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10. Muslimskt 
  församlingsliv i Sverige

At t r e s A r u n t i  l A n d e t  och besöka muslimska samfund ger insyn i en 
oftast oglamorös tillvaro. Det är att röra sig i städernas utkantsområden, i käl-
lare, i slitna föreningslokaler och gamla industribyggnader. Har man någon 
gång i livet spelat i band och hängt i replokaler vet man vilken sorts områden 
och utrymmen det rör sig om. Det är trångt, dålig luft och oftast god stäm-
ning. Den stora, ljusa moskén på Södermalm i Stockholm är Sveriges mest 
kända och minst representativa muslimska gudstjänstlokal.

Församlingarna drivs vanligen av eldsjälar, ideella krafter som brinner för 
såväl den sociala som den religiösa verksamheten. På sätt och vis kan man 
säga att de muslimska församlingarna härigenom står i en föreningslivstradi-
tion som inom andra områden är på utdöende.1 Arbetet kan bli extra krävan-
de, då majoriteten av medlemmarna har kommit till Sverige som migranter 
och ofta, i alla fall initialt, behöver vägledning inte bara i religiösa utan även 
i sociala och personliga frågor. Denna avslutande del av boken ska behandla 
muslimskt församlingsliv i Sverige, de religiösa ledarnas arbete samt viktiga 
högtider och riter. 

Hur många muslimska församlingar och samfund det finns i Sverige går 
inte att med bestämdhet säga. 144 församlingar var registrerade som med-
lemsförsamlingar i de riksorganisationer som får statligt stöd 2016,2 men 
dessa utgör en minoritet av samtliga aktiva samfund i landet. En sökning 
i Skatteverkets register resulterar i 736 registrerade ideella föreningar som 
på ett eller annat sätt innehåller ordet islam eller muslim i föreningsnam-
net.3 Det är heller inte ovanligt med mer informella grupper som samlas för 
olika former av gudstjänstaktivteter, eller att grupper av olika anledningar – 
sufiska, shiitiska, salafitiska exempelvis – kan vilja hålla sina träffar ”hemliga” 
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för att inte utsättas för kritik från andra muslimer eller granskning utifrån.4  
Sammantaget pekar detta på att antalet personer som är aktiva i muslimska 
organisationer i Sverige bör vara långt mycket högre än de 151 140 individer 
som finns registrerade som medlemmar i de statsbidragsberättigade riksor-
ganisationernas medlemsförsamlingar.

Inom ramarna för föreningarnas verksamhet tillhandahålls möjlighet för 
medlemmarna (och andra) att be, vanligen under alla dagens bönetillfällen. 
Veckans viktigaste bön är middagsbönen på fredagar – eller fredagsbönen 
som den brukar kallas – vilken anses vara en plikt för praktiserande mus-
limska män att be tillsammans i moskén. Kvinnor får vara med om de vill, 
men kan också vara utestängda från fredagsbönen i vissa muslimska kulturer 
(som exempelvis i Afghanistan). I samband med fredagsbönen håller ima-
men predikan, khutba, vilken på svenska kommit att kallas fredagspredikan. 
I fredagspredikan blandas vanligen andliga och sociala frågor, på ett sätt som 
kan påminna om söndagspredikan i kyrkorna.  

I vissa samfund träffas man också för annan religiös aktivitet, som i sufi-
gruppernas dhikr-sammankomster eller salafigruppernas föredragsverksam-
het. Liksom redan inom Turk-Islam Föreningen firar man gemensamt årets 
religiösa högtider i församlingens regi, och träffas då både för gemensamma 
böner och måltider. Många föreningar anordnar också koranskola eller an-
nan undervisningsverksamhet. 

Entrén till Angereds moské samt inifrån dess bönehall. Foto: Simon SorgEnFrEi
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En mycket aktiv förening är Islamakademin i Malmö, som grundats och 
leds av imamen Salahuddin Barakat. Han berättar att unga muslimer i Malmö 
efterfrågade möjligheter att få djupare kunskaper om islam och att han grun-
dade akademin 2013 för att försöka möta det behovet. Han hade då själv stu-
derat islam, först med lärda muslimer i Sverige och sedan på den teologiska 
institutionen Tarim i Jemen mellan 2008 och 2012. 

Som en inspiration till Islamakademin tog han det amerikansk-muslimska 
utbildningsinitiativet Zaytuna som förebild. Zaytuna grundades av sufiorien-
terade muslimer i Kalifornien 1996 och är sedan 2008 en akademisk institu-
tion som erbjuder teologisk-humanistisk utbildning upp till kandidatnivå. 
På Zaytunas hemsida kan vi läsa hur de strävar efter att utbilda moraliskt en-
gagerade ledare, grundade i muslimsk lärdomstradition och förtrogna med 
samtidens kulturella trender och kritiska tänkande.5 Islamakademin i Malmö 
har också expanderat sedan starten 2013 och idag hyr de egna lokaler i stads-
delen Fosie, med utrymme för bön och undervisning som engagerar omkring 
300 personer. Den absoluta majoriteten är under fyrtio år, har vuxit upp i 
Sverige och har svenska som sitt första språk, berättar Salahuddin Barakat. 
Akademin erbjuder också flera onlinekurser som lockar folk över hela landet. 
Syftet, menar han, är att stärka traditionell islamisk kunskap och identitet i 
Sverige. Det har medfört att han ofta har hamnat i konflikt med salafistiskt 
orienterade eller inspirerade muslimer. Det är tydligt att Barakat vill erbjuda 
unga muslimer ett alternativ till salafismen, och att han menar att traditio-
nell islam, grundad i lagskolorna och sunnitiska teologiska traditioner liksom 
sufisk lärdom, kan vara minst lika attraktivt för unga muslimer idag, bara den 
presenteras på rätt sätt av någon som har rätt utbildning.6 

Blandningen av religiöst samfundsliv, utbildningsinitiativ, samhällsorien-
tering och ungdomsgård som Islamakademin kan sägas utgöra är på sätt och 
vis typisk för svenska muslimska samfund, ja för religiösa samfund generellt, 
även om Islamakademin har en större och tydligare ambition än många an-
dra. De religiösa aktiviteterna är långt ifrån de enda som bedrivs inom ra-
marna för de muslimska samfundens verksamhet och ofta används de loka-
ler de förfogar över till en mängd olika aktiviteter. Där bedriver man läxhjälp 
eller språkcirklar, där samlas man för födelsedagsfester eller andra högtider. 
Till föreningen Salams lokal i Kiruna, exempelvis, kommer man ibland för 
att se på fotboll tillsammans, eller för att ha systuga. Där tar de emot skolklas-
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ser som besöker moskén som en del i sin religionskunskapsundervisning. 
Föreningen arrangerar också fotbolls- och handbollsträning för dem som är 
intresserade, och ibland hajker i bergen eller skogen runt staden. Då blir för-
samlingslokalen mötesplats för informationsträffar. Lokalen används också 
för läxläsning och för att träna svenska med nyanlända. Under flyktingkri-
sen 2015 arbetade föreningen med att hjälpa nyanlända och flyktingar som 
befann sig vid riksgränsen och i lokalen samlades då mat, kläder och andra 
resurser som skulle fördelas till de behövande.7 

I Angereds moské, som är inrymd i en gammal lagerlokal i ett industri- 
och företagsområde i Göteborgs nordvästra utkanter, finns planer att möblera 
en del av moskérummet med cafébord för göra moskén till en samlingsplats 
för dem som bor i närheten, inte bara under bönestunderna.8 I trångbodda 
förortsområden, menar många av dem jag talat med, att det blir extra viktigt 
att kunna erbjuda ungdomar någonstans att ta vägen, att erbjuda alternativ 

Föreläsning hos islamakademin. Foto: iSlAmAkAdEmin Abdulnasir och idris i moskén i kiruna. 
Foto: Simon SorgEnFrEi
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till torgen och bakgårdarna där de kan lockas av såväl kriminella gäng som av 
droger och andra faror. ”Det var i den muslimska föreningens lokal vi kom-
pisar hängde när vi växte upp,” säger Yusuf Cesmeli från Stockholmsförorten 
Norsborg.9 Det fanns inga andra platser att vara på. Idag tycks konkurrensen 
ännu större och föreningar och församlingar måste hitta på mer än bara er-
bjuda bön eller utrymme att hänga i.

Moosa Assal i Tensta är en av de i en yngre generation muslimer som en-
gagerat sig socialt i förorten. Han har en bakgrund som rappare och poet 
men kom i senare tonåren allt mer att engagera sig i islam. Mellan 2006 och 
2015 studerade han på det islamiska universitetet i Medina. I en granskning i 
Dagens Nyheter beskrevs detta som en saudisk ”missionärsskola med uttalat 
mål att sprida den stränga wahhabitiska varianten av islam över världen.”10 

Moosa själv beskriver det som en utbildning som ger en bredare kunskap om 
islamisk teologisk och juridisk historia och betonar att åren på universitetet 
gav honom både mognad, tolerans och förståelse som gjort honom till en 
bättre människa och i förlängningen till en bättre medborgare.11 Sedan han 
kom tillbaka till Sverige har Moosa Assal engagerat sig inte minst för att locka 
ungdomar bort från kriminalitet och drogmissbruk och istället engagera sig 
i religionen, berättar han. Han arbetar på en fritidsgård i Tensta, är verksam 
som imam och som populär online-predikant.12 Moosa Assal har en karis-
matisk framtoning och en bakgrund som sannolikt gör att många unga mus-
limer, uppvuxna i invandrartäta förorter, kan spegla sig i eller identifiera sig 
med honom. Hans videoklipp med titlar som Viktigt råd till dig som stödjer 
Isis!, Stoppa mobbingen i skolorna, eller Lägg ned gängkrigen lockar tusentals 
besökare. Mest uppmärksammad har han blivit för sitt arbete mot att unga 
ansluter sig till IS och liknande grupper, men själv tycker han inte att det är 
det viktigaste arbete han gör. ”Jihadisterna är få”, säger han, ”det finns större 
problem här. Med droger, kriminalitet, dålig självkänsla. Vi säger att Sverige 
har haft fred i hundratals år, men här är inte fred. Du vet, folk skjuter med 
kalasjnikov här.”13 Det går inte att ta miste på Moosa Assals engagemang för 
lokalsamhället, för det Tensta där han bor och för liknande områden runt om 
i Sverige. Hur många som faktiskt lockas bort från exempelvis drogmissbruk 
eller gängkriminalitet till den islam Moosa företräder är svårt att veta. Många 
konkurrerar om ungdomarna i de här områdena, bara inte den svenska ar-
betsmarknaden.14
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Det finns också en lång rad muslimska ungdomsorganisationer, flera 
av dem knutna till Sveriges unga muslimer (SUM) som engagerar religiöst 
orienterade muslimska ungdomar med allt från föredragsverksamhet till 
sportarrangemang.  En allt viktigare plats för religiös aktivitet och diskussion 
är också internet och sociala medier. Många organisationer, föreningar och 
församlingar driver mer eller mindre ambitiösa webbsidor där de inte bara 
informerar om sin verksamhet, utan också för fram just sin tolkning av islam. 
Ett exempel är sidan fiqh.nu som drivs av Salahuddin Barakat. Fiqh är nam-
net för muslimsk rättslära och på webbsidan diskuterar Barakat aktuella frå-
gor utifrån muslimsk jurisprudens. En annan sida är islam.nu, som är knuten 
till al-Abbas centret utanför Stockholm, vilket kan sägas stå i en puritansala-
fitisk tradition. På Facebook finns också en svåröverskådlig mängd commu-
nities och intressegrupper, för olika muslimska inriktningar och frågor. Där 
sker sannolikt de flesta och mest livaktiga diskussionerna som rör islam idag.  

samverkan och dialog
d e  f l e s tA m u s l i m s k A s A m f u n d  i Sverige visar sig också ha en rela-
tivt omfattande samverkan med det omgivande samhället, inte minst lokalt. 
Många tar emot studiebesök från eller deltar i informationsträffar med skolor 
och kommuner, är representerade i lokala samrådsorgan och i kommittéer i 
de bostadsområden där de har sina lokaler, samarbetar med hyresgästfören-
ingar, kvinnojourer, nykterhets- och bildningsrörelser och inte minst med 
andra religiösa samfund. 

Att delta i religionsdialogprojekt med andra religiösa samfund är en van-
lig verksamhet runt om i landet. Det var fallet redan på Islamföreningens tid 
då Ali Zakerov, Didar Samaletdin och Björn Ismail Ericsson ofta var engage-
rade i olika dialogprojekt. Didar minns hur hon på 1970-talet fick tala i Stor-
kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Det var regelbundna möten, berättar hon, 
med biskopen Ingmar Ström och rabbinen Morton Narrowe.15 Ett liknande 
dialogprojekt, Amanah, grundades 2017 i Malmö av rabbinen Moshe-David 
Ha-Cohen och imamen Salahuddin Barakat.16 Den imam i Sverige som kan-
ske mer än någon annan förknippas med religionsdialog är Awad Olwan, en-
gagerad i Guds hus i Fisksätra. I sin bok Röd moské med vita knutar skriver 
Olwan att religionsdialog är en nödvändighet: 



229I s l a m  I  s v e r I g e  –  d e  f ö r s ta  1 3 0 0  å r e n

Del 4  Samtidshistoria

Samarbetar din moské/församling med 
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2018 gjorde Uppsala universitet en enkätundersökning bland muslimska församlingar i Sverige där man 
bland annat ställde frågor om hur muslimska församlingar ser på sina kontakter med övriga organisa-
tioner i civilsamhället. Enkäten skickades till 173 församlingar och besvarades av representanter för 106 
muslimska församlingar, vilket innebar en svarsfrekvens om knappt 64 procent.

