islamisk kultur som främst via invandringen blivit ett 
starkt växande inslag i vår del av världen.

Trots skillnader mellan kristen och sekulär filosofi har dessa två värdesystem lik-
väl gemensamma inslag som på flera sätt hamnar i skarp motsättning mot en bok-
stavstrogen islam. 

Samtidigt finns också områden där kristen och islamisk kultur delar samma kri-
tiska inställning till en individcentrerad filosofi och livsstil med svag respekt för 
trohet, äktenskap, äldre och så vidare. Muslimer kan betrakta inslag som sexuell 
lösaktighet med mera som uttryck för ”västerländska värderingar”, men de gör då 
lika fel som islamkritiker när de förenklat beskriver alla fall av hederskultur som 
”islamiska värderingar”. Precis som hedersmord inte förespråkas i islamiska käl-
lor uppmuntras inte heller otrohet, nakenhet i det offentliga rummet och liknande 
i de internationella konventionerna, utan utgör snarare uttryck för den sekularise-
rade individualism som både kristen och muslimsk kultur kritiserar.

Vi har definierat västerländska värderingar som de värden som betonas i inter-
nationella konventioner, framför allt med fokus på Europakonventionen. Det mo-
derna samhället som byggts på en kristen tradition men numera har influerats av 
sekulära ideal behöver förstå vilka risker som finns i de islamiska principer som 
ligger mycket långt ifrån både kristen och sekulär tradition, och istället hålla fast 
vid de principer som kan garantera fortlevnaden av ett modernt samhälle med 
fastslagna mänskliga fri- och rättigheter. 

Även om dessa tre värdesystem alltså har beröringspunkter av olika slag mås-
te slutsatsen i denna rapport ändå bli att en bokstavstrogen tolkning av islam 
innehåller en rad olika läror som omöjliggör en lyckad integration i Sverige och 
Europa. Muslimer som är hängivna en bokstavlig tolkning av sin religion utgör allt-
så en barriär mot lyckad samexistens och ett fungerande samhälle i väst världen.

9.1 Hur bör samhället ställa sig till bokstavstrogen islam?
I det demokratiska väst råder religionsfrihet och yttrandefrihet. Det är därmed 
varken praktiskt möjligt eller moraliskt lämpligt att kräva att muslimer frånsäger 
sig en religiös övertygelse och de värderingar som denna övertygelse medför. Vi-
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dare vore det despotiskt och i motsättning till mänskliga rättigheter att landsför-
visa eller behandla bokstavstrogna muslimer som underlägsna för att de, istället 
för att integrera sig, skapar västfientliga subsamhällen för att leva ut sin tro.

Men den praktiska problematiken kvarstår, både för människor inom och utanför 
den muslimska gruppen. Hur kan då västvärlden bäst bemöta en bokstavstrogen 
version av islam? Hur kan samhällen i väst motverka sådan segregation och för-
tryck av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som uppstår som följd 
av hängivenhet till en religiös åskådning? Nedan ger vi förslag på handlingar 
som kan anammas i syfte att motverka en bokstavstrogen syn på islam.

1) Samhällen i västvärlden behöver förstå och acceptera att islam innehåller
läror som är moraliskt förkastliga och som utgör hinder för en lyckad samex-
istens.

Det finns röster i västvärlden som menar att grundproblemet inte har något
med religion att göra, utan att orsaken till en misslyckad integration enbart
beror på faktorer som svårigheter att få arbete, känsla av utanförskap, språk-
svårigheter och/eller den inhemska befolkningens bristande acceptans av
andra kulturer. Även om dessa faktorer definitivt kan spela en stor roll för in-
tegration rent generellt är de ovidkommande när det kommer till integrering
av bokstavstrogna muslimer.

Denna rapport har visat att en bokstavstrogen syn på islam innehåller flera
inslag som gör det omöjligt för dess anhängare att överhuvudtaget vilja inte-
grera sig i ett västerländskt samhälle, och det gäller oberoende av vilka socia-
la och ekonomiska faktorer som gäller i det aktuella samhället. Bokstavstrog-
na muslimer hyser förakt för det europeiska samhället för att västerländska
värderingar enligt dem står i motsats till Allahs ordning.

Detta förakt, kombinerad med den hederskultur som många muslimer kom-
mer ifrån, får bokstavstroende muslimer att aktivt söka sin identitet utanför
övriga samhället och dess värderingar. Innan andra vägar till integration
kan överhuvudtaget diskuteras, behöver samhällen i väst därför inse att en
bokstavstolkning av islam är verkligt existerande och behöver hanteras som
sådan den faktiskt är.

