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1. Inledning 

(At-tawbah) [9:29] Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en 

uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller den Yttersta dagen och som inte 

anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte 

iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig 

besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.  

 

Den 11:e september 2001 flög två plan in i tvillingtornen, World Trade Center och ett i 

Pentagon, USA:s ekonomiska och militära hjärta. Denna händelse skakade hela omvärlden 

och tusentals människor miste sina liv i detta förkastliga attentat. Denna händelse undgick 

ingen och miljoner människor satt som fastlimmade framför tv- och radioapparater världen 

över.  

Medias sändningar gick i högvarv, experter kallades in och det blev en explosion av begrepp 

som man tidigare aldrig hade hört. Jihad, terrorism, heligt krig, islamism och fundamentalism 

blev begrepp som mer eller mindre kom att bli synonyma med Islam och muslimer. Jihad som 

fenomen förklarades aldrig av media och jihad har blivit ett begrepp som blivit väldigt 

missförstått.  Citat som det ovan är något som motståndare till islam använder för att påvisa 

att islam är en våldets religion men också ett citat som används av jihadister för att rättfärdiga 

”jihad” mot ”otrogna”. Den som letar den skall hitta heter det, och ur denna synvinkel är det 

ett mycket träffande talesätt. Koranen är full med citat som kan användas för att rättfärdiga 

våld, beroende på hur man väljer att tolka dem. 

 

(Al-Baqarah) [2:90] KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men 

var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare  

 

Likt jihadisterna och motståndare till islam har media varit noga med att välja vilka utdrag ur 

koranen som skall användas, och liknande citat som det ovan påvisar att det finns lika många 

tolkningar som det finns muslimer. Mångfalden inom  islams alla aspekter tenderar att hamna 

i periferin.  
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Ovisshet och okunskap inför de historiska, religiösa, sociala och politiska förloppen som 

ledde fram till attentatet på World Trade Center blev ett signum för den stora massan. Efter 

den 11:e september upphörde terrorhandlingar att vara enbart en kriminell handling till att 

vara en officiell krigsförklaring. Anledningen till detta är hur olika regeringar reagerat på 

fenomenet. Till skillnad från sina föregångare gav Bush-administrationen svar på tal 

ögonblickligen. De skyldiga blev snabbt identifierade och lokaliserade. De var muslimer och 

befann sig i Afghanistan. En invasion mot ”basen” Al-Qaida inleddes snabbt. Detta blev 

början på ett mycket långdraget krig mot terrorismen (Napoleoni, 2003:63f) 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Jihad är i dagens läge ett välanvänt begrepp som nästan är synonymt med heligt krig och våld. 

Jihad är ett arabiskt ord som betyder att sträva och har traditionellt sett två innebörder i den 

muslimska världen. Den första och största innebörden, även kallad stora jihad, innebär i stora 

drag att sträva efter att bli en bättre människa (Rashid 2002:17). Samt lilla jihad som enligt 

Rudolph Peters (1996:1) innebär en väpnad kamp mot de otrogna.  

I detta arbete kommer vi att koncentrera oss på den lilla formen av jihad men vi kommer även 

att gå in på stora jihad. Detta med syfte att undersöka olika konceptualiseringar av begreppet. 

Vi kommer också att undersöka olika händelser och rörelser som vi tror bidragit till jihads 

utveckling. Dessutom kommer vi att gå in på hur tolkningar såsom den klassiska, 

modernistiska och den som vi kallar jihadistiska finner belägg och motiveringar till den lilla 

jihad . 
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1.2 Material & Metod 

Vi kommer att ha vår utgångspunkt i litteratur kring tidigare forskning om jihad och islamism 

där vi använder oss av litteratur från exempelvis Jan Hjärpe, Kepel Gilles, Ahmed Rashid m 

fl. Materialet som kommer att användas i detta arbete kommer dels att vara litteratur som ser 

på jihad i fråga ur ett utifrånperspektiv men vi kommer också att använda oss av litteratur ur 

ett innifrånperspektiv för att försöka täcka några olika tolkningar som finns av jihad. 

Vi är väl medvetna om att material med ett innifrånperspektiv troligen är väldigt färgad av 

författarens ideologi men det är med denna medvetenhet vi kommer att jämföra de olika 

tolkningarna mellan varandra, äldre som nya. 

När vi täcker historiska händelser och viktiga rörelser kommer vi dock att använda oss av 

religionsvetenskaplig litteratur ur ett utifrånperspektiv för ett få en sådan korrekt bild som 

möjligt av historiska händelser. Vi finner det viktigt att också göra en kortare redovisning 

över profeten Muhammads strider mot mindre stammar och hans krigsföring för att sprida 

islam då såsom Peters (1996:1) påpekar är jihad ett koncept som härleder från dessa tider då 

krig var något naturligt, oftast mellan två stammar. 

I fråga om tolkningen av jihad så kommer vi använda oss av en hermeneutisk metod där vi 

jämför Al-qaidas grunduttalande med Sayyid Ahmad Khans syn på jihad. Vi kommer också 

att använda oss av Koranens Budskap av Muhammed Knut Bernström för översättning av 

suror i Koranen. Material som Koranen är väldigt relevant i detta arbete då det nämns ofta i 

Koranen om jihad och krig (qital) mot otrogna.   

Peters (1996:2) skriver att versen nedan är en vers som påstås vara den första som hanterar 

begrepper jihad mot otroende. Denna skall ha uppkommit efter första Hijra. 

(Al-Hadjdj) [22:39] TILLÅTELSE [att kämpa] har de mot vilka ett orättfärdigt 

krig förs – och Gud har makt att ge dem stöd – 40. – de som i strid mot all rätt 

jagas bort från sina hem därför att de säger: ”Gud är vår Herre!” 
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1.3 Tidigare forskning 

Det finns en mängd forskning och studier om jihad och islamism. Vi har försökt att vara 

källkritiska i vårt arbete genom att använda oss av erkända religionshistoriker och 

islamologers verk.  

Gilles Kepel, professor på l‟institut d‟Études Politiques i Paris och anses vara en av världens 

främsta islamologer. Kepel har i sin bok Kampen om islam (2006) undersökt den 

internationella terrorismen och de försök som gjorts genom militära operationer för att stoppa 

denna. Kepel redogör för det politiska och högst komplexa läge i dagens Mellanöstern. I 

Kampen om islam diskuterar Kepel fenomen som islamism, fundamentalism samt förhållandet 

mellan västvärlden och muslimska länder. Han beskriver ett propagandakrig som utgör det 

politiska landskapet i Mellanöstern efter den 11:e september.  

Rudolph Peters är professor vid Amsterdams universitet även han en framstående forskare 

inom islam. I sin bok Jihad in classical and modern islam (1996) ger Peters en redogörelse 

för hur begreppet jihad uppkom och hur det använts från profeten Muhammads tid till modern 

tid. Han har genom hadither och koranverser visat hur tolkningen av Jihad sett ut, tolkats, 

omtolkats och användts genom islams historia och framförallt hur jihad som begrepp använts 

som propaganda för krigsföring. Han redogör för hur olika framstående personer och grupper 

tolkat jihadkonceptet, ofta för egen agenda, samt hur komplext och mångfacetterat det är och 

fortsätter vara. Peters delar även in tolkningen av jihad i tre kategorier. Den första är den 

klassiska som syftar till den tolkning man hade under profeten Muhammads tid. Andra 

kategorin syftar till den modernistiska tolkningen som understryker lilla jihads ytterst 

defensiva karaktär och betonar den stora jihad. Samt den tredje som är den fundamentalistiska 

tolkningen som ses som en kamp att sprida islam och förverkliga muslimska ideal. 

Paul L. Heck som är en professor vid Georgetown universitet har i Jihad revisited återgett 

olika definitioner och tolkningar av jihad genom de första sex islamiska århundraden. Han 

kopplar tolkningar av jihad till olika sociohistoriska händelser. Heck redogör för hur jihad har 

uppkommit genom att koppla detta begrepp till profeten Muhammads tid och dess tolkningar 

som senare uppkom av mystiskt lärda. Han går vidare in på hur jihad delades in i lilla jihad 

och stora jihad genom oliktänkande mellan de mystiskt sinnade och krigare där den stora 

jihad fick stå för den inre striden och lilla jihad för en strid mot yttre fiender. Heck påstår här 
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att de mystiskt sinnade angav den senare jihad som den lilla jihad på grund av utövandet av 

lilla jihad sågs som något spirituellt omoget. 

 

1.4 Teori 

De modeller och teorier vi kommer att utgå ifrån i detta arbete är Bruce Lincolns teori om 

förhållandet mellan begreppet kultur och religion samt Jan Hjärpes teori om religion som en 

”korg” fylld med saker där bara vissa saker alltid visas. Vi finner att dessa teorier och 

modeller kan tillämpas inom vårt syfte. 

Bruce Lincoln är professor i religionshistoria vid universitetet i Chicago och har bland annat 

undervisats av Mircea Eliade. Lincoln menade att religion är en undergrupp till kulturen. 