Imamen Awad Olwan har under flera år 
samverkat med Svenska kyrkan och kyrko-
herde Carl dahlbäck i projektet guds Hus. 
Foto: AliCE BrAUn

Samverkan och kontakter – några aktuella siffror

Källa: Gardell 2018.
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Att ha en religion i ett samhälle är inte oproblematiskt, att ha två religioner är 
skäl nog för att inleda religionsdialog. Men i ett samhälle där det finns tre reli-
gioner eller fler finns också starka skäl att ta fram en strategi för att hålla de reli-
giösa motsättningarna under kontroll.17 

Awad Olwan menar att de abrahamitiska religionerna med sina exklusivi-
tetsanspråk kan medföra problem, då vissa av dess anhängare menar att de 
ensamma äger sanningen. Han ser lokala uttryck för globala motsättningar 
med religiösa förtecken som ett orosmoln. Här kan religionsdialog vara en 
väg framåt menar han. ”Religionsdialogen betyder att våra religioner inte är 
huggna i sten och att vi vill påverka och låta oss påverkas.”18 

Många flyktingar kom direkt från centralstationen till Stockholmmoskén under hösten 2015 och som mest 
huserade 400 flyktingar där under nätterna. Jalal Darir (till vänster), ordförande i mosken minns: ”Det var någon 
av de första dagarna som det stod tre ungdomar från Syrien utanför moskén. ”Varför står ni där?” frågade jag. 
”Men vi kan inte gå in vi är kristna”, svarade de. ”Men ni är väl flyktingar? Ni behöver ju hjälp! Glöm om du är kris-
ten eller muslim, kom in!” Foton: godA grAnnAr
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flyktingmottagning
De svenska muslimska samfunden har allt sedan Turk-Islam Föreningen i 
Sverige för Religion och Kultur byggts upp av personer med migrantbak-
grund, och sedan dess också spelat roll i mottagandet av nya migranter. Den 
riksomfattande etableringen av muslimska samfund, skriver sociologen Klas 
Borell, är en av de viktigaste förändringarna av den svenska, ideella sektorn 
under de senare decennierna. Samfunden och föreningarna har ofta kon-
takter och upparbetad samverkan med lokalpolitiker, inte minst kring mig-
rations- och integrationsfrågor. Muslimska församlingars arbete och loka-
la samverkansprojekt kring flyktingmottagande och integrationsarbete har 
viktiga välfärdspolitiska aspekter, slår Borell fast.19 Det finns många exempel 
som pekar i den riktningen. Församlingsmedlemmar i Kiruna arbetade näs-
tan dygnet runt för att hjälpa flyktingar som kom över gränsen från Finland 
2015,20 den ovan nämnda moskén i Angered samlar ett stort antal nyanlända 
syriska flyktingar,21 och Haider Ibrahim från shiaförsamlingen i Järfälla utan-
för Stockholm berättar hur kommuntjänstemän från hela landet ringer och 
ber om vägledning för nyanlända flyktingar som söker en shiitisk församling. 
”Då kan vi lämna kontaktuppgifter till de församlingar som ligger närmast ef-
tersom Imam Ali Islamic Center också är säte för Islamiska Shiasamfunden i 
Sverige (ISS).”22 Moskéns personal får agera ”kulturella tolkar” både för nyan-
lända som ska orienteras in i samhället, som för de olika samhällsaktörer som 
möter nyanlända i arbetet. Inte minst som dessa ofta är ensamkommande 
unga killar. "De skolor, familjehem och gode män som tar hand om pojkarna 
behöver hjälp att förstå dem,” säger Haider Ibrahim.23 

Att muslimska (och andra religiösa) samfund får ta stort ansvar bland an-
nat i arbetet med flyktingmottagande kan ha flera olika förklaringsgrunder. 
Dels beror det på att statliga aktörer och institutioner av olika anledningar 
är oförmögna att ensamma klara mottagandet. En annan förklaring är att 
många migranter söker sig till religiösa institutioner när de kommer hit. Som 
diskuterats ovan tenderar religion att bli viktigare för många i samband med 
flykt och migration, och böner och riter kan ha en tröstande och lugnande 
effekt i den kaotiska migrationsprocessen. Men anledningen till att migran-
ter söker sig till religiösa samfund behöver inte vara ett uttryck för att de 
är speciellt troende eller praktiserande. I moskélokalerna räknar de med att 
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möta personer som talar deras eget språk, som förstår deras kultur och bak-
grund, kanske träffa landsmän, få fira högtider tillsammans med andra och 
lära känna nya vänner och redan etablerade landsmän som kan hjälpa dem 
med alla de tusen frågor som flytten till ett okänt land för med sig. Kanske kan 
vi jämföra detta med vad Svenska kyrkan i utlandet kan betyda för migrerade 
svenskar. Lika väl som för bön och gudstjänst kan man gå dit för att prata 
svenska, äta kaviarsmörgås, lyssna på luciasånger. På webbplatsen Svenska 
kyrkan i utlandet beskrivs verksamheten:

Svenska kyrkan i utlandet… finns till för dig när du är turist, student, au-pair el-
ler bor utomlands kortare eller längre tid…Ibland behöver vi också utomlands 
en plats där vi känner oss hemma och kan tala svenska. Svenska kyrkan i utlan-
det är mötesplatser där man kan lära känna nya vänner och uppleva gemenskap 
och trygghet men också, inte minst viktigt, dela sorg och få stöd i svåra stunder.24

Liksom utlandskyrkorna blir moskéer i Sverige alltså mycket mer än bönehus 
eller platser för strikt religiös verksamhet. De blir sociala mötesplatser, kul-
turhus, mångaktivitetslokaler, ungdomsgårdar. Det för oss in på nästa fråga. 
Vad är en moské? 
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11. Moskén i Sverige

D e n  p l at s  s o m  k a n s k e  m e r  ä n  något annat förknippas med islam och 
muslimer är moskén. Som vi sett i föregående kapitel är moskéerna, i alla de 
former de tar sig, en sorts mångfunktionslokaler för svenska muslimska för-
eningar och församlingar. I detta kapitel ska vi se närmare på moskén och den 
roll den kan ha för svenska muslimer. 

vad är egentligen en moské?
B lu n Da r  v i  o c h  tä n k e r  på o r D e t m o s k é  ser nog de flesta – liksom 
Tage Erlander i mötet med Ali Zakerov beskrivet ovan – framför sig en bygg-
nad med kupoler och minareter dit muslimer går för att be. Arkitekten Mi-
mar Sinans (1489–1588) imponerande osmanska moskéer, som många be-
sökt i Turkiet, är kanske den bild de flesta frammanar. Så ser få moskéer ut i 
Sverige. De flesta är istället inrymda i lägenheter, källare eller föreningsloka-
ler. Den närmsta moskén från min arbetsplats på Södertörns högskola är in-
rymd i ett gårdshus mellan några av Flemingsbergs färgglada flerfamiljshus. 

Ordet moské kommer från arabiskans masjid, vilket betyder en plats för 
sajada – att ”falla ner (i bön).” En sådan lokal kan se ut lite hur som helst, men 
bör åtminstone på något sätt märka ut qibla, böneriktningen mot Mecka. Of-
ta görs detta genom en mer eller mindre utsmyckad eller utsirad nisch i väg-
gen, kallad mihrab. Vid denna brukar imamen stå och mot denna vänder sig 
de församlade under bönen. En annan utmärkande, men mindre högtidlig, 
inredningsdetalj är att det vid ingången brukar finnas rymliga hyllor där be-
sökare förväntas ställa av sig sina skor. Man går inte in med skor i en moské. 
I anslutning till bönerummet finns möjligheter att tvätta sig, eftersom musli-
mer före bönen förväntas genomgå en rituell tvagning, wudu.
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Shiitiska och sunnitiska moskéer skiljer sig inte nödvändigtvis åt, men det 
finnas ofta vissa utmärkande detaljer. I shiitiska moskéer finns ofta lådor med 
små brickor (turba/mohr) vid ingången. Mot dessa lägger man pannan under 
bönen, eftersom man enligt shiitisk tradition ska be mot någon form av orga-
niskt material. Brickorna är ibland gjorda av sammanpressad lera från Kerbala 
där några av de shiitiska imamerna ligger begravda. Brickan kan vara helt slät, 
men är ofta graverad med mönster, guds namn samt vanligen namnen på de 
som ingick i det ”Profetiska hushållet” – alltså Muhammed, hans dotter Fa-
tima och hennes man Ali samt deras söner Hassan och Husayn.1 

Sunnitiska och shiitiska moskéer i Sverige kan också skilja sig åt genom att 
sunnitiska moskéer inte innehåller några bildframställningar (i bönerummet 
i alla fall). De utsmyckningar som eventuellt finns är i form av kalligrafiska 
framställningar av olika koranpassager eller andra fromma fraser. I shiitiska 
moskeer är det också ovanligt med bilder men undantagsvis kan där finnas 
bilder, och då på Profetens hushåll, någon av de framträdande imamerna, eller 
kanske på någon mer samtida rättslärd som Ayatollah Khomeini (1902–1989) 
eller Ayatollah Sistani (f. 1930). I de shiitiska moskéerna i Trollhättan och Mär-
sta, vilka grundats och drivs av khodjashiiter med rötter i Uganda finns även 

Moskén i Flemingsberg. Foto: Filip HolM
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utsirade modeller av Muhammeds och imamernas gravmoskéer och andra 
föremål med religiös betydelse som har stark folklig förankring. Dessa före-
mål är tänkta att hjälpa de bedjande att minnas imamerna och deras öden, 
inte minst under högtidlighållandet av deras martyrdagar. Men de har också 
ett estetiskt och kulturellt värde som församlingsmedlemmar kan uppskatta.

Vissa moskéer har fint vävda bönemattor på golven men vanligast är hel-
täckningsmattor, ibland med någon sorts mönster som pekar ut qibla. Mus-
limska bönemattor känner man igen på att de vanligen inte är större än att 
man kan bära dem med sig, och dels på deras mönster. Det mest centrala av 
mönstren är en nisch, som en dörröppning, på mattan. I nischen är ibland ett 
träd och andra trädgårdsmotiv avbildade. Det är också vanligt att man avbil-
dat ett par lampor vid nischen i mattan.2 

Moskéer som används för fredagsbönen har också en predikstol, eller pre-
diktrappa (minbar), från vilken imamen håller sin fredagspredikan. Det be-

Rituell tvagning (wudu) enligt sunnitisk tradition. GRaFik: SHutteRStock
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rättas i traditionsmaterialet att Muhammed stod på en trappa med tre steg i 
den moské han var med och byggde i Medina. Vissa moskéer i Sverige har 
därför just trappor med tre steg, men ofta kan dessa vara långa och höga så 
att imamen blir väl synlig för de församlade.

Några moskéer har minaret, men i Sverige har dessa en mer estetisk än en 
praktisk funktion. Traditionellt har minareten använts för att kalla till bön 
fem gånger om dagen och har i detta alltså samma funktion som kyrktornen 
med sina klockor. I Sverige är böneutrop omdiskuterat och i skrivande stund 
är det endast moskén i Fittja utanför Stockholm som får kalla till bön en gång 

turba/mohr. Foto: Wikipedia

Islams bildförbud? I moskéernas bönerum finns generellt inte bilder på väggarna, dessa deko-
reras i stället med kalligrafiska och geometriska mönster. Dock finns ofta andra former av bilder 
även i moskéer, på bokomslag, väggkalendrar eller i form av fotografier. Och inte minst i datorer 
och mobiltelefoner. Det är huvudsakligen i själva kulten muslimer, och främst då sunnimuslimer, 
har vad som kan kallas bildförbud vilket går tillbaka på tolkningar av islamiska källtexter. Inom 
shiitisk islam är det dock inte ovanligt att exempelvis bilder på imamerna används av vissa grup-
peringar även vid minneshögtider.

Trots rättslärdas misstänksamhet gentemot avbildning har även sunnimuslimer utvecklat en 
unik figurativ bildkonst. Mest uppskattat är kanske miniatyrmåleriet som utvecklades i osma-
nernas rike (ca 1299–1924) och den indiska mughal-dynastin (1526–1707). Miniatyrmåleriet var 
huvudsakligen en hovkonst och målningarna har illustrerat den klassiska litteraturen. Här finner 
vi avbildningar inte bara av djur och människor, kungar och sagogestalter, utan även av profeter 
– Muhammed inräknad. Profeterna har vanligen avbildats med ansiktet vitt, omgivet av en gloria 
eller en eldsflamma. Ibland med en slöja för ansiktet. Som vi ser i illustrationen av wudu  ovan kan 
man i samtida bildframställning av människor välja att avbilda dem utan ögon på ett sätt som ska 
göra de avbildade gestalterna mindre animerade.

Modeller av imamernas gravmoskéer finns i Zainabiya Islamic 
Center i Märsta. Foto: HaSnain Govani
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i veckan, under max tre minuter så länge utropet håller sig under 60 deci-
bel3 samt i Karlskrona och Växjö där moskéer har tillåtelse att kalla till bön. 
Även om dessa böneutrop knappt hörs kan de spela en viktig roll för musli-
mer i Sverige. ”Jag känner mig full med glädje över att vi ska kunna ha böne- 
utrop utomhus. Jag har nästan samma känsla som när man var i hemlandet”, 
sa Islamiska kulturföreningen i Karlskronas vice ordförande Mulo Djopa till 
Blekinge Läns Tidning strax före det allra första böneutropet.4 Andra är mer 
kritiska. Den moderata debattören Ann Heberlein har exempelvis menat 
att böneutrop ska förstås som en ”islamistisk yttring”5 som strider mot reli-
gionsfriheten.6 Men så har inte lagen kommit att tolkas och hittills har alltså 
tre moskéer i Sverige fått rätt att kalla till bön från minaret i samband med 
fredagsbönen.

Vid fem bestämda tillfällen ber den troende en kort bön som består av bestämda ord och rörel-
ser. Koranens första sura (al-fatiha) och en kombination av cykliskt återkommande stående och 
bugande rörelser (rak‘a) används. Shiamuslimsk tradition tillåter att de fem bönerna utförs vid 
tre tillfällen och ber då middagsbönen tillsammans med eftermiddagsbönen samt kvällsbönen 
tillsammans med nattbönen.

Salat: tidebönerna inom islam

Källa, Otterbeck 2015

Översikt av de olika stegen i tidebönen. Små variationer kan förekommer mellan de olika lagtraditionerna. 
Källa: WikiCommons
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sveriges mest kända moské
s o m  v i  s e t t ova n  fa n n s  e n  k ä l l a r m o s k é  i Kärrtorp redan i slutet 
på 1950-talet, och landets första arkitektritade moské byggdes av ahmadiyya-
samfundet i Göteborg 1975–1976. Men Sveriges mest kända moské är sanno-
likt den stora moskén på Södermalm i Stockholm, som invigdes år 2000. Re-
dan Ali Zakerov och Turk-Islam Föreningen i Sverige för Religion och Kultur 
arbetade för att få en moské i centrala Stockholm. En av dem som till slut såg 
till att det blev av är Mustafa Kharraki. 