2) Politiker, media och samhället i stort bör kunna öppet tala om problemen
med en bokstavlig tolkning av islam. Uttalanden behöver vara informativa,
tydliga och formulerade på ett icke-ursäktande sätt.
Idag finns det många som vägrar kritisera etniska eller religiösa minoritets-
grupper med motiveringen att en sådan kritik kan upplevas som en attack
mot grupper som redan är marginaliserade eller utsatta. En sådan inställning
förhindrar möjligheten att bemöta roten till konflikten mellan bokstavstroen-
de muslimer och västvärlden, och därmed ger denna inställning mer utrym-
me till obehindrad fortsatt radikalisering.

Att kritisera en ideologi är på inget sätt detsamma som att attackera männi-
skorna som bekänner sig till den ideologin. Yttranden om de moraliskt för-
kastliga lärorna i koranen och haditherna bör inte på något sätt förknippas
med förakt för den muslimska befolkningen. Snarare bör det framgå att sam-
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hällets kritik av en bokstavstolkning av islam är rotad i välvilja för alla män-
niskor, i synnerhet muslimer som behöver få del av samma grundläggande 
fri- och rättigheter som alla andra grupper i samhället.

3) De samhällsinstitutioner som tar emot nyanlända muslimer ska kunna ge
muslimerna information om att viss praxis som förkunnas i Koranen och ha-
ditherna inte accepteras i västvärlden, på grund av att dessa står i strid med
västerländska värderingar.
Människor som kommer till västvärlden behöver förstå att samhället här är
byggt på vissa värderingar och att dessa värderingar, sprungna ur kristen tra-
dition och västerländsk humanism, är grunden till den framgång och välbe-
finnande människor i väst upplever.141 Samhällskontraktet kan i längden inte
fungera om vissa grupper ges möjlighet att odla ett hat mot landets grundläg-
gande värderingar och/eller skapa subsamhällen med egna värderingar. Mus-
limer som anländer till västvärlden behöver förstå dels att vi inte accepterar
sharialagar och dels anledningen till att vi inte gör det.

4) Skolor och andra samhällsinstitutioner bör upplysa om farorna med en bok-
stavstolkning av islam.
Läroböcker och skolundervisningen generellt bör behandla de kontroversi-
ella aspekterna av religionen islam. Lärare ska öppet kunna tala om de nega-
tiva aspekterna av islam och hur dessa kan leda till konflikter och förtryck av
mänskliga rättigheter. Även övriga myndigheter och institutioner behöver i
sin samhällsinformation ha modet och klarsynen att berätta om baksidorna i
en strikt genomförd islamisk kultur. Barn och ungdomar, men även den vux-
na befolkningen behöver förstå argumenten bakom varför det svenska och
europeiska samhället ställer sig kritiska till sådana sidor av islam som står i
motsats till västerländska värderingar, exempelvis sådana som vi tagit upp i
denna rapport.

5) Muslimer behöver utmanas kring de läror som Koranen förmedlar och de is-
lamiskt grundade värderingar som står i strid med västerländska synsätt.
Det har uppstått en beklaglig tvehågsenhet i det offentliga samtalet i relation
till islam. Det offentliga rummet behöver en större öppenhet för diskussio-
ner och debatter med lärare, ledare och andra anhängare av islam där dessa
utmanas att förtydliga sitt perspektiv inom de viktigaste konfliktområdena i
värden och praktik.

Samhället behöver alltså i högre grad börja betrakta det som acceptabelt att
öppet diskutera kontroversiella frågor med muslimer, som exempelvis om de
anser det moraliskt att en man ska få fysiskt tukta sin fru, att en 54-årig man
har sexuellt umgänge med en nioårig flicka, eller att homosexuella, de som
frivilligt lämnar islam eller kritiserar Muhammed bör avrättas, och så vidare.
Vi bör föra en öppen diskussion om skillnaderna mellan kulturer som styrs av
sharia och de som styrs av de värden som skyddas av Europakonventionen.
Diskussionerna i detta område bör genomsyras av öppenhet och villighet att

141 Människor som lever i västvärlden är betydligt lyckligare än de som lever i muslimska länder. ”Happiest 
Countries in the World” (World Population Review, 2021) worldpopulationreview.com/country-
rankings/happiest-countries-in-the-world.
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motarbeta destruktiva läror och praktiker, snarare än försiktighet att inte 
väcka anstöt. 

6) Islam behöver vara redo att genomgå en omfattande förändring om det ska
vara möjligt att betrakta denna religion som en del i ett öppet demokratiskt
samhälle.
Varje trosåskådning, inklusive den kristna, ställs inför nya utmaningar när
samhällets kultur förändras. Även kristna kyrkor och samfund som håller fast
vid Bibeln som yttersta norm för tro och liv förändras av trosreformationer
och samhällsförändringar.

