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Abstract 
 

The purpose of this study is to analyze how Islamic feminists look at women’s rights and its 

compatibility with Islam and interpretations of Sharia and the Quran.  In the study I focus on 

Malaysia and the main question is how Islamic feminists argue that reinterpretations of Sharia 

and the Quran along with other strategies can lead to a family law consistent with conventions 

on women’s rights. The other question is: How can a reformed family law in Malaysia appear 

to be consistent with conventions on women’s rights? The theoretical perspective that is used 

in the study is Amina Wadud and Zainah Anwars theorise on how to reinterpret the Quran and 

Sharia and especially different concepts that I have used to identify in the main material. In 

the study I use material from Sisters In Islam (SIS) website which is proposals for legislative 

changes within the family law and also different argumentative texts. The method that is used 

is a argumentation analysis. Conclusions are mainly that reinterpretations of different 

concepts in the Quran can lead to a change in views of women, men, marriage, divorce and 

family relations which is more compatible with conventions of women’s rights.  

 

Keywords: Islamic feminism, feminism, family law, Malaysia, equality, Sharia, the Quran. 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur islamska feminister kan se på kvinnors 

rättigheter och dess förenlighet med islam och tolkningar av sharia och Koranen. 

Huvudfrågeställningen är: hur argumenterar islamska feminister för att omtolkningar av 

sharia och Koranen tillsammans med andra strategier kan leda till en familjerätt förenlig med 

konventioner om kvinnors rättigheter? Objektet för undersökningen är Malaysias familjerätt 

och därför har även uppsatsen en underfråga som är: Hur kan en reformerad islamsk 

familjerätt i Malaysia se ut för att vara förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter? De 

teoretiska perspektiv som används i denna studie är Amina Waduds och Zainah Anwars 

teorier om hur man kan omtolka Koranen och sharia och främst omtolkningar av centrala 

begrepp som jag även har identifierat i primärmaterialet. Primärmaterialet består av olika 

texter från Sisters In Islams hemsida som är olika lagförslag och argumenterande texter. 

Metoden som används är en argumentationsanalys. Slutsatserna av denna studie är att 

omtolkningar av olika begrepp i Koranen och sharia kan leda till förändringar av familjerätten 

och synen på kvinnor, män, äktenskap, skilsmässor och familjerelationer som är mer förenlig 

med konventioner om kvinnors rättigheter.  

 

Nyckelord: Islamsk feminism, feminism, familjerätt, Malaysia, jämlikhet, Sharia och Koranen
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1 Inledning 

”For most Muslim women, however, rejecting religion is not an option. We are believers, and 

as believers we want to find liberation, truth, and justice from within our own faith” 1 

 

Runt om i världen utsätts kvinnor dagligen för olika typer av förtryck, diskriminering och 

våld av olika slag. Ett problem som ofta debatteras är när diskriminering anses vara 

rättfärdigat eftersom det sker i religionens namn och i enlighet med vad de heliga skrifterna 

inom olika religioner säger. Det finns många som ställer sig kritiska till religion och främst 

islam på grund av förtryck och diskriminering som strider mot konventioner om mänskliga 

rättigheter. Men frågan jag ställer mig är om islam och Koranen i sig förtrycker kvinnor och 

att sharia det vill säga islamsk lag alltid är problematiskt?  

Som jag ser det är det inte så konstigt att många människor har en ensidig bild av islam 

och vad religionen innebär och betyder för människor som lever i muslimska länder. Detta är 

en följd av att det enligt mig oftast är de religiösa extremisternas röster som får höras mest, 

som får störst utrymme i media och som diskussionerna förs kring. Det handlar om 

fundamentalism, islamofobi och islams icke-förenlighet med mänskliga rättigheter och 

framför allt kvinnors rättigheter. Varför kan inte andra röster få mer utrymme i debatter? Det 

finns personer och organisationer som verkar inom islam och som vill förändra och främja 

kvinnors rättigheter genom sin religion. I Malaysia finns en organisation som heter Sisters In 

Islam (SIS) som kämpar för kvinnors rättigheter och arbetar för jämlikhet, rättvisa, frihet, 

värdighet och ett demokratiskt samhälle. De utgår från Koranen för att visa att kvinnor och 

män enligt texterna är jämlika men att problemet är de tolkningar som har gjorts av texten 

under patriarkala strukturer. Det är inte Koranen eller sharia som förtrycker utan snarare de 

tolkