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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats är att studera tre svenska imamers syn på hur sharia ska 

förstås, tolkas och tillämpas i Sverige. Vi utgår från aktuell forskning och litteratur i ämnet. I 

uppsatsens teoretiska bakgrund presenteras begreppet sharia som muslimsk lag, levnadsregler 

och personlig moral. Förhållandet mellan sharia och nationell lagstiftning diskuteras med 

hjälp av exempel från olika länder. Dessutom beskrivs förhållandet mellan sharia och den 

svenska lagstiftningen. Empirin i uppsatsen består av kvalitativa intervjuer med tre svenska 

imamer. De tre imamerna är överens om att sharia är viktigt eftersom det styr människans 

handlingar, som i sin tur påverkar livet efter döden. Sharia ska enligt respondenterna förstås 

som en oföränderlig lag med gudomligt ursprung. De är dock överens om att sharia måste 

tolkas, både av den enskilda muslimen och av religiöst lärda. Vidare menar alla imamerna att 

sharia ska tillämpas på ett sådant sätt att föreskrifterna till viss del anpassas till det land man 

bor i. Imamerna anser att sharia i stor utsträckning går att förena med svensk lagstiftning, 

även om det finns enstaka områden där sharia kolliderar med svensk lag. En slutsats är att 

samtliga respondenter kan sägas förespråka en modernistisk tolkning av sharia där den 

gudomliga lagen ligger till grund för en lagstiftning som samtidigt anpassas efter var man 

befinner sig. Imamerna menar också att sharia i sin helhet endast kan införas i ett perfekt 

muslimskt samhälle. 

Nyckelord: islam, imam, lag, sharia 
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1. Inledning 

Under hösten har man kunnat läsa, i till exempel Dagens Nyheter, om muslimska kvinnor som 

ställts inför rätta för brott som strider mot muslimska lagar och värderingar. I Malaysia 

dömdes en kvinnlig fotomodell till spöstraff efter att ha druckit öl på en nattklubb. En 

kvinnlig journalist i Sudan har åtalats för att ha gått klädd i byxor offentligt. (Kjöller, Dagens 

Nyheter 2009-09-10) I båda fallen har kvinnorna kritiserats för sitt sätt att leva, samtidigt som 

de i andra kretsar fått status som hjältar, och domstolarna har fått ompröva sina beslut. I 

november skapades stora rubriker, bland annat i Aftonbladet (Micic, 2009-11-07), då en 33-

årig man i Somalia stenades till döds för äktenskapsbrott. Hans gravida flickvän väntades gå 

samma öde till mötes efter förlossningen. I samma artikel berättas även om andra fall där 

människor stenats till döds, bland annat en trettonårig flicka, i samma område i södra Somalia. 

Den här typen av nyheter hänvisar många gånger till den muslimska sharialagen
1
 och 

muslimska extremister pekas ofta ut som ansvariga. 

I Sverige har Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund och kandidat i 

riksdagsvalet 2010, skapat debatt genom ett förslag med krav om att muslimer i Sverige ska 

lyda under muslimska lagar vad gäller familjerätt. Förslaget har mötts av mycket skeptiska 

reaktioner, både från muslimer och från icke-muslimer. I efterhand har Aldebe emellertid 

förnekat att han vill ha en särslagstiftning för svenska muslimer. (Lönnaeus, Sydsvenskan 

2009-10-09) Dock finns denna tanke klart och tydligt uttryckt i Aldebes brev (2006). I brevet 

presenteras alla svenska muslimer som en enad skara med gemensamma åsikter, och de krav 

som ställs i brevet framställs som att de delas av alla svenska muslimer. I SVT:s Dokument 

inifrån – ”Slaget om muslimerna” (2009-12-06) berör producenten Evin Rubar problemet med 

att ett fåtal personer eller organisationer gör anspråk på att representera alla Sveriges, 

uppskattningsvis 400 000, muslimer. I studier om islam i Sverige framhålls ofta att de svenska 

muslimerna inte är en enhetlig grupp och att de representerar en lång rad olika tolkningar och 

traditioner, något som Aldebe helt bortser från i sitt brev. Precis som i många andra 

europeiska länder har det i Sverige vuxit fram tolkningar av islam där muslimer med olika 

bakgrund och från olika generationer kombinerar sina ursprungliga traditioner med livet i det 

svenska samhället. (Svanberg & Westerlund 1999:10) 

                                                           
1
 Arabiska ord kommer genomgående i uppsatsen att skrivas utan diakritiska tecken 
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Aldebe (2006) menar att problemet för muslimer i Sverige beror på att den religionsdefinition 

som ligger till grund för den svenska religionsfriheten är för snäv. Den svenska lagstiftningen 

grundas inte på religion och tar inte hänsyn till religiösa referenser. Religion i Sverige är 

hänvisad till andra delar av samhället, men Aldebe ser det som en omöjlighet att skilja islam 

från lagstiftningen. För att religionsfriheten i Sverige ska fungera fullt ut även för muslimer 

skriver han: 

Det behövs särlagstiftning när det gäller godkännande av [den] muslimska minoriteten. 

Med ett sådant godkännande kan vi begära rättelse av [den] svenska familjerätten för att 

anpassa den [till] islam. Det är den som är viktigast för Sveriges muslimer. Äktenskap, 

skilsmässa, vård av barn, omhändertagande av minderåriga barn. (Aldebe 2006) 

En liknande debatt blåstes upp i Storbritannien när den engelske ärkebiskopen Rowan 

Williams (2008) i ett offentligt tal, med hänvisning till religionsfriheten, förespråkade att 

sharia skulle tillåtas fungera vid sidan av det brittiska rättssystemet. I en globaliserad värld 

lever människor med olika religionstillhörighet och olika uppfattningar om rätt och fel i ett 

och samma samhälle. Många gånger fungerar det bra, men det förekommer uppfattningar som 

är svåra att förena. Frågan om hur sharia ska tillämpas idag väcker debatt på många håll i 

världen. I västvärlden är kritiken massiv, till exempel i fallen med stening eller spöstraff på 

grund av äktenskapsbrott. Samtidigt pågår en debatt i den muslimska världen. I den 

indonesiska provinsen Aceh beslutades tidigare i höst att införa stening och piskrapp som 

möjliga straff för bland annat äktenskapsbrott. Detta är ett exempel på grupper som vill införa 

sharia i sin strängaste form. I samma område finns liberala muslimer som kritiserar den 

strängare tolkningen. (TT-AFP 2009-09-14, Dagens Nyheter) 

Ofta översätts ordet sharia med ”den muslimska lagen”. Begreppet sharia innefattar dock 

mycket mer än enbart konkreta lagar. I Koranen beskrivs sharia som ”vägen till vattenstället” 

och innefattar hela livet som muslim. Sharia handlar inte bara om levnadsregler, utan förstås 

ofta som ett övergripande system och en bild av hur man förväntas leva ett liv efter Guds 

vilja. (”Sharia” Religionslexikonet 2006) Frågan om hur sharia ska tolkas och användas av 

dagens muslimer blir aktuell i ett mångkulturellt samhälle. Västvärldens debatt om sharia 

fastnar dock ofta i den typ av extrema exempel som nämndes ovan. Det finns en tendens, både 

i media och bland muslimer, att förenkla begreppet sharia till att endera handla enbart om 

dessa mest extrema former, eller att reducera sharia till att endast handla om individens 

förhållande till Gud. I diskussionen om sharia finns dock fler frågor än så: Hur uppfattas 

sharia av muslimer idag? På vilket sätt tolkar dagens muslimer sharia och hur vill de leva efter 
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sharia? Hur hanterar svenska muslimer förhållandet mellan sharia och svensk lag, och finns 

det områden där sharia och de muslimska principerna kolliderar med det svenska systemet? 

Är det någon skillnad på hur sharia tillämpas och tolkas i ett muslimskt respektive icke-

muslimskt land? Det är denna debatt och dessa frågor som inspirerat till denna uppsats. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka svenska imamers
2
 uppfattningar om 

begreppet sharia. Med den aktuella debatten som bakgrund, tar vi reda på hur några enskilda 

imamer uppfattar sharia och hur de anser att sharia ska tillämpas i Sverige. Därmed vill vi få 

en ökad kännedom om vilken bild av sharia som kommuniceras till praktiserande muslimer 

genom religiösa auktoriteter. 

Studien kommer att ske utifrån följande frågeställning: 

 På vilket sätt menar tre imamer i Sverige att sharia ska förstås, tolkas och tillämpas? 

Detta ställs i relation till sharias historiska bakgrund samt tidigare forskning inom ämnet. I 

undersökningen ligger fokus på sharias tolkning och tillämpning i Sverige idag, och inte på 

den historiska förståelsen av sharia. 

1.2 Disposition 

I detta inledande kapitel presenteras debatten och bakgrunden till uppsatsen, samt dess syfte 

och problemformulering. Följande kapitel är en teoretisk bakgrund. Där diskuteras begreppet 

sharia och vi lyfter fram exempel på hur sharia tolkas och praktiseras i olika delar av världen. 

I metodkapitlet presenterar vi och motiverar vårt val av metod. Resultatet av studien följer 

sedan i kapitel fyra. I uppsatsens avslutande avsnitt analyseras resultaten utifrån den teoretiska 

bakgrunden. 

  

                                                           
2
 Imam betyder ”den som leder bönen”, enligt traditionen och i praktiken även en religiös ledare inom islam 

(”Imam” Religionslexikonet 2006) 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel består av fyra avsnitt. Det första innehåller en begreppsdiskussion där vi 

diskuterar begreppet sharia samt presenterar andra begrepp som är centrala i uppsatsen. Alla 

arabiska ord skrivs genomgående utan diakritiska tecken. Orden sharia och imam kommer 

inte att kursiveras. Det kommer däremot övriga arabiska begrepp som presenteras i uppsatsen. 

Dessa kursiverade begrepp återfinns i en ordlista (se bilaga 1). Efter begreppsdiskussionen 

följer ett avsnitt med exempel på hur sharia praktiseras i några olika länder. Vidare beskrivs 

sharia i relation till den svenska lagstiftningen. Trots att fokus för den här uppsatsen är 

Sverige väljer vi att lyfta fram exempel på sharia i relation till andra länders lagstiftning. 

Detta ger ett bredare perspektiv och visar på att det finns flera olika sätt att tillämpa sharia i 

lagstiftning. Det förekommer ofta exempel från andra länder i den svenska debatten och 

många imamer i Sverige kommer ursprungligen från länder där lagstiftningen på ett eller 

annat sätt refererar till sharia. Kapitlets fjärde avsnitt handlar om vem som har legitimitet att 

tolka sharia, hur tolkningen ska göras och vilken roll imamen har i detta. 

I detta kapitel beskrivs sharia utifrån litteratur inom ämnet. Foskare som återfinns här är Jonas 

Alwall, Jan Hjärpe, Torsten Janson, Johanna Schiratzki, Leif Stenberg och Jonas Svensson. 

Eftersom uppsatsen behandlar sharia ur ett svenskt perspektiv har vi valt att utgå från svensk 

forskning som på olika sätt relaterar till begreppet sharia. På den kunskapsbakgrund som 

presenteras applicerar vi vetenskapliga teorier, främst från religionssociologin. Bland 

teoretikerna finns Bruce Lincoln, Meredith McGuire samt Furseth och Repstad. Vi tar även 

upp några muslimska debattörer, såsom Tariq Ramadan, Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald, 

och deras syn på sharia i västvärlden. 

2.1 Begreppsdiskussion 

Sharia är inget enhetligt begrepp, eftersom det har olika omfattning i olika sammanhang. I 

Koranen förekommer ordet sharia endast i en vers.
 3

 Bernström översätter den versen med: 

Därefter har Vi visat dig [Muhammad] en väg till förverkligandet [av trons] syfte, följ 

därför denna väg och fäst dig inte vid de okunnigas önskningar. (Koranens budskap 45:18) 

                                                           
3
 På andra ställen i Koranen används ord som motsvarar sharia. Dessutom finns ordet shira, en annan variant av 

ordet sharia (Hjärpe 2005:31) 
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Sharia översätts alltså med väg, och i många sammanhang beskrivs sharia som ”vägen till 

vattenstället”, eller ”vägen till källan i öknen”. Hjärpe (2005:31) menar att detta är en metafor 

för den goda eller den rätta vägen, på vilken människan leds av den gudomliga uppenbarelsen. 

Bernström översätter dessutom sharia med levnadsregel. På andra ställen i Koranen finns 

uttryck som är nära besläktade med sharia, och där talas det om Gud som vägledaren. Sharias 

mest grundläggande betydelse, menar Hjärpe (2005:31), är tanken på att det finns en 

gudomlig lag, om vilken människan kan få kunskap och därigenom vägledning om hur man 

ska leva sitt liv. Denna lag är oföränderlig och innefattar precis allt handlande, både i 

relationen människor emellan och i människornas relation till Gud. (”Sharia” 

Religionslexikonet 2006) Sharia som en gudomlig lag anses finnas i sin helhet hos Gud, och 

människan kan få kunskap om delar av sharia genom att tolka den uppenbarelse som Gud har 

gett i form av Koranen och Muhammads sunna. Schiratziki (2001:17) menar att man snarare 

kan se sharia som en rättsfamilj än som någon enskild stats lagstiftning. Hon jämför sharia 

med den romersk-germanska rättsfamiljen som rättsordningarna i flera europeiska stater 

räknas till. Då tolkningar av sharia bryts ner till konkret lagstiftning brukar dessa kallas för 

fiqh, vilket kan översättas med rättsskola, rättslära eller rättsregler. (Hjärpe 2005:30, Ouis & 

Roald 2003:61f) Många gånger används, lite slarvigt, sharia och fiqh synonymt, vilket inte är 

korrekt då sharia snarare är ett paraplybegrepp som innefattar fiqh. Sharia ses som 

oföränderlig, medan fiqh enligt många muslimer, till exempel Pernilla Ouis och Anne Sofie 

Roald (2003:61f), kan förändras. Sharia kan därför användas för att kritisera traditionell fiqh 

om rättstraditionen anses ha utvecklats till att frångå sharias grundprinciper. Vidare bör sharia 

och fiqh skiljas från qanun, som står för positiv rätt, det vill säga nationell lagstiftning. 

(Hjärpe 2005:31f) Debatten om sharia handlar i grund och botten om hur relationen mellan 

sharia, fiqh och qanun ska se ut i ett samhälle. 