Andra undergrupper är språk, dans och arkitektur m fl. Religion förhåller sig till kulturen 

beroende på om samhället är maximalistiskt eller minimalistiskt. Ett maximalistiskt samhälle 

skulle vara ett samhälle där religionen styr över kulturen. Religiösa lagar står över andra 

lagar. Ett exempel på detta skulle kunna vara där sharia är den gällande lagen vilken står över 

andra lagar i samhället. Här fungerar religionen som en stöttepelare i samhället, religiös 

auktoritet säkrar ordningen. Här ser man det minimalistiska samhället som ett hot. 

I ett minimalistiskt samhälle står andra lagar över de religiösa, religionen är här något 

sekulariserat och ekonomin står istället i fokus. Ett exempel på detta är ett typiskt 

västerländskt samhälle. Lincoln menar  att ett minimalistiskt samhälle är det förekommande 

normala i dagens samhälle medan ett maximalistiskt samhälle är något förlegat (Lincoln, 

Bruce 2003:59). 

Jan Hjärpe är religionshistoriker och professor i islamologi vid Lunds Universitet och anses 

som en av Sveriges främsta inom Mellanöstern och politisk islam. Hjärpe liknar religionen 

med en korg fylld med olika religiösa begrepp. För religionen är detta en korg där alla dess 

fenomen finns. Allt från de mest avancerade till de mest enkla och vulgära. Hjärpe betonar 

dock att allt inte syns hela tiden utan bara de saker som är viktigt för situationen framhävs. I 

Hjärpes artikel ”What will be chosen from the Islamic basket” använder han sig av följande 

modell för att klargöra sin teori.  
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Quietism                             Activity                           Militancy                  Violence  

    “The basket”         

Personal experience            Rituals       Creed         

Perception  Narratives       Group delimitation   Forced  

  Historiography      Observances                   compliance 

  Vocabulary       Theology 

 

Under kvietismen kan man finna förklaring för vad som händer i ens personliga liv och det 

man har upplevt. Detta kan i sin tur kan hjälpa en under olika kriser. Hjärpe menar att 

anledningen till att religion lockar så många och anses vara värdig att tro på och visa lojalitet 

för är att den fyller en funktion i den individuellas liv.  

Aktivism är mer lämpad för empiriska studier och för journalistik. Ritualer, undervisning, 

predikan och organisering är nödvändiga för att behålla traditionen i religionen. Detta gör 

man genom att överföra historia och livsmönster till den nya generationen.  

Aktivism, som inte behöver vara av våldsam karaktär, kan jämföras med ”gränsförsvar” och 

är den del där man försöker att påverka andra med sina ritualer, undervisning etc. Hit hör: 

teologi, trosbekännelse (Det finns ingen Gud förutom Gud, och Muhammad är hans 

sändebud), gränser inom gruppen och gruppens lagar. Aktivism har också rollen att skapa en 

grupptillhörighet och att avgränsa sig från ”de andra”.  Detta menar Hjärpe (1997:268) kan i 

sin tur leda till att försvarandet får en våldsam karaktär. 

För att uppehålla denna grupptillhörighet kan det skapas en tvångsmässig lydnad där man 

belönar lojalitet, straffar olojalitet samt utöva press på det sociala livet. Användandet av 

tvångsmässig lydnad istället för att försöka skapa lojalitet genom religiösa gemenskaper är ett 

sätt att motivera användandet av våld mot ”de andra”. 

Enligt Hjärpe (1997:268) kan dessa delar i korgen användas som verktyg för mobilisering och 

aktivitet i den politiska, sociala och behovsmässiga arenan. Detta kan tendera att förstärka 

aspekten för gränsdragningar mot de avgränsade ”andra”. 
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2. Historia, erövringar och spridning 

När Muhammad dog år 632 e.v.t var han inte bara profet och religionstiftare utan även 

politisk och militär ledare för en religion som spridit sig snabbt och mycket på kort tid 

(Hjärpe 1992:21). Med hjälp av muslimernas stridsteknik och Muhammads militära 

begåvning lyckades hans följe att vinna många strider mot sina fiender som ibland var större 

till antal. Med hjälp av krigsbyten från små räder lyckades han att stå upp mot sina 

motståndare och fiender i Medina och hans anspråk på att vara profet började att bli mer 

accepterad (Hjärpe, 1992:50-52). Dessa små räder var väldigt vanligt förekommande i det 

förislamiska arabien. Men ansåg det som något legitimt för små klaner att göra en räd på de 

större och rikare. Så länge som ingen blodsutgjutning och våld förekom så fanns det ingen 

anledning till vedergällning och hämnd (Hjärpe 1992:83). 

624 bestämde sig Muhammad för att göra en räd mot en karavan som ska ha kommit från 

Palestina till Mecka. Muhammad drog ut med sina 300 anhängare men möttes av tusen 

Qurayshi soldater utanför Badr. Muhammad och hans anhängare hade blivit lurade till ett 

bakhåll. Enligt den traditionella historiebeskrivningen insåg Muhammad att trots sitt 

underläge och sina anhängares sjunkande mod så måste han besegra dessa soldater för att 

kunna sprida sin lära vidare utanför Mecka (Hjärpe 1992:84). Han insåg att för att detta skulle 

hända så måste han ändra på sin moral och krigsetik. Men han höll sig in i det sista för att 

avslöja detta. Precis såsom i sura [2:190] Al-Baqarah så vägrade Muhammad att starta en 

attack mot sina fiender förren han själv blev attackerad. 

KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som 

griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare.  

 

Istället förblev han sittande på knä, väntande på att få svar från Gud. Slutligen tröttnade dock 

Abu Bakr på denna väntan och uppmande Muhammad att ta del av striden som börjat utan 

Muhammad.  Efter flera sammandrabbningar förlorade Qurayshi flest soldater vilket gjorde 

Muhammad och hans anhängare till segrare. En seger som väckte stor uppmärksamhet då de 

med endast 300 män besegrade Arabiens största och mäktigaste stam. Rykten började gå om 

hur den utsände budbäraren hade blivit välsignad av Gud och att änglar hade slagits på 

stridsfältet vid Muhammads sida (Hjärpe 1992:88). 
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Men Muhammad hade ett nytt problem. Den stam som hade förrått Muhammad och hans 

anhängare genom att lura dem in i ett bakhåll var tvungen att bestraffas. Denna stam, Banu 

Qaynuqa kom dock lindrigt undan med tanke på den traditionen man hade i Arabien vid 

tidpunkten. Istället för att döda alla männen i stammen och sälja barnen och kvinnorna som 

slavar så förvisade Muhammad Banu Qaynuqa från Medina där de även fick ta med sig det 

mesta av sin egendom. Detta var något som inte bara chockade Banu Qaynuqa utan även 

resten av Medinas befolkning (Hjärpe 1992:91). 

 I haditherna finner man påstådda spår efter Muhammads mer fromma framförhållning 

gentemot kvinnor där en kvinna efter ett slag hade dött vilket Muhammad ogillade. Han 

införde därefter en regel om att kvinnor och barn ej fick dödas under krig (Peters 1996:13). 

Muhammad tvingades att återigen ta ett liknande beslut som det i Qaynuqa ett år efteråt vid 

slaget i Badr. Muhammad och hans män fick höra att ett krigståg från Mecka var på väg. Med 

1000 män lämnade Muhammad Medina för att möta sina fiender än en gång vid Uhud. Såsom 

brukligt var skickade man en budbärare för att förkunna sin marsch till sina fiender (Peters 

1996:37). Men striden var till hans fienders fördel vilket förde med sig att de judiska klanerna 

i Media deserterade från Muhammad (Hjärpe 1992:90) Men istället för att följa den arabiska 

traditionen och döda dessa desertörer så valde istället Muhammad att låta skona dem, precis 

som Banu Qaynuqa blev skonade (Hjärpe 1992:91) 

Åren efter striden vid Uhud kom fler strider mot Medina och Mecka vilka i slutändan Medina 

och Muhammad vann. Han tar här emot sina forna fiender och låter dem ta del av byten och 

annat. När Muhammad år 630 begav sig till Mecka möter han inget direkt motstånd och 

rensar Kaba från gudabilder (Hjärpe 1992:86). Att dessa gudabilder rensades var en 

självklarhet då man finner att man måste ta strid mot alla polyetister. Man använder sig här av 

korantexter såsom: (Al-Anfal) [8:39]”Och kämpa mot dem tills dess förtrycket upphör och all 

dyrkan ägnas Gud.”  

Muhammad visar här dock sin barmhärtiga sida och förkunnar en allmänn amnesti. Hans nya 

bundsförvanter i Mecka begav sig tillsammans med Muhammads anhängare mot Hunayn för 

att med lätthet besegra sina fiender, en seger som gjorde meckanerna och medinerna till 

stridskamrater och gav ett stort byte.  
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Muhammad återvänder till Mecka som Arabiens härskare. Han låter här kristna stammar och 

andra att underkasta sig honom för att bli skonade, reglerna är att de som underkastat sig antar 

islam om man tidigare varit av en ”hednisk” religion medan de judar och kristna behåller sin 

religion mot att betala en skatt till Muhammad och erkänner hans och hans ställföreträdares 

överhöghet.  