Kharraki kom till Stockholm i slutet av 1970-talet och började arbeta som 
elektroingenjör på Philips i Jakobsberg. Han förrättade bönen på jobbet när 
det fanns tillfälle: ”jag gick och gömde mig i nåt hörn, för jag visste inte hur 
andra skulle reagera”. Men snart upptäckte han att ingen reagerade negativt 
på att han bad eller för att han var muslim. På fredagarna åkte han till Islam-
församlingens moské i Alviks kommunhus. ”Imamen var turk och predikade 
på turkiska,” berättar han, ”det var en stor upplevelse för mig, första fredags-
bönen i Sverige.” Men snart började Mustafa söka efter andra muslimer med 
arabisk bakgrund och kom i kontakt med Islamiska Förbundet i Stockholm 
1980, då han gick och bad i en då nyöppnad moskélokal på Timmermansga-
tan 44, på Södermalm i Stockholm.

Moskéledningen frågade snart om han ville hjälpa till och redan två år se-
nare blev Mustafa Kharraki engagerad som sekreterare i Islamiska Förbundet 
i Stockholm. Han minns det som en rolig tid: ”Vi var väldigt unga, vi hade 
entusiasm och ville göra saker och ting. Det var det här med ’jag är muslim’ 
och jag måste göra någonting för att få behålla min identitet.” Även om han 
hade lätt för att få kamrater på arbetsplatsen, var det viktigt för honom att ha 
ett muslimskt, och arabiskt, socialt umgänge. Det fick han genom förenings-
livet. 1988 blev Kharraki ordförande i FIFS, och med ordförandeposten tog 
han också över ambitionen att bygga en moské i Stockholm. Senare var han 
också med att starta Sveriges Muslimska Råd (SMR). 

Förhandlingarna med kommunen om moskébygget pågick under flera år, 
och många olika platser diskuterades – i bland annat Skärholmen, Tensta, 
Odenplan och Jarlaplan – innan Katarina elstation vid Björns trädgård kom 
på förslag 1992. Byggnaden hade då stått tom i fem år. Kommunen ville bli av 
med den, menar Kharraki.7 ”De annonserade ut den i juli. Vi sa direkt att vi 
köper den, vi hade samlat två miljoner i handpenning. Först efter semestern 
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såg folk att vi hade köpt den och började protestera. Det fanns andra som 
var intresserade.”8 Men även andra protester skulle snart dyka upp och innan 
moskén stod färdig åtta år senare hade en rad överklaganden och protestak-
tioner mobiliserats för att försöka stoppa bygget.9 

Elcentralen vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm var ritad av 
samma arkitekt som låg bakom den moskéinspirerade mässhallen på Konst- 
och industrimässan på Djurgården 1897 – Ferdinand Boberg. Han hade ock-
så ritat vad som idag är Thielska galleriet, Prins Eugens Waldemarsudde, Ro-
senbad och Postkontoret på Vasagatan, bredvid en rad industriella och kom-
mersiella byggnader som vattentornet vid Mosebacke och Nordiska Kom-
paniet (NK).10 Flera av byggnaderna var tydligt inspirerade av orientaliska 
byggnadsstilar. Så även Katarinastationen på Södermalm som byggdes 1902–
1905 i rött tegel, med valvbågar och kakelmönster med inspiration från en 
resa i Marocko, Mustafa Kharrakis hemland.11 Av en stadsplanemässig slump 
är byggnaden dessutom orienterad med ena långväggen mot Mecka, vilket 
gjorde den relativt enkel att konvertera till en moské.12 

Men även om stadsplaneraren och Boberg omedvetet hade gjort visst för-
arbete, blev det inte någon billig affär. Själva elcentralen såldes för 8 000 000, 
men totalsumman för ombyggnationen landade på 45 000 000. Bygget beta-
lades med donationer från två saudiska affärsmän samt, huvudsakligen, från 
Said Foundation i Arabemiraten. Enligt Kharraki betalade de direkt till JM 
bygg som hade hand om ombyggnationen. Said Foundation kom ursprung-
ligen med vissa krav. De ville exempelvis utse moskéns imam men de drog 
senare tillbaka det kravet, fortsätter Kharraki.13 

Moskén stod färdig sommaren 2000 och invigningen blev högtidlig för 
Mustafa Kharraki. Han såg det som slutet på ett långt arbete, kanske som sin 
livsgärning. I en intervju med Dagens Nyheter sa han att han upplevde det 
som att de svenska attityderna till islam och muslimer blivit mer positiva. 
”Att vi har fått en moské i Stockholm betyder också att islam som religion har 
blivit accepterad i dagens samhälle. Vi vill anpassa oss men även bevara vår 
islamiska identitet”.14 

Moskén på Södermalm består av ett långsträckt bönerum för män, med 
bönenisch (mihrab) och predikstol (minbar) längs ena långväggen. På väs-
tra sidan finns även en balkong för kvinnor. Utöver bönerummen inrymmer 
byggnaden en bokhandel, kontor och möteslokaler. 

Källa. Wikicommons
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Ändamålsenligt byggda moskéer i Sverige 2018

Stockholms moské på Södermalm. Foto: HolGeR ellGaaRd Fittja moské i södra Stockholm. Foto: HolGeR ellGaaRd

Bosniska islamiska församlingens moské i Örebro planeras att 
invigas 2018. Foto: MuSliMeR.Se

Trollhättans moské. Foto: tubaiSt

Islamic center på Jägersro i Malmö. 
FOTO: NeWS ØreSuND/JOHaN WeSSMaN
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Mahmoodmosken på Jägersro i Malmö. 
Foto: neMiR cHaudHRy Nasirmoskén på Högsbohöjd i Göteborg. Foto: udo ScHRöteR

uppsala moské. FOTO: GuNNar CreuTZ

Göteborgs moské på Hisingen. Foto: MGR umm al-Muminin Khadijahmoskén i Malmö. Foto: WakF.Se
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Könsroller i moskén
D e t ä r  va n l i g t at t m o s k é -  och bönelokaler på något sätt är avdela-
de så att män och kvinnor kan separeras i rummen. I större ändamålsenliga 
moskéer – som i Islamic Centers moské på Jägersro i Malmö eller i moskén 
vid Ramberget i Göteborg – är kvinnorna ofta hänvisade till en balkong över 
männen, medan medan de i mindre lokaler ofta skiljs åt med ett draperi. Un-
der de senaste tjugo åren har vi ibland kunnat se kvinnor leda bönen i köns-
blandade församlingar och i exempelvis Köpenhamn finns sedan 2016 en 
imam bara för kvinnor.15 Någon församling där kvinnliga imamer kan leda 
bönen för män har vi (ännu) inte i Sverige. I vissa moskéer kan dock män och 
kvinnor be i samma rum utan avdelning, men då ber kvinnorna vanligen 
bakom männen. I Angereds moské utanför Göteborg vill man i högre grad 
göra moskérummet till en yta där alla kan röra sig som de vill, men har inga 
planer på att blanda män och kvinnor bredvid varandra under bönen, säger 
den kvinnliga imamen Iman Baroudi.16

Enligt de flesta muslimska traditioner är det en plikt endast för män att 
besöka moskén i samband med fredagsbönen, och män är också i majori-
tet bland besökarna i de moskéer jag besökt genom åren. I sådana samman-
hang framställs inte könssegregationen som ett problem inom samfunden. 
Det är kanske inte förvånande. Men det finns exempel på direkta motsätt-
ningar kring genusfrågor i svenska moskélokaler. Det kanske mest uppmärk-
sammade fallet var en konflikt i Uppsala moské 2014 om vilka som hade rätt 
till vilka utrymmen. Juristen Cherin Awad höll då populära föredrag som 
lockade många kvinnor till moskén på söndagar, så många att de till slut var 
tvungna att använda ett av moskéns större rum. Det stötte på motstånd bland 
vissa män i moskéns styrelse och konflikten spreds först till sociala medier 
och sedan till etablerade nyhetsmedia. I en debattartikel skrev Awad:

Situationen för kvinnor i Uppsala Moské är katastrofal. En kvinnoförnedrande 
och kvinnohatisk kultur råder bland gubbarna i styrelsen. Styrelsen i moskén 
domineras av kulturellt betingade individer som har åsikten att ’våra kvinnor’ 
ska hållas hemma. Inte en enda kvinna har någonsin suttit i styrelsen i Uppsala 
moské… Vår kamp är inte mot islam, den är inte mot muslimer, inte mot mos-
kéer, inte mot alla moskéstyrelser i Sverige, inte mot muslimska män. Vår kamp 
är mot styrelsen i Uppsala moské. Basta.17
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Medlemmar i moskéns styrelse tillbakavisade anklagelserna18 men lokal-
ansvarig i moskén sa samtidigt: ”Det handlar inte om att de stör. Det handlar 
om principer. Principen i islam är att kvinnor ska vara i sitt område och män-
nen i sitt.”19 Mot detta reagerade bland andra imamen Salahuddin Barakat på 
Islamakademin i Malmö som i en debattartikel svarade: ”Kvinnor har enligt 
klassisk sunnitisk rättslära full juridisk behörighet att inte bara medverka och 
föreläsa i moskén utan även att grunda och styra moskéer, samhällsinstitu-
tioner och företag.”20

Debatten om kvinnors utrymme och möjligheter i Uppsala moské är ta-
lande på flera sätt. Dels för att den visar hur det bland muslimer i Sverige på-
går ständiga förhandlingar om inte minst genusfrågor, men också för att den 
med tydlighet visar hur det finns en mängd olika sätt att förstå och praktisera 
islam och hur diametralt olika ståndpunkter kan legitimeras med samma re-
toriska grepp, med hänvisning till islams principer eller läror. Redan när Di-
dar Samaletdin valdes till ledare för Islamförsamlingen på 1970-talet möttes 
hon av protester. 

I Sverige har få kvinnor titulerat sig som imamer. Tidigt ute var Suad Mo-
hamed, som kom till Sverige från Etiopien 1985. Men inte heller hon ledde 

I rapporten Bortglömda kvinnor beskrivs effekten av islamofobi på muslimska kvinnor i Sverige. Bakom rap-
porten, som utkom 2016, står organisationen european network against racism. Foto: SHutteRStock
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könsblandade församlingar i bön. ”Jag vill inte leda män och kvinnor gemen-
samt i bönen. Enligt islam är kvinnor och män skilda åt i bönestunden. Men 
kvinnor ska kunna ha kvinnliga ledare att identifiera sig med. Det kvinnliga 
perspektivet behövs också”, förklarade hon i en intervju 2007. Hon berättade 
då också att hon ofta mötte protester från andra muslimer: ”har man inget 
skägg så ifrågasätts man”.21 Idag är alltså Iman Baroudi i Angereds moské 
en av få kvinnor som titulerar sig imam. Hon vill dock inte se en utveckling 
som den i Danmark och på andra platser, där man öppnat så kallade kvinno- 
moskéer. – ”Jag skulle se det som ett misslyckande.” Hon tror det skulle upp-
skattas av majoritetssamhället och av en del muslimer födda i Sverige, men att 
det samtidigt kan ha en motsatt verkan för kvinnor i mer traditionellt orien-
terade moskéer. ”Jag vill att utvecklingen ska ske på båda sidor. Att både män 
och kvinnor kan ha aktiva ledarroller och respektera varandra. Varje moské i 
Sverige borde ha en manlig och en kvinnlig imam.”22

Andra olikheter till trots finns också likheter mellan argumenten mot 
kvinnliga präster i Svenska kyrkan vilka pågick i närmare ett halvt århundra-
de innan de första kvinnorna prästvigdes 1960. De som argumenterade mot 
kvinnliga präster menade att detta var principiellt fel och hänvisade gärna till 
Paulus ord i 1 Korintierbrevet 14:34, om att kvinnorna skulle tiga i försam-
lingen, medan de som var för kunde hävda samme Paulus ord i 1 Galaterbre-
vet 3:28 som en kristen grundprincip: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav 
eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”23 Till slut fick alltså 
kvinnor bli präster i Svenska kyrkan. Svenska muslimer har inte en central 
organisation av samma dignitet som Svenska kyrkan varit för en majoritet 
kristna i Sverige och det finns alltså ingen enskild muslimsk auktoritet som 
kan besluta om kvinnors rätt att agera imamer. Fler muslimska röster hörs, 
som vi sett både från män och kvinnor, som ställer krav på kvinnors rätt att 
inneha ledande positioner i församlingar och styrelser. Men få tycks se beho-
vet av kvinnliga imamer som leder bönen både för män och kvinnor, och om 
det någonsin kommer att bli lika vanligt som kvinnopräster i Svenska kyrkan 
ligger det i så fall långt fram i tiden.
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12. Koranen på svenska

Ko r a n e n  s p e l a r  på e t t e l l e r  a n n at s ät t  en roll i de flesta mus-
limers liv, även för dem som inte är regelbundet praktiserande. Den första 
suran - eller kapitlet - läses i de dagliga bönerna, andra verser kan användas 
vid livscykelriter eller vid andra speciella tillfällen. Men ofta är det då den ara-
biska originaltexten som används, vare sig man kan arabiska eller inte. Men 
det finns också flera översättningar av Koranen till svenska. Som vi såg i kapi-
tel 4 påbörjade Björn Ismail Ericsson en översättning av Koranen, som aldrig 
blev av. Men det finns andra som tagit sig an den svåra uppgiften att översätta 
den text muslimer uppfattar som Guds uppenbarelse genom ängeln Gabriel 
till profeten Muhammed. 