Sharia är alltså ett vitt begrepp som består av såväl övergripande etiska och moraliska 

principer som konkreta levnadsregler och lagar. De principer som räknas till sharia hämtas 

främst från Koranen och haditherna. Eftersom Koranen betraktas vara av gudomligt ursprung 

är den också den källa som anses ha högst status. (Hjärpe 2005:47) Där återfinns riktlinjer för 

den enskilde muslimens relation till Gud, ibadat, och för relationer mellan människor, 

muamalat. Endast en liten del av texten i Koranen består av konkreta påbud och de 

föreskrifter som finns i Koranen kan, och måste, tolkas. Betyder till exempel straffet med 

avhuggen hand för stöld att man bokstavligt ska hugga handen av den som stulit? Eller kan 

det räcka att kapa möjligheterna till fortsatt stöld genom till exempel frihetsberövning? 
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Ytterligare tolkningsfrågor kan röra hur själva stölden ägt rum, under vilka omständigheter 

och hur stort värde det stulna har. (Hjärpe 2005:118f) Eftersom Koranens texter behöver 

tolkas och kompletteras används, utöver Koranen, berättelser om hur Muhammad handlade. 

Hans sed, eller sunna, fungerar som exempel på hur människan ska leva efter Koranens 

budskap. Muhammad tog emot sina uppenbarelser från år 610 e.Kr. fram till omkring 632 

e.Kr. då han dog. Koranen sammanställdes sedan under tredje kalifen, Uthmans, tid vid 

makten år 644-656 e.Kr. (”Uthman” Religionslexikonet 2006) Under de följande 

århundradena skrev Muhammads efterföljare ned berättelser om honom, och om hur han 

handlade, i det som kallas hadith-litteraturen. Från denna litteratur hämtas de principer som 

betraktas komma från Muhammads sunna. Koranen, sunnan och haditherna är de källor som 

ligger till grund för rättstraditionen och de olika rättsskolor som utvecklats under historien. 

Rättstraditionerna kan sägas vara en konkretisering av sharia som är ett mer abstrakt begrepp. 

2.2 Sharia i praktiken 

Relationen mellan sharia, fiqh och qanun skiljer sig åt i olika länder, vilket innebär att sharia 

tillämpas på olika sätt. Saudiarabiens lag utgörs av en traditionell islamisk fiqh, den 

hanbalitiska madhhab. Undantag från denna rättsskola görs inom kultregler, familje- och 

arvsrätt, för de grupper som tillhör en annan erkänd rättsskola. Utmärkande för Saudiarabien 

är det faktum att inga lagar stiftas, alltså finns inga nedtecknade lagar. Systemet bygger på 

tanken att lagen redan finns, på en gudomlig nivå. Den är dock inte framtagen på alla 

områden. Därför blir det upp till domaren att formulera en lämplig regel genom att söka 

analogier i Koranen och sunnan. Dessa regler används sedan som prejudikat i liknande fall. 

(Hjärpe 2005:33) 

I Iran är systemet uppbyggt på ett liknande sätt, men med en shiitisk rättsskola, den jafaritiska 

madhaben. Även i Iran har andra tillåtna grupper, till exempel judar, kristna och muslimer 

som tillhör andra rättsskolor, sina egna kultregler samt regler för familjerätt och arvsrätt. En 

viktig skillnad mellan Iran och Saudiarabien, menar Hjärpe (2005:34) är att Iran har en 

skriven konstitution och ett parlament med makt att stifta lagar, qanun. När man kodifierar 

eller skriver ner sharia byter reglerna status från religiös, uppenbarad, lag till qanun, världslig, 

skriven lag. (Schiratzki 2001:34) Det iranska parlamentet har dock ingen suverän lagstiftande 

makt. Parlamentet kontrolleras av det så kallade Väktarrådet, en konstitutionsdomstol, som 

består av experter på fiqh. Hjärpe (2005:34) beskriver detta råd som ”Guds röst i staten”. I 

rättsutövningen hänvisas i första hand till den iranska qanun. Om det aktuella fallet inte 
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behandlas i qanun, eller om den skrivna lagen avviker från sharia, sker domen utifrån 

muslimska källor som anses vara pålitliga, och tidigare tolkningar gjorda av accepterade 

religiösa auktoriteter. Till skillnad från Saudiarabien är det endast fatwor, och inte tidigare 

domar, som kan ligga till grund för nya domar. En fatwa är ett uttalande från en mujtahid, en 

religiöst lärd. 

Ett land som skiljer den nationella lagstiftningen från den religiösa är Turkiet. Hjärpe 

(2005:36) skriver att Turkiets nationalförsamling stiftar lagar utan hänvisning till religion. I 

teorin är religionen hänvisad till den privata sfären, men i praktiken försöker staten ändå 

kontrollera religionsutövningen i landet genom att till exempel utbilda religionsfunktionärer 

och kontrollera predikningarna i moskéerna. 

Av ovanstående exempel framkommer att religionens betydelse i samhället kan se mycket 

olika ut beroende på var man befinner sig. Lincoln (2006:59) beskriver två ytterligheter – 

maximalistiska och minimalistiska stater. I en maximalistisk stat är samhället och 

lagstiftningen uppbyggda kring ett religiöst system, och religionen påverkar alla delar av 

samhället. Motsatsen är en minimalistisk stat, där religionen inte har någon framträdande plats 

i det offentliga rummet eller i landets lagstiftning. Sverige kan ses som en minimalistisk stat 

eftersom landet har en sekulär lagstiftning och religionen i många avseenden hänvisas till den 

privata sfären. (Löwendahl 2008:29) Svensson (kommande) menar att maximalistiska 

respektive minimalistiska länder förhåller sig på olika sätt till sharia, vilket kan skapa 

förvirring i debatten. Svensson pekar på länder som skulle kunna sägas vara maximalistiska, 

exempelvis Saudiarabien eller Iran, som har infört sharia som en samhällsordning. Enligt en 

minimalistisk förståelse av religion begränsas däremot sharia till den privata eller rituella 

sfären. Detta kan också ses som ett exempel på det som Hjärpe (1983:19,42) benämner 

”sekularism” och Sverige är därmed en sekulär stat. Hjärpe (1983:19,42) beskriver fyra 

attityder som muslimska länder kan ha gentemot västvärlden. Dessa attityder eller 

förhållningssätt är idealtyper och Hjärpe placerar dem i en figur där sekularism och 

fundamentalism är varandras motsatser. Detta sätts i relation till motsatsparet traditionalism 

och modernism. Muslimska länder eller grupper kan sedan förstås utifrån denna modell. 

Eftersom attityderna är just idealtyper finns inga självklara exempel under varje kategori. 

Grupper och stater rör sig i praktiken mellan de olika idealtyperna. Sekularism och 

fundamentalism har motsatt syn på religionens funktion. Enligt ett sekulärt förhållningssätt är 

religionen individens privatsak. Religionen är här underordnad samhället och lagar stiftas utan 

hänsyn till en gudomlig verklighet. Fundamentalisten ser däremot religionen, och i det här 
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fallet islam, som en samhällsordning och menar att denna ska ligga till grund för samhällets 

lagar. Traditionalism och modernism i sin tur, står för motsatta synsätt gällande islams 

tolkning. Enligt ett traditionalistiskt synsätt är det traditionella rättsskolor som ska ligga till 

grund för lagstiftningen. Eftersom traditionen ska följas görs inga omarbetningar eller 

anpassningar till det moderna samhället. Modernismen hämtar också inspiration från de 

traditionella källorna. Lagstiftningen ska bygga på islams principer, men nytolkningar anses 

nödvändiga för att lagarna ska fungera i det moderna samhället. (Hjärpe 1983:42) Stenberg 

(1999:57f) menar att religionen enligt det modernistiska synsättet är en ideologisk ram som 

påverkar både samhälle och individ. Lagstiftningen kan vara inspirerad av till exempel sharia, 

men lagarna stiftas inte av den religiösa eliten. Hjärpe (1983:42f) beskriver vidare hur dessa 

fyra idealtyper tolkar lagar. Enligt sekularism och modernism stiftas det nya lagar och varje 

enskild muslim kan tolka islam. En fundamentalistisk eller traditionalistisk syn innebär att 

lagen redan finns, i form av sharia. Här behövs inga nya lagar och de religiöst lärda tolkar vad 

islam säger i den aktuella situationen. Stenberg (1999:58) menar att traditionalism i första är 

en uppfattning som förespråkas av enskilda individer framför stater. Dock hävdar han att det 

fanns drag av traditionalism i det talibanska styret i Afghanistan. Stenberg (1999:58) lyfter 

vidare fram Iran som ett möjligt exempel på en fundamentalistisk stat. Islam betraktas där 

som en samhällsordning, och sharia som en lag som medborgarna förväntas följa. Schiratzki 

(2001:18) menar att religionstillhörigheten är avgörande för individens rättigheter och 

skyldigheter i Iran och Saudiarabien. I viss mån gäller skilda lagar beroende på vilken religiös 

grupp man tillhör. För att räknas som iransk medborgare krävs inte att man är muslim, men 

däremot måste man tillhöra en religiös grupp som är godkänd av den iranska staten. Hjärpe 

(2005:34) menar att det i Iran till och med är omöjligt att förklara sig religionslös. Iran kan 

därmed även betraktas som ett maximalistiskt samhälle. Att fler religiösa grupper än de som 

hör till den dominerande muslimska rättsskolan är tillåtna betyder dock inte att andra grupper 

har samma rättigheter. De utsätts för diskriminering av olika slag. (Schiratzki 2001:18) 

Saudiarabien och Iran, tillsammans med Afghanistan och Sudan, är exempel på konfessionella 

stater. Furseth och Repstad (2005:140) beskriver konfessionella stater som en stat där: ”den 

dominerande religionens prästerskap [har] myndighet över den sekulära makten, och de 

religiösa ledarna försöker forma verkligheten efter sin tolkning av Guds plan”. I en 

konfessionell stat kan alltså drag av fundamentalism och traditionalism komma till uttryck i 

praktiken. 
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Som Hjärpe (2005:20) påpekar är det i Sverige inte tillåtet att diskriminera någon på grund av 

till exempel hudfärg, kön eller religiös tillhörighet, utan endast på grund av medborgarskap, 

eller snarare brist på sådant. I viss mån gäller olika regler för medborgare och icke-

medborgare i landet. Detta förutsätter en stark stat. I svaga stater är det istället familjen eller 

den religiösa gruppen som är den avgörande tillhörigheten. 

Både Hjärpe (2005) och Schiratzki (2001) diskuterar förhållandet mellan olika FN-

konventioner och några muslimska stater. Hjärpe (2005:27) skriver att det uppstår problem 

eftersom FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna utgår från stater som aktörer och 

bygger på att nationalstaterna ansvarar för att de mänskliga rättigheterna efterlevs. I 

deklarationen används begrepp som nation, samhälle, land och stat synonymt, vilket inte alls 

är en självklarhet i många muslimska länder, där samhällena i första hand inte är uppbyggda 

kring staten. Vem som ansvarar för att FN-deklarationen efterlevs är därför inte helt självklart 

i många muslimska länder. Schiratzki (2001:42), som har jämfört den svenska och iranska 

familjerätten, skriver att när Iran antog FN:s barnkonvention gjordes vissa reservationer. Man 

antog konventionen med undantag för de delar som strider mot sharia, såsom barnets rätt till 

religionsfrihet och regler kring adoption. 

Sverige betraktas som en sekulär stat. De svenska lagarna stiftas av folkvalda i riksdagen och 

religion förväntas inte spela någon avgörande roll i utformandet av samhällets regler. 

Samtidigt har Sverige religionsfrihet och varje individ kan själv välja att leva efter någon 

religion, så länge handlingarna inte strider mot den svenska lagstiftningen. Ouis och Roald 

(2003:75f), som själva har levt som praktiserande muslimer, betonar mångfalden bland 

svenska muslimer och menar att det finns flera olika inriktningar och tolkningstraditioner 

representerade i det svenska samhället. Dock hävdar de att de flesta muslimer i Sverige 

omfattas av ett modernistiskt synsätt. Givetvis finns olika grader av religiöst utövande och 

Ouis och Roald menar att det i första hand är bönen som skiljer praktiserande från icke-

praktiserande muslimer. De diskuterar vidare hur muslimer i Sverige ska förhålla sig till det 

svenska samhället respektive de religiösa reglerna. De menar att det måste få finnas olika sätt 

att leva som muslim, beroende på i vilket samhälle man bor. Detta beskrivs som någon form 

av ”islam här och nu”. (Ouis & Roald 2003:86f) Även sharia utsätts för nytolkning för och av 

de muslimer som lever i Sverige. Ouis och Roald (2003:65) skriver att ”det finns en princip i 

den islamiska lagen som säger att en muslim ska följa lagen i det land han eller hon bor så 

länge denna lag inte direkt strider mot islamiska principer och lagar”. Här öppnar författarna 

för möjligheten att göra vissa nytolkningar och anpassningar till det sammanhang man 
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befinner sig i. Detta kan också sättas i relation till den svenska religionsfriheten där individen 

är fri att utöva sin religion så länge det inte strider mot den svenska lagstiftningen. 

En annan muslimsk debattör som diskuterar islam utifrån den kontext man befinner sig i är 

Tariq Ramadan. Han har bland annat skrivit boken som på svenska heter Att vara europeisk 

muslim. Islamiska källor i ett europeiskt sammanhang (2004) där han uppmanar muslimer 

som lever i Europa att bejaka de fri- och rättigheter som finns där, och som han menar 

överensstämmer med islamiska principer. Några av de rättigheter han lyfter fram är rätten att 

utöva islam, rätten till kunskap, rätten att bilda organisationer, rätten till självständig 

representation samt rättssäkerhet. (Ramadan 2004:127f) Ramadan (2004:29) menar att de 

juridiska förutsättningarna för en muslimsk identitet i Europa redan finns. Han påpekar att 

muslimer fritt kan utöva sin religion i Europa, organisera verksamheter, delta i samhällslivet 

på olika nivåer och att lagarna skyddar deras rättigheter. Ramadan förnekar dock inte att det 

finns svårigheter för den muslimska minoriteten. Vissa principer som föreskrivs i Koranen, 

inom till exempel äktenskap, handel, arv och ränta, gäller inte i Europa. Då menar han att: 

Muslimska samfund bör i görligaste mån praktisera och respektera sin religions regler inom 

ramarna för värdlandets författning, och samtidigt bör de undvika att engagera sig i 

aktiviteter som strider mot deras religion. (Ramadan 2004:130) 

Andra svårigheter som Ramadan (2004:130) påpekar handlar om islamisk undervisning i en 

sekulär miljö, moskéns och familjens funktioner samt att bilden av islam påverkas av 

internationella händelser och att muslimer kan få dåligt rykte på grund av vad som sker i vissa 

muslimska länder. Det huvudsakliga problemet för muslimer i västerlandet är, enligt Ramadan 

(2004:116), inte de juridiska förhållandena, eftersom de i stor utsträckning möjliggör för 

muslimer att praktisera sin religion. I de fall där muslimer stöter på problem handlar det 

snarare om människors attityder. Ramadan kan sägas höra till förespråkarna för en ”islamisk 

demokrati”. Hjärpe (2005:192f) hävdar dock att det är tydligt att han har en islamistisk 

hållning eftersom han förankrar sina resonemang i traditionell islamisk rätt. Därför blir det 

också svårt för mer radikala islamistiska rörelser att ignorera Ramadans ställningstaganden. 

Detta kan ses som ett nytt uttryckssätt för dawa, kallelsen till islam. Janson (2008:260) menar 

att islams traditionella tolkningar omformuleras och ifrågasätts i den moderna kontexten. 

Enligt dessa nytolkningar betonas en islamsk väckelse, dels på samhällsnivå men också för 

enskilda muslimer. Denna strävan efter att skapa en ”sann islam” i det moderna samhället blir 

också en form av dawa. 
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2.3 Sharia i relation till svensk lagstiftning 

Svensson (kommande) skriver att om man förstår sharia som alla de regler som troende och 

praktiserande muslimer har att följa, blir praktiserandet av sharia i Sverige på många sätt 

oproblematiskt. Svensson menar till och med att den svenska lagstiftningen, bland annat 

genom lagen om religionsfrihet, i viss mån skyddar praktiserandet av sharia. Till dessa 

”oproblematiska” områden hör många delar av den enskildes gudstjänstliv, till exempel bönen 

och allmosan. Det finns ingen lag i Sverige som förbjuder slöja på offentliga platser eller som 

tvingar någon att äta griskött eller dricka alkohol. Givetvis kan det uppstå svårigheter för den 

enskilde individen, exempelvis att kunna be fem gånger om dagen på de exakta tiderna eller 

genom nedlåtande kommentarer och oförståelse från en icke-muslimsk omgivning. Det finns 

dock inget som rent principiellt förbjuder den här typen av religionsutövning. 

Svensson (kommande) poängterar också att religionsfrihetslagstiftningen bygger på en snäv 

religionsdefinition. Denna definition, menar Hjärpe (1992:8), utgår från kristendomens syn på 

religion, och att religion här handlar om den enskilda människans tro och ritualer som utförs i 

det privata. I många sammanhang poängteras dock att islam är mer än just tro och ritualer. 

Islam beskrivs ofta som ett allomfattande system eller ett fullständigt livsmönster, där tron, 

iman, är en av de tre huvudaspekterna. De övriga två är ibadat, religiösa plikter och 

muamalat, ”transaktioner”, det vill säga relationer mellan människor. Muamalat innefattar 

även det ekonomiska och politiska livet. (Hjärpe 1992:8-10) När dessa olika sätt att 

definitionerna religion möts i det svenska samhället kan det uppstå missförstånd och 

diskussioner. Furseth och Repstad (2005:136) återger Steve Bruces resonemang om 

förhållandet mellan religion och politik. En av de aspekter han tar upp är förhållandet mellan 

religionen och staten. Här menar Bruce att islam står i närmare förbindelse till staten än vad 

kristendomen gör. Detta eftersom islam är ett större system som inte skiljer mellan det 

religiösa och det sekulära. 

Det finns områden där sharia, eller särskilda tolkningar av sharia, och den svenska lagen är 

svåra, eller omöjliga, att förena, vilket kan skapa problem för praktiserande muslimer i det 

svenska samhället. I litteraturen återfinns en rad exempel på detta. Alwall (1999:146) hänvisar 

till undersökningar som visar att många av de problem som muslimer i Sverige upplever inte 

har direkt samband med själva religionsutövningen. Snarare rör det sig om generella problem 

som alla grupper av invandrare stöter på, såsom segregation och arbetslöshet. Alwall 

poängterar dock att det är viktigt med frihet att utöva sin religion för att man ska känna sig 
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välkommen i ett nytt land. Han presenterar tre områden som tycks vara extra problematiska 

för många muslimer. (Alwall 1999:147-154) För det första handlar det om moskébyggen, som 

har ett viktigt symbolvärde för många muslimer, där svårigheter har uppstått både genom att 

processen förhalats av myndigheterna, men också på grund av interna motsättningar angående 

vem som ska bygga moskén och vilken typ av moské det ska vara. Det andra problemområdet 

rör begravningssituationen. I Sverige är det i de flesta fall Svenska kyrkan som ansvarar för 

begravningsplatser, även för icke-kristna bekännare. (”Begravningslag” SFS 1990:1144 §1-2) 

I många fall tycks problemet handla om att det finns för få begravningsplatser och att dessa 

finns på för långt avstånd från familjerna. Många problem, såsom den rituella tvagningen, 

begravning av den döde med ansiktet mot Mekka samt traditionen att begrava utan kista, har 

man funnit olika lösningar på. Det huvudsakliga problem som kvarstår är tiden mellan 

dödsfall och begravning, då det med den svenska administrationen är omöjligt att begrava den 

döde inom ett dygn, vilket muslimsk sed förespråkar. Det tredje problemområdet, som Alwall 

lyfter fram, är muslimers situation i den svenska skolan. Alwall (1999:149) menar att skolan 

är ett extra viktigt område eftersom det är en plats där det privata och offentliga möts, så även 

olika traditioner och värderingsmönster. När det gäller skolan kan muslimer uppleva 

svårigheter att förena delar av religionsundervisningen, sexualundervisningen, idrotten och 

skolmaten med värderingar som härleds från sharia. 

I den svenska debatten om sharia ligger fokus på familjerätt. Aldebes (2006) brev till 

riksdagen om särlagstiftning för muslimer behandlar just familjerätten, och framförallt arv 

och skilsmässa. Schiratzki (2001:6) menar att det sedan 1990-talet blivit allt vanligare att 

hänvisa till muslimska traditioner inför svensk domstol, vilket visar att det är en aktuell 

problematik. Schiratzki presenterar hedersmord som den vanligaste kontexten för 

hänvisningar till muslimskt bruk. Huruvida detta är ett korrekt konstaterande eller inte kan 

givetvis diskuteras. I den offentliga debatten har dock hedersmord fått ett stort utrymme. Ett 

förmodligen vanligare problem är domstolssituationer som kan uppstå i samband med 

skilsmässa och arv. När det gäller arv skiljer sig den muslimska traditionen från de svenska 

arvslagarna. Enligt den svenska arvsordningen ärver i första hand maken/makan, och därefter 

delas arvet lika mellan barnen, oavsett kön eller placering i syskonskaran, om det inte finns ett 

testamente som säger annat. (Hydén 2001:34) Detta är oförenligt med den fjärde suran i 

Koranen (Koranens budskap 4:11-12) som säger att en manlig arvinge ska ärva dubbelt så 

mycket som en kvinnlig. En lösning på detta problem är att skriva ett testamente i enlighet 

med vad man anser vara sharias föreskrifter. 
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Ett annat problemområde, som lyfts fram av Hjärpe (2005:184f), är skilsmässor. Den 

muslimska traditionen har vissa restriktioner för när det är tillåtet att begära skilsmässa, 

medan det i Sverige inte krävs någon särskild anledning annat än ett önskemål från någon av 

parterna. Enligt den muslimska lagen har mannen det yttersta ansvaret för familjen och dess 

försörjning. Därmed har han också sista ordet vad gäller skilsmässa. I SVT:s Dokument 

inifrån ”Slaget om muslimerna” (2009-12-06) menar Abdirisak Waberi, ordförande för 

Islamiska förbundet, att skilsmässa enligt islam bara kan ske på mannens initiativ. Detta är 

kopplat till att mannen inom islam är skyldig att stå för familjens försörjning. För kvinnan 

gäller inte samma skyldighet. Om hon arbetar och tjänar pengar ses dessa som hennes 

egendom och hon är inte skyldig att bidra ekonomiskt till familjens försörjning. Detta har 

dessutom ofta tolkats som att mannen måste godkänna att kvinnan arbetar utanför hemmet. 

(Hjärpe 2005:185) 

I den muslimska traditionen föregås äktenskapet av en ekonomisk förhandling om brudgåvan, 

mahr. Detta är en stor eller liten summa som mannen betalar för sin hustru. Om mannen 

senare väljer att skilja sig från sin hustru förlorar han det han betalt. Har brudgåvan inte 

betalts i sin helhet är han skyldig att betala ut den resterande summan i samband med 

skilsmässan. Under vissa villkor kan en domare godkänna att en hustru får skilja sig mot 

mannens vilja och hon blir då skyldig att betala tillbaka den brudgåva hon fått. I den svenska 

lagen görs ingen skillnad beroende på vem som begär skilsmässa, vilket kan resultera i 

svårigheter när det kommer till den ekonomiska frågan om brudgåvan och dess eventuella 

återbetalning. (Hjärpe 2005:184f) Det var bland annat för att komma tillrätta med denna 

problematik som Aldebe (2006) skrev sitt öppna brev till riksdagen. Enligt muslimsk tradition 

tillhör barnen faderns släkt, vilket gör att vårdnaden av barnen automatiskt tillfaller fadern vid 

en skilsmässa då barnen uppnått en viss ålder, medan det i Sverige görs en bedömning i varje 

enskilt fall. (Hjärpe 2005:187) Andra problem som Hjärpe (2005:186) beskriver kan uppstå i 

diskussionen om äktenskapet enligt sharia, är i vilken ålder man tillåts ingå äktenskap och hur 

man ser på polygami. Profeten Muhammad hade enligt Koranen flera fruar och Aisha, en av 

dem, lär ha varit mycket ung. Enligt traditionell tolkning tillåts en muslimsk man ha fyra 

hustrur, vilket strider mot svensk lagstiftning. Likaså säger den svenska lagen att den som ska 

gifta sig måste ha fyllt 18 år, medan den muslimska traditionen tillåter giftermål även för 

yngre. Familjerätten, och kanske framförallt synen på äktenskapet, är konkreta och vardagliga 

exempel på områden där sharia hamnar i konflikt med den svenska lagen. Det är också främst 
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inom dessa områden som en eventuell särlagstiftning i någon form förespråkas. (Hjärpe 

2005:186) 

I fall där hänvisningar till sharia förekommer i media är det ofta de så kallade hududstraffen 

som är i fokus. Hudud betyder gränser och anses vara ”Guds gränser” eller oförlåtliga brott. 

Traditionellt räknas otukt, alkoholintag eller narkotikabrott, stöld och landsvägsröveri, samt 

falsk anklagelse för otukt, till hududbrotten. Att dessa brott och deras respektive straff intar en 

särskild ställning inom islam beror på att straffen föreskrivs i Koranen. Eftersom straffen 

finns i Koranen anses Gud själv vara målsägande och det är inför honom människan ska stå 

till svars för dessa brott, till skillnad från andra brott där det är människor som är målsägande. 

(Hjärpe 1983:82f) De straff som förespråkas i Koranen är avhuggen hand för stöld och 

landsvägsröveri, och piskrapp för övriga hududbrott. Kritiken från icke-muslimer är stor 

gentemot dessa straff och påbuden är omöjliga att förena med svensk lagstiftning. Hjärpe 

(1983:83) menar att också många praktiserande muslimer är tveksamma till dessa straff. Här 

framhålls att många religiöst lärda muslimer anser att hudud endast kan tillämpas i samhällen 

där islams hela livsmönster efterlevs. Hjärpe (2005:14) skriver att Ramadan förespråkar att 

tillämpningen av hududstraff ska avskaffas, eftersom de ofta används som ett maktinstrument 

för egna intressen och eftersom det enligt honom är svårt för de rättslärda att komma överens 

om hur källorna ska tolkas. 

Diskussionen om hudud hänger också samman med qisas, vedergällning, där vissa traditioner 

tillåter dödsstraff i form av stening för horsbrott. (Hjärpe 2005:181) Hjärpe har som islamolog 

kopplats in som sakkunnig för att bedöma trovärdigheten i berättelser hos människor som stått 

inför utvisning från Sverige. Han beskriver ett fall där en man skulle utvisas från Sverige till 

sitt hemland Iran, efter att ha avtjänat fängelsestraff för narkotikasmuggling. Enligt egen 

utsaga skulle mannen där dömas på nytt och ville därför stanna i Sverige. Hjärpe (2005:213f) 

skriver att straff enligt den iranska konstitutionen ska utdömas enligt den islamiska 

straffrätten. Det innebär att om narkotikabrottet ifråga skulle räknas till hudud, och inte till 

qisas, skulle det fängelsestraff som mannen avtjänat i Sverige inte räknas, eftersom det inte 

uppfyllde Guds krav. Mannen skulle därför dömas på nytt i hemlandet, eventuellt till 

dödsstraff. Detta är ett exempel på hur människor kan hamna i kläm mellan två rättsystem för 

att dessa har olika syn på lag och vedergällning. Hjärpe (2005:221) beskriver vidare 

homosexualitet som ett mycket allvarligt brott enligt islam. I den svenska shariadebatten är 
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Adly Abu Hajar
4
, imam och politiskt aktiv i Malmö, en offentlig röst. I en intervju i Skånska 

dagbladet (Eleonorasdotter, 2009-03-04) har han uttalat sig om att just homosexualitet är ett 

område där den svenska lagstiftningen kolliderar med sharia. 

Även om många, i likhet med Adly Abu Hajar, vill se en relativt anpassad form av sharia, där 

de allra flesta delarna är förenliga med den nuvarande svenska lagen, finns precis som på 

många andra håll i världen också i Sverige mer fundamentalistiska tolkningar representerade. 

En av dessa står organisationen TUFF för. Förkortningen TUFF står för ”troende unga 

framtida förebilder” och organisationen arbetar för att nå unga muslimer. Faik Rustemi, en av 

TUFF:s företrädare, uttalade sig i en intervju i Sydsvenskan (Lönnaeus m.fl. 2006-02-09) och 

förespråkade en konservativ syn på islam och en mycket sträng tolkning av sharia. Även 

Rustemi var, i den aktuella artikeln, dock tveksam till införande av hududstraff i Sverige. Han 

hävdar i intervjun att sharia i sin fullhet endast kan tillämpas i en perfekt islamisk stat. 

Det finns delar av sharia som inte kan ses som direkt problematiska, men som inte heller är 

helt oproblematiska att förena med den svenska lagen. Här rör det sig om områden som är 

öppna för tolkning. Svensson (kommande) lyfter fram könssegregation som en fråga som hör 

hemma i detta område. I vissa fall, menar Svensson, kan könssegregationen fylla en funktion, 

exempelvis för att flickor ska kunna tillgodogöra sig simundervisning i skolan. I andra fall är 

segregationen däremot mer tveksam utifrån den svenska lagen. Ett sådant exempel är i 

gudstjänsten, då män och kvinnor enligt den muslimska traditionen sitter åtskilda i 

moskéerna, även om det i Sverige finns moskéer där kvinnor och män kan sitta tillsammans. 