Att låta skona sina fiender om de konverterar till islam är något man också finner i haditherna.  

...Summon them to conversion to Islam. If they consent to that, accept it and 

refrain from [attacking] them. 

…then summon them to the payment of poll-tax. If they consent to that, accept it 

and refrain from [attacking] them. (Peters 1996:37-38). 

Man finner alltså här olika modeller i Koranen och hadithlitteraturen från vilka muslimska 

lärda kunde och fortfarande kan hämta stöd för olika positioner. 
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3. Jihad och Krigsetik  

Jihads uppkomst 

Jihad är ett begrepp som förekom redan inom den förislamiska kulturen i och utanför 

krigssammanhang. Det som hände i och med islams uppkomst var att man ”redigerade” 

innebörden av begreppet (Aslan 2006:84). 

Enligt Heck (2004:96-97) uppkom Koranens beskrivning av jihad under tidigt skede och var 

författat av asketisk-mystiskt sinnade. Meningen med jihad var då inte att strida mot icke-

troende eller sprida vidare sin lära utan att skydda sig mot värdsliga lockelser. Jihad blev en 

därför en spirituell övning som inkluderade den asketiska disciplinen av kroppen. Syftet var 

att rena sin själ från hyckleri och annat som kunde stå i vägen för själslig orientering till Gud. 

Man skulle dräpa sin egen onda själ för att göra sig av med lockelser som stod i vägen för att 

nå Gud. Jihad blev här något nödvändigt för en spirituell förening. Detta blev också en 

reflektion av samhället, ett göra sig av med orättvisor och anarki. Både samhälle och själ var 

tvugna att renas för att kunna leva i harmoni med Gud. Den inre, den stora, jihad var en 

förutsättning för den lilla jihad. Man var tvungen att ha utfört sitt inre jihad före det lilla jihad 

för att vara säker på att man hade rätt motiveringar till lilla jihad.  

Det finns här en skillnad i vilken tolkning av jihad man tog. Asketisk-mystiska försökte 

efterlikna Muhammads närhet till Gud medans asketiska krigare försökte efterlikna den 

militäriska sidan av Muhammad. Krig, oavsett offensivt som defensivt, blev här, sett från 

asketisk-mystiska, som ett uppvisande i spirituell omogenhet, därav ”lilla” jihad.  Något som 

uppvisade ett misslyckade i den stora jihad. Så trots det samma målet att identifiera sig med 

profetens görande och erfarenheter skiljer sig den mystiska från krigaren på deras olika 

slutsatser om våld som ett religiöst uttryck där  mystikern utför jihad på sig själv för rening 

som symbolisk martyrskap och krigaren utför jihad på andra för att uppnå eget martyrskap 

och visa sin dedikation till Gud (Heck 2004:99-100). 
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4. Islamism 

Islamism är ett välanvänt begrepp idag som inom media världen över fått stor uppmärksamhet 

och utrymme. Själva ordet har en negativ klang i väldigt många människors öron som resultat 

av den mediala uppvaktning som islamismen fått. Dock är det en aspekt av islamismen som 

fått det största utrymmet medan de andra aspekterna ofta utelämnas. Begreppet är mycket mer 

mångfacetterat och komplext än den som fokuseras på av olika medier världen över. 

Islamismen är inte någon enhetlig rörelse eller politisk ideologi. Islamismen inhyser många 

olika grupper och organisationer, politiska partier etc. Deras mål kan skilja sig och framförallt 

deras metoder. Det kan handla om allt från sociala rörelser som på demokratisk väg vill införa 

diverse sociala reformer. Samt extrema grupper som vill genomföra radikala politiska 

förändringar genom samhällsrevolutioner och jihadistiska extremistiska grupperingar som 

använder terrorism som medel för att nå sina mål (Fazlhashemi 2008:123). 

Islamismen, även kallad politisk islam, har rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden och är 

inte direkt bunden till en specifik geografisk plats. Den politiska islam har rötter i 

kolonialtidens Egypten och bildandet av Muslimska Brödraskapet men även, och kanske 

framförallt, i revolutionens Iran under 70-talet (Fazlhashemi 2008:122). 

Islamismen har vuxit fram ur missnöjet på grund av de förändringar som uppstod i 

kolonialismens kölvatten och efterkrigstidens sekulariseringsprocesser. Den västinspirerade 

idén om den rationella människan som inte längre behövde religionen som många ledare i de 

före detta kolonierna anammade fick motsatt effekt. Detta samt att religionen fördrevs från 

den samhälleliga till den privata sfären blev en grogrund för missnöje och religiös 

fundamentalism. Muslimska Brödraskapet är ett exempel på en sådan grupp som uppstod ur 

detta missnöje och använde religionen som ett sätt att mobilisera folket i kampen mot 

kolonialherrarna och deras förvandling av samhället.  

Under 1970-talet hade fundamentalismen inom alla världsreligioner vuxit sig allt starkare och 

gjorde uppror mot att religionen hamnade i periferin. Revolutionen i Iran 1979 blev ett tydligt 

exempel på islamismens starka framväxt. I och med revolutionen i Iran fick för första gången 

islamister en maktposition vilket fick stort inflytande på andra länder i mellanöstern. Att Iran 

nu hade en islamistisk regering hotade andra ledare i mellanöstern, och man var rädd för att de 

egna staterna skulle gå samma öde tillmötes (Fazlhashemi 2008:120). 
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Den iranska revolutionen hade en stark antivästlig karaktär som kunde smitta av sig på andra 

ledare i muslimska länder. Det främsta hotet var att man från väst, framförallt USA, kunde 

förlora sitt politiska och ekonomiska inflytande i dessa länder. Flera försök gjordes att slå ner 

islamismen där Saddam Husseins invasion av Iran 1989 stöddes av såväl väst som de 

närliggande muslimska staterna. Miljarder och åter miljarder dollar sprutades in i Saddams 

krigskassa samt att man bistod Irak med vapen till den grad att det blev en supermakt i 

jämförelse med sin antagonist Iran (Fazlhashemi 2008:121). 

Försöken att stoppa spridningen av islamismen kom att bli verkningslösa. Även om det under 

de år som kriget pågick bidrog till att revolutionen stannade inom Irans gränser fick stödet av 

kriget en motsatt effekt. Islamismen som idétradition fick en explosionsartad spridning i 

muslimska länder. Iraniernas kamp mot sin mycket starkare motståndare Irak med hjälp av 

islam blev en inspirationskälla för muslimska grupper i andra länder. Religionen blev ett 

mäktigt vapen att mobilisera folket och andra islamistiska grupper växte sig allt starkare i mer 

eller mindre varje muslimskt land. Man ville åstadkomma förändringar i enlighet med 

islamistisk agenda och genomdriva sociala, politiska, kulturella, juridiska och ekonomiska 

reformer präglade av en islamistisk tolkning av sharia-lagar. 

I många muslimska länder blev försöken att kväva islamismen utan resultat på grund av de 

metoder man använde. Autokratiska regimer försökte med polisiära och militära åtgärder få 

död på islamismen. Man förföljde islamistiska ledare, använde sig av tortyr och andra 

brutaliteter istället för att rikta in sig på sociala, politiska och kulturella processer som skapat 

den grogrund och som var den största rekryteringsbasen för islamismen. Denna brutala metod 

och ointresse för de verkliga faktorerna fick islamismen att växa sig ännu starkare då den satte 

den i ”martyrposition” (Fazlhashemi 2008:120-122). 

Islamismen har framförallt verkat på den nationella arenan, något som kom att förändras. I 

och med Sovjets invasion av Afghanistan 1979 fick islamismen en ny dimension. Afghanistan 

blev en plats där islamismen ingick i en ny fas och på många sätt fick ett nytt ansikte. 

Islamister från världens alla håll sökte sig till Afghanistan för att kämpa mot den 

kommunistiska supermakten. Det var människor som såg det som ett kall eller plikt att kämpa 

mot angriparna av ett muslimskt land. De var mujahideen som kommit att utföra jihad, heligt 

krig mot Sovjet. 
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Från väst och framförallt USA förde man en ”min fiendes fiende är min vän-politik” och 

stödde de muslimska krigarnas kamp. Man utbildade och försåg dem med vapen i deras kamp 

mot den då största fienden Sovjet. Det kom att bli en lyckad allians då sovjet så småningom 

tvingades dra sig ut ur landet och USA stod som den slutliga segraren tillsammans med de 

islamistiska krigarna, mujahideen (Fazlhashemi 2008:129). 

Dock var den tydliga skepticismen mot väst och USA en bestående aspekt bland islamisterna i 

Afghanistan. Efter Sovjets uttåg blev det en ömsesidig tillbakagång till fientligheterna mellan 

den segrande alliansen. Islamisterna riktade sig återigen mot väst och vice versa. Man 

kritiserade framförallt USA:s militära och ekonomiska stöd till korrupta diktaturer i 

muslimska länder. Dessutom var man emot det ensidiga stödet till staten Israel som också de 

ur islamistisk synvinkel är en ockupant av muslimsk mark (Fazlhashemi 2008:126-127). 