Den första fullständiga översättningen av Koranen till svenska gjordes av 
Fredrik Crusenstolpe (1801–1882). Crusenstolpe var ursprungligen militär, 
med hårda nypor. Som befälhavare vid högvakten misshandlade han 23 år 
gammal en fånge med sådan brutalitet att han själv hamnade i arresten. När 
han kom ut tog han avsked, gav sig av till Grekland och gick in som frivillig i 
kriget mot osmanerna. Senare skulle han komma att göra karriär som diplo-
mat stationerad bland annat i Algeriet och Marocko. Där kom han i kontakt 
med islam och Koranen, och gjorde alltså en översättning som gavs ut på 
Norstedts förlag 1843.1

Crusenstolpe var således inte arabist. Inte ens akademiker. Det var däre-
mot Henrik Gerhard Lindgren (1801-1879) som i hårda ordalag recenserade 
arbetet i 1844. Lindgren - präst, bibelöversättare och professor i orientaliska 
språk vid Uppsala universitet - inledde sin bedömning med att beklaga att 
utrymmet förbjöd honom att påpeka alla de brister han funnit. För att göra 
det skulle krävas en bok av dubbel så stort omfång som översättningen i frå-
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ga. Om han nu alls ville erkänna Crusenstolpes arbete som en översättning:

Släpande sig i Italienaren Maracci’s och Engelsmannen Sale’s nötta spår, har han 
åtnöjt sig med att i torr, ofta meningslös, svensk prosa återgifva alla de ord, som 
förekomma i den glödande, själfulla profetens vulkaniska utgjutelser.2

Som framgår av recensionen hade Crusenstolpe i hög grad förlitat sig på ti-
digare tolkningar till latin, franska och engelska. Kanske kan man hålla med 
Lindgren om att Crusenstolpes översättning inte alltid håller någon högre lit-
terär kvalitet, även om det finns undantag. Så här lyder sura 96 – som enligt 
muslimsk tradition ska vara Muhammeds första uppenbarelse – i Crusenstol-
pes översättning: 

Uti Guds namn, den Mildes, den Barmhertiges.
Läs i din Herras namn som skapat;
Han har skapat menniskan af stelnad blod:
Läs vid din Herra den Allrahögste,
Som har lärt bruket af pennan,
Som lärt menniskan hvad hon inte viste:
Bort från oss! I sanning framfar menniskan gudlöst.
Emedan hon ser sig äga rikedom.
Sannerligen är återgången af alla till din Herra.
Huru då? Den som förhindrar,
En Guds tjenare då han beder;
Huru? Om denne följer den rätta vägledningen,
Eller anbefaller gudsfruktan:
Huru? Om han gör denne till lögnare, och frånvänder sig,
Vet han icke att Gud ser?
Bort från oss! Sannerligen om han ej upphör, skola vi så visst draga honom vid 
luggen,
Den lögnaktiga, syndiga luggen.
Och må han kalla sitt samfund, 
Vi skola kalla plågoandarne:
Bort! Du må ej honom hörsamma, utan tillbed, och närma dig din Herra.
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Att den allra första uppenbarelsen Muhammed ska ha fått, av ängeln Jibril 
(Gabriel) på berget Hira utanför Mecka år 610, dyker upp först som nummer 
96 av Koranens 114 suror (kapitel) beror på att texten inte är kronologiskt 
ordnad. Koranen inleds med den korta suran al-Fatiha (öppningen), som ci-
teras nedan, men är sedan ordnad så att surorna ungefär kommer i längdord-
ning, med de längsta surorna först och de kortaste sist.  

Crusenstolpes översättning mötte alltså en del kritik, främst från språk-
vetenskapligt håll, och redan 1874 kom en filologiskt sett bättre översättning 
till svenska av Carl Johannes Tornberg (1807–1877), professor i österländska 
språk vid Lunds universitet. Tornberg var även verksam i Tyskland, England 
och Frankrike och hans översättning prisades såväl av Svenska Vetenskaps-
akademien som av den franske orientalisten Gustave Dugat (1824–1894) som 
i sin Historie des Orientalistes de L’europé karaktäriserade Tornberg som ”en 
af vårt lands berömdaste lärde, som under en lång och verksam lefnad tro-
get hållit vetenskapens brännspegel upp mot ’ljuset från Österland’ och med 
stadig hand bragt dess strålar att lysa öfver olika områden af Orientens och 
Occidentens historia.”3 

Frans G. Bengtsson, författaren till Röde Orm, menade att Tornbergs na-
turliga språk var arabiska och latin, vilket gjorde hans svenska ”närmast ku-
bistisk” men vilket också ”förlänar läsningen dess säregna, en smula skrov-
liga charm.”4 Såhär lyder Tornbergs tolkning av Koranens inledande sura, 
al-Fatiha:

I Guds, den förbarmandes, barmhertiges namn!
Pris vare Gud, verldarnes Herre,
den Förbarmande, den Barmhertige,
domedagens Herre!
Dig dyrka vi, Dig anropa vi om hjelp.
Led oss på den rätta vägen,
på deras väg, emot hvilka Du nådig varit, 
på hvilka din vrede icke hvilar,
och som ej vilse gå. Amen!

Efter Tornberg skulle det dröja drygt 40 år innan en ny tolkning av Kora-
nen från arabiska till svenska såg dagens ljus. Denna gång i orientalisten och 
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semitisten Karl Vilhelm Zetterstéens (1866–1953) översättning. Zetterstéen 
innehade professurer i semitiska och orientaliska språk, vid skilda tillfällen, 
både i Uppsala och Lund. Utmärkande för Zetterstéens översättningsarbete 
var hans försök att förstå texten i den kontext där den hade uppenbarats, han 
ville vara tiden och platsen för uppenbarelsen så trogen som möjligt. Samti-
digt tycks han inte ha varit värst sympatiskt inställd vare sig till Muhammed 
som person, eller till islam som religion och i inledningen till sin översättning 
beskrivs dessa på ett sätt som, skriver islamologen Jan Hjärpe, kan te sig an-
stötligt för dagens muslimer.5 

Utgivningen annonserades i Svenska Dagbladet den 16 december 1917 och 
1 maj året därpå hyllades översättningen i en recension. Koranen, heter det 
där, ”är icke en bok för det enfaldiga andaktssökandet, utan en samling ut-
omordentliga exempel på den semitiska andens kärlek för invecklade, ofta 
rent av spetsfundiga uttryckssätt, jämte massor av litterära hänsyftningar till 
bibeln, den rabbinska litteraturen, den kristna teologien och de fornarabiska 
sagorna och myterna”.6 Som framgår av recensionen är Koranen även av stort 
litterärt intresse, och innehåller en rad olika textgenrer – från sakligt redovi-
sande prosa till bildrik poesi. 

Zetterstéens översättning upplevs av många idag som föråldrad och svår-
läst, men dess arkaiska språkdräkt kan också vara effektfull. Zetterstéen lyck-
as bättre än de flesta fånga något av poesins bildspråk och rytm i sin översätt-

Karl Vilhelm Zetterstéen. 
Foto: Kungl. VitterhetsaKademien Zetterstéens koranöversättning. Foto: sst
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ning, om än inte originalets meter och rim. Här ett exempel ur sura 91: 1-10:

Vid solen och dess sken, 
Vid månen, när den följer henne,
Vid dagen, när den röjer henne,
Vid natten, när den skyler henne,
Vid himmelen och det, som byggt den,
Vid jorden och det, som fullkomnat henne
Och ingivit henne både hennes syndfullhet och hennes gudaktighet
Lycklig den, som håller henne ren;
Olycklig den, som begraver henne uti synd! 

1988 kom ytterligare en översättning, gjord av ahmadiyyamuslimen Qanita 
Sadiqa som vi mötte i kapitel 4.7 Sadiqas översättning är dock inte översatt 
direkt från arabiskan, utan bygger på en engelsk översättning från 1917 gjord 
av ahmadiyyamissionären Muhammad Ali (1874–1951).  Såhär beskrivs re-
lationen mellan Tora och judendom, Evangelierna och kristendom, Koranen 
och islam i Qanita Sadiqas tolkning av sura 5: 45–49:

Vi sände förvisso ned Toran i vilken vägledning och ljus fanns. Med den dömde 
Profeterna, som var lydiga (mot Oss), för judarna (liksom det) goda folket och 
(de Laglärde) gjorde, ty det krävdes av dem att de bevarade Allahs Bok, och (ty) 
de var väktare över den. Frukta därför icke människor, utan frukta Mig, och 
schackra icke bort mina Tecken till ett futtigt pris. Och den som icke dömer med 
det som Allah har sänt ned, det är dessa som är de icke troende. 

Och i den föreskrev Vi (för) dem: Liv för liv, och öga för öga, näsa för näsa, öra 
för öra och tand för tand och för (andra) skador en likvärdig vedergällning. Och 
för den som avstår från rätten därtill skall det vara ett försoningsoffer för hans 
(egna) synder, och vem helst som icke dömer med det som Allah har sänt ned, 
det är dessa som är de felande. 

Och Vi lät Jesus, Marias son, följa i deras fotspår, utförande det som före ho-
nom blivit (uppenbarat) i Toran, och vi gav honom Evangeliet, vilket (innehöll) 
vägledning och ljus, utförande det som före honom blivit (uppenbarat) i Toran, 
och en vägledning och en förmaning för de Gudfruktiga. 

Och låt Evangeliets Folk döma enligt det som Allah har uppenbarat däri, och 
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de som icke dömer med det som Allah har sänt ned, det är dessa som är över-
trädarna. 

Och till dig har Vi uppenbarat Boken som innehåller sanningen (och) full-
bordar det som (uppenbarades) före den i Boken och som en väktare över den. 
Döm därför emellan dem med det som Allah har uppenbarat och följ icke deras 
onda uppsåt, (vändande dig bort) från den sanning som har kommit till dig. 
För var och en av er föreskrev VI en klar (andlig) Lag och en väg. Och om Allah 
hade (tvingat igenom Sin) vilja, hade Han gjort er (alla) till ett folk, men (Han 
önskar) pröva er genom det Han har givit er. Tävla då med varandra i (att göra) 
goda gärningar. Till Allah skall ni alla återvända, då kommer Han att upplysa er 
om det, vilket ni är oense om… 

Som framgår av dessa verser står islam i en abrahamitisk tradition, i betydel-
sen att berättelserna i Koranen i hög grad ansluter till samma narrativ som de 
judiska och kristna bibeltexterna. Korantexten tycks alltså ha tillkommit i en 
miljö där dessa texter var så väl kända att de inte behövde återberättas i sin 
helhet, utan ofta anspelas de på i Korantexten på ett sätt som förutsätter att 
läsaren, eller lyssnaren på den tid texten uppstod, kände till dessa berättelser.  

Muslimer ser Abraham som en gemensam förgrundsgestalt för de tre re-
ligionerna och menar att judar och kristna fått del av Guds sanna uppenba-
relse, men att de genom århundradena glömt eller förvanskat delar av denna 
uppenbarelse. Det får förklara varför gemensamma berättelser – om Abra-
ham, Moses eller Jesus – kan skilja sig åt mellan de olika textsamlingarna. 
Muslimer menar då generellt att Koranen är den sista och slutgiltiga uppen-
barelsen från Gud, som samtidigt är den mest ursprungliga varför den kor-
rigerar missuppfattningar judar och kristna kan ha om Guds uppenbarelse. 

Den senaste översättning till svenska, från arabiska, gjordes av konvertiten 
Mohammed Knut Bernström (1919–2009) år 1998. Bernström var liksom 
Crusenstople diplomat och hade varit stationerad i bland annat Marocko, där 
han kom att intressera sig för islam. 1986 konverterade han och ganska snart 
därefter – eller kanske redan innan? – påbörjade han sitt översättningsarbete. 
Eller tolkningsarbete. Om Zetterstéens ambition var att återge texten så som 
den kan ha förståtts på Arabiska halvön på 600-talet, var Bernströms ambi-
tion istället att försöka återge Korantexten på ett sätt som kunde tilltala svens-
ka muslimer på 1990-talet, menar Jan Hjärpe.8 Därför kallade Bernström sitt 
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arbete för en tolkning av Koranens budskap, snarare än en översättning av 
dess text. Den är i grund och botten oöversättbar menade han. Koranen, i be-
tydelsen Guds uppenbarade ord, går inte att översätta.

Mohammed Knut Bernströms översättning har givits erkännande av 
den viktiga sunnimuslimska institutionen al-Azhar i Kairo, och är sanno-
likt den översättning till svenska muslimer helst använder. Men trots att 
Bernström använder sig av en modern svenska och med sitt arbete syf-
tade till att finna ett språk och en tolkning som kunde passa vår egen tid 
kan även hans tolkning upplevas som svårläst. Främst på grund av att han 
fört in förklaringar och tolkningar i texten, inom hakparenteser.9 ”Där Zet-
terstéen i sin strävan att översätta så ordagrant som möjligt har tre ord har 
Bernström sju eller flera och därjämte fotnoter där han vill precisera inne-
börden,” skriver Hjärpe.10 Så här lyder exempelvis domedagsskildringen 
i sura 81: 1–14, samt bönen om Guds beskydd i Koranens allra sista sura:  

NÄR SOLEN lindas in [i mörker],
och stjärnorna mister sitt sken,
och bergen sätts i rörelse,
och de dräktiga kamelstona lämnas utan tillsyn,

muhammed Knut Bernströms översättning av Koranen har fått titeln Koranens budskap och utkom 1998. 
Foto porträtt: lars epstein/scanpix
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och de vilda djuren tyr sig till varandra,
och haven fattar eld,
och själarna förs samman [de goda med de goda, de onda med de onda],
och den nyfödda, som begravdes levande, tillfrågas
för vilket brott hon miste livet,
och [räkenskapens] böcker öppnas,
och himlens [förhänge] dras ifrån,
och helvetets [ugnar] fyras under,
och paradiset görs synligt -
[då] skall varje själ få veta vad den har fört med sig [till Domen].
(Sura 81: 1–14)

SÄG: ”Jag söker skydd hos människornas Herre,
människornas Konung,
människornas Gud,
mot det onda som den förrädiske frestaren
viskar i människornas hjärtan,
[viskar] genom [onda] osynliga väsen och [deras likar bland] människorna.”
(Sura 114)

Att ett litet språk som svenskan har fyra koranöversättningar från arabiska, 
och en från engelska, får sägas vara anmärkningsvärt. Men kanske borde vi 
ha en till? Kanske är det dags för en Korankommission, lik den som tog fram 
Bibel 2000, bestående av teologer, språkvetare och poeter som kan samarbeta 
kring en ny svensk koranöversättning? 
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13. Muslimska högtider

M o s k é n  ä r  va n l i g e n  i n t e  en plats för konflikt av den art som beskrevs 
i ett föregående kapitel, utan syftar till att rymma andakt och gemenskap. Inte 
minst i samband med de stora högtiderna, då fler personer än vanligt besöker 
moskéerna, ungefär som fler besöker kyrkorna under jul och påsk än annars. 
Nedan ska redogöras för några av de största muslimska högtiderna.