Att separera män och kvinnor skulle kunna betraktas som diskriminering utifrån svensk 

lagstiftning. 

I vilken kategori ett område av sharia ska placeras är givetvis beroende av tolkning. Vilka 

områden som placeras i området mellan det oproblematiska och det problematiska skiljer sig 

åt bland olika muslimer. Något som skulle kunna placeras i denna kategori är ränteförbudet, 

att låna ut pengar mot ränta. Detta gör i praktiken att många muslimer inte heller vill låna 

pengar mot ränta. Det finns ingenting i den svenska lagen som tvingar någon att låna pengar 

mot ränta. Däremot kan individens val att inte låna pengar mot ränta utgöra ett hinder för 

investeringar och liknande. Här är det dock upp till varje individ att försöka undvika 

ekonomiska transaktioner där ränta krävs. Möjligheten kan också finnas att vända sig till en 

islamisk bank för att låna utan ränta. (Hjärpe 2005:171) I utredningen Staten och imamerna 
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(2009) undersöks möjligheterna att införa en svensk imamutbildning. I en undersökning som 

gjorts bland verksamma imamer i Sverige är det en stor majoritet som uppger att de inte kan 

tänka sig att ta studielån för en sådan utbildning. (Staten och imamerna 2009:47) Detta 

avståndstagande skulle kunna ha ett samband med ränteförbudet eftersom studielånet även 

innefattar ränta. Att praktiserande muslimer väljer att inte ta studielån är i sig inget hinder för 

att studera, eftersom lånet är helt frivilligt. Däremot kan det kanske i praktiken hindra unga 

muslimer att studera vidare efter gymnasiet om de har svårt att hitta ett alternativ för att 

finansiera sina studier. På så sätt kan ränteförbudet placeras i detta mellanområde. Den 

muslimska traditionen som tillåter en man att ha fyra fruar skulle också kunna placeras i 

denna kategori. Enligt svensk lag är månggifte inte tillåtet och därför kan en muslimsk man i 

Sverige ha endast en fru. Att ha fyra fruar är tillåtet enligt islam, men inget krav. En muslimsk 

man som lever i Sverige med endast en hustru begår därmed inget brott mot sharia genom att 

avstå från att ha fler fruar. 

2.4 Att tolka sharia 

Sharia kräver tolkning, och kunskap i det arabiska språket är en förutsättning för att kunna 

tolka källorna. (Hjärpe 2005:145) I många fall är det imamen i den muslimska församlingen 

som anses ha kunskap och legitimitet att tolka sharia. I det betänkande som presenteras i 

Staten och imamerna (2009) beskrivs att imamens roll har förändrats i det moderna samhället. 

Traditionellt sett har imamens uppgift varit att leda bönen, men dagens svenska imamer 

beskrivs även som liturgiska, andliga och sociala ledare. (Staten och imamerna 2009:32f) 

Därmed blir det också imamens uppgift att tolka förhållandet mellan sharia och den svenska 

lagstiftningen. Ett problem som lyfts i utredningen är de svenska imamernas bristande 

kunskaper i det svenska språket och lagsystemet, vilket anses vara något som imamerna 

behöver för att kunna fungera i rollen som sociala ledare och andliga vägledare. 

I och med Internets framväxt har nya former av att förmedla tolkning av sharia uppstått, till 

exempel fatwasidor på internet där den enskilde muslimen kan ställa en fråga och få svar från 

någon religiöst lärd. I dessa forum används ofta en traditionell islamisk typologi där 

handlingar delas in i fem kategorier. (Hjärpe 2005:161) Fyra av dessa räknas till halal, det 

som är tillåtet. Dessa fyra kategorier är obligatorisk eller plikt, rekommendabel, likgiltig eller 

tillåtlig och förkastlig, men inte förbjuden. Den femte kategorin, haram, är det absolut 

förbjudna. I vilken kategori en handling ska placeras är inte en självklarhet och åsikterna kan 

skilja sig åt mellan olika religiösa ledare. Gränserna mellan kategorierna är alltså inte fasta, 
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och i praktiken finns det även underkategorier. (Esposito 2001:125) Eftersom det inte finns 

någon enhetlig tolkning av vilken kategori en handling hör till kan man få olika svar beroende 

på vilken fatwasida man använder sig av och vem som står bakom sidan. 

När man tolkar källorna för att placera in handlingar i dessa kategorier finns olika metoder för 

att hantera nya frågor. Två av de vanligaste metoderna är att använda sig av qiyas, analogi, 

eller ijma, konsensus. Esposito (2001:114) menar att dessa två metoder, tillsammans med 

Koranen och sunnan, utgör de fyra källorna till islamisk rätt. När man använder sig av analogi 

söker man i texterna efter en liknande situation att jämföra med. Ett exempel på detta är 

frågan om preventivmedel. Enligt sunnan tillät Muhammad avbrutet samlag som 

preventivmetod. Enligt principen om analogi kan därmed moderna preventivmedel betraktas 

som något tillåtet, eftersom båda innebär att befruktning hindras . Principen om konsensus har 

olika innebörd i olika traditioner. Konsensus kan betyda alltifrån samstämmighet mellan olika 

rättslärda till folkviljan i form av majoritetsbeslut. (Hjärpe 2005:147) 

Muslimska organisationer, imamer och även andra religiöst lärda som anses ha legitimitet att 

tolka sharia, står för den officiella tolkningen av religionen. McGuire (2002) redogör för en 

modell av officiell religion. Med detta begrepp menar McGuire (2002:104) tro och praktik 

som regleras och organiseras av någon religiös grupp. Den religiösa gruppen har 

gemensamma regler och värderingar som medlemmarna eftersträvar. Inom den religiösa 

gruppen finns officiellt en gemensam uppfattning om de fyra aspekter som är centrala för 

religion utifrån ett sociologiskt perspektiv, nämligen tro/dogmer, etik, ritual och organisation. 

Tolkningar av sharia berör alla dessa aspekter. McGuire (2002:104) påpekar att även om en 

religiös grupp har en officiell modell för exempelvis vilka normer, värderingar och ritualer 

som är centrala, har varje medlem samtidigt en egen religiositet. I den officiella religionen 

finns individer som alla gör sina egna tolkningar av religionen och dess fyra aspekter. Detta är 

givetvis fallet även inom islam och i fråga om sharia. Officiella tolkningar av sharia görs 

inom alla de fyra aspekterna av religion, men precis som i alla religioner kan den religiösa 

individen ha en annan uppfattning än den officiella. 
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3. Metod 

Detta kapitel är indelat i fyra avsnitt. Det första avsnittet är en metodreflektion där vi 

presenterar vårt val av metod. Därefter följer en redogörelse för det urval vi har gjort och en 

presentation av respondenterna. I det tredje avsnittet beskrivs proceduren och sist presenteras 

några etiska överväganden. 

3.1 Metodreflektion 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie i form av intervjuer med tre imamer. Imamer 

valdes som respondenter eftersom de i viss mån tolkar och förmedlar islams lära till 

praktiserande muslimer och även fungerar som religiösa vägledare. Dessutom är imamer 

officiella personer som är lätta att ta kontakt med. Det finns också vissa möjligheter att i 

förväg ta reda på vilken tendens/riktning imamerna i fråga företräder. Detta hade varit svårt 

om vi valt att intervjua praktiserande muslimer utan uttalad ledarfunktion. Vi har valt att 

arbeta kvalitativt eftersom vi är ute efter att få fatt på tankegångarna hos de intervjuade. Målet 

är att få ett samtal där vi kan förstå sammanhanget och ställa följdfrågor. Vi vill försöka få en 

bild av hur respondenterna resonerar kring begreppet sharia. En enkätundersökning ger en 

större bredd men har begränsad möjlighet att gå på djupet. I en kvantitativ undersökning finns 

inte möjlighet att ställa följdfrågor och komma åt bakomliggande tankar och resonemang. 

Holme och Solvang (1991:13) skriver att kvalitativ metod fokuserar på förståelse och 

beskrivning av helheter samt kännetecknas av närhet till källan. Vad som händer och varför, 

är mer intressant ur kvalitativ synpunkt än i hur stor utsträckning eller hur ofta detta händer. 

(Svensson & Starrin 1999:55) 

I vetenskapligt arbete är det alltid viktigt att diskutera begreppet reliabilitet, det vill säga 

vilken tillförlitlighet studien har. (Thurén 2007:26) I vårt fall handlar reliabiliteten om 

huruvida vi kan lita på att det som imamerna säger till oss under intervjuerna stämmer överens 

med den hållning de förmedlar till sina församlingsmedlemmar. Eftersom intervjusituationen 

också är ett möte mellan en muslim och två icke-muslimer kan det finnas en apologetisk 

faktor där imamen skulle kunna inta en försvarsställning eller ”predikande” ton. Vi som 

intervjuare påverkar givetvis intervjusituationen, och kanske hade vi fått andra svar om vi 

varit muslimer – eller män. 
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Vi är medvetna om att vår undersökning inte är representativ för alla imamer och försöker inte 

heller att dra generella slutsatser eftersom det bara rör sig om tre imamer av alla som finns i 

Sverige. Bryman (1997:110f) poängterar att den kvalitativa forskningen inte i första hand har 

som syfte att generalisera sina resultat. Vår undersökning har istället sitt värde i att den ger en 

bild av hur några enskilda imamer resonerar. Trost (2005:113) skriver att: 

Vid kvalitativa intervjuer strävar man vanligen efter att just komma åt, att få veta, vad den 

intervjuade menar med, eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller en företeelse. Om jag 

t.ex. i en kvalitativ intervju frågar hur den intervjuades familj ser ut så är jag intresserad av 

att veta vad den intervjuade menar med sin familj. Inte familjebegreppet i största allmänhet 

eller vad flygbolagen menar med familj när de gör reklam för familjerabatter. 

I den här uppsatsen försöker vi alltså att komma åt tre imamers uppfattning om sharia och 

deras syn på hur sharia ska tolkas och tillämpas, framför hur regeringar och stater använder 

sharia. 

3.2 Urval 

Vid valet av respondenter ansåg vi det viktigt att välja imamer som kunde sätta sig in i syftet 

med uppsatsen och var insatta i det svenska samhället och den svenska lagstiftningen. Därför 

uppskattade vi rekommendationer från bland annat verksamma islamologer, av imamer som 

är vana vid att samtala i offentligheten och framför allt med människor utan muslimsk 

bakgrund. Trost (2005:119) menar att risken med att gå på rekommendationer är att de 

personer som rekommenderar styr urvalet i en viss riktning för att vi ska få så intressanta 

personer att intervjua som möjligt. I vårt fall rör det sig om imamer som ofta samarbetar med 

högskolor och universitet, vilket kan innebära att de har en framtoning som är politiskt korrekt 

i dessa sammanhang. För att undvika tolksituation valde vi att begränsa oss till imamer som 

behärskar svenska. Rent geografiskt har vi valt imamer som verkar i södra Sverige. 

Vi har valt att utföra tre intervjuer, vilket vi anser är ett rimligt antal i förhållande till den tid 

och de resurser vi har till förfogande. Risken med att genomföra ett stort antal intervjuer är att 

materialet blir för omfattande och därmed ohanterligt. (Trost 2005:123) Då var och en av våra 

intervjuer ger mycket material att analysera strävar vi efter att, som Trost (2005:123) 

förespråkar, utföra ett mindre antal väl genomförda intervjuer framför ett större antal mindre 

väl utförda. 
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Våra tre respondenter är alla verksamma imamer i södra Sverige, men kommer ursprungligen 

från arabisktalande länder. Adly Abu Hajar kombinerar arbetet som imam med politiska 

uppdrag i Malmö. Han är väl insatt i den svenska lagstiftningen och arbetar aktivt med 

shariafrågan i Sverige, bland annat genom att ordna konferenser och hålla föredrag. Han har 

uttalat sig i massmedia och skriver just nu på en bok i ämnet. Ayoub Chibli, även han 

verksam i Malmö, arbetar som familjerådgivare och vigselförrättare på Islamic Center och har 

lång erfarenhet av frågor rörande familjerätt. Trots att Chibli inte har någon officiell 

imamutbildning betraktas han av församlingen, och fungerar i praktiken, som en imam. Vår 

tredje respondent, i uppsatsen kallad Ahmed Daoud, arbetar som imam i en lokal moské i 

södra Sverige. Han har en masterexamen inom islams regler, men började arbeta som imam 

först när han kom till Sverige. 

3.3 Procedur 

Vi kontaktade de tre imamerna via mail och/eller telefon. Redan vid den första kontakten 

delgav vi dem vårt syfte. Respondenterna fick själva välja plats för intervjun och blev även 

erbjudna att få hållpunkter till frågor skickade per mail innan intervjun. Vi valde dock att inte 

skicka fullständiga frågor, utan ett antal teman till respondenterna någon dag före respektive 

intervju. Detta eftersom vi ville undvika att både vi och respondenterna skulle låsa sig vid de 

frågor vi meddelat i förväg. Däremot valde vi att skicka teman/hållpunkter på förhand för att 

ytterligare förtydliga vårt syfte med uppsatsen och för att underlätta eventuella språkliga 

hinder under själva intervjun. Intervjuerna spelades in och vi förde dessutom anteckningar, 

bland annat för att kunna minnas saker som inte skulle höras på bandet såsom ansiktsuttryck 

och kroppsspråk. 

Intervjuerna genomfördes med två intervjuare och en respondent. Den ena intervjuaren hade 

huvudansvaret för att samtalet skulle flyta på, medan den andra hade ansvarat för 

dokumentation i form av inspelning och anteckningar. Trost (2005:46) menar att det finns en 

risk att respondenten hamnar i underläge då det är två intervjuare, samtidigt som han 

framhåller att resultatet kan bli bättre med två intervjuare, förutsatt att dessa två är samspelta. 