I det längre perspektivet finns det två huvudscenarion för den muslimska kul-
turen: antingen sker en skarp separation där vissa länder och områden håller
fast vid en bokstavstrogen islam, medan andra väljer en västerländsk kultur.
Dessa två kulturer kommer i så fall med tiden att behöva segregeras, antingen
genom att de som vill följa respektive kultur delar upp sig i olika länder, eller
också uppstår en stark segregering inom varje land.

Det andra scenariot är att islam genomgår en förändring, där anhängarna å
ena sidan kan hålla fast vid trosåskådningen och de religiösa handlingarna,
men där de samtidigt överger de värderingar och praktiker där skillnaderna
mellan en bokstavstrogen islam och västerländska fri- och rättigheter blir
oöverstigliga.

Vilken väg islam väljer måste vara upp till religionens anhängare, men vägva-
let bör vara en levande del av diskussionen även i västerländska demokratier.

7) Religionsfriheten behöver försvaras som grundläggande värde i samhället.
Detta innebär att försvara muslimers rätt att hysa och utöva sin religiösa
tro, men det gäller i lika hög utsträckning det sekulära samhällets ansvar att
skydda individers rätt att slippa följa de islamiska värderingar och praktiker
som vi tagit upp i denna rapport.

Denna religionsfrihet bör också tillvaratas av kristna kyrkor och samfund
som i vissa fall lagt sitt fokus på försök till en tolerant samexistens, vilket den-
na rapport har visat är synnerligen svårt att nå. Många som lämnat islam har
berättat om hur det kristna evangeliet gett dem den frihet och gudsrelation
de sökt men inte funnit inom islam. Därför är friheten att öppet kunna dela
sin tro med andra ytterligare en aspekt av religionsfriheten som kan tas till-
vara även för dem inte är en del av islam.

9.2 Fallgropar att undvika
Samtidigt som samhället aktivt bör problematisera och verka för att förändra en 
bokstavstrogen förståelse av islam finns det fallgropar som måste undvikas. Ned-
an ges tre exempel på fallgropar:

1) Det största fallgropen är att ta till medel som kan upplevas totalitära. Med to-
talitära medel menas exempelvis att stänga moskéer, förbjuda huvudbonader
eller förhindra andra former av religionsutövning som inte direkt utgör ett
hot mot samhället. Sådana agerande gynnar radikala aktörer som uppmanar
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muslimer att stå ännu mer upp för en bokstavstrogen tolkning av islam. Väst-
världen måste alltid beakta religionsfriheten samtidigt som vi strävar efter att 
rationellt kritisera och motverka ideologier som strider mot grundläggande 
fri- och rättigheter.

2) Media bör visa större eftertanke i hur de lyfter fram liberala imamer eller 
muslimska lärda med en mer nyanserad av islam. Exempelvis bör medier inte 
ge orimligt stort utrymme åt Ahamdiyya-imamer och andra grupper som inte 
företräder huvudfåran inom islam. Sådant agerande får många muslimer att 
känna att europeisk media har som ambition att propagera en snedvriden 
och urvattnad syn på deras religion. Med andra ord kan oförtjänt mediaut-
rymme till västvänliga muslimer skapa frustration bland muslimer som vill ta 
sin religion på allvar och den frustrationen kan bli grund för radikalisering.

3) Den välmotiverade kritik som behöver lyftas i det offentliga rummet får 
under inga omständigheter riktas mot muslimer som personer. Strävan att 
bekämpa en bokstavstolkning av islam får inte bli grund för klandrande av 
muslimer, deras kultur och/eller de personliga brister de kan ha i att anpassa 
sig till det europeiska samhället. Befolkningen i västvärlden måste alltid ha 
i åtanke de svårigheter det kan innebära att lämna ett hemland, komma till 
en främmande kultur, lära sig ett nytt språk, hamna i socialt och ekonomiskt 
utsatta områden, anpassa sig till nya levnadsförhållanden, försöka finna en 
meningsfull sysselsättning och så vidare. Kritiken av bokstavstrogen islam 
behöver därför gå hand i hand med en ambition att hjälpa muslimer lära sig 
språket, få arbeten och leva drägliga liv i västvärlden. Att kritisera muslimer 
som personer skulle enbart få bort fokus från det egentliga problemet (kon-
sekvenserna av bokstavstrogen islam) till att handla om diskriminering av en 
folkgrupp. Detta behöver undvikas.

9 3 Slutord
Slutsatsen i denna rapport har varit att en bokstavlig tolkning av islam är ett hot 
mot det svenska och europeiska samhället och människors grundläggande fri- och 
rättigheter. Konsekvenserna av en sådan slutsats är att samhällen i västvärlden 
aktivt behöver motverka en sådan ideologi, bland annat genom att öppet uttrycka 
kritik mot de läror som förmedlas i islamiska källor samt betona att en bokstavlig 
tolkning av dessa läror inte är möjlig i ett öppet demokratiskt samhälle.
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