Ramadan och id al-fitr
r a M a da n  ä r  n a M n e t på d e n  n i o n d e  månaden i den muslimska ka-
lendern och har blivit närmast synonym för ”fasta”, vilket heter sawm på ara-
biska. Under månaden ramadan ska muslimer, idealiskt sett, fasta mellan so-
lens uppgång och nedgång. Man kan argumentera för att månaden ramadan 
är den viktigaste för praktiserande muslimer,1 vare sig man fastar eller inte, 
detta på grund av att det enligt Korantexten var under en natt denna månad 
som Gud för första gången uppenbarade sitt budskap för Muhammed, genom 
ängeln Gabriel. Denna kallas laylat al-qadr, allmaktens natt, och anses under 
varje ramadan vara speciellt laddad. I Koranen läser vi:

Se, Vi har uppenbarat denna [heliga skrift] under Allmaktens Natt. Och vad 
kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder? Allmaktens Natt är mera värd 
än tusen månader. Då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Her-
res tillstånd [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess 
dagen gryr! 97:1–5
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Eftersom den islamiska tideräkningen är baserad på månåret, vilket är cir-
ka elva dagar kortare än solåret, flyttar sig fastemånaden ramadan med cirka 
11 dagar varje år i förhållande till den gregorianska kalender som annars reg-
lerar det svenska året. Det innebär att fastemånaden infaller ungefär 11 dagar 
tidigare varje år med ett förlopp på ungefär 33 år, och alltså att fastan infaller 
under olika årstider och solförhållanden för muslimer i Sverige. Hur svenska 
muslimer kan förhålla sig till det ska behandlas nedan. 

När solen gått ner under fastemånaden bryter de praktiserande fastan med 
en måltid som på arabiska kallas iftar – ofta genom att äta en dadel och dricka 
ett glas mjölk eller vatten, vilket Profeten Muhammed själv ska ha gjort enligt 
vissa traditioner. Sedan äter man gärna tillsammans med grannar och vän-
ner. Tidigt i islams historia fastslogs en rad regler och ramar för hur fastan 
under månaden ramadan ska iakttas, och många av dessa finns formulerade 
redan i Koranen (exempelvis i sura 2:183–189). Praktiserande muslimer ska 
inte bara avhålla sig från mat och dryck under de timmar solen är uppe, utan 
även från sexuellt umgänge liksom från ”dåligt språk” eller beteende. ”Du vet, 
det är inte alltid så lätt att fasta med tungan och avstå ont tal när man har rik-
tigt lågt blodsocker och är i en jobbig situation”, säger Mariam i Umeå. ”Hela 
Ramadan är till för att föra oss djupare in i tron”, fortsätter hon. ”Min tro för-
nyas, det är en tid för att öka mina kunskaper och viktigast av allt, det är en 
chans att få börja om med alla relationer, till Gud och mina medmänniskor.”2 

En del försöker vara extra fromma under ramadan, exempelvis genom att 
läsa Koranen varje dag så hela texten blir läst under månadens gång. Vissa 
övernattar också i moskén under de sista tio dygnen, då det ska ha varit un-
der ett av dessa som Gud uppenbarade Koranen för Muhammed. Många läser 
också extra böner (tarawih) under nätterna. Fastan avslutas med högtiden id 
al-fitr eller bayram som firas under tre dagar.3 Många passar då på att besöka 
släkt och vänner för att äta mat och fira tillsammans. Mariam i Umeå städar 
lägenheten, byter gardiner och lägga nya dukar på borden.4 Under högtiden 
är det vanligt att barnen får godis och presenter och många församlingar hyr 
en lokal där de ordnar aktiviteter för barnen, och bjuder in såväl församlings-
medlemmar som andra till en fest med mycket mat och sötsaker. ”Vi vill ha 
ett öppet Ramadan-firande”, säger Mariam, ”vi vill bjuda in så många som 
möjligt. Konvertiter, ensamflyktingar eller andra som bor ensamma bjuds 
in.”5 I Göteborg har muslimer ofta firat högtiden tillsammans i Världskultur-
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museets lokaler, och under flera år då jag besökte dessa firanden i början av 
2010-talet hyrde man en mekanisk tjur och lät barnen rida rodeo. 

Då ramadan flyttar sig över året blir fastetiderna olika långa år för år. För 
den muslimska församlingen i Kiruna innebär detta stora utmaningar, även 
teologiskt. När Abdulnasir kom till Kiruna för 18 år sedan var solen bara up-
pe en stund på förmiddagen, varför han endast behövde fasta mellan frukost 
och lunch…ingen större utmaning. Men ett tiotal år senare såg situationen 
annorlunda ut. När den muslimska föreningen Salam grundades i Kiruna 
2014 inföll ramadan mellan 28 juni och 28 juli och under delar av fasteperio-
den sken solen dygnet runt. Bland föreningens medlemmar förhöll man sig 
olika till fastereglerna. Medan några ansåg att man ändå skulle hålla fastan 
under dygnets ljusa timmar, menade andra att man skulle följa tiden i Luleå, 
Stockholm, Istanbul eller Mecka. Eller kanske Moghadishu, Baku eller var 
man nu hade sina rötter. Det visade sig också att Abdulnasir, Idris och Rauf, 
som grundat föreningen, hade olika uppfattningar sinsemellan. Det var kan-
ske inget problem i sig, berättar de, men det förtog den gemenskap de menar 
att fastan, och inte minst fastebrytningen syftar till. 

Turk-Islam Föreningen bjuder på te under bayram/id al-fitr på 1950-talet. 
Foto: türker SoukkanS provatarkiv
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För att få klarhet vände de sig till slut till Europeiska fatwarådet, som skick-
ade en delegation till Kiruna sommaren 2014. Ledamöter kom från olika eu-
ropeiska länder och Idris och Abdulnassir bokade in dem på Bishop Arms 
hotell i centrala Kiruna. Strax före midnatt satte de sig i några bilar och åkte 
upp till toppen av berget Kurravaara, som har en populär utsiktplats. De be-
rättar skrattande hur fatwarådets ledamöter tog selfies i midnattssolens sken 
och delade bilderna på sociala medier. Efter flera långa sammanträden kom 
till slut en fatwa, som skilde sig från alla de olika praktiker medlemmarna ha-
de använt sig av. Snarare än att följa den lokala tiden, eller tiderna från någon 
annan stad, kom rådet fram till att de skulle fasta i enlighet med de tider i Ki-
runa då det närmast inpå midnattssolen går att skilja ljus från mörker. Detta 
infaller någon gång i mars. 

Al Jazeera gjorde ett reportage,6 och snart ringde all världens media till Id-
ris och Abdulnassir. De har blivit historiska och Kiruna har, på ett sätt, blivit 
ett unikt exempel i islams 1400 år långa historia.

Så sedan 2014 fastar nu de flesta i föreningen Salam efter de förhållanden 
som råder i Kiruna under mars månad, oavsett när på året fastan infaller. 
Men det känns konstigt, berättar de, kanske fel, att bryta fastan när solen ski-

Eid-firande i Kristianstad 2017. Foto: andreaS HaSSlert
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ner. Den instruktion som finns är ju att man ska bryta fastan när solen gått 
ner, men om det inte går och de nu har verkligen ansträngt sig för att ta reda 
på hur de lärde tolkar islams regler kring detta, så känns det i alla fall bättre. 

Hur kom då fatwarådet fram till sitt beslut? De fann en hadith7 där Mu-
hammed och hans följeslagare diskuterar den yttersta tiden. Muhammed be-
rättar då att Dajjal – en sorts muslimsk anti-krist – ska komma till jorden un-
der fyrtio dagar, men att en av dessa dagar ska vara som ett år, en som en må-
nad och en som en vecka, medan resterande dagar ska ha samma tidsspann 
som vanligt. En av följeslagarna frågade då, om en dags böner – fem stycken 
– gäller även för den dagen som är lång som ett år. Muhammed svarade att 
de då ska ”uppskatta tiden (och hålla bönerna)” som vanligt. Fatwarådet såg 
en analogi (qiyas) mellan de exceptionella förhållanden som beskrivs i denna 
hadith, och de förhållanden de mötte i Kiruna och menade därför att man 
även i den senare situationen bör göra en rimlig uppskattning, och förhålla 
sig till denna.

Denna diskussion exemplifierar samtidigt inte bara tidens, utan även rum-
mets betydelse för hur religiösa föreställningar och praktiker förändras. Dis-
kussionen om hur fastan ska iakttas under den ljusa svenska sommaren an-

2014 var imam Hussein Halawa på besök i norra Sverige. Halawa var generalsekreterare i det 
Europeiska Fatwarådet och här för att diskutera hur är det att leva som muslim i Sverige, med 
särskilt fokus på frågor som handlar om fastemånaden ramadan. På bilden syns Halawa till-
sammans med Umeås kyrkoherde Kenneth Nordgren. Foto: Fredrik BruSi
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tyder att specifika platsförhållanden bidrar till religiös förändring som kan få 
djupgående teologiska konsekvenser.8

mawlid an-nabi  
M aw l i d  a n - n a b i ,  f i r a n d e t av  profeten Muhammeds födelsedag, är en 
mer omstridd högtid än ramadan. Ett mer institutionellt firande av mawlid 
tycks ha vuxit fram någon gång mellan 1300-talet och 1500-talet och har se-
dan kommit att bli en populär högtid med bred folklig förankring. I många 
länder med muslimsk majoritetsbefolkning är mawlid nationell högtidsdag, 
men sedan sena 1800-talet och in i modern tid har firandet kommit att ifrå-
gasättas inom fundamentalistiska och vissa reformistiska strömningar och i 
allt högre grad kommit att förknippas med sufiska traditioner.9

Även i Sverige är högtiden omstridd. Medan några framhåller firandet av 
profetens födelsedag som extra viktig, menar andra att högtiden är en oisla-
misk innovation (bida). I Tensta eller Biskopsgården kan qadirisufier med 
rötter i Somalia samlas i tusental i samband med mawlid och Fatwabyrån i 
Malmö organiserar ett stort firande då de hyr en lokal i staden för detta än-
damål. Amer från Fatwabyrån berättar: ”Vi försöker nå ut så mycket vi kan 
till allmänheten, delar ut broschyrer på stan, berättar om Muhammed, bjuder 
in till mawlidfest i Amiralen i Malmö”. Han uppskattar att det kommer cirka 
1500 personer varje gång, med bakgrund i olika länder, både muslimer och 
icke-muslimer, för att fira högtiden med tal, mat och dryck.10 

Bland fundamentalistiska eller reformistiska grupperingar är man ofta kri-
tisk till firandet – ja till firande av födelsedagar generellt –  och menar att det 
är en oislamisk innovation och de som firar berättar att andra muslimer, som 
de kallar islamister eller salafister, kritiserar deras firande. Här kan vi se ett 
svenskt uttryck för en global tendens att använda mawlid som skiljelinje mel-
lan mer traditionellt eller sufiskt inriktad islam, och mer reformistisk eller 
fundamentalistisk islam.11 Kanske kan vi delvis förstå även de svenska grup-
pernas fokus på mawlid som ett uttryck för en pågående konkurrens och kon-
flikt om tolkningsföreträde och rätt att representera islam. 
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Hajj, umra och id al-adha
H a j j ,  va l l fä r d e n  t i l l M e c k a o c H  M e d i n a ,  är en av världens största 
religiösa ceremonier och 2017 lockade vallfärden två miljoner pilgrimer.12 
Men hajj är inte den enda vallfärden till Mecka. Det finns också en snarlik ce-
remoni som heter umra och som ofta kallas den ”lilla vallfärden.” Umra utförs 
på ungefär samma sätt som hajj, men med några riter färre och dessutom kan 
den genomföras när som helst under året, medan hajj ska ske under en be-
stämd period varje år, under den tolfte månaden dhu ul-hijjah. Det finns flera 
anledningar till att hajj blivit så stor och viktig för så många muslimer. Man 
kan exempelvis förklara ritens stora betydelse utifrån exempelvis teologiska, 
mytologiska, emotionella eller sociala aspekter. 

Teologiskt räknas vallfärden som en av islams fem så kallade pelare och det 
anses obligatoriskt för en rättrogen muslim att en gång i livet genomföra vall-
färden, om bl.a. de ekonomiska förutsättningarna finns. 

Mytologiskt tillskrivs Mecka och kaba stor betydelse. Många av de myter 
som knyts till hajj och dess riter rör Abraham, Hagar och deras gemensamma 
son Ismael. Enligt muslimsk tradition förde Abraham tjänstekvinnan Hagar 
och deras son Ismael till den plats där Mecka idag är beläget, efter det att han 
fått sonen Isak med sin hustru Sara. En tid efter att han lämnat dem där tog 
deras mat och vatten slut. Hagar sprang då mellan kullarna Safa och Marwa 
för att söka efter vatten till Ismael, som höll på att törsta ihjäl. Då lät Gud en 
vattenkälla, zamzam, springa upp ur den torra ökenjorden. Detta mirakel 
räddade deras liv. 