Vi valde att arbeta med två intervjuare eftersom vi anser oss vara samspelta och på det klara 

med ansvarsfördelningen. Risken att respondenten skulle känna sig i underläge eftersom vi 

var två personer bedömde vi som liten, då det i alla tre fallen rörde sig om personer som är 

vana vid att hantera intervjusituationer och då ämnet inte var av personlig karaktär. 
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Frågorna i intervjuguiderna (se bilaga 2a-c) ser lite olika ut beroende på vem som 

intervjuades. Frågorna är relativt öppna och tanken med intervjuguiderna var att den skulle 

fungera som stöd och en struktur för att kunna leda samtalet till att handla om det som vi var 

ute efter. Även om intervjuguiderna innehåller vissa punkter hade vi ändå för avsikt att 

respondenterna skulle få berätta fritt om sin syn på sharia. De tre intervjuerna såg olika ut och 

frågorna ställdes i olika ordning och på olika sätt för att passa in i det aktuella samtalet. Trost 

(2005:51) menar att ”följsamhet är A och O under intervjuarbetet”. Holme och Solvang 

(1991:111) beskriver att man som intervjuare inte måste följa intervjuguiden till punkt och 

pricka. Det viktiga är att de huvudområden som finns med i intervjuguiden verkligen kommer 

fram under intervjun. Därför lät vi respondenterna prata relativt fritt utifrån våra ämnen, även 

om vi givetvis försökte att få med alla områden från intervjuguiderna. Holme och Solvang 

(1991:116) menar att det kan vara bra ”att framstå som en engagerad men något naiv och 

ovetande forskare”. Här försökte vi att hitta en balans mellan att ställa grundläggande och mer 

avancerade frågor för att få utförliga svar och samtidigt visa att vi är insatta i ämnet, så att 

respondenterna skulle kunna gå djupare i sina resonemang. 

Intervjun med Adly Abu Hajar genomfördes i hans hem, något som han valde själv. Att 

intervjua hemma hos respondenten kan ge en viss trygghet till den intervjuade. Trost 

(2005:44) menar att intervjuer som utförs i informantens hem kan störas av barn, husdjur eller 

dylikt. I det här fallet var det Abu Hajars eget önskemål att bli intervjuad hemma. Vid ett par 

tillfällen avbröts intervjun för att han behövde samtala med någon annan person och för att vi 

blev serverade te och liknande. Detta upplevde vi dock inte som störande. Intervjun med 

Ayoub Chibli genomfördes på hans arbetsplats i moskén i Malmö, eftersom vi ville 

kombinera intervjun med ett litet studiebesök på Islamic Center. Den tredje intervjun ägde 

rum i ett avskilt rum på Högskolan i Halmstad eftersom detta är vår officiella arbetsplats och 

eftersom Ahmed Daoud kunde tänka sig att förflytta sig och träffa oss där. 

3.4 Etiska överväganden 

I samråd med respondenterna har vi valt att låta två av dem framträda med namn. Detta har vi 

gjort eftersom Adly Abu Hajar är en person som uttalat sig i media och förekommer i 

debatten om sharia. Han är väldigt öppen med sina åsikter och finns även med i uppsatsens 

teoretiska bakgrund. Ayoub Chibli såg inte heller några problem med att framträda med namn 

i uppsatsen. Eftersom han är en erkänd familjerådgivare med en ovanlig arbetssituation skulle 

det dessutom bli svårt i hans fall garantera anonymitet. Den imam som vi i uppsatsen kallar 
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för Ahmed Daoud heter däremot någonting annat i verkligheten, eftersom han har framfört 

önskemål om att få vara anonym. 

Till största del har vi valt att återge respondenternas svar i form av referat av deras 

resonemang. Då vi i uppsatsen citerar våra respondenter kommer vi inte att i stor utsträckning 

använda talspråk, då Trost (2005:134) menar att detta vore oetiskt mot respondenterna, 

eftersom talspråket kan ses som ett annat språk än det skrivna. Med samma motivering 

kommer vi även att korrigera direkta språkfel. Upprepningar och utfyllnadsord utelämnas 

eftersom det i första hand är respondenternas resonemang vi vill komma åt och inte deras 

exakta formuleringar. 

I samtliga intervjuer har vi valt att försöka ställa frågor som inte provocerar. I de fall där 

respondenterna hänvisade ett visst resonemang till Koranen, valde vi att inte problematisera 

detta genom att lyfta fram andra citat från Koranen där den aktuella frågan belyses på ett 

annat sätt. Vi har i relativt hög utsträckning låtit respondenterna redogöra för hela 

resonemang, även i de fall där dessa inte hört till det mest centrala i uppsatsens frågeställning. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av våra tre intervjuer i en tematisk sammanställning. 

Analysen följer i nästkommande kapitel, men vi är medvetna om att varje gång man 

sammanfattar ett material sker i viss mån även en analys genom att man lyfter fram det man 

själv anser vara av central betydelse. Naturligtvis är de tankar som framkommer i 

redogörelsen för intervjuerna respondenternas åsikter och uppfattningar, och inte någon 

generell hållning för alla muslimer. Vi diskuterar inte heller huruvida deras påståenden är 

korrekta eller inte. 

Om Adly Abu Hajar ges något mer utrymme i resultatet beror det på att den intervjun var 

längre än de andra två och att han utvecklade sina resonemang mer utförligt. Under vissa av 

rubrikerna ges någon av respondenterna mer utrymme än de andra två, vilket beror på att 

personen i fråga berörde det temat djupare. När vi skriver att två av våra respondenter är 

överens om någonting betyder det inte att den tredje har en motsatt åsikt, utan endast att han 

inte uttalat sig om just den saken. 

4.1 Grundläggande tankar inom islam 

Som en bakgrund till en diskussion om sharia anser vi att det krävs en förståelse av 

respondenternas uppfattning om de grundläggande tankarna inom islam och därför bad vi 

varje respondent att dela med sig av sina tankar kring islam. En gemensam utgångspunkt hos 

de tre respondenterna är Koranen som Guds ord till mänskligheten genom profeten 

Muhammad. Adly Abu Hajar, och även Ahmed Daoud, betonar att islam är en religion med 

universella anspråk, som vänder sig till hela mänskligheten och inte bara till ett visst folk eller 

en viss tid. Abu Hajar beskriver islam som en humanistisk religion, som han sammanfattar i 

fem relationer. Den första är relationen mellan Gud och människan och den andra är 

människans relation till sig själv. Den tredje relationen är människans förhållande till andra 

människor, den fjärde mellan människan och naturen, och slutligen relationen till hela 

universum. Ayoub Chibli menar att allt i livet tillhör religionen och att det gäller att 

underkasta sig Gud i allt man gör. Han beskriver livet som en dyrkan av Gud och ett arbete 

för att bevisa sig värdig en plats i paradiset. 

När man möter Gud får man det glada beskedet att ”du har levt ett liv som stämmer med 

min vilja”. […] Vi tror att det här livet bara är en arbetsplats. Du är här för att utföra ett 
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arbete som kommer att utvärderas. […] Sedan kommer man att få straff eller belöning i ett 

annat liv. Och jag vill vara bland vinnarna! 

Adly Abu Hajar å sin sida poängterar att varje individ själv kan välja vilka delar av religionen 

man vill följa. Själv har han valt att be fem gånger om dagen medan några av hans vänner, 

som också är muslimer, inte gör det men följer andra plikter. Alla tre respondenterna påpekar 

att Koranen innehåller riktlinjer och regler för hur människan på bästa sätt ska leva ett liv i 

enlighet med Guds vilja. 

Ett tema som återkommer både hos Abu Hajar och hos Daoud är vikten av att skilja mellan 

vad som är religion och vad som är kultur eller tradition. ”Vi måste skilja mellan sharia och 

mellan samhället – samhället betyder kultur, sharia betyder fast regel”, säger Daoud och 

förklarar att religionen står fast, medan kulturen förändras och skiljer sig mellan olika tider 

och platser. Adly Abu Hajar har arbetat mycket med något som kallas för euroislam, vilket 

innebär att tolka och förstå islam i en europeisk kontext. Utöver att undervisa i olika moskéer 

skriver Abu Hajar debattartiklar och deltar i konferenser över hela världen för att påverka. I 

många muslimska länder ses han som en kritiker eftersom han tar avstånd från vissa 

traditionella tolkningar av sharia, men han berättar också att det finns många som stödjer 

honom och de förändringar han verkar för. Många av de konferenser han medverkar i ingår i 

olika EU-projekt och andra organiseras i samarbete med någon muslimsk organisation, till 

exempel Organisation of the Islamic Conferens (OIC) med 57 medlemsländer. 

4.2 Att förstå sharia 

När vi går över från att samtala om islam i allmänhet till att prata mer specifikt om sharia 

menar alla våra tre respondenter att ordet sharia är arabiska och kan översättas med ”lag”. 

Ayoub Chibli gör en åtskillnad mellan nationell lag, som människor på ett eller annat sätt 

bestämmer, och sharia, som är Guds lag. I Sverige har vi den svenska lagen som reglerar vad 

som är tillåtet och vad som är straffbart. I ett muslimskt samhälle finns sharia som lag, och 

enligt Chiblis uppfattning lyder de personer som valt att leva som muslimer under sharia. 

Även Daoud gör skillnad på sharia som Guds lag och qanun som den nationella lagen. 

Adly Abu Hajar däremot menar att sharia innefattar all lag, och i enlighet med den 

uppfattningen betraktar han alltså den svenska lagen som sharia för de muslimer som lever i 

Sverige. För honom har sharia fyra nivåer. Den första nivån är individens sharia, som 

innefattar de regler som en individ väljer att följa för det personliga livet. Det kan röra sig om 
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vilken religion man väljer att följa, hur många gånger om dagen och på vilket sätt man som 

muslim väljer att be, vad man väljer att äta och dricka eller vilka kläder man bär. Abu Hajar 

menar att det är upp till varje individ att följa sitt religiösa samvete och han ger exempel ur sin 

familj där någon valt att bära slöja och en annan inte. Den andra nivån är familjen. Sharia 

inom familjen handlar om att tillsammans bestämma hur familjen ska organiseras och vilka 

regler som ska gälla i hemmet. På den tredje nivån, samhället, handlar sharia om hur man ska 

organisera landet. Abu Hajar förklarar att samhället består av mer än en familj och att dessa 

familjer ska fungera tillsammans i samhället. I Sverige sker detta genom val till regering och 

riksdag. På detta sätt bestäms sharia på samhällsnivå. Den fjärde och sista nivån rör 

relationerna mellan olika stater och Abu Hajar kallar den internationell sharia. Enligt Abu 

Hajar ligger svårigheten inte i att förstå sharia, eftersom det bara är det arabiska ordet för lag. 

Den verkliga svårigheten är enligt hans mening hur man ska skipa denna lag: ”Sharia, det är 

inte någonting konstigt. Det är bara lag. Frågan på vilket sätt vi ska skaffa lag, det är där det 

blir diskussion.” Flera gånger betonar Abu Hajar att människan är fri att välja, att sharia 

bestäms gemensamt på de olika nivåerna och att tvång är oacceptabelt. När det gäller bilden 

av sharia i media tycker han att det ofta är hudud som lyfts fram, och att detta har lett till att 

många tänker ”klippa hand” när de hör uttrycket ”islamiska lagar”. Abu Hajar menar att 

hudud är en del av islam och att dess syfte är att skydda samhället, men att det har med 

juridisk lag, domare och straff att göra. Det är inte ett ändamål i sig. Hudud är alltså inte 

själva lagen, utan ett sätt att verkställa straff. Sharia på samhällsnivån ska, enligt Abu Hajar, 

vara de lagar som medborgarna bestämmer tillsammans. 

På frågan om varför det är viktigt att följa sharia är alla respondenterna överens om att målet 

är att få komma till paradiset. Ayoub Chibli ser hela livet som ett arbete som kommer att 

utvärderas när man dör, och resultera i straff eller belöning. Målet är att Gud ska vara nöjd 

med en och att man ska bli godkänd, bli en av vinnarna. Det är denna strävan som gör att man 

vill leva efter sharia. De använder alla terminologin från skolvärlden och liknar Gud vid den 

som sätter betyg på varje människa. Genom rätta handlingar får man ett bra betyg. Chibli 

menar att Gud skapar regler för att han vet människans bästa. Dessa regler skapar i sin tur 

trygghet för individen, men bara om det kommer inifrån och om man följer dem av fri vilja. 

Adly Abu Hajar, som flera gånger betonar att sharia är det arabiska ordet för lag, associerar 

lagen med en väg. Han beskriver sharia som en väg till livet, men poängterar fortfarande att 

det bara är ett arabiskt ord. Ahmed Daoud tycker att det är bra att det finns domare, eftersom 

det betyder att det finns rättvisa. Han menar att det mest rättvisa är att döma efter människans 
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handlingar på domedagen. ”På domedagen finns det ingen profet, inte någon man eller pappa, 

som ska hjälpa dig. Bara dina dåliga eller goda handlingar kan hjälpa dig där.” Som exempel 

tar han George Bush. ”Det går inte att Jesus ska dö för honom, för att skydda honom”. Han 

förklarar att om Gud skulle släppa in Bush i paradiset för att Jesus har dött för honom, skulle 

alla som har blivit dödade genom Bushs order klaga och därför skulle det vara orättvist om 

han fick komma till paradiset. Både Daoud och Abu Hajar beskriver olika nivåer i paradiset 

och helvetet, beroende på hur man handlat i livet. 

4.3 Att tolka sharia 

Alla våra tre respondenter menar att det går att få kunskap om hur man kan leva ett liv enligt 

Guds vilja. För Ayoub Chibli och Ahmed Daoud handlar det om att få kunskap om sharia, och 

för Adly Abu Hajar kunskap om en sharia som är i enlighet med Guds vilja. Alla tre betonar 

Koranen, med sitt gudomliga ursprung, som den främsta källan till sharia. Daoud lyfter även 

fram ”profetens berättelser”, och Abu Hajar ”sunnan från profeten Muhammad”. Chibli anser 

att det finns fem källor till sharia. Koranen är den som har högst auktoritet. Här lyfter han 

fram alkohol som ett exempel och menar att Koranen förbjuder alkohol och därmed kan man 

som muslim inte hävda att det är tillåtet att dricka alkohol genom att hänvisa till en annan 

källa. Efter Koranen i rang kommer profetens tradition, hur han levde och vad han sade. 