Islamism, Neo-islamism, Jihadism 

Gemensamt för islamistiska grupper är att de alla vill ha en islamisering av samhällets alla 

aspekter. Alltså skall grunden för all politisk, social, rättslig samt annan form av samhällelig 

verksamhet vara islam. Det är två aspekter av samhället som man framförallt söker att 

förändra och dessa är den politiska och den juridiska. För att uppnå en politisk islamisering är 

ofta tanken att det ska ske genom ett politiskt maktövertagande. Detta maktövertagande skiljer 

sig de olika islamistiska grupperna åt. Den juridiska islamiseringen skall uppnås genom 

införande av den egna tolkningen av sharia-lagar. Man söker att uppnå en social islamisering 

i syfte att ta hand om samhällets mest utsatta och behövande i enlighet med islams sociala 

agenda. Islamistiska grupper ser det som en nödvändighet att skapa en muslimsk identitet och 

moralkodex grundad på islam och dess sedlighetslagar (Fazlhashemi 2008:131). 

Islamismen är starkast och får merparten av sina anhängare från länder där det råder 

korruption samt har djupt rotade strukturkriser. Andra faktorer som spelar in i islamismens 

framväxt är orättvis ekonomisk fördelning som skapat stora klyftor bland befolkningen. I 

dessa länder har det bildats små ekonomiska eliter medan den stora majoriteten får finna sig i 

fattigdom och extrem fattigdom. Dessutom kan faktorer som negligering av staten av folkets 

behov, framförallt de sociala, vara en anledning till islamismens framväxt. Gemensamt är att 

islamistiska rörelser även vuxit fram  i länder där det inte råder någon demokrati. förstår jag 

inte i sammanhanget 
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Med anledningen av dessa faktorer har islamistiska grupper och organisationer tagit på sig de 

uppgifter som staten abdikerat. Islamistiska organisationer har skapat allt från institutioner 

som driver olika former av sociala projekt till att erbjuda bistånd till nödställda. Dessutom 

erbjuder man akuta insatser för nödställda som drabbats av ekonomiska problem och 

naturkatastrofer. Vidare erbjuds det möjlighet till räntefria mikrolån för affärsverksamhet 

samt sjukstugor. Denna aspekt av islamismens samhällsengagemang är något som skiljer dem 

åt från neo-islamistiska grupper. Detta samhällsengagemang som islamistiska grupper ägnar 

sig åt grundar sig på en religiös värdegrund och gör det möjligt för utformandet av en 

gemensam identitet.  

Gemensamt för islamistiska grupper är den negativa inställningen mot väst och västvärldens 

kultur som man anser vara ett hot mot den muslimska kulturen och identiteten. Det tycks 

alltså även vara en negativ inställning till globalisering samt den västerländska kultur 

universalismen som man anser sakna samhörighet med den muslimska. Man anklagar väst för 

att vilja skapa en kulturell enhetlighet genom att muslimska länder tvingas följa dess mode, 

musik, kultur och livsstil. Denna negativa inställning och föreställningen om den 

västerländska kulturspridningen är även anledningen till att medel- och över medelklassen i 

muslimska länder visat intresse för islamismens ideal. De motiverar det med att den 

muslimska identiteten fått utstå en urholkning från västerlandets sida. 

I den islamistiska ideologin finns en tanke om utopi i det muslimska idealsamhället. Detta 

idealsamhälle skall vara byggt på muslimska samhällsmodellen, dess dygder, värdegrund och 

identitet. I detta samhälle skall islams lagar revitaliseras till en allomfattande samhällsordning. 

Inte helt oväntat är det framförallt bland de som befinner sig i samhällets periferi som tilltalas 

mest av tanken om ett idealsamhälle. Ett samhälle utan orättvisor, korruption, förtryck och 

marginalisering (Fazlhashemi 2008:132-133). 

För att utgöra skillnaderna mellan de olika islamistiska rörelser kan man dela in dem i 

nationell respektive internationell islamism. Den tidigaste formen av islamism hade som 

främsta syfte att åstadkomma förändringar inom den egna nationen och uppstod i samband 

med ottomanska rikets sammanbrott. Då sökte man att skapa en gemensam identitet i de nya 

nationer som uppstod efter sammanbrottet. Till en början var det sekulära och nationalistiska 

idéer som var populärast identitetssökandet och strävan efter politisk makt och nationellt 

självbestämmande. Men i och med att de nya regimerna misslyckades och intog auktoritär 

politik sökte man sig istället till islamismen. Det är alltså viktigt att skilja på islamism som ett 
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svar eller reaktion på den moderna utvecklingen och sekulära processerna i muslimska länder, 

snarare än islam som fenomen. I själva verket har islamismen fler likheter med nationalismen 

än med islam som religion, det är en rörelse och alltså inte en muslimsk gren (Fazlhashemi 

2008:129). Islamismen är lik nationalismen i att de båda tar sin utgångspunkt i 

marginalisering, otrygghet samt existentiell oro. Dessutom är målet att uppnå förändring 

genom ett övertagande av statsmakten. Vidare visar islamismen likheter med nationalistiska 

rörelser då både tenderar att skapa motkulturer, alternativa identiteter och vänder sig till de 

stora massorna i ett försök att mobilisera dessa för sin agenda. Dessa aspekter av islamismen 

är slående lika exempelvis hindunationalismen men även många nationalistiska, populistiska 

rörelser i dagens Europa (Fazlhashemi 2008:130). 

Fram till slutet av 1900-talet hade islamismen endast verkat på nationell nivå. Den främsta 

kritiken var framförallt riktad mot den egna nationen även om man var negativt inställd mot 

västvärlden. Den internationella islamismens första tecken kom i samband med den iranska 

revolutionen. Något större inflytande och genomslag i den muslimska världen uppnåddes 

dock inte. Denna islamistiska våg kom från persiska shi‟iter och stöddes endast i länder som 

Libanon och Irak där det fanns många shi‟iter. Det största genombrottet för internationell 

islamism kom i samband med Sovjets invasion av Afghanistan 1979 och styrktes ytterligare 

efter Iraks invasion av Irak 1990 (Fazlhashemi 2008:129). 

Den internationella islamismen eller som Fazlhashemi (2008:130-131) kallar det, neo-

islamism bygger på en idé om ett enhetligt muslimskt rike, ett muslimskt ummah. Inom neo-

islamismens finns en grundidé om en återgång till en gyllene era i islams historia, nämligen 

mellan år 700 till 1200. Neo-islamismens syfte är att skydda islam mot en global 

sammansvärjning ledd av främmande makter som idag framförallt representeras av USA och 

Israel. Inom neo-islamismen är sekularism och andra tolkningar än den egna av islam endast 

irrläror och utgör ett hot mot religionen. Den neo-islamistiska världsbilden bygger på en 

grundidé som karaktäriseras av vi och dom- mentalitet där dom utgör den onda fienden. 

Det är i detta avseende som neo-islamismen skiljer sig avsevärt från den nationella 

islamismen. Under den gyllene eran besegrade muslimerna både Persiska riket och det 

Bysantiska och spreds över stora delar av världen. Idag utgörs denna fiende av västvärlden 

och framförallt USA. Denna idé stöds av tankesättet attvästerländska länder idag ockuperar 

muslimska länder som Afghanistan, Irak och Palestina. Användandet av våld i kampen mot 

förtryckarna är karakteristiskt för neo-islamistiska rörelser och kanske framförallt hur man 
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använder sig av våld. Man gör ingen skillnad på stridande och ickestridande inte heller skiljer 

man mellan muslim och icke-muslim. I neo-islamismens dikotomiska världsbild utgör alla en 

potentiell måltavla om de befinner sig på fel sida (Fazlhashemi 2008:130). 

Islamismen inhyser en stor mångfald där de olika rörelserna har många likheter och skillnader 

mellan sig. Båda vänder sig om än med olika metoder mot autokratiska korrupta regeringar 

och är negativt inställda till västvärldens inflytande i muslimska länder. Neo-islamismen har 

dock en helt annan dimension i sitt användande av våld, världsbild och tolkning av religionen. 

Dessutom vänder man sig mot specifika länder som USA, Israel, Frankrike, Storbritannien 

(Fazlhashemi 2008:131). 

Metoder 

Metoderna för hur maktövertagande skiljer sig som ovan nämnt mellan olika rörelser. Ur ett 

historiskt perspektiv och med utgång från den Iranska islamistiska revolutionen tog man 

avstånd från direkt användning av våld. Istället skulle målet uppnås genom civil olydnad och 

massprotester. Ett annat exempel är det algeriska FIS (front islaimique du salut) som på 

svenska betyder islamiska räddningsfronten gick den politiska vägen genom att delta i 

kommunalval och senare även parlamentsval. 

Ytterligare ett exempel på islamistiska rörelser som tog avstånd från våld är det Egyptiska 

Brödraskapet. Där inriktade man sig på både social, politisk och ekonomisk verksamhet. Man 

startade skolor, sjukhus, ekonomiska institutioner parallellt med en politisk gren som hade 

som syfte att driva igenom politiska reformer som var förenliga med islam. Brödraskapet 

tvingades till en radikalisering på grund av förföljelse och tortyr av den egyptiska regeringen. 