Långt senare återförenades Abraham och Ismael vid platsen och byggde 
då, i enlighet med Guds befallning, templet kaba till vilket muslimer vallfär-
dar. Senare befallde Gud Abraham att offra sin son, vilket ansågs vara det ul-
timata offret och samtidigt beviset på fullständig underkastelse under Guds 
vilja. Här finns en viktig skillnad mot hur berättelsen gestaltas i Bibeln, där 
det är sonen Isak som Abraham har med hustrun Sara som ska offras. I mus-
limska traditioner är det istället vanligt att den äldre sonen Ismael är den som 
ska offras, och det går att förstå texten som att han själv är införstådd med 
offret. Satan ska ha försökt locka Abraham att inte fullfölja offret, men Abra-
ham motstod Satans frestelser och drev bort honom genom att kasta sten ef-
ter honom. Tillsammans med Ismael förberedde han sedan offret, vilket Gud 
dock förhindrade i sista stund och istället för sin son offrade han ett djur. Som 
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vi ska se relaterar flera av de riter som utförs under hajj till denna berättelse.
Det finns också en rad historiska och mytologiska berättelser om Muham-

med kopplade till Mecka, Medina och kaba och om hans egna vallfärder dit. 
Att ”gå i Muhammeds fotspår” har en stark emotionell dragningskraft på 
många muslimer. Ahmadiyyaimamen Kashif Virk hade svårt att finna ord 
för känslorna som väcks av tanken på att få besöka de platser där Muham-
med levt och verkat, istället citerade han en dikt av Mirza Ghulam Ahmad:

Mitt liv och hjärta är hängivet Muhammeds skönhet; 
Min aska är spridd i Muhammeds följeslagares gränder.
Jag har beskådat med hjärtats öga, och hört med lyhörda öron; 
(att) på varje ställe utropas Muhammads storhet.
Denna strömmande källa som jag ger till Guds skapelse; 
är endast en droppe från havet av Muhammads förträfflighet.
Denna min eld är från elden av Muhammads sol; 
och detta mitt vatten är taget från vattnet av Muhammads källa.13

Emotionellt får dessa teologiska och inte minst de mytologiska berättelserna 
om platsen betydelse för viljan att resa dit. Kashif Virks rörelse ovan är ett ex-
empel på detta. Liknande dragningskraft har en mängd mytologiskt och his-
toriskt laddade platser, som staden Jerusalem med dess omgivningar, floden 
Ganges i Indien eller inspelningsstudion Muscle Shoals i Sheffield, Alabama.

Socialt spelar vallfärden också stor roll. Dels genom den uttalade teologis-
ka plikten att resa om man har möjlighet, men också genom att det upplevs 
som roligt eller på andra sätt givande att resa med vänner och andra musli-
mer till Mecka. 

Vallfärden inleds med att alla som har intentionen att genomföra ritualen 
genomgår ett rituellt reningsbad (ghusl) och klipper naglarna. Därefter klär 
man sig i enkla vita klädnader. Detta är förberedelser för ett heligt, andligt 
tillstånd (ihram) som ska utmärka vallfärden, och som också har en fören-
ande effekt. Att bli en hajji eller hajja, en man eller kvinna som genomfört hajj 
kan dessutom ge social status i religiösa kretsar. Att vara på plats, tillsammans 
med miljontals andra som alla bär likadana kläder och beter sig likadant får 
också stor social (och emotionell) effekt. Vilken av dessa drivkrafter som är 
starkast varierar, oftast rör det sig om ett samspel och vilken som ligger i för-
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grunden är även beroende av var i vallfärdsprocessen man befinner sig.
Liksom de andra så kallade fem pelarna nämns hajj redan i Koranen, i sura 

3: 96–97 – där Mecka kallas Bakkah – kan vi exempelvis läsa:

Det första tempel som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen 
i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen. Den förmedlar klara 
budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod; den som stiger in 
där är i trygghet. Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för 
var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar san-
ningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något 
i] Sin skapelse.

Här framställs alltså vallfärden som en plikt, för den som har möjlighet att 
genomföra den. Exakt vad man ska göra under hajj framställs istället i pro-
fetbiografierna, liksom i hadithlitteraturen med dess kommentarer. Kort fö-

Varje år vallfärdar miljontals muslimer till i moskén Masjid-ul-Haram i Mekka där Kaba utgör själva centrum. 
Foto: Wikipedia/GuSJuned
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re sin död genomförde Muhammed hajj tillsammans med följeslagarna från 
Medina. I en modern profetbiografi läser vi:

När Kaʿbah kom inom synhåll lyfte han vördnadsfullt händerna, släppte kame-
lens tygel och tog därefter upp den med vänster hand och med högra handen 
utsträckt till bön sade han: ”Gud! Låt storheten hos detta hus växa i människor-
nas ögon och låt det få ta emot allt större ärebetygelser och prov på deras frikos-
tighet, vördnad och fromhet.” Han trädde in i moskén, gjorde de sju varven runt 
Kaʿbah och bad därefter vid Abrahams plats. Sedan han därefter gått till Safa 
gick han sju gånger mellan Safa och Marwah och de som var med honom gjorde 
sitt bästa för att i minnet inpränta den exakta ordalydelsen av de lovprisningar 
och böner han yttrade vid varje uppehåll.14

Som vi ser knyter Muhammeds handlingar an till berättelserna om Hagar, 
Ismael och Abraham. De rituella beskrivningar av vallfärden bygger sedan 
på muslimers kollektiva minnen av och berättelser om hur Muhammed själv 
ska ha genomfört hajj. Under pilgrimsfärden anknyter riterna till dessa my-
tologiska berättelser, pilgrimerna går sju varv runt kaba (tawaf) på samma 
sätt som Muhammed ska ha gjort, de löper mellan kullarna Safa och Marwa 
(sa’i), som Hagar när hon sökte vatten åt Ismael, och de kastar sten på tre pe-
lare som symboliserar Satan som försökte locka Abraham att inte fullgöra 
sin plikt mot Gud. I umrah ingår tawaf och sa’i, men inte de övriga riterna 
utanför Mecka.

Hajj-perioden avslutas med högtiden Id al-adha eller bayram qurban, of-
ferfesten, som infaller på den tionde dagen i månaden dhu ul-hijjah. Den-
na högtid firas i åminnelse av Abrahams beredvillighet att offra Ismael, och 
Guds påbud att Ismael skulle skonas (se Koranen 37:99–109). Till åminnelse 
av detta låter pilgrimer i Mecka offra ett djur på plats, av vilket delar av köt-
tet skänks till behövande, medan andra delar tillreds för firande och fest. En 
uppskattad tradition är att djuret ska styckas i tre delar, varav en ges till behö-
vande, en tredjedel till grannarna och den sista delen tillagas för fest.15 Lik-
som efter ramadan firar muslimer runt om på jorden offerfesten, med mat, 
gåvor och fest.

I Sverige inföll högtiden i september 2017. I Malmö samlades då tusen-
tals personer för att fira delar av högtiden tillsammans. På en stor gräsmatta 



263I s l a m  I  s v e r I g e  –  d e  f ö r s ta  1 3 0 0  å r e n

Del 4  Samtidshistoria

mellan Västra Kattarpsvägen och Hårds väg inleddes högtidsfirandet med 
gemensam bön. ”Eid al-Adha firas efter att pilgrimsfärden till Mekka genom-
förts. Högtiden pågår i tre dagar och är lite som jul för muslimer”, berättade 
en av arrangörerna. Efter bönen, fortsatte han, ”är det bara glädje. Släktingar 
besöker varandra, vi träffas, bryr oss om varandra, äter tillsammans och ger 
presenter.”16

Det kan dock vara viktigt att framhålla att pilgrimsresan till Mecka är långt 
ifrån den enda muslimer kan göra. Innan tåg och båtar och flygplan snabbt 
och relativt säkert kunde föra människor mellan länder och kontinenter var 
det ytterst få förunnat att någonsin göra hajj till Mecka och Medina. Då blev 
andra, mer närliggande, pilgrimsmål vanligare besöksmål. Ofta har berömda 
sufisheikhers gravar blivit sådana pilgrimsmål som man rest till både under 
mer individuella former, som i stora årligen återkommande ceremonier. Som 
vi såg i avsnittet om sufism ovan är det även vanligt att svenska muslimer be-
söker sådana gravar i Turkiet eller i Senegal exempelvis.

Karta över vallfärdens 
olika stationer för dem 
som anländer till Mecka 
från Jeddah. Bilden är 
hämtad från boken Röster 
om Hajj (2017). 

BIld: WIKIMEdIa coMMoNS

1

2 7

3

4

5

6

Saudiarabien

0 4

Ihram 
(klädedräkt)

Tre pelare
(djävulen  
stenas)

Muzdalifa

Mina

Mecka
(vandring runt Kaba)

Mina
(läger)

Arafat- 
dalen
(bön)

km



I s l a m  I  s v e r I g e  –  d e  f ö r s ta  1 3 0 0  å r e n264

Del 4  Samtidshistoria

Ashura
Shiamuslimer har en rad högtider, huvudsakligen kopplade till profeten samt 
till de shiitiska imamernas födelse- och främst martyrdagar, utöver id-fester-
na. Den största och mest kända shiitiska högtiden, ashura, iakttas till åmin-
nelse av just en av imamernas martyrdöd, profetens barnbarn Husayns död 
vid slaget i Kerbala år 680. Som vi såg i den korta historiska inledningen till 
denna bok beskriver de muslimska källorna att de tidiga muslimerna inte var 
överens om hur ledarskapssuccessionen skulle se ut efter Muhammeds död. 
Exakt vad som skedde vet vi inte och berättelserna skiljer sig åt mellan sun-
nitiska och shiitiska källor, men det står klart att en konflikt uppstod mellan 
en släkting till den tredje kalifen Uthman och Ali, och att Ali mördades år 
661. Även Alis söner, Muhammeds barnbarn, Hassan och Husayn hamnade 
i konflikt med kaliferna. Enligt shiitisk historieskrivning förgiftades Hassan 
och Husayn dödades av kalifen Yazids armé den tionde (ashura) dagen i må-
naden muharram år 680, i Kerbala i dagens Irak. 

Husayns död i Kerbala har, skriver religionsvetaren David Thurfjell, bli-
vit shiiternas främsta historiska referenspunkt.17 Kerbala-dramat har blivit 
en passionshistoria vilken används för att tolka inte bara islams tidiga his-
toria, utan den mänskliga tillvaron i allmänhet. Inte minst har det blivit vik-
tigt för shiitisk självförståelse, som utsatt minoritet i en orättvis värld. ”Varje 
dag är ashura, varje land är Kerbala” är ett shiitiskt uttryck som signalerar att 
Husayns lidande i överförd mening kan användas som tolkningsraster för 
shiiters situation var och när som helst. Därigenom har dramat också i tider 
av social oro kunnat stärka antisunnitiska känslor bland shiamuslimer. En-
ligt en shiitisk historieskrivning var umayyaderna orättfärdiga muslimer vars 
styre hotade att förgöra islam, varför Husayns offerdöd räddade religionen. 
På en svensk shiitisk sida heter det: 

Med Yazids tillkomst, den mest avskyvärda, hade uppdraget att förstöra Islams 
rötter nått sin höjdpunkt. Skillnaden mellan rätt och fel hade blivit så förvanskad 
att det inte längre var möjligt för en vanlig människa att skilja mellan dem. Vore 
det inte för Imam Hossein(A), Profetens(S) dotterson och ibn Imam Ali(A) och 
Fatima Zahra(A), så hade detta varit slutet på Islam.18
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Det är alltså Husayns martyrdöd i kampen mot Yazids armé som ligger till 
grund för ashurahögtiden, men högtiden är också ett tillfälle att uppmärk-
samma andra historiska och samtida orättvisor. På den svenska shiitiska 
webbsidan Den Väntades Vänner kan man läsa:

Det är denna händelse som är markerad den tionde Muharram varje år. Det är 
denna händelse som har fått fritänkande människor genom alla tider att älska 
Imam Hossein(A), med en osjälvisk kärlek utan like. Och det är denna kärlek 
som uttrycker sig genom sorgen under månaden Muharram, och särskilt på ”As-
hura” dagen, som sammanfaller den 10 Muharram, varje år. Sorgen är ett sätt 
att påminna sig om Imam Hosseins(A) makalösa uppoffring, ett sätt att tacka 
honom, ett sätt att uttrycka kärlek till honom, och ett sätt att föra hans budskap 
vidare till världen om sann frihet.19

Under ashura lever man sig in i Husayn och hans följeslagares lidande i Ker-
bala. Man gråter, och uttrycker ljudligt sin klagan. I vissa kretsar, främst bland 
unga män, kan man också ägna sig åt självskadebeteende för att extra mycket 
leva sig in i berättelsen. Som en motvikt mot detta har shiamuslimer i Sverige 
istället uppmanat medlemmar att ge blod under ashura.20 

Men ashura liksom andra högtider kan firas av olika anledningar och 
väcka olika känslor hos olika personer. Ett exempel på hur ashura, trots dess 
tragiska klangbotten, kan upplevas som en rolig högtid är en intervju med 
några ungdommar i moskén i Trollhättan, som sändes i Sveriges radios Ten-
dens. De berättar att de ätit en speciell sorts gröt eller köttgryta (qeime) som 
förknippas med högtiden, och iscensatt ett skådespel (tazie) där fokus låg på 
hur ”Husayns syrra pratade med den som dödade hennes brorsa.” Flickan 
som intervjuas beskriver det hela som ”ganska kul, för man får vara med och 
samtidigt uppträda och samtidigt som man känner hur det var och samtidigt 
inte.”21 Inslaget är ett exempel på hur högtider kan ha olika betydelser för oli-
ka personer eller i olika skeden i livet, men också på hur traditionsförmedling 
kan gå till i en svensk religiös församling.

Traditionellt är alltså ashura en sorgehögtid som för de flesta syftar till att 
leva sig in i Husayns lidande och världens orättvisor, många gråter starkt i ge-
menskap i moskén eller i hemmet. Men det är också ett tillfälle att träffas, äta 
mat tillsammans och dela varandras tankar och känslor. 
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Riter
i n o M  d e  f l e s ta k u lt u r e r  o c H  r e l i g i o n e r  förekommer vad som 
ibland kallas livscykelriter, vilka markerar och betonar viktiga händelser i 
livet. I muslimsk tradition finns sådana exempelvis i samband med att barn 
föds, att människor gifter sig, eller när någon dör. Det finns inga allmänt eta-
blerade riter då unga människor övergår till att få vuxna människors ansvar 
för sitt religiösa liv, motsvarande kristen konfirmation eller judisk bar/bat 
mitzva. Dock förväntas praktiserande muslimska ungdomar ta ett eget ansvar 
för sin religion vid ungefär samma period i livet, i puberteten. I vissa mus-
limska kulturer börjar flickor och pojkar fostras in i olika sfärer redan tidiga-
re, i sjuårsåldern, då pojkar får börja följa med sina fäder till moskén medan 
flickorna får ett större ansvar hemma. Det återspeglar traditionella patriar-
kala strukturer där män ofta haft företräde till domänerna utanför hemmet, 
medan kvinnor haft ansvar för hemmet och barnen. 