Därefter tolkningar som gjorts av profetens närmaste anhängare. Fjärde källan i ordningen är 

traditionen i samhället, och den femte och sista källan eller principen för sharia är människans 

nytta. Det innebär att om det inte säger emot någon av de fyra översta källorna gäller att det är 

tillåtet, som tjänar till människans bästa. Chibli betonar att ingenting kan tolkas i strid med 

vad som står i Koranen. I så fall är det inte sharia. Abu Hajar säger att hans källa till sharia är 

Koranen. Enligt hans mening är det många andra som istället följer människor, till exempel 

olika ayatollor, och att det är därför det har bildats olika grupper av islam. För Abu Hajars del 

är det inte ett måste att tillhöra någon specifik grupp. Han menar att det enda kravet enligt 

islam är att följa Koranen och profeten. Daoud påpekar att det viktigaste är att följa Koranen 

framför traditionen, och att man måste skilja mellan religion och kultur. Koranen kan, enligt 

honom, aldrig förändras eftersom den är av gudomligt ursprung, men traditioner och qanun, 

den nationella lagen, kan ändras och nya lagar kan stiftas. Därför gäller det för en muslim att 

följa Koranen i första hand och inte traditionen eller samhället. För att exemplifiera detta 

säger han: ”Gud säger till oss: Ni får inte dricka alkohol. Då får inte någon komma och säga 

att vi bor i Sverige eller i USA och då kan man dricka alkohol […] eller äta griskött.” 
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Av diskussionen om vilka källor det finns för att få kunskap om sharia är det uppenbart att det 

krävs tolkning, vilket naturligtvis är nödvändigt i de flesta sammanhang. Detta är våra tre 

respondenter helt överens om. Frågan som uppstår är vem som har rätt att tolka källorna och 

uttyda vad som är sharia enligt Guds vilja. De menar alla tre att det krävs mycket kunskap för 

att klara den uppgiften, och att den kunskapen inte bara gäller de religiösa källorna, utan även 

om samhället. Här har imamen en viktig roll enligt Adly Abu Hajar och Ayoub Chibli. Abu 

Hajar berättar att många muslimer vänder sig till imamen för att få hjälp med tolkning i olika 

frågor och för att hitta lösningar på olika problem. Även Chibli fungerar som rådgivare och 

många muslimer vänder sig till honom i frågor som rör familjerätt. Han säger att det krävs 

legitimitet att tolka. Oftast sker detta genom någon form av imamutbildning, men det kan 

även ske på andra sätt genom att man får ett erkännande som imam. Chibli menar att om en 

imam skulle tolka felaktigt skulle människorna runtomkring honom reagera och han skulle 

förlora erkännandet som imam och därmed legitimiteten att tolka. 

Imamen har en viktig roll, men Adly Abu Hajar lyfter fram att det inte bara är han som kan 

tolka Koranen. Till viss mån måste varje muslim göra det. Han menar att det finns två delar i 

Koranen. Vissa saker är tydliga, till exempel bönen, familjen, tron och moralen. Detta kan 

varje muslim läsa och tolka på egen hand. Texter i Koranen som rör andra områden, speciellt 

inom samhälle, ekonomi och politik, kräver enligt Abu Hajar mer avancerad tolkning. ”Denna 

del måste tolkas enligt tid och evolution. Därför kan varje person eller grupp som är kunnig i 

islam, Koranen och arabiska språk tolka.” I detta sammanhang berättar Abu Hajar att 

tolkningen ibland sker genom att imamer kommer överens om vad som är rätt, och ibland 

genom majoritetsbeslut. 

Adly Abu Hajar betonar vikten av att ha kunskap om det samhälle man lever i för att kunna 

göra rätta tolkningar. Han menar att det är ett problem att många som utger sig för att vara 

imamer i Sverige inte är det, och inte har tillräcklig kunskap om det svenska samhället. Både 

han och Ahmed Daoud säger att en svensk imam är bättre på att tolka sharia i Sverige än vad 

en imam i Saudiarabien är. Abu Hajar pratar ofta om nytolkning och nutid när han predikar i 

olika sammanhang, för att islam ska passa med den kontext människorna lever i. 

4.4 Att tillämpa sharia 

Sharia kan inte fungera på samma sätt i Sverige idag, som det gjorde i det muslimska 

samhället när Muhammad tog emot uppenbarelserna. Det är våra tre respondenter överens 
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om. Trots detta håller alla tre samtidigt fast vid att Koranen är oföränderlig och gäller än idag. 

Ahmed Daoud säger: ”Som vi vet kom Koranen till profeten. Ingen kunde ändra den. Ingen 

kunde plocka bort eller hämta ett ord till Koranen, aldrig.” Han säger också att Koranens 

budskap gäller i alla tider och i alla länder. Dock är varje människa fri att välja om man vill 

leva efter islam eller inte. Adly Abu Hajar håller med: ”Jag som muslim måste följa Koranen 

och allt som står i Koranen passar vår tid.” 

Ingen av våra respondenter menar att man rakt av kan införa sharia i Sverige på samma sätt 

som det praktiseras i något annat land. ”Det är jättedumt att säga att vi vill ha sharia, för 

Sverige är inte ett muslimskt samhälle och våra värderingar är inte muslimska värderingar och 

ingenting är anpassat till det muslimska här”, säger Ayoub Chibli. Han anser att det inte finns 

något land i världen där man fullt ut tillämpar eller kan tillämpa sharia som lagstiftning idag. 

Han poängterar att inte ens Saudiarabien eller Iran har lagar som stämmer helt med sharia. 

Eftersom sharia inte kan fungera fullt ut i något land menar Chibli att det istället blir upp till 

varje individ att göra sitt bästa för att följa sharia i den mån det inte strider mot lagstiftningen 

i landet. 

Som individ kan jag anpassa mig och leva som muslim, men självklart inte till hundra 

procent, eftersom mitt liv påverkas av den svenska kulturen och traditionerna. […] Men 

man försöker göra sitt bästa, att som individ inte göra det som är förbjudet. Det som är 

tillåtet, det gör jag, så länge det inte krockar med den svenska lagen eller majoritetens 

värderingar. […] När man gör sitt bästa blir man inte skyldig. 

Enligt Chibli hör det till sharia att hålla avtal och han ser medborgarskap i ett land som ett 

avtal mellan den individ som valt att bli medborgare och landet. Att sluta ett sådant avtal 

genom att bli medborgare kan medföra att man måste göra vissa uppoffringar. Som exempel 

ger han rätten att gifta sig med fyra fruar, vilket är tillåtet (men inte plikt) enligt Koranen, men 

förbjudet enligt den svenska lagstiftningen. Chibli säger att även om han skulle vilja ha två 

fruar, och det är tillåtet enligt sharia, så skulle han avstå det, eftersom skadan att bryta mot 

den svenska lagen skulle vara större än uppoffringen att hålla sig till en fru. För att illustrera 

hur han tänker visar Chibli en rektangel på ena sidan av bordet med händerna. 

Allt som är förbjudet, till exempel alkohol, finns i det här området. Det kan man inte ändra. 

Eller homosexualitet. Det står att det är förbjudet. Man kan inte säga att på grund av 

attityden idag kan vi acceptera homosexualitet, och ta bort det här citatet. Nej, det är 

förbjudet och kommer att vara förbjudet. 
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Därefter illustrerar han en ny rektangel på andra sidan av bordet. 

Och här är tillåtet. Att man gifter sig med en judinna. Vi kan inte säga att idag, eftersom det 

är krig mellan judar och araber, så får man inte gifta sig med en judinna. Det står att det är 

tillåtet. 

Mellan kategorierna haram, absolut förbjudet enligt Koranen, och halal, tillåtet enligt islam, 

finns ett stort område. Ayoub Chibli förklarar: 

Mellan de här två områdena finns saker som man kan tolka på olika sätt. Det ändras 

beroende på tid och plats och vem som tolkar. På det sättet att det inte går över gränsen. 

Och på det sättet att det gynnar det bästa. 

Vad som är tillåtet eller förbjudet beror då på vem som tolkar och hur eller när det sker. 

Ahmed Daoud återkommer till vikten av att skilja mellan samhället och sharia. Han anser att 

sharia tillhör religionen och att samhället är kultur. Sharia ser han som en fast regel i kontrast 

till samhället där reglerna ändras. Olika länder har olika qanun, som i olika grad bygger på 

sharia. Daoud förklarar: ”Det finns olika system, eller regler. Två olika sharia. Sharia, som 

Gud skickade till oss, och så finns det regel, som vi i arabiskan säger qanun. Det är människor 

som skriver den, inte Gud.” 

Både Adly Abu Hajar och Ayoub Chibli framhåller att tillämpningen av sharia är en process. 

Det är ingenting man bara kan införa över en natt och tro att det ska fungera. Abu Hajar 

berättar om profeten Muhammads tredelade verksamhet i Medina. Han var profet, sändebud 

och statschef. Som profet mottog han uppenbarelser från ängeln Gabriel, som sändebud 

pratade han med människor och som statschef regerade han i staten. Abu Hajar beskriver 

Muhammads roll i egenskap av statschef i en stat där det bodde människor med olika 

religioner. Enligt Abu Hajar lät Muhammad, i egenskap av statschef, människor som inte var 

muslimer lyda under sina respektive religiösa lagar. Till exempel lät han stena en judinna till 

döds för äktenskapsbrott, eftersom detta var det straff som en judisk rabbin skulle ha utdömt. 

När sedan en muslimsk kvinna hade begått samma synd valde Muhammad, som statschef, att 

praktisera samma straff, eftersom inget annat föreskrevs i Koranen. Abu Hajar berättar att 

Muhammad senare, som profet, fick ta emot en ny uppenbarelse om att straffet för 

äktenskapsbrott istället skulle vara att bli piskad. Detta står i Koranens tjugofjärde sura. Här 

ser Abu Hajar en problematik i att många gör som profeten gjorde och inte som det står i 

Koranen, eftersom de inte förstår att göra skillnad på profetens olika roller. Detta resonemang 

för Abu Hajar i samband med att vi pratar om hudud. Han menar att hudud ska vara 
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avskräckande och finns till för att skydda samhället, samt att det kan jämföras med 

praktiserandet av dödsstraff i Amerika. Han betonar att det är för samhällets bästa. Därför blir 

det viktigt att inte följa en gammal lag, utan att göra nytolkningar för hur sharia ska tillämpas 

i nutid. 

Ayoub Chibli talar också om hudud. Han menar att både hudud och sharia bara kan fungera i 

ett perfekt islamiskt samhälle och att det inte ska införas rakt av i Sverige idag. Han menar att 

det är omöjligt att införa hudud i ett samhälle där folk är vana vid att stjäla, ljuga och begå 

äktenskapsbrott. Det måste ske i ett samhälle där man har lärt sig hudud från början. Därför är 

det en process. Han jämför med alkoholförbudet i Koranen, som tog 13 år att införa, genom 

olika uppenbarelser till Muhammad. Först handlade uppenbarelsen om att alkohol är skadligt, 

sedan gick det ett steg längre till att man ska vara klar i huvudet när man ber, och allra sist 

blev det ett totalförbud. Chibli menar att folket då var redo att ta emot förbudet. På samma sätt 

fungerar det med hudud och övriga delar av sharia. Sverige är inte ett perfekt islamiskt 

samhälle och därmed inte är redo att ta emot sharia. Chibli betonar att sharia måste komma 

från hjärtat. Därför anser han inte att det i första hand är lagstiftningen som är problemet i 

Sverige, utan människors attityder. 

Även Adly Abu Hajar har alkoholfrågan som ett exempel. Han menar att förändringar i 

samhället, för att det ska passa bättre med sharia, måste göras genom politik och inte med 

tvång. Här är Systembolaget ett bra exempel. Gud har sagt i Koranen att det är förbjudet att 

dricka alkohol, men också att det är viktigt med frihet. Genom Systembolagets monopol 

skyddas samhället, men friheten finns fortfarande kvar för de som vill dricka. Enligt Abu 

Hajar är detta ett exempel på att människor kan välja lagar som stämmer med Koranens 

sharia. 

Alla tre respondenterna ger på olika sätt uttryck för att Sverige är att bra land att leva i om 

man vill följa sharia. Ayoub Chibli berättar: 

Jag har bott i det svenska samhället i tjugo år och jag har aldrig upplevt något som hindrar 

mig att utöva min religion. Den svenska lagen är så gjord att man ska känna sig trygg. Den 

islamska lagen vill också att man ska känna sig trygg. […] Den svenska lagen tillåter dig 

inte att trampa på någons rättigheter. Samma sak är det med islam. 

Chibli ombeds kommentera Aldebes krav på särlagstiftning för muslimer inom familjerätt i 

Sverige. Han svarar att han förstår vad Aldebe menar med att det kan finnas vissa saker inom 
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familjerätten som är problematiska. Ett exempel är skilsmässan, som inom islam endast är 

tillåten på mannens initiativ. ”Mannen är ansvarig för familjen. Därför har han sista ordet när 

det gäller att förstöra den. Den som har byggt en sak är mån om att den ska hålla. Allt vilar på 

hans axlar.” Chibli, som ofta varit inkopplad i skilsmässofrågor, förklarar att om en kvinna i 

Sverige vill skilja sig kan hon gå till en domstol och få det beviljat, men att hon då fortfarande 

är gift enligt islam. Genom att ge imamerna lite mer makt vill Aldebe underlätta i sådana 

frågor. ”Och om det är det Aldebe menar så är det bra, men om han menar att muslimer ska ha 

ett eget samhälle inne i samhället är han den dummaste på jorden”. 

Adly Abu Hajar framhåller att de svenska lagarna är sharia, att man röstar om vilka lagar som 

ska gälla och att även om vissa saker stämmer bättre med Koranen än andra måste 

människorna bestämma tillsammans. Var och en är fri att försöka ändra på lagstiftningen om 

det är något som man tycker strider mot Koranen. Hudud finns i Koranen för att skydda 

samhället, men i Sverige fungerar detta skydd på ett annat sätt, vilket Abu Hajar menar också 

är sharia. Enligt honom är Sverige ett bra land eftersom det finns frihet, skydd mot 

diskriminering, jämställdhet och ett fungerande välfärdssystem. Han ser det som att zakat-

systemet finns inbyggt i det svenska välfärdssystemet. Andra föredömliga aspekter är att 

prostitution eller korruption inte är några stora problem i Sverige. Ahmed Daoud tycker också 

att Sverige är ett bra land att leva i. Enligt honom lever många i det svenska samhället i 

överensstämmelse med sharia. ”Ni praktiserar till nittio procent islam i Sverige nu.” Det är 

bara tron som saknas. Precis som Abu Hajar värdesätter Daoud ett samhälle med rättsystem 

och domstol, men poängterar att detta tillhör qanun och att man inte bara kan införa de 

muslimska lagarna direkt. För att exemplifiera det säger han att det vore roligt att se en 

muslim rida på kamel på gatan en gång, men att det skulle bli kaos om det skedde varje dag. 

De problemområden Daoud lyfter fram är homosexualitet och grundvärderingarna kring 

familjens betydelse. Han menar att familjen har en större betydelse inom islam än den tycks 

ha överlag i Sverige, och att det är därför många i Sverige drabbas av depression. Depression 

och hopplöshet hos ungdomar är något som också Abu Hajar talar om. ”Det finns problem 

med ungdomar. De känner inte ansvar i landet och vet inte vad de ska göra. Det är problem 

med tron egentligen. Varför är vi här i livet? Varför lever vi och tycker? Vad är meningen 

med livet?” 