Regeringens behandling av Brödraskapet ledde till att vissa grupper inom rörelsen övergick 

till väpnat våld som kulminerade i mordet på president Anwar Sadat där de ansvariga var 

Islamiska Jihad. Man har senare dock återgått till sin tidigare linje och taktik. Idag befinner de 

sig i en ny fas där man bygger upp gräsrotsrörelser samt att man deltar i facklig verksamhet. 

Rörelser som det libanesiska Hizbollah och det Palestinska Hamas, som båda bildades under 

Israelisk ockupation av respektive länder har använt sig av en annan taktik. Till skillnad från 

exempelvis Muslimska Brödraskapet och FIS har de en våldsaspekt. Deras uppbyggnad kan 

delas in i två delar där den ena består av social verksamhet och den andra av bestående 

väpnad verksamhet. Dessutom engagerar de sig politiskt i respektive länder där de under 

senare år vunnit stort inflytande. Gemensamt för alla dessa organisationer är att de verkar på 
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nationell nivå till skillnad från internationella islamistiska grupper. De har alla en tydlig 

ekonomisk, social, kulturell och politisk agenda och använder sig av olika metoder för sin 

agenda (Fazlhashemi 2008:131-134). 

5. Wahhabism 

Uppkomst och centrala ställningstaganden 

Förrutom det Muslimska Brödraskapet så finns det annan rörelse som räknas in som en av de 

tre modersrörelserna inom islamismen, wahhabism vilken uppstod under 1700-talet på 

Arabiska halvön. Anhängare av wahhabismen är sunni-muslimer som följer hanbalismen som 

är en av sunni-islams fyra rättsskolor som Ibn Hanbali etablerade (Stenberg 2004:217). 

Hanbalismen anses vara den mest konservativa av de fyra rättsskolorna. Hanbaliter är erkänt 

konservativa och väldigt fundamentalistiska, de hänvisar hellre till texter än att använda sig av 

förnuftiga resonemang. De har därför blivit kända som den skola som följer de heliga texterna 

mer bokstavligt än andra skolor som finns. Man utvecklar här exempelvis hellre lagsystemet 

med hjälp av religiösa texter än förnuft (Hedin 2001:13). 

Wahhabismen växte fram i opposition mot vad som ansågs vara felaktigheter inom islam, 

wahhabismen blev här en reformrörelse. Man hade en tanke om att man var tvungen att rensa 

bort helgonkulter och liknande rörelser (Stenberg 2004:218). Man ville inom wahhabismen 

kämpa för en förnyelse av islam. Man skulle rena islam från främmande inflytande. Ett 

exempel på främmande inflytande på 1700-talet då wahhabismen uppstod var den turkiska 

sultanen i Istanbul. Denna kallades kalif och tog sig rollen som de troendes överhuvud, dock 

var han inte arab eller ens släkt med profeten vilket sågs som en avvikelse från den ”rena” 

islam enligt wahhabister (Hedin 2001:11). 

Wahhabismen som en puritansk rörelse 

Man såg Medinatiden vid 600-talet som islams guldålder, därefter hade tyvärr allting gått 

utför. Man ville därför vända på denna nedgång och återupprätta storheten som försvunnit. 

Det islamiska ursprungliga samhället lockade på många sätt. De troendes hängivenhet, 

ledarens ställning bland muslimerna och de enkla seder som fanns var något som lockade. 

Man ville här återskapa det enkla och rena från den äldre tiden. Att ta bort moderna seder och 

bekvämligheterna blev här något att sträva efter. Man kan här säga att wahhabismen blev en 

puritansk rörelse. Vidare ville man, som tagits upp innan, få bort det främmande inflytande 
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som infunnit sig i islam samt få bort den sufiska fromheten med dess ”känslosvammel” som 

ansågs vara för mjuk. Det var dags för förändring. Enkelhet, lydnad mot profetens bud och 

fast tro blev de nya puritanska idealen (Hedin 2001:12). 

En militär organisation 

Då man eftersträvade Medinatiden på 600-talet så tog man också efter traditioner från 

beduinlivet, resultatet blev att wahhabismen fick en militärisk organisation. Fast disciplin och 

strama tyglar från ledare uppkom. Genom att man använde sig av Koranen och Muhammads 

sunna blev wahhabismen inte bara militär utan också asketisk. Man ansåg här att man inte 

fick kompromissa i lydnanden för Guds bud. Att Koranen ses som det högsta och något 

absolut rent som symboliserar den gudomliga visheten har här satt sina spår på islamisk 

reformpolitik. Även om olika grupper använder sig av olika tolkningar och citat lämpade för 

deras grupp och situation så kan de vara säkra, då de använder sig av denna gudomliga vishet, 

att de företräder den rätta tolkningen (Hedin 2001:12-14). 

Wahhabismens inflyande över jihad-salafism 

Då wahhabismen ser Koranen och Muhammads sunna som källor till de rena idealen lockade 

detta till sig  jihad-salafiter. Förrutom detta så utmärker de sig i sitt motstånd mot shiitisk 

islam och kulten av heliga män och dess auktoriteter. Dock är det nödvändigt att skilja på den 

officiella wahhabismen, vilken är lojal mot den saudiska staten, och den jihad-salafitiska.  

Även om både wahhabismen och jihadisterna menar på att de förvaltar arvet efter Ahmad Ibn 

Hanbal, Ibn Taymiyya och Ibn „Abd al-Wahhab så menar Al-qaida ideologin att jihad är en 

sjätte pelare inom islam där man istället inom officiell wahhabism lägger vikten på intern 

sammanhållning och motviljan mot fitna, osämja. Kortfattat innebär detta att man inom 

wahhabismen underkastar sig den rådande ordningen för gemenskapens bästa, för 

sammanhållningen. Men gör här inte motstånd mot regeringen eller försöker störta denna 

såvidare nu den rådande ledningen inte bryter mot centrala bud inom wahhabismen. Man 

jämför här uppror mot makten i likhet med kätteri. Uppkomsten av denna tankegång kommer 

av tidigare historiska inbörders stridigheter som ses negativt på. 

Inom officiell wahhabism ser man jihadisterna som ”den vilsnegångna gruppen”, al-fi’at al-

dalla. Man har även använt sig av beteckningen ”kharijiter”, al-khawarij, något som kommer 

ifrån en ökänd grupp från islams tidiga historia som tillämpade takfir mot andra muslimer. Att 
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tillämpa takfir mot andra muslimer innebär att man kallar muslimer, som inte är med i den 

egna gruppen eller rörelsen för ”vantrogna”, kuffar, och fråntar dem deras identitet som 

muslimer. Dessa kharijiter ses som kättare av de flesta muslimer idag, även av jihadister. 

Makthavande regimer i Arabvärlden har genom ord som dessa och genom att kalla Usama bin 

Laden för kharijiterns ledare försökt att misskreditera jihadisterna (Halldén 2007:2-6). 

Avståndstagande från extremister och Al Qaida 

Genom ovanstående uttalanden om Bin Laden och jihadister så försöker man visa på sitt 

avståndstagande från dessa. Man argumenterar för detta i att extremismen har sitt inflytande 

från Muslimska Brödraskapet och dess extrema utbrytargrupper, man betonar här Sayyd Qutb 

som haft ett stort inflytande på olika militanta rörelser i den muslimska världen. Många 

regimtrogna wahhabiter ses Sayyid Qutb som ansvarig för uppkomsten av det onda. Man 

finner hans korantolkning lekmannamässig. 

Men man använder sig inte bara av dessa argument för att ta ett avståndstagande mot 

jihadismen utan man påpekar vilken härkomst jihadister och dess ledare har. Bin Ladens 

sydarabiska härkomst spelar här roll då den inte är av en strikt saudisk härkomst. Man betonar 

att många av extremisterna, precis som Bin Laden, inte är från det centrala Saudiarabien utan 

ifrån dess västra och södra delar. Detta ses som viktigt då man anser det centrala området 

Najd ses som kärnan för den Saudi-wahhabitiska alliansen. 

Men trots försök att visa ett avståndstagande från jihadismen och traditionen mellan detta och 

Ibn „Abd al-Wahhab så återstår en viss problematik när man försöker gömma undan 

motsägelser i ideologin och dess historia. Motsägelser som kan ha varit en grogrund för 

jihadismens tillväxt (Halldén 2007:7-8). 
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6. Muslimska Brödraskapet 

Grundandet 

Sekulariseringshotet på 1920-talet, den låga utbildningsnivån bland folket, samt nya seder 

från väst som förknippades med gudslöshet tillsammans med växande samhällsklyftor bidrog 

till bildandet av Muslimska Brödraskapet. Man tyckte att de rika hade drivit bort från den 

gamla religionen och orättvisorna i samhället var upprörande. Det som behövdes för att 

återställa ordningen igen var att återupprätta islam. Man hänvisade här såsom wahhabismen 

till det idealiska islamiska samhället i Media. Man hade en kalif som styrde efter islams 

grunder och principer och alla fick ta del av muslimernas rikedomar, något man fann på 1920-

talet att de rika hade gått ifrån. Man ville ha ett samhälle som präglades av fromhet, yttre 

framgångar och inre sammanhållning. Detta som en stor kontrast till hur samhället såg ut 

under det rådande 1920-talet. Men fann att orsaken till denna stora skillnad mellan dessa 

samhällen var bristen på respekt och fromhet för islam (Hedin 2001:90-91). 