När barn föds finns emellertid en rad olika riter som kan genomföras. Så 
snart som möjligt efter själva förlossningen är det vanligt att adhan, böne-
utropet, viskas i barnets öra och ofta läser man även koranverser. Efter någ-
ra dagar hålls vanligen en namngivningsceremoni, även då ofta tillsammans 
med koranläsning och bön.

Muslimska pojkar ska omskäras, men det kan variera från olika muslimska 
kulturer när detta sker. Ofta görs ingreppet – som i Sverige vanligen görs på 
sjukhus – redan under spädbarnstiden, men i vissa kulturer senare när poj-
ken är omkring fem år. I vissa kulturer, huvudsakligen i afrikanska länder, 
praktiseras även olika former eller grader av kvinnlig könsstympning. Det är 
en omtvistad tradition som många muslimer menar är en förislamisk kvar-
leva som inte har stöd i källorna. Andra finner stöd i traditionsmaterial som 
säger att kvinnlig omskärelse är tillåtet men inte påbjudet. I Sverige är kvinn-
lig omskärelse och könsstympning olaglig, och de föräldrar som vill stympa 
sina flickor gör det vanligen i så fall under en resa till det forna hemlandet, 
men även detta är förbjudet enligt svensk lag. 

Äktenskapet är inom muslimsk tradition ett socialt kontrakt, snarare än ett 
sakrament som inom kristendomen. I minst två vittnens närvaro underteck-
nas ett kontrakt, som sätter upp äktenskapets ramar. Löftet man ger är inte 
primärt till Gud, utan till varandra och ofta till varandras familjer, särskilt i 
vissa traditionellt orienterade kulturer. Det har medfört att det varit lättare att 
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skilja sig i muslimska kulturer, även för kvinnor, än i kristna – även om det in-
te uppmuntrats. I äktenskapskontrakten formaliseras kvinnans brudgåva, en 
summa pengar hon också får med sig ur äktenskapet om mannen skulle vilja 
skiljas. Enligt muslimsk tradition har män möjlighet att gifta sig med upp till 
fyra fruar, men det tycks bli allt ovanligare att muslimska män gifter sig med 
mer än en hustru. Varför det är så kan bero på olika saker. Medan vissa tycker 
att det är en omodern sed, kan andra avstå för att de helt enkelt inte har råd. 
Ett stort problem i många muslimska majoritetsländer är att äktenskap är så 
dyrt för männen, som förväntas ge stora brudgåvor till sin tilltänktas familj, 
att många inte har råd att gifta sig alls, eller att de har råd till det först relativt 
sent. I Sverige är det olagligt att gifta sig med fler personer än en, men vissa 
kan ha levt i polygama äktenskap innan de kom till Sverige och lever i sådana 
även här. 

Vid dödsfall ska kroppen tas om hand, tvättas, svepas och begravas så snart 
som möjligt. Kremering praktiseras traditionellt inte bland muslimer, utan 
kroppen begravs svept i rena vita lakan endera direkt i en grävd grav, eller i 
kista. Innan jordsättningen är det vanligt att kroppen bärs till en moské eller 
direkt till begravningsplatsen där de församlade ber en bön (salat al-janaza) 
för den döde, som ska ligga på höger sidan med ansiktet vänt mot Mecka. 

I samband med alla dessa riter förekommer en rad andra traditioner, ofta 
knutna till socialt umgänge. Att bjuda in vänner och grannar att äta tillsam-
mans – eller att ta med mat och dryck hem till de som har sorg – sker i sam-
band med alla de ovan beskrivna riterna, men formerna för hur det sker kan 
variera mellan olika muslimska kulturer. 

Migration innebär ofta att traditioner konserveras. I Sverige försöker man 
fortsätta iaktta traditionerna precis på samma sätt som man gjorde i hemlan-
det, medan släktingarna i det forna hemlandet, som inte upplever sina tradi-
tioner som hotade, med större lätthet kan ta in nya inslag. I muslimska majo-
ritetskulturer kan också en oräknelig mängd små traditioner som kan förstås 
som mer eller mindre religiösa praktiseras som en del av vardagen. Sådana 
lokala traditioner, som ofta inte har stöd i källorna, blir svårare att praktisera 
i diaspora menar Hamzah, vars familj kommer från Egypten men nu bor i 
Stockholm. Han kallar detta för ”de små gesternas islam”. I Sverige tenderar 
dessa att blekna bort. Vare sig man vill eller inte blir religion något som sker 
på speciella tider och platser, fortsätter Hamzah, och de små gesternas islam 
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byts mot en mer text- och dogmcentrerad islam i svenska moskéer och för-
samlingar. Religion kommer lätt att handla om rätt och fel, det blir torrare. 
Hamzah beskriver det som att det är en mindre organisk islam, som förlorat 
i smak och doft.22  

Det Hamza beskriver är ett dilemma många står inför. Att å ena sidan 
skapa ett andrum, en plats för de egna traditionerna – och å andra sidan få 
det skapade undantaget att leva och utvecklas organiskt, som en naturlig del 
av livet och vardagen. Detta kan ses som ett uttryck för en sekularisering av 
islam som sker bland många muslimer i Sverige – islam blir en privatsak, nå-
got man praktiserar på därför avsedda tider och platser. Men över tid kom-
mer kanske sådana lokala traditioner, de små gesternas islam, att utvecklas 
även i Sverige.



269I s l a m  I  s v e r I g e  –  d e  f ö r s ta  1 3 0 0  å r e n

Del 4  Samtidshistoria

14. Muslimskt religiöst
 ledarskap i Sverige

M å n g a k ä n n e r  t i l l u p p d e l n i n g e n  mellan sunni- och shiamuslimer, 
men det är viktigt att komma ihåg att dessa grupper i sin tur är förgrenade 
i en svåröverskådlig mängd traditioner. Som nämndes i inledningskapitlet 
är islam en decentraliserad religion och det finns ingen påve eller patriark 
som kan uttala sig för alla muslimer. Det gäller i högsta grad även i Sverige. 
Det faktum att det finns flera konkurrerande muslimska riksorganisationer – 
splittrade utifrån teologiska, nationella eller etniska förtecken – är ett uttryck 
för detta. Vore alla muslimer överens skulle det räcka med en riksorganisa-
tion. Det är inget unikt för islam och muslimer, utan tycks typiskt mänskligt. 
Ett närliggande exempel är den stora mängd frikyrkor som växte fram efter 
det att de nämnda dissenterlagarna gav svenskar rätt att lämna statskyrkan 
utan att riskera att bli landsförvisade. 

För många muslimer, kanske för de flesta, spelar också andra identitets-
markörer större roll än de specifikt muslimska. Den muslimska identiteten 
aktualiseras i vissa situationer, vid religiösa högtider eller vid speciella hän-
delser i livet exempelvis, medan andra identitetsmarkörer kopplade till kön, 
etnicitet, yrke eller social status spelar större roll i andra sammanhang. 

Det finns också en rad olika sorters ledare för olika muslimska samman-
slutningar i Sverige, som exempelvis ordföranden i de olika organisationerna, 
eller olika religiösa ledarskapsgestalter, som sufiska sheikher eller rättslärda 
muftis som utifrån tolkningar av sharia kan ge råd och direktiv i form av fat-
wa. Nedan ska vi närmare bekanta oss med den kanske – till beteckningen – 
mest kända muslimska ledarskapsgestalten. 
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vad är en imam?
F ö r  M å n g a i  S v e r i g e  b e t y d e r  nog imam ungefär ”muslimsk präst.” 
Imamer kan också ha många arbetsuppgifter gemensamma med exempelvis 
präster i Svenska kyrkan men skillnaderna är fler än likheterna. Imamer har 
inte nödvändigtvis någon enhetlig religiös utbildning (om ens någon) och de 
vigs heller inte till imamer på samma sätt som präster i kyrkan. På arabiska 
betyder ordet imam ”den som står framför” eller ungefär ”ledare” och kan helt 
enkelt beteckna den person som står framför de andra och leder bönen. För 
detta krävs inga andra kvalifikationer än att denna person behärskar böneri-
tualen, vilket praktiserande muslimer generellt gör. Och att denna person är 
en man, om det inte endast är kvinnor som ska ledas i bön. 

Men ordet imam har getts olika betydelser i olika traditioner och situatio-
ner. Inom shiitisk islam kallas Muhammeds kusin och svärson Ali ibn Abu 
Talib för den förste imamen, i betydelsen den förste rättmätige ledaren för alla 
muslimer efter Muhammeds död. I olika shiitiska traditioner har senare de 
rättmätiga ledarna, som också varit av profeten Muhammeds ätt genom Ali, 
kallats imamer. Dessa föreställs då som ofelbara ledare, med gudagiven kun-
skap om Koranens budskap och därigenom om Guds vilja.1 

I Sverige är det vanligen de lokala församlingarna som utser vem som ska 
agera som deras imam, i bemärkelsen böneledare eller församlingsledare.2 
Ovan såg vi att medlemmarna i Sveriges första källarmoské, Muslim Club 
i Kärrtorp, i slutet av 1950-talet turades om att agera imam. På samma sätt 
går man tillväga i församlingen i Kiruna, där man också turas om att hålla 
fredagspredikan.3 Det är sannolikt ett vanligt förfarande i många mindre stä-
der och församlingar runt om i landet och i de fall en specifik person utses 
till imam – som fallet var med Turk-Islam Föreningens Osman Soukkan på 
1940-talet – är det vanliga att en man som anses speciellt kunnig i islam utses. 
Det förekommer också att personer utnämner sig själva till imamer, eller att 
karismatiska personer ges titeln av mindre sammanslutningar av personer.4 
Det medför i förlängningen att imamer generellt inte har någon auktoritet 
över fler muslimer än de som erkänner den specifika personen som sin imam. 

I vissa länder, som exempelvis i Turkiet eller i Bosnien, finns nationella 
imamutbildningar och innehållet i dessa styrs av nationella ”religionsminis-
terier” som Diyanet i Turkiet eller Rais ul-Ulema som är överhuvud över The 
Islamic Community of Bosnia Hercegovina. Det ger staterna möjlighet att få 
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större kontroll över vad som predikas i moskéerna och vilken islam lokala le-
dare företräder. Detta gäller inte enbart i hemländerna, utan även i diaspora. 
I Sverige finns församlingar och föreningar som är anslutna till de turkiska 
respektive bosniska institutionerna. Härigenom får de ekonomiskt bidrag, 
men också viss styrning bland annat genom att institutionerna påverkar vilka 
som kan agera imam i de svenska moskéerna. Diyanet förser också imamer 
verksamma i Sverige med underlag för fredagspredikan. På samma sätt har 
ahmadiyyaimamer i Sverige en gemensam utbildning, och är underordnade 
en centralorganisation. 

Frågan om imamer som är verksamma i Sverige men finansierade från 
andra länder är inte oproblematisk eller okontroversiell och länge har både 
muslimer och myndigheter pekat på problemet med ”importerade imamer” 
som inte behärskar svenska och inte förstår det svenska samhället. Vad gäl-
ler diyanetimamerna, som alltså är turkiska tjänstemän verksamma i svenska 
moskéer, har andra problem diskuterats. Samtidigt som dessa bistår svensk-
turkiska muslimer med religiös service, menar vissa att deras verksamhet ris-
kerar att stå i vägen för svenskturkiska muslimers integration i Sverige då de i 
sin undervisning och sina predikningar kan verka för att stärka lojaliteten till 
den turkiska, snarare än till den svenska staten.5 I samband med ett val i Tur-
kiet våren 2017 rapporterade journalisten Niklas Orrenius om hur svensk-
turkiska muslimer som var kritiska till Turkiets president Recep Erdogan var 
rädda för att besöka diyanetmoskéer i Sverige. De menade att imamerna hade 
till uppgift att rapportera om regimkritiska svenskturkar, vilket kan drabba 
inte bara dem själva utan även släktingar i Turkiet. ”Vi är rädda…att vi ska 
gripas om vi återvänder”, säger en röst i Orrenius reportage. En annan för-
klarar: ”Jag har familj kvar i Turkiet. De kan råka illa ut om jag är öppen med 
min kritik här i Malmö.”6

Problem med att finansiera religiösa ledare är ett problem många minori-
tetssamfund brottas med, och det är inte ovanligt att moskéer, liksom orien-
taliska kyrkosamfund, buddhistiska eller alevitiska församlingar – för att bara 
nämna några – är beroende av finansiering eller religiösa ledare utsedda av 
centrala organisationer med transnationellt inflytande.7 Detta är naturligtvis 
uppskattat av församlingsmedlemmar som inte är kritiska eller oppositionella 
i relation till den nation eller centrala organisation som finansierar exem-
pelvis religiösa funktionärer. Men samtidigt, som exemplen ovan visar, kan 
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detta vara ett problem för oppositionella röster som då får söka sig till andra 
moskéer, starta nya samfund eller stanna hemma. Det är ett av många exem-
pel på hur religioner och samfund i Sverige påverkas, och utvecklas, i relation 
till globala strömningar och politiska situationer i andra länder än Sverige.

representation 
i  i S l a M o lo g e n  l e i F  S t e n b e r g S  b o k  Muslim i Sverige från 1999 frå-
gar han sig varför media alltid väljer att tala med en kvinnlig konvertit när de 
har frågor om islam, istället för med en utbildad imam.8 I retrospektiv kan vi 
se hur saker förändrats sedan Stenberg skrev sin bok. Under 1990-talet fanns 
flera framträdande kvinnliga konvertiter som ofta uttalade sig i media – san-
nolikt på grund av att de behärskade språket, och kanske både journalister 
och muslimska organisationer ansåg det intressant eller positivt att en kon-
verterad kvinna fick representera islam snarare än en man med invandrar-
bakgrund. Det sker än idag att konverterade kvinnor intervjuas i media, men 
oftare får män med såväl imamutbildning som familjebakgrund i något land 
med muslimsk majoritetsbefolkning representera islam. 

Det finns alltså imamer i Sverige som har gedigen utbildning i muslimsk 
teologi och rättsvetenskap vid något av de prestigefulla muslimska universitet 
– som exempelvis al-Azhar i Kairo eller Tarim i Jemen – och dessa tenderar 
att i kraft av sin utbildning få större auktoritet bland fler praktiserande mus-
limer i Sverige. Men det betyder inte på något sätt att de är oemotsagda eller 
att alla muslimer håller dem för auktoriteter. 