I likhet med de andra två respondenterna handlar det för Adly Abu Hajar mer om attityderna 

gentemot islam än om konkret lagstiftning. Abu Hajar lyfter fram media som ett problem och 

att både muslimska och icke-muslimska ungdomar får fel bild av islam genom media. Han 
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anser att många ungdomar med muslimska namn kallar sig muslimer, utan att egentligen veta 

någonting om grunden i islam. Ungdomarna är Sveriges framtid och Abu Hajar hoppas kunna 

förmedla hopp till dem. För att det ska kunna göras anser Abu Hajar att det är tanken som 

måste öppnas, inte lagstiftningen. Han hoppas att Sverige ska bli mer öppet för de delar av 

islam som passar samhället – och då inte hudud. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras uppsatsens empiri i förhållande till den teoretiska bakgrunden. 

Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. I det första diskuteras imamernas uppfattningar om 

begreppet sharia, i det andra deras syn på hur sharia ska tolkas och tillämpas i praktiken. Det 

tredje avsnittet är en diskussion, där vi återknyter till den debatt som inspirerade till denna 

uppsats och sätter våra respondenter i relation till detta större perspektiv. Diskussionen 

innehåller dessutom en kritisk metodreflektion, där val av metod samt urval av respondenter 

problematiseras. I analyskapitlets fjärde avsnitt presenteras förslag på vidare forskning i 

ämnet. 

5.1 Begreppet sharia 

Många av de författare som förekommer i uppsatsens teoretiska bakgrund, bland andra 

Hjärpe, Svensson och Schiratzki beskriver sharia som mer än bara lag och poängterar att 

sharia är ett bredare begrepp med många innebörder. Alla våra tre respondenter säger att 

sharia betyder lag, men poängterar att det är en lag som innefattar mer än bara juridiska 

regler, vilket i väst ofta är det som associeras med ordet lag. Våra respondenter delar 

uppfattningen om sharia som ett allomfattande system, men diskuterar detta främst på 

individnivå. De ser inte sharia i första hand som ett totalt regelsystem för alla människor, utan 

snarare som en hållning som berör en människas hela liv. Att sharia av många icke-muslimer 

översätts med lag, lyfts fram som problematiskt i den litteratur vi har använt. Dock poängterar 

alla våra respondenter att sharia är det arabiska ordet för lag. Vi menar att problematiken 

ligger i att det svenska begreppet lag i första hand associeras med juridisk lag och konkreta 

regler, där brott mot sådana resulterar i straff. När detta sedan jämförs med sharia som också 

betyder lag, men som i en muslimsk kontext även innefattar områden som i Sverige räknas till 

den personliga moralen och inte regleras av lagen, uppstår missförstånd. Lagar och de straff 

som påbjuds i Sverige motiveras utan hänvisningar till religion, vilket inte är fallet med 

sharia. Detta tydliggör skillnaden mellan det Lincoln beskriver som maximalistiska respektive 

minimalistiska samhällen, eftersom lagen i ett maximalistiskt samhälle även innefattar 

religiösa regler och får sin legitimitet genom hänvisningar till en gudomlig lag. 

De forskare som förekommer i uppsatsens teoretiska bakgrund skiljer mellan sharia, qanun 

och fiqh. Det som framkommer under våra intervjuer är att det finns en skillnad mellan den 

sharia som ses som den gudomliga vägen och den sharia som praktiseras. Ingen av våra 
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respondenter nämner ordet fiqh, men däremot talar Ayoub Chibli och Ahmed Daoud om 

skillnaden mellan sharia och den nationella lagstiftningen, qanun. De två har liknande syn på 

begreppet sharia, medan Adly Abu Hajar menar att all form av lag är sharia, men att denna 

stämmer mer eller mindre överens med Guds vilja. 

5.2 Sharia i praktiken 

Ingen av de tre respondenterna ger uttryck för att sharia är något som rakt av bör införas i 

Sverige, eller är ute efter att skapa någon form av islamisk stat i landet. De representerar alltså 

inte den mest extrema sidan av debatten kring tillämpandet av sharia i Sverige. Till skillnad 

från andra inlägg i denna debatt tycker de inte att sharia är någonting som ska införas 

uppifrån. De utgår snarare från ett individperspektiv i sina resonemang, och menar att sharia 

måste införas på individens initiativ. 

Hjärpe lyfter fram tanken om att sharia är av gudomligt ursprung och därmed oföränderlig. 

Denna tanke framkommer tydligt hos alla imamer vi har intervjuat. Samtidigt talar alla tre om 

en anpassning till det land och den tid man lever i. De skiljer alltså mellan förändring och 

anpassning. Eftersom Sverige inte är, och enligt dem inte heller bör vara, en islamisk stat, kan 

sharia inte införas utan anpassning till det svenska samhället. De fyra idealtyper som Hjärpe 

beskriver kan här överföras till ett individperspektiv – från att handla om muslimska staters 

syn på västerlandet till att beskriva enskilda muslimers attityder till det svenska samhället. 

Utifrån ytterligheterna fundamentalism och sekularism kan våra respondenter sägas ligga 

närmare en sekularistisk hållning än en fundamentalistisk. De tycker alla att sharia är viktigt, 

inte minst eftersom det styr människans handlingar, som i sin tur påverkar livet efter detta. 

Eftersom Sverige är ett sekulärt land måste medborgarna anpassa sig till den sekulära 

lagstiftningen. Religionen i allmänhet, och sharia i synnerhet, hänvisas därmed till en annan 

sfär. Detta kan vara en av orsakerna till att våra imamer främst tolkar sharia utifrån ett 

individperspektiv. Alla tre framhåller att det är individens val att följa sharia och i så fall i 

vilken omfattning. Anledningen till att följa sharia är att det är Guds väg. Gud vet vägen till 

vattenstället och hur man bäst ska leva sitt liv för att vandra på den vägen. Ayoub Chibli 

framhåller att varje muslim ska göra sitt bästa, utifrån sina förutsättningar, att leva enligt 

sharia. Eftersom individen, enligt Chibli, ska leva efter sharia efter bästa förmåga menar han 

att ingen kan tvingas följa delar av sharia som han eller hon själv inte vill. Adly Abu Hajar är 

inne på samma spår när han poängterar att det är Gud, och inte människorna runt omkring, 

som dömer varje människas handlingar. De menar båda två att det finns en rätt sharia att följa, 
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och utifrån det synsättet är sharia oföränderlig. Samtidigt betonar de att det är upp till varje 

individ att följa sitt religiösa samvete eftersom det är viktigt med frihet. Pernilla Ouis och 

Anne Sofie Roald anser att det som skiljer praktiserande muslimer från icke-praktiserande är 

huruvida de ber tidebön eller inte. Detta påstående är absolut ingen vedertagen sanning och 

kan givetvis diskuteras. När Abu Hajar talar om individens religiösa samvete tar han upp just 

tidebönen som exempel och att poängtera att det finns många praktiserande muslimer som 

inte ber på de givna tiderna. 

Den enskilda muslimen har enligt de imamer vi har intervjuat möjlighet att själv välja vilken 

sharia han eller hon vill följa. Framförallt Adly Abu Hajar och Ayoub Chibli berättar om 

tillfällen då de i sin roll som imamer blivit rådfrågade angående om en viss handling är i 

enlighet med sharia eller inte. Valet av imamer som respondenter till denna uppsats gjordes 

eftersom vi utgick från att imamens roll i den muslimska församlingen innefattar rådgivning 

och tolkning i shariafrågor. En annan möjlighet för tolkning är de fatwasidor på Internet som 

vuxit fram den senaste tiden. Detta visar att många av dagens muslimer, även om de lever i en 

sekulär miljö, väljer att vända sig till en religiös auktoritet för att rådgivning utifrån de 

traditionella kategorierna. En viktig poäng i detta sammanhang är dock att förfrågningarna 

sker på individens villkor och initiativ, vilket kan ses som ett uttryck för individualismen. För 

att kunna hjälpa svenska muslimer att tolka sharia menar våra tre respondenter att det är 

viktigt att behärska det svenska språket samt att ha kunskap om det svenska lagsystemet. 

Detta är kunskap som alla tre säger är bristfällig bland imamer i Sverige, vilket också lyfts 

fram i utredningen Staten och imamerna. 

Som tidigare lyfts fram menar våra tre respondenter att sharia i praktiken måste anpassas till 

det svenska samhället. Koranens särställning som den främsta källan är märkbar hos alla tre 

då de hänvisar eller reciterar ur Koranen för att legitimera sina resonemang. Adly Abu Hajar 

poängterar att det är viktigare att gå till källorna än att följa människor, till exempel i form av 

tidigare tolkningar och traditioner. Han menar att detta är orsaken till att det uppstått olika 

riktningar av islam och för honom är det inte viktigt vilken av dessa man tillhör. För att hitta 

anpassningar till den kontext de lever i, går han och även de andra två imamerna vi har 

intervjuat, tillbaka till det som anses vara den oföränderliga källan, det vill säga Koranen. 

Detta kännetecknar en modernistisk hållning, i kontrast till en traditionalistisk, för att använda 

de andra två ytterligheterna Hjärpe talar om. Enligt en renodlat traditionalistisk hållning skulle 

det vara möjligt att förespråka hududstraff i Sverige, eftersom man strävar efter att stifta lagar 

i enlighet med de traditionella rättsskolorna och en bokstavlig tolkning av Koranen. Ingen av 
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våra respondenter vill införa hududstraff i Sverige, men samtidigt är det ingen av dem som 

förnekar att hududbegreppet är en del av islam. 

Det kan finnas ett samband mellan våra respondenters modernistiska hållning och att de lever 

i Sverige, som är en minimalistisk stat där de tvingas ta hänsyn till en lagstiftning som inte 

baseras på muslimska rättsskolors tolkningar av sharia. Ayoub Chibli ser medborgarskap i ett 

land som ett avtal där den enskilda medborgaren förbinder sig att följa den lagstiftning som 

råder i landet och menar att principen om att en muslim ska hålla avtal ingår i sharia. Därmed 

är det en muslims skyldighet att följa lagarna i det land man bor. Om dessa strider mot Guds 

lag menar Chibli att individen kan välja att flytta till ett annat land. Han påpekar dock att det 

mesta i den svenska lagstiftningen går att förena med sharia och skulle, för att använda 

samma terminologi som i den teoretiska bakgrunden, kunna klassificeras som oproblematiska 

områden. Det är enligt Chibli inte alltid en självklarhet i vilken av de två övergripande 

kategorierna av handlingar, halal och haram, en handling ska placeras, eftersom det 

däremellan finns ett område som han menar är öppet för tolkning. Homosexualitet är ett 

exempel på något som alla tre imamerna menar är haram, och där det är problematiskt att 

förena den svenska lagstiftningen med sharia. Dock tillhör inte alla handlingar som är haram 

enligt sharia de områden som anses vara problematiska att förena med lagarna i Sverige. Ett 

exempel på detta är att döda någon, vilket är förbjudet både enligt den svenska lagen och 

enligt sharia. Mord kan därmed anses vara ett oproblematiskt område. Något som däremot är 

förbjudet enligt sharia, men tillåtet enligt den svenska lagen är att äta griskött. Detta kan ändå 

ses som oproblematiskt eftersom det inte finns någonting i den svenska lagen som tvingar 

muslimer att äta gris. 

I våra intervjuer återkommer uppfattningen att muslimer ska leva efter den lagstiftning som 

råder i det landet de bor i. Detta är ett förhållningssätt som även finns hos muslimska 

debattörer, såsom Tariq Ramadan, Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald. De skriver i sina 

respektive böcker om just detta att följa den nationella lagen så länge det inte strider mot 

religionens lagar. Alla våra respondenter är väldigt positiva till Sverige, den svenska 

lagstiftningen och dess förhållande till sharia. Adly Abu Hajar säger i intervjun och har 

tidigare uttalat sig i media om att Sverige är det bästa landet att leva efter sharia i. Detta 

innebär också att det inte finns särskilt många områden där sharia och svensk lag inte går att 

förena. Vidare poängterar alla tre att det inte finns något land där sharia fungerar fullt ut. 

Muslimer i icke-muslimska stater stöter alltid på problemområden där det finns svårigheter att 

förena sharia och nationell lag. Förvisso finns det länder som har en uttalad sharialagstiftning, 
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men våra imamer är mycket kritiska till den typen av lagstiftning, eftersom de menar att 

sharia i sin helhet endast kan fungera i en perfekt islamisk stat. Någon sådan stat finns inte 

idag och har aldrig funnits, enligt Ayoub Chibli. Han, och de andra två imamerna, menar att 

en sådan stat måste växa fram under en längre tid. Sharia kan bara tillämpas fullt ut, med 

exempelvis hududstraff, i ett islamiskt idealsamhälle. Detta samhälle, med sharia som 

nationell lagstiftning, skulle vila på religiös grund och därmed betraktas som en konfessionell 

och maximalistisk stat. I ett sådant samhälle skulle islam fungera som det allomfattande 

system det beskrivs som hos många muslimska debattörer, till exempel Pernilla Ouis och 

Anne Sofie Roald eller Tariq Ramadan. Ett sådant synsätt skulle också vara nödvändigt för att 

sharia som gudomlig princip skulle kunna fungera i sin helhet. Även i den debatt om sharia 

som pågått i svensk media uttalade Faik Rustemi, som i övrigt hade mycket radikala åsikter 

om sharias tillämpning, en tveksamhet inför att införa hudud just med hänvisning till att det 

endast skulle kunna fungera i det ideala islamiska samhället. 

I debatten om tillämpning av sharia i Sverige har bland annat Mahmoud Aldebe kritiserat den 

religionsdefinition som ligger till grund för den svenska religionsfrihetslagstiftningen. Han 

menar att religionsdefinitionen är för snäv och därmed inte omfattar allt det som traditionellt 

räknas till religionens sfär inom islam. Våra tre respondenter lever i Sverige och är positiva 

till den svenska lagen. En intressant fråga blir då om de därmed har accepterat den snävare 

religionsdefinitionen. De menar alla tre att det är få saker som gör det problematiskt för dem 

att utöva sin religion i Sverige. Det går alltså i stor utsträckning att leva efter sharia i ett 

sekulärt land. Frågan blir då om detta beror på att de har ändrat sin religionsdefinition till den 

som dominerar i Sverige. Alla tre imamerna kommer från länder, där islam har en central 

plats i samhället och som kan betraktas som maximalistiska vilket kan innebära att de förde 

med sig en vid definition av religion när de kom till Sverige. I de resonemang som 

framkommit under våra intervjuer, till exempel den positiva inställningen till svensk 

lagstiftning, framställs definitionen av islam som förenlig med rådande omständigheter i 

Sverige, och därmed även med en snävare religionsdefinition. Påpekas bör att detta endast 

innebär att de accepterar rådande definition men det är inte säkert att detta är det ideal de vill 

se. Trots den positiva inställningen till det svenska samhället talar de alla om ett idealiskt 

islamiskt samhälle där sharia kan tillämpas fullt ut. 
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5.3 Diskussion 

När vi valde att skriva om sharia i ett svenskt perspektiv förväntade vi oss att få se en 

variation av åsikter och att det skulle komma upp många exempel på svårigheter att förena 

sharia med det svenska samhället och lagstiftningen i landet. Så blev dock inte fallet. 