Politik och religion  

Det som utmärker det Muslimska Brödraskapet är deras drivkraft och tanken på att den 

effektivaste vägen till ett rättfärdigt samhälle är genom islam. Detta är något de delar med 

hela den radikala islamismen. De fattiga kom att bli en grupp som drog sig till Brödraskapet. 

Där andra politiska program gjorde sig hörda med politiska slagord drog sig de fattiga, som 

var vilse bland dessa uttryck, till de grupper som erbjöd en religiöst motiverad ideologi. För 

de fattiga ingav denna ideologi en trygghet då den kändes bekant. Dock var det inte bara 

fattiga som Brödraskapet lockade, utan även muslimer av andra klasser såsom välutbildade ur 

medelklassen som saknade teologisk utbildning. Radikal islamism i sig bärs ofta upp av 

personer utan någon direkt professionell anknytning till religionen i sig (Hedin 2001:91-92). 

Från rörelse till parti 

År 1939 gick Brödraskapet från att vara en rörelse för islams inflytande i samhället till ett 

politiskt parti. En förklaring till detta är strejken? 1936-1939 i Palestina mellan araber och 

israeliska invandrare. När de judiska invandrarna först kom under 1880-talet välkomnades de 

då de förde med sig kunskap och arbetskraft något som vände med tiden då invandringen blev 

större och skapade problem. 

De tre punkter som Brödraskapet fokuserade på när det blev ett parti är följande: 
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1, Islam omfattar allt i livet. 

2, Islam vilar på Koranen och sunna. 

3, Principer tagna ur Koranen och sunna kan tillämpas överallt (Hedin 2001:90-92). 

Den ideala normen som bör gälla i den islamiska staten ska enligt Brödraskapet vara efter 

sharia. Härifrån ska lagar tolkas och användas. Man ska använda sig av zakat för att utforma 

skatter och mana på ränteförbudet.  Deras yttersta mål är att alla muslimer världen över ska 

kunna omfattas av denna norm. Vidare har de en grundläggande tanke om att islam också 

omfattar politiken, en politisk makt ses som något viktigt för islam som religion (Hjärpe 

2005a:123).  

Radikalisering 

Brödraskapet kom att förändras radikalt efter Andra Världskriget troligen på grund av FN:s 

beslut att upprätta staten Israel vilket medföljde ett krig mellan Israel och arabstaterna. Denna 

händelse blev upphov till en rad politiskt motiverade våldshandligar i Egyptien vilka 

Brödraskapet fick ta skulden för. År 1948 upplöstes Brödraskapet och nästföljande år 

mördades grundaren Hasan al-Banna. Men istället för att Brödraskapet upphörde helt så 

fortsatte partiet att verka. Man ville försöka rentvå partiet från den bild som ett vålds och 

attentatparti det hade fått. Man valde en ny ledare som var emot våld, Hudaybi. Dock kom det 

en ytterligare vändning när militanta bröder år 1954 försökte mörda Egyptiens president 

Gamal Abdel Nasser vilken undkom dock och förbjöd därefter Brödraskapet från att verka i 

Egypten (Hedin 2001:93-95). 

Efter Hudaybi kom en stor ideolog till Brödraskapet, Sayid Qutb. Det som utmärkte Qutb var 

hans tanke om djahilya, okunnighet. Denna okunnighet brukar refereras till förislamska 

samhällen som inte fått veta vad Gud vill, de som levde i okunnighet men används också idag 

på samhällen som är ickemuslimska. Detta har lett till moraliska konsekvenser som vidare 

gjort att djahilya fått en betydelse som ondska eller gudsförnekelse. Qutb ansåg att detta var i 

Egyptien vid tidpunkten och det blev en plikt att använda våld mot detta onda. Detta 

ställningstagande som Qutb hade gjorde dock myndigheterna misstänksamma mot honom 

vilka fängslade och avrättade Qutb (Hedin 2001:97-98).  

Men 1967 blev det åter igen krig med Israel vilket försvagade Nassers ställning. Kritiker 

menade att Israel vann krig efter krig på grund av judarnas religiösa engagemang. För att 
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arabvärlden skulle vinna var de tvungna att ansluta sig radikalt till islam . Något som öppnade 

upp för Brödraskapet. Man framhöll att för att kunna hävda sig politiskt och militäriskt var 

man tvungen att ha en islamisk stat, till skillnad mot Turkiet som avskaffade kalifatet och fick 

bli ett exempel på Västvärldens kamp mot islam och en fortsättning på korstågen (Hedin 

2001:94) 

Ett splittrat Brödraskap 

Brödraskapet kom att bli splittrat under merparten av sin existens och indelat i grupper som 

haft olika åsikter om politik och våld. Stora delar av Brödraskapet ger de fattiga hjälp, man 

inrättar skolor för de utan utbildning och för de missgynnade. Vid naturkatastrofer hjälper 

man till vid sidan om regeringen. Men trots att många av Brödraskapets medlemmar vill 

använda sig av fredliga medel så finns det tyvärr fortfarande grupper som förordnar våld i 

deras kamp för ett islamistiskt samhälle (Hedin 2001:93-100). De grupper som förespråkar 

våld har tidigare gjort sig kända för att uppträda mycket militant. Strider mot de judiska 

arméerna i Palestina 1948-1949, terrorism mot britterna i Egyptien samt gerillakrig under 

1950-talet har bidragit till att bilden av Brödraskapet har blivit fokuserat på våldet och inte de 

sociala insatserna de bidragit till. Brödraskapet har lyckats få ett stort inflytande i flera 

arabländer och i vissa länder har de även ett betydande antal platser i de folkvalda 

parlamenten (Cooley 2001:55-57). 

Enligt Hjärpes (2005b:24) analys av muslimska trender så har det i slutet av 1900-talet och i 

början av vårt århundrade framförts krav på demokrati och mänskliga rättigheter under 

åberopande av islam i en nytolkning av islamisk rätt som skiljer sig från de 

fundamentalistiska rörelserna Muslimska Brödraskapet och Jamaat-i Islami. Hjärpe skriver 

vidare att detta har lett till att extremistiska grupper som salafiyya-jihadisterna har brutit sig 

ut.  
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7. Modernistisk tolkning med ideologisk agenda 

Reza Aslan är en amerikansk-iransk muslimsk reformator och forskare vid University of 

California. Aslans tolkning av jihad är ett bra och tydligt exempel på dels en modernistisk 

tolkning samt en tolkning med tydligt ideologiskt ställningstagande. Enligt Aslan (2006:82-

83) är jihad ett begrepp som haft en ständig utveckling bland muslimer. Han urskiljer 

muslimsk jihad med den förislamiska formen av samma begrepp. införandet av regler och 

föreskrifter om hur man skulle föra sig i krig, en etisk grund för krigsföring som han hävdar 

tidigare inte fanns. Exempel på de regler och föreskrifter som infördes var att man skiljde på 

stridande och icke stridande människor. Att döda, kvinnor, barn, och präster var strängt 

förbjudet. 

Senare tillkom även regler för hur man skulle behandla krigsfångar i form av tortyrförbud. 

Man förbjöd även skändningen av döda, sexuellt våld under strid samt förstörande av 

egendomar. Förbud mot förstörelse av medicinska och religiösa institutioner instiftades. 

Av de ändringar som gjordes av vad jihad skulle innebära av muslimerna var ändå deras syn 

på hur man skulle föra krig det viktigaste. Man betonade vikten av att föra krig på ett strikt 

defensivt manér. Om man ser till dagens mediala och extrema islamisters syn på krigföring så 

är det av yttersta intresse. För de tidiga muslimerna var det alltså närmast gudomlig lag att 

inte vara angriparen (Aslan 2006:84). 

 

Att rättfärdiga våld genom jihad 

I Koranen finner man dock verser som ger fog för användandet av våld mot icketroende. 

Framförallt mot polyteister då judar och kristna betraktades som bokens folk. 

(Muhammad) [47:4] ”DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över 

deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de 

överlevande]till fånga…” 

Denna våldsamma syn på hur man skall behandla icketroende har genom historien använts av 

både muslimer och muslimkritiker för olika syften. Dels från vissa muslimers sida för att 

förespråka våld och aggression mot icke troende. Men också från muslimkritikerna för att 

framhäva islam som en våldsreligion.  
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Aslan (2006:85) hävdar att användandet av koranverser för att rättfärdiga våld mot icke 

muslimer är i grunden fel, och att det är fråga om att verserna tagna ur sitt sammanhang. 