Utöver att leda bönen och hålla fredagspredikan är det vanligt att imamer 
i Sverige får ägna sig åt personlig rådgivning, ta emot studiebesök, erbjuda 
själavård, arbeta med religionsdialog et cetera. Då islam ännu i hög grad är en 
invandrarreligion i Sverige spelar imamerna viktiga roller i integrationsarbe-
tet och får agera såväl andliga som sociala rådgivare. Ofta engageras imamer 
dessutom i olika dialog- och integrationsprojekt.9 Ett exempel på en sådan ar-
betsuppgift är som själavårdare i exempelvis fängelser eller i sjukhusmiljöer. 

Sedan 2006 finns personer anställda för att arbeta med att stärka samar-
betet mellan sjukhusen och de muslimska föreningarna i Sverige. I dagsläget 
finns ett dussintal imamer aktiva som så kallade sjukhuskoordinatörer, eller 
sjukhusimamer. Deras huvudsakliga uppgifter är att agera stöd i samband 
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med krisartade händelser och kunna hjälpa till med olika former av religiös 
service, såväl vid livskriser som sjukdom eller någon anhörigs död, som ge-
nom att ge välsignelseriter då barn föds eller utföra nödvändiga riter i sam-
band med dödsfall och begravning. Men de kan också vara behjälpliga genom 
att informera och vidareutbilda övrig sjukhuspersonal om islam och behov 
muslimska patienter kan ha.10

vad gör en imam?
d e  F l e S ta u p p g i F t e r  S v e n S k a i M a M e r  har, utför de emellertid i mos-
kéerna och i de egna församlingarna. För att få en bild av den bredd av ar-
betsuppgifter svenska imamer har, ska vi nedan möta fyra imamer som kort 
berättar om hur en typisk arbetsvecka kan se ut.

Salahuddin Barakat

Salahuddin Barakat är verksam som imam inom Isla-
makademin med säte i Malmö, men är också flitigt en-
gagerad av andra muslimska församlingar, liksom som 
föreläsare i skolor och kommuner eller för att kom-
mentera dagsaktuella händelser kopplade till islam i 
svenska media. Han är uppvuxen i Malmö men har en 
femårig utbildning till imam, vilken får sägas stå i en 
traditionalistisk strömning, från Tarim i Jemen. Un-
der ett besök på Islamakademin i Malmö redogjorde 
Salahuddin för sin ”imamvecka.” I denna ingår dels de 
förväntade uppgifterna, att förbereda och hålla fredagsbön och predikan, ge-
nomföra vigslar (med efterföljande fest på kvällen) samt samtala med försam-
lingsmedlemmar som har frågor eller behöver råd. Flera kvällar i veckan hål-
ler han också föreläsningar inom ramarna för Islamakademin, samt arbetar 
med översättningar av litteratur som de använder i verksamheten. Under den 
aktuella veckan reste han till Stockholm för att delta i ett debattprogram på 
TV, och han deltog också, i Malmö, i en konferens som anordnades av Myn-
digheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) liksom i ett sty-
relsemöte med dialoginitiativet Open Skåne.11 Dessutom är Barakat engage-
rad i Safe space Malmö - ett samverkansprojekt som ska arbeta förebyggande 

Salahuddin Barakat. 
Foto: AmAnAh
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mot våldsbejakande extremism och radikalisering.12 Utöver sådana schema-
lagda uppgifter innebär arbetet som imam en stor mängd sociala kontakter, 
inte minst rådgivande, i form av faktiska möten, telefonsamtal och mejl. Han 
fungerar också som mufti och utfärdar fatwa, bland annat på bloggen fiqh.nu. 
Detta, tillsammans med förberedelser inför föreläsningar, undervisning och 
predikan upptar det mesta av tiden mellan de schemalagda verksamheterna. 
Barakat avlönas med en heltidslön av Islamakademin, vilken täcks av med-
lemsavgifter och andra inkomster som kommer till akademin.13 

Kashif Virk

Kashif Virk är utbildad i Jamia Ahmadiyya, det in-
ternationella ahmadiyyasamfundets imamhögskola i 
London. Utbildningen, vilken är obligatorisk för att bli 
ahmadiyyaimam, är sju år och innefattar en rad äm-
nen. Arbetsveckan som imam i Stockholms ahmadi-
yyasamfund kan se mycket olika ut. Då Virk bor en 
kort promenad från församlingshuset är han generellt 
där för alla dygnets fem bönestunder och leder då bö-
nen. I skrivande stund infaller dessa enligt följande:

Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha’a
5:27 12:39 14:43 17:20 19:49

Utöver bönetiderna försöker Kashif Virk vara i moskén under ”kontorstid”, 
vilket brukar infalla kl. 09.00-14.00 samt 18.00-21.00 på vardagarna. På freda-
garna hålls fredagsbönen vilket innebär extra förberedelser och fler besökare. 
Tre kvällar i veckan håller han också i undervisning till församlingsmedlem-
mar över internet. Det rör sig då om fyra lektioner per kväll, och huvudsak-
ligen behandlar undervisningen Koranen och korantolkning (tafsir). På hel-
gerna håller han även undervisning för mindre barn i moskén, samt arrang-
erar olika program kring lunchtid lördag och söndag. Utöver dessa uppgifter 
i församlingshuset är Kashif Virk mycket aktiv som debattör och skriver en 
mängd debattartiklar varje månad, samt arrangerar eller deltar i olika offent-
liga föredrag och paneldiskussioner.14 Parallellt med dessa uppgifter studerar 
han samtidigt religionshistoria vid Stockholms universitet. Som imam i ah-
madiyyasamfundet avlönas Kashif Virk av det egna samfundet i Sverige.15 

Kashif Virk. Foto: PriVAt

Källa: http://www.muslimpro.com
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Iman Baroudi

Iman Baroudi är född i Kuwait av föräldrar från Syrien och kom till Sverige 
1993. Här har hon bland annat utbildat sig till lärare och även drivit affärs-
verksamhet inriktad mot muslimska kvinnor, i Göteborgsförorten Hjällbo. 
Idag är Iman Baroudi i Angereds moské i Göteborg en av få kvinnor i Sverige 
som kallar sig imam, även om det finns flera kvinnor som leder bön. Hon har 
en tvåårig imamutbildning från L’institute Europeen des Sciences Humaines, 
i Frankrike. 

Arbetet med Angereds moské hade sin upprinnelse 2014, då Iman, hen-
nes man och några fler började engagera sig för nyanlända syrier som kom 
till Göteborg. Idag hyr de flera stora lokaler utanför Angered, med plats för 
restaurangverksamhet, ett lekland och en second hand-affär vilka bidrar till 
att finansiera moskéverksamheten som ligger inom samma område. I mos-
kélokalen bedriver de även utbildningsrelaterad barnverksamhet där Iman 
har en ledande roll och genom arbetet i de olika verksamheterna har hon 
möjlighet att ta ut lön. Hon leder också församlingens kvinnliga medlemmar 
i de dagliga bönerna, arrangerar och håller också koranläsning och föredrag i 
moskén och håller predikan på fredagarna. På helgerna leder hon olika barn-
aktiviteter, som engagerar cirka 150 barn och ett fyrtiotal kvinnor, liksom 
språkträning för nyanlända kvinnor. Iman är också engagerad i interreligiöst 
arbete, främst tillsammans med Mariakyrkan som ligger i närheten. Ibland 
tar de också emot studiebesök i moskén, både av skolgrupper och grupper 
från Svenska kyrkan.16

Safdar Masters 

Sheikh Safdar Masters är sedan fyra år religiös ledare 
för shiamoskén i Trollhättan. Han föddes i Pakistan, 
växte upp i Qatar, flyttade år 2000 till Austin, Texas 
där han arbetade som religiös ledare med stort enga-
gemang för religionsdialog efter terrorattackerna mot 
USA 2001. År 2008 flyttade han till Tanzania där han 
undervisade teologi och därifrån blev han sedan re-
kryterad till Sverige av församlingen i Trollhättan. Pa-
rallellt med sin teologiska utbildning i Qatar och vid 
Collage for Islamic Studies i England har han också 

Safdar masters. 
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utbildat sig inom zoologi och kemi. I Sverige har han läst religionshistoria vid 
Lunds universitet, samt religionskunskap på gymnasienivå ”för att praktisera 
svenska och lära sig mer om andra religioner.”17 Inom shiitisk islam har man 
möjlighet att slå samman några av dagens böner, vilket innebär att man kan 
be de fem bönerna under tre tillfällen under dagen. Saftar leder bönerna varje 
middag i moskén, och håller i fredagsbönen och predikan på fredagarna. Ut-
över bön och predikan undervisar han en rad olika kurser, och har dagligen 
lektioner om Koranen, olika aspekter i islam eller i arabiska. 

På torsdagskvällar lagar deltagarna mat tillsammans i samband med un-
dervisningen, på fredagar hyr de en idrottslokal där yngre medlemmar kan 
spela basket och på lördagskvällar arrangerar han en sorts fritidsgård för ton-
årskillar, då de spelar pingis eller biljard, äter pizza och pratar ”om allt möj-
ligt.” På söndagarna kommer äldre medlemmar till moskén för att laga mat 
och äta tillsammans. Han tar också emot besök från skolor, kommuner och 
andra som är intresserade av verksamheten i moskén.18 

Imamens roller
u t i F r å n  d e  ko r ta a r b e t S b e S k r i v n i n g a r n a  ovan kan vi alltså se 
att en imam i Sverige ofta har en rad olika roller. Dels agerar de rituell funk-
tionär i moskéer och församlingslokaler. De leder böner, predikar, leder riter 
vid födsel, vigsel och död. De förväntas ofta också agera teologiska experter, 
som kan förklara religionen för församlingsmedlemmar och andra, under-
visa unga och äldre i Koranen och islams traditioner och agera rådgivande 
i etiska frågor. Inte minst i Europa och USA har imamer i allt högre grad 
kommit att agera som kaplaner med själavårdande uppdrag på sjukhus och 
i fängelser och har alltså en viktig social funktion. Utöver dessa mer religiöst 
orienterade verksamheter förväntas imamer också engagera sig i moské- eller 
församlingsstyrelser, föreläsa om islam i exempelvis skolor, kommuner och 
landsting, och i många fall också förklara eller uttala sig kring islam i media 
eller andra offentliga sammanhang vilket medför att de ofta även har viktiga 
administrativa och pedagogiska uppdrag.19 

Det är en stor mängd olika arbetsuppgifter och anställda imamer arbetar 
ofta många och långa timmar. De fyra imamer som presenterats ovan har alla 
lön för sin verksamhet, men de flesta som agerar imam i svenska församlingar 
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gör detta som ett ideellt arbete.20 
Detta för oss tillbaka till frågan om vem som talar för islam i Sverige, vem 

eller vilka som kan representera landets muslimer. Förhoppningsvis står det 
klart att det inte finns någon person eller organisation som har det manda-
tet. Sveriges muslimer är en brokig skara, varav majoriteten överhuvudtaget 
inte är engagerade i någon religiös organisation. Av de cirka 150 000 perso-
ner som engagerat sig i någon av de organisationer som finns registrerade 
genom att de får statligt stöd, finns en rad skiljelinjer. Man är överens om att 
Muhammed är Guds profet och att Koranen i någon mening är uppenbarad 
text, men vad den tron faktiskt innebär skiljer sig åt mellan olika grupper. 
De flesta är överens om att man som praktiserande muslim idealiskt sett ska 
be, fasta, ge allmosor och, om man har möjlighet, bege sig till Mecka på pil-
grimsresa någon gång i livet. I vilken utsträckning man faktiskt praktiserar 
är en annan sak. 

Imamer avlönade av församling respektive avlönade på annat sätt 
i FIFS, IKUS, SMF, SIF, ISS, BIS.
 
 Imamer avlönade av församling Imamer avlönade på annat sätt

FIFS 4 2
IKUS 2 5
SMF 1 8
SIF 2 1
ISS 1 4
BIS 9,7 1,8

totalt 19,7 21,8
 

Källa: larsson 2014: 117-118.
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Shiraf Sebaie (till vänster) är en av många ledargestalter inom det muslimska civilsamhället. 2013 var hon med och 
startade Zidni-institutet i Stockholm. Foto: Joel StocKmAn

rabbi moshe hacohen och imam Salahuddin Barakat samarbetar i projektet Amanah i malmö. Foto: AmAnAh
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Sjukhusimamen Smajo Sahat har varit verksam på Skövde lasarett sedan 2006. Foto: mAx StocKmAn

imam Amadou Khan är verksam som kontaktperson inom den muslimska andliga vården i Stockholm. Foto: SSt
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Baye fall-anhängare (Mouridiyya) i Stockholm firar Magal Mame Sheikh Ibrahima Fall under ramadan. 
Foto: ABdou diAgne
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Varje år organiserar Rifa’iyya (Islamiska fatwabyrån) i Malmö en offentligt firande av profeten 
muhammeds födelsedag. Foto: iFBS
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eidfestival i malmö 2017. Foto: AndreAS hASSlert

eidfestival i Kristianstad 2017. Foto: AndreAS hASSlert
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inifrån stora bönhallen i Stockholms moské. Foto: iSlAmiSKA FörBundet

Bön i göteborgs moské. Foto: SSt
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Bosniakiska islamiska församlingen i Malmö firar Leylat al-Qadr 2018. Foto: ASK gASi

Framträdande med Bosniakiska islamiska församlingen i malmö centrum. Foto: BiS mAlmö
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Bön i imam Alimosken i Järfälla. Foto: AKil ZAhiri

Verksamhet för barn i imam Alimosken i Järfälla. Foto: AKil ZAhiri
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inifrån uppsala moské. Foto: SSt

inifrån Fittja moské. Foto: SSt
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Flens moske. Foto: SSt

Karlhamns moske. Foto: ABdulrAhmAn tAmArJi/iKFK
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Vintern 2017-2018 drev Studieförbundet Ibn rushd ett projekt för att upplysa och informera om problematiken kring 
islamofobi i Sverige. På bilden syns Aya Zemzem mohamed som föreläser i gävle.