Variationen mellan våra tre respondenter var inte så stor. I mångt och mycket gav de uttryck 

för gemensamma förhållningssätt och liknande perspektiv när det gäller förståelse, 

tillämpning och tolkning av sharia i Sverige. En av orsakerna till att vi trodde att det skulle 

komma upp fler exempel på problemområden, är förmodligen att det ofta är extremerna som 

får utrymme i debatten och som syns mest i media. Våra imamer kan, som tidigare påpekats, 

inte sägas förespråka någon extrem tolkningstradition. 

En annan orsak till att intervjuerna inte speglade en större bredd av åsikter kan ha med urvalet 

att göra. I och med att vi gick på rekommendationer från islamologer kom vi i kontakt med 

imamer som är vana vid att föra dialog med akademiker, att synas i media och att verka i ett 

politiskt klimat. Redan detta faktum har medfört en gallring av åsikter. För att komma åt det 

bredare perspektivet och få en större bild av helheten skulle vi till exempel kunna ha 

kompletterat med någon form av fältstudie för att närmare studera vad som faktiskt predikas 

och eventuellt också hur detta budskap tas emot i församlingen. Då hade vi dessutom haft 

större möjlighet att få fram olika individers uppfattning om islam och sharia, och inte bara den 

officiella hållningen. Som påpekades i redogörelsen för McGuires modell av officiell religion 

är det inte säkert att enskilda praktiserande muslimer har samma uppfattning som de officiella 

företrädarna om tro, ritual, etik och organisation inom religionen. Även om de tre imamer vi 

har intervjuat kan sägas representera delar av den muslimska församlingen skulle en empirisk 

studie bland enskilda församlingsmedlemmar förmodligen ge andra och mer varierande 

resultat. Alla tre imamerna håller fast vid att sharia har ett gudomligt ursprung, men deras 

modernistiska förståelse av sharia gör att den gudomliga lagen måste tolkas och anpassas till 

den kontext man befinner sig i. Denna hållning gör det också möjligt för individen att själv 

tolka sharia och välja vilka delar av sharia han eller hon vill tillämpa. Detta kan ses som ett 

uttryck för hur sharia anpassas till den västerländska kulturen, där individens valmöjligheter 

ofta betonas. Det finns en mångfald bland svenska muslimer, där olika tolkningar och 

traditioner ryms. Enligt SVT:s Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna” speglas inte denna 

mångfald i den bild av svenska muslimer som ofta framställs i den offentliga debatten. Det är 

också denna kritik som har riktats mot Mahmoud Aldebes uttalanden om möjligheten för 

muslimer i Sverige att lyda under muslimsk lagstiftning. Här bortses helt från mångfalden 



 

39 
 

bland svenska muslimer samt möjligheten för enskilda individer att själva välja hur de vill 

tolka och tillämpa sharia. 

Varje kommunikation innebär att budskap måste tolkas, så även i de intervjusituationer som 

varit aktuella för denna uppsats. Detta gör att vi aldrig kan vara helt säkra på att vi verkligen 

har uppfattat imamerna rätt vid intervjuerna. Det som presenteras i resultat- och analysdelen 

är präglat av vår förståelse. En annan aspekt kan vara att imamerna, som religiösa ledare 

uttrycker sig på ett visst sätt för att ge en bild av att sharia är ”lagom” problematiskt att förena 

med svensk lagstiftning. De vill visa på att det finns vissa skillnader mellan islam och det 

svenska samhället, eftersom detta i viss mån kan verka exotiskt. Samtidigt får inte 

skillnaderna vara för stora, eftersom religionen då verkar svårtillgänglig. Imamerna vill också, 

i likhet med till exempel Tariq Ramadan, formulera muslimska normer och anpassa sharia till 

en västerländsk. En annan åsikt som våra imamer delar med både Tariq Ramadan, Pernilla 

Ouis och Anne Sofie Roald är att det i första hand inte är den svenska lagstiftningen som 

skapar problem för muslimer i samhället, utan attityder hos både muslimer och icke-

muslimer. Om man utgår ifrån att problemen främst handlar om attityder är det också dit man 

måste vända sig för att hitta lösningar. Ett försökt till att påverka attityderna hos både 

muslimer och icke-muslimer är Tariq Ramadans bok Att vara europeisk muslim. Detta är 

något som framförallt Adly Abu Hajar arbetar för genom sitt engagemang för euroislam, men 

även Ayoub Chiblis tjänst på Islamic Center kan ses som en strävan att påverka attityder. I 

våra intervjuer framkommer det tydligt att imamerna tycker att sharia är en viktig fråga, dels 

utifrån evighetsperspektivet för den enskilda individen, men också utifrån deras engagemang i 

att anpassa sharia till den västerländska kontexten. Detta kan ses som ett uttryck för deras 

vilja att applicera de muslimska normerna i en ny kontext. Det blir en form av muslimsk 

mission gentemot västerlandet. Strävan efter att anpassa sharia till västerländska förhållanden 

och att formulera tolkningar som upplevs relevanta i det moderna samhället kan, som Janson 

påpekar, ses som ett uttryck för dawa, en inbjudan till västvärlden att acceptera islam. 

5.4 Vidare forskning 

Som redan nämnts, skulle en möjlighet för vidare forskning vara att göra en empirisk 

undersökning bland enskilda muslimer utan ledarfunktioner i församlingen. Detta skulle ge en 

annan bild av sharia och dess betydelse för muslimer i väst. En annan möjlighet skulle vara att 

utveckla sambandet mellan sharia och dess relation till nationell lagstiftning genom en mer 

generell studie av islams anpassning till västvärlden, eventuellt genom att sätta detta i relation 
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till begreppet dawa. I resultatet av denna uppsats framkommer att många av de problem som 

muslimer stöter på faktiskt inte beror på lagstiftning utan på attityder. Här skulle det lämpa sig 

att vidare studera synen på islam och muslimer i det svenska samhället, och koppla detta till 

begreppet islamofobi och en allmän religionskritisk debatt. 
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  Bilaga 1 

 
 

Ordlista 

da’wa ”Kallelse till islam”, spridning av tron, social omvårdnad eller 

väckelsemission 

fatwā (plur. fatwor) Rättslärds utlåtande om vad som är rätt respektive fel enligt islam 

fiqh Rättsvetenskap, rättsskola, rättsregler inom islam 

hadīth (plur. hadither) Berättelse om profeten Muhammad, vad han gjort, sagt eller 

stillatigande accepterat att någon i hans närhet sagt eller gjort 

halal Tillåtet 

hanbalītiska madhhab Traditionell rättsskola, som används i Saudiarabien 

haram Absolut förbjudet 

hudūd (sing. hadd) ”Guds gränser”, brott som nämns i Koranen tillsammans med 

påbjudna straff. Till dessa brott räknas vindrickande, stöld, 

landsvägsröveri, äktenskapsbrott samt falsk anklagelse för 

äktenskapsbrott 

’ibādāt Muslimens religiösa plikter, som innefattar rituell renhet, tidebönen, 

fastan, allmosan och vallfärden 

ijma Konsensus, en av sharias rättskällor 

imām Böneledare, enligt traditionen även en religiös ledare, inom islam 

imān Tron, trosinnehållet eller läran i islam 

ja’farītiska madhhab Shiitisk rättsskola, som används i Iran 

kalif (khalīfa) Benämning på profeten Muhammads ställföreträdare i politiska och 

juridiska funktioner, fungerade som profetens efterträdare som 

ledare för den muslimska gemenskapen. Institutionen kalifat uppstod 

efter Muhammads död år 632 e.Kr. 
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mahr Morgongåva, brudgåva 

mu’āmalāt Regler gällande det samhälleliga, ekonomiska och politiska livet, 

t.ex. familjerätt, klädkoder och ekonomi 

mujtahid Shi’itisk religiös auktoritet, auktoriserad att nytolka sharia 

qisas Vedergällning 

qiyas Analogi, en av sharias rättskällor 

quanun Nationell lagstiftning, stiftad/skriven lag 

sha’ria ”Vägen till vattenstället”, islams gudomliga lag 

shi’a En av islams huvudriktningar, statsreligion i Iran, betraktar endast 

Muhammad, svärsonen Ali och deras efterlevande som den 

muslimska församlingens rätta ledare 

shi’itisk Se shi’a 

sunna Profeten Muhammads tradition eller sed, finns återberättad i 

haditherna och ses som normerande för praktiserande muslimer 

sunni Den största av islams två huvudriktningar, anser att den dugligaste 

skall leda församlingen oavsett släktskap med Muhammad 

zakāt Islams princip om allmosa, den religiösa avgiften på 2,5% av 

inkomsten 
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Intervjuguide – Adly Abu Hajar 

Personlig bakgrund – Vem intervjuar vi? 

Vill du berätta lite om din historia? 

 Varifrån? 

 Varför muslim? 

 Utbildning? 

 Varför Sverige? 

Vad är din tjänst? 

 Anställning? 

 Förtroendeuppdrag? 

 Vision? 

Islam 

 Kärnan i islam? 

Sharia 

Som vi har förstått det är Sharia en viktig fråga för dig. 

 Vad menar du är grunden för Sharia? 

 Sharias ursprung? (gudomligt, oföränderligt?) 

 Varför ska en människa följa sharia? 

 Varifrån och hur får man kunskap om sharia? 

 Hur vet man vad som är ett liv enligt sharia? 

 Vilka källor finns det? 

 Vem kan tolka källorna? 

Sverige 

Du har uttalat dig om att Sverige är ett bra land för muslimer att leva i, i enlighet med Sharia. 

 Vad är det som gör Sverige till ett bra land ur den aspekten? 

 Vilken roll anser du att sharia ska spela i det svenska samhället, till exempel i 

lagstiftningen? För muslimer och för icke-muslimer? 

 Är det någon skillnad på hur sharia ska tillämpas i Sverige mot t.ex. i ett muslimskt 

land? Kan sharia förändras/omtolkas? 

 Om du fick göra förändringar i den svenska lagstiftningen, vilka förändringar skulle 

du då vilja få igenom för att det ska gå lättare att leva efter sharia? 

 Finns något område där sharia krockar med den svenska lagstiftningen? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med att vara både politiskt aktiv och imam? 
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Intervjuguide – Ayoub Chibli 

Personlig bakgrund – Vem intervjuar vi? 

Vill du berätta lite om din historia? 

 Varifrån? 

 Varför muslim? 

 Utbildning? 

 Varför Sverige? 

Vad är din tjänst? 

 Anställning? 

 Förtroendeuppdrag? 

 Vision? 

Islam 

 Kärnan i islam? 

Sharia 

Vi har förstått att sharia är ett viktigt begrepp för många muslimer och att det pågår en debatt 

om hur sharia ska fungera i Sverige. 

 Vad menar du är grunden för Sharia? 

 Sharias ursprung? (gudomligt, oföränderligt?) 

 Varför ska en människa följa sharia? 

 Varifrån och hur får man kunskap om sharia? 

 Hur vet man vad som är ett liv enligt sharia? 

 Vilka källor finns det? 

 Vem kan tolka källorna? 

 Hur ska man tänka kring hudud? 

Sverige 

Du har uttalat dig om att Sverige är ett bra land för muslimer att leva i, i enlighet med Sharia. 

 Vad är det som gör Sverige till ett bra land ur den aspekten? 

 Vilken roll anser du att sharia ska spela i det svenska samhället, till exempel i 

lagstiftningen? För muslimer och för icke-muslimer? 

 Är det någon skillnad på hur sharia ska tillämpas i Sverige mot t.ex. i ett muslimskt 

land? Kan sharia förändras/omtolkas? 

 Konkreta exempel angående familjerätt, äktenskap, skilsmässa, brudgåva m.m.? 

 Om du fick göra förändringar i den svenska lagstiftningen, vilka förändringar skulle 

du då vilja få igenom för att det ska gå lättare att leva efter sharia? 

 Finns något område där sharia krockar med den svenska lagstiftningen? 

 Vad tänker du kring Mahmoud Aldebes förslag att muslimer i Sverige ska lyda under 

muslimsk familjerätt? 

 Faik Rustemi från TUFF (Troende Ungdomar Framtida Förebilder) 

 Muslimska domstolen i Malmö – Kan du berätta något om den? Vilken funktion fyller 

den? Vilka vänder sig dit? Anser du att det är bra? 
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Intervjuguide – ”Ahmed Daoud” 

Personlig bakgrund – Vem intervjuar vi? 

Vill du berätta lite om din historia? 

 Varifrån? 

 Varför muslim? 

 Utbildning? 

 Varför Sverige? 

Vad är din tjänst? 

 Anställning? 

 Förtroendeuppdrag? 

 Vision? 

Islam 

 Kärnan i islam? 

Sharia 

Vi har förstått att sharia är ett viktigt begrepp för många muslimer och att det pågår en debatt 

om hur sharia ska fungera i Sverige. 

 Vad menar du är grunden för Sharia? 

 Sharias ursprung? (gudomligt, oföränderligt?) 

 Varför ska en människa följa sharia? 

 Varifrån och hur får man kunskap om sharia? 

 Hur vet man vad som är ett liv enligt sharia? 

 Vilka källor finns det? 

 Vem kan tolka källorna? 

 Hur ska man tänka kring hudud? 

Sverige 

 Vilken roll anser du att sharia ska spela i det svenska samhället, till exempel i 

lagstiftningen? För muslimer och för icke-muslimer? 

 Är det någon skillnad på hur sharia ska tillämpas i Sverige mot t.ex. i ett muslimskt 

land? Kan sharia förändras/omtolkas? 

 Om du fick göra förändringar i den svenska lagstiftningen, vilka förändringar skulle 

du då vilja få igenom för att det ska gå lättare att leva efter sharia? 

 Finns något område där sharia krockar med den svenska lagstiftningen? 