Vidare menar Aslan att under profetens tid och under korstågen var det nödvändigt att 

använda våld och att det då var i defensivt syfte mot yttre angripare. Den extremistiska 

tolkningen av jihad skiljer sig avsevärt från den som infördes av Muhammad under hans tid 

och uppkom framförallt som reslutat av korstågen och våldet mot muslimer under denna 

period. 

Intressant är även hur Aslan (2006:86) använder sig av tidigare tolkningar av jihad. Det är 

tydligt att han hänsynsfullt och med ideologisk agenda valt andra personers tolkning av jihad i 

sin redogörelse. Exempelvis hans val och redogörelse för Ibn Taymiyyas (1263-1328) 

tolkning av jihad som skiljer sig ganska radikalt från Peters (1996:43-44) redogörelse om den 

samme.  

Vidare tar Aslan (2006:86) upp Sayyid Ahmed Khan (1817-1898) som ansåg att jihad inte 

kunde utropas mot det brittiska kolonialväldet då de inte var ett hot mot islam eftersom det 

fortfarande rådde religionsfrihet i Indien. Chiragh Ali (1844-1895) som var en av Ahmed 

Khans lärjungar, gick ett steg längre i kritiken mot den aggressiva tolkningen av jihad och 

menade att muslimer inte kunde använda sig av Muhammads Umma som ett legitimt exempel 

på hur och när man skall utropa krig. Detta grundade han på att då Muhammad levde var hela 

den kända världen en enda konfliktzon och att krig då var oundvikligt.  

Peters (1996:123-124) tar  upp Sayyid Ahmad Khan men betonar dock kontexten där dessa 

tolkningar gjordes, något som i Aslans redogörelse uteblir. Sayyid Ahmad Khan var 

angelägen om att det inte skulle bli oroligheter mellan indiska muslimer och britter då detta 

hotade över-, och medelklassens höga positioner i politiken. Då britterna börjat favorisera 

hinduerna framför muslimerna därför att de ansåg att muslimerna låg bakom revolten år 1857, 

var det nödvändigt att hålla sig på god fot med britterna. Peters menar även att trots att Sayyid 

Ahmad Khan kan ha haft en agenda bakom sin tolkning av Jihad så var det även för att visa 

att islam var en respektabel religion. 

Ytterligare tar Aslan upp i sin kritik mot vålds-, och aggressionsjihad den egyptiske 

reformatorn Mahmud Shaltut (1897-1963) som menade att Koranen inte endast ställde sig 

direkt mot våld i alla fall utom som självförsvar. Men även alla krig och våldshandlingar som 

inte var godkända av en Mujtahid (Aslan 2006:86). 
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Aslan har en tydligt modernistisk tolkning av jihad vilket är högst uppenbart i hans urval av 

anhängare till den modernistiska tolkningen av fenomenet samt hur han porträtterar den. 

Peters (1996:156-157) redogörelse fungerar därför som en bra motvikt till Aslans något 

partiska resonemang. Peters spinner vidare på sådant som Aslan utelämnar som exempelvis 

regeringars användande av ulamas auktoritet som brickor i det politiska spelet. Anwar Sadat, 

Egyptens president 1970-81, använde sig av de religiöst lärde för att driva sin politik först mot 

Israel och landets radikala vänster.  För att sedan efter camp David-avtalet, använda dem mot 

de groende islamistiska krafterna i landet som kritiserade honom för fredsavtalet med Israel. 

Sadat använde sig av ulamas modernistiska och fredliga tolkning för att rättfärdiga sitt 

agerande.  Medan han dessförinnan bedrivit en politik som gagnade landets islamister för sitt 

krig mot Israel och landets radikala vänster. Jihad var för Sadats regering ett vapen för att 

försvara sin egen regerings våldsmonopol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

8. En modern syn på jihad och Al-Qaida 

Enligt Napoleoni (2003:53) är dagens jihad mot västvärlden och då främst USA väldigt likt de 

kristna korstågen 1096. De har samma mål, organisation och tankar. De första korstågen 

utfördes på grund av ekonomiska skäl. Islam hade dominerat Medelhavets rutter, något som 

hade blockerat och hämmat den europeiska utvecklingen ekonomiskt. Den islamiska 

ekonomiska dominansen gav Västeuropa ett ekonomiskt sönderfall som satte hinder för 

utveckling och tillväxt (Napoleoni 2003:54). Dessa första korståg kom att bli ett verktyg för 

Europa att klättra tillbaka till en maktposition. Något som bidrog till konflikter och krig. 

Västeuropa var i ständigt krig mot Östeuropa, Skandinavien, germanska stammar och 

muslimska armeér. När Påven Urban II uppmanade till det första korståget såg man en chans 

att fly från missären och skapa sig en ekonomisk expansion. Genom korstågen förlorade 

därför islam succesivt sitt ekonomiska grepp över Medelhavet och Europa kunde expandera 

österut (Napoleoni 2003:57). 

De kristna korstågen triggade enligt Napoleoni (2003:53-54) det första jihad, ett defensivt 

sådant, på århundraden.  Något som ledde till återupptäckten av meningen och makten med 

detta begrepp. Saladin samlade arabiska krigare och slog så småningom tillbaks deras fiender. 

Detta hindrade dock inte Europa från att expandera.  

Varningar om nya kristna korståg mot den muslimska världen och påminnelser om Saladins 

lyckade jihad har under senare årtionden använts till att motivera terrorism mot väst och USA. 

Tillsammans med Bush‟s tal om ett ”crusade” och föregripande attacker har detta ökat tron på 

att kriget mot Irak är ännu ett uttryck för Amerikanskt imperialism, ännu ett kapitel i 

amerikanska korståg.  

Oavsett hur det står till så är de kristna korstågen och modern jihad väldigt lika enligt 

Napoleoni. Både det första korståget och nutida jihad använder religion som ett medel för att 

representera krig mot en dominerande ekonomisk makt. Båda vilka skapade motstånd och 

konflikt i form av Saladins jihad och Bush‟s  ”war on terror”. Saladin använde rädslan som 

fanns när korstågen kom för att röra om i det vilande kalifatet och samla muslimer runt om 

honom.  Efter 11:e september använder sig Amerikanska regeringen rädslan för framtida 

terrorattacker som ett skäl till att slå tillbaks mot terroristerna (Napoleoni 2003:54). 
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Den moderna jihad kommer ifrån ett ekonomiskt samhälle och tid som liknar Västeuropa 

tiden vid första korståget. Den muslimska demografiska tillväxten tillsammans med en 

fallande ekonomi har skapat sociala oroligheter och konflikter i den muslimska världen. Jihad 

blir här ett sätt att ta ner ett annat ekonomiskt emperium inte annorlunda sätt än första 

korståget. Modern jihad har blivit ett verktyg för utbredningen av islamisk politik och 

ekonomisk makt. Här slåss man mot en supermakt, USA, som förr.  

För islamister representerar den moderna jihad en revolutionär kraft, den ideologiska enhet 

som kommer att förändra och fria samhället från Västs ekonomiska och politiska dominans. 

(Napoleoni 2003:55) 

 

En annan riktning 

Såsom nämns ovan har under 1900-talet utvecklingen av jihad tagit en annan riktning än 

tidigare och samtidigt har den klassiska jihaddoktrinen fått en pånyttfödelse. Framförallt har 

denna utveckling varit ett direkt resultat av kolonialismen och politisk taktik i postkoloniala 

länder. Jihad kom att bli ett nytt och effektivt politiskt vapen i muslimska länder, men även ett 

vapen i kampen för dem som ännu inte befriat sig från sina förtryckare. Jihad fick under 1900-

talet en ny, aggressivare och militär radikal dimension. 

Det nya jihadkonceptet drevs fram av muslimska intellektuella som av olika skäl och agendor 

såg möjligheterna i att använda sig av jihad som politiskt vapen. Ayotollah Khomeini (1902-

1989) använde sig av en ytterst radikaliserad syn på jihad för att få fart på sin revolution 1979 

och efter det kriget mot Irak på 80-talet. Det var Khomeinis militäriska jihad som lade 

grunden för den militanta organisatonen Hizbollah. Hizbollah vars uppfinning av 

självmordsbombaren som vapen mot Israel kom att lägga grunden för en internationell form 

av terrorism. 

I Saudiarabien följdes Khomeinis exempel av Abdullah Yusuf Azzam (1941-89) som 

undervisade på Kung Abdulazzis universitet att sprida den militanta formen av jihad. Han 

manade till aktion på ett våldsamt och hänsynslöst sätt och ansåg att man inte under några 

omständigheter skulle använda sig av dialog och diplomati. Azzam lade grunden för den 

Palestinska gruppen Hamas som även anammade Hizbollahs taktiker mot Israel. Azzam 

inflytande är intressant av flera skäl, men framförallt för att en av hans studenter var Usama 
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Bin Ladin. Bin Ladin kom att förändra historien och synen på islam i och med attackerna den 

11:e September 2001 (Aslan 2006:86). 

 

9. En jämförande analys  

Vi kommer i detta stycke att jämföra Al-qaidas grundläggande uttalande från 23 februari 1998 

som är en extrem tolkning av jihad  med en modernistisk text av Sayyid Ahmad Khan. Syftet 

är ett undersöka vilka likheter och skillnader som kan finnas mellan dessa. 

Al-qaidas grundläggande uttalande 

I Al-qaidas grundläggande uttalande 23 februari 1998 läggs 3 punkter fram som enligt Al-

qaida är en krigsförklaring av USA mot Gud och islam.  

1, USA ska i sju år ha ockuperat arabiska halvön och plundrat denna på dess rikedomar. De 

använder nu också halvön för en ”mellanlandning” 

2, Även om USA redan har spillt blod med korsfararna och sionisterna så fortsätter denna 

massaker på det muslimska folket. 

3, USA har religiösa och ekonomiska mål bakom kriget mot muslimerna men också att dra 

uppmärksamheten ifrån judarnas ockupation av Jerusalem och de mord som skett på 

muslimer. 

Vidare skriver Al-qaida i sitt uttalande att detta är en krigsförklaring mot Gud och alla 

muslimer. Enligt lärda genom islams historia så är detta ett skäl till att utföra jihad, när fiender 

attackerar muslimska länder.  

Al-qaida skriver i ett uttalande att de utfärdar fatwa till alla muslimer. En fatwa som 

berättigar dödandet av amerikaner och deras allierade, både civila som militära. Detta för att 

driva ut de amerikanska styrkorna ur de arabiska länderna. För att motivera detta handlande 

lägger de fram ett citat ur Koranen ”och bekämpa hedningarna allesammans, såsom de 

bekämpar er allesammans” (Halliday 2002:234-235). ”/…/  
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Sayyid Ahmad Khan om situationen i Indien 1871 

Khan beskriver i sin text vad jihad är och förklarar denna som ett defensivt krig av sin tro. 

Han beskriver sedan vilka villkor som måste fyllas för att man ska kunna utöva jihad. Khan 

lägger vikt på att de fiender man utför jihad  mot måste vara otrogna samt hindra utövandet av 

ens tro. Han påpekar att det handlar om hindrande av ens praktiska utövande av tron, inte bara 

en negativ inställning mot i det här fallet muslimerna. Om ingen hindrar en i sitt utövande av 

sin tro har man enligt Khan ingen rätt att utöva jihad. Men om motsatsen skulle uppkomma 

och man skulle bli hindrad i sitt utövande så kan man rättfärdiga jihad (Peters 2006:123) 

Peters (2006:123) skriver att Khans syn på jihad som något defensivt och speciellt då religiöst 

defensivt är fokuserat på de fem pelarna. Om utövandet av dessa hindras så är jihad 

rättfärdigat. Denna tanke gör att jihad inte rättfärdigas av politiskt förtryck eller andra länders 

ockuperingar så länge muslimerna kan utöva de fem pelarna. Peters (2006:124) nämner även 

att Khans val av tolkning beror på att britterna såg de indiskmuslimska som de pådrivande i 

revolten 1857. Khan ville med denna tolkning av jihad påvisa för britterna att islam var en 

respektabel religion och att denna inte utgjorde något hinder för den Brittiska makten. 

Sammanfattning 

Både Al-qaida och Khan nämner i sina uttalanden jihad som något defensivt. Skillnaden 

ligger i hur de tolkar när det defensiva behövs. Al-qaida ser USA‟s ockupation av arabiska 

halvön som ett hinder för muslimerna men också som ett hot mot Gud. Detta i sig rättfärdigar 

jihad som ett försvar mot USA (Halliday 2002:234-236). Khan påpekar att för att ett defensivt 

jihad ska kunna berättigas så måste muslimerna bli hindrade i sitt utövande av sin tro, hit hör 

inte ockupationer eller politiskt förtryck utan bara hindrandet av det religiösa utförandet. Så 

även om ett land är ockuperat så kan man likväl utöva sin tro vilket då inte kan rättfärdiga 

jihad (Peters 2006:123). 
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10. Diskussion & Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka konceptualiseringen av begreppet jihad samt 

bidragande faktorer till utvecklingen av begreppet. Uppenbart och inledningsvis är att 

begreppet jihad inte är statiskt utan i allra högsta grad dynamiskt och mångfacetterat. En rad 

olika faktorer såsom sociala, politiska och religiösa faktorer har spelat in i 

konceptualiseringen av begreppet. Konceptualiseringens kärna och främsta motivation, anser 

vi vara mobilisering.  

Vi har som utgångspunkt kategoriserat begreppet jihad i tre kategorier. Den klassiska, 

modernistiska samt den jihadistiska. Hos alla dessa olika tolkningar av jihad finner man 

gemensamma nämnare samt aspekter som skiljer dem åt. Gemensamt för dem alla är att jihad 

ses som något defensivt, något som betonas starkt i Koranen och haditerna som de alla utgår 

ifrån. Grunden för användandet av jihad har, som vi finner det, varit att mobilisera muslimer 

för olika ändamål. 

Trots det som dessa tre tolkningar har gemensamt så är det skillnaderna som är av intresse vad 

gäller konceptualiseringen av jihad. Inom den klassiska motiverar man jihad som en metod 

för att sprida islam, något man gått ifrån i den modernistiska tolkningen. Istället ses jihad som 

en sista åtgärd i det fall man blir hindrad att utöva sin tro. Den jihadistiska tolkningen skiljer 

sig i detta avseende från den klassiska då man utöver den klassiska motiveringen anser att alla 

intrång på muslimsk mark samt angrepp mot muslimer är en krigsförklaring mot Gud och 

muslimer, vilket enligt dem berättigar utropandet av jihad. 

Ur ett krigsetiskt perspektiv fick civila inte komma till skada i det klassiska utövandet av 

jihad, och betonas än mer i den modernistiska tolkningen. Ur jihadistisk synvinkel hamnar de 

krigsetiska aspekterna av jihad i periferin då man har en helt annan världsuppfattning än den 

klassiska och modernistiska. En uppfattning som består av vi, de trogna samt de otrogna 

andra. I detta fall utgör de otrogna andra alla som inte har den egna tolkningen av vad islam 

är. 

Utropandet av jihad är ytterligare något som skiljer dessa tolkningar åt. Även om man finner 

likheter mellan den klassiska och modernistiska tolkningen, där Profeten i den förstnämnda 

fick utropa jihad och en religiös lärd, mufti, i den modernistiska så skiljer sig dessa avsevärt 

ifrån den jihadistiska. Här har man mer eller mindre gjort en revolt och själva tagit till sig 
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rätten att utropa jihad då de anser att de religiöst lärda, som bör utropa jihad, inte gör detta när 

det krävs.  

För att återknyta detta till Hjärpes teori där han liknar religion vid en korg där endast det 

väsentliga för ändamålet får plockas upp ur korgen. Till exempel kan Koranen och haditherna 

ses som valda delar ur den gemensamma korgen. I den modernistiska tolkningen använder 

man delar ur koranen och haditherna för att berättiga sitt avståndstagande från våld. 

Jihadisterna använder istället de delar som berättigar deras våldshandlande vilket framgår i 

Al-Qaidas jihadistiska text som vi tidigare redogjorde för. 

Vidare hade vi som syfte att undersöka olika rörelser som vi anser varit bidragande till 

utvecklingen av begreppet jihad. Med utgångspunkt ur Lincolns teori om ett maximalistiskt 

och minimalstiskt samhälle finner vi islamismen vara en bidragande faktor till utvecklingen 

av jihad.  Då den uppstod ur missnöjet av att religionen fördrivits från den samhälleliga till 

den privata sfären i kolonialismens kölvatten. Lincoln (2003:59) påpekar att i ett 

maximalistiskt samhälle ses det minimalstiska samhället som en fiende. Detta är något som 

starkt överensstämmer på islamistiska rörelsers inställning till det sekulariserade samhället. 

Islamismen bygger på en grundtanke om ett samhälle grundat på islam. Detta är något som 

ständigt motarbetats av de egna regeringarna och även västvärlden. Som resultat har 

islamistiska rörelser använt olika former av jihad för att uppnå sitt mål. Det som kulminerade 

i att Al-Qaida planerade och utförde attentaten den 11:e September 2001 hade sina rötter i 

islamismens missnöje. 

Som vi inledningsvis nämnde, att jihad är ett dynamiskt begrepp så är det även ett mäktigt 

vapen för att mobilisera och engagera människor för ett specifikt mål. I en värld med politisk, 

social och religiös oro kan begreppet jihad användas som metod och motivering till att få allt 

från renare gator (Peters 1996:116-117) till att angripa civila mål i ett fjärran land.  

Som en avslutande förklaring till oenigheten kring jihad finner vi Kepels (2006:277) 

redogörelse om ämnet oerhört träffande. Nämligen att de muslimska länderna i dagens läge 

befinner sig i kaos, fitna. De religiöst lärde som traditionellt sätt bör utropa jihad och även 

tolka innebörden av den har mist sin auktoritet. Varvid nya rörelser tagit till sig den rätten 

vilket medfört nya aspekter av vad jihad som koncept kom att innebära.  
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(Al-Baqarah) [2:190] KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de 

första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare.  
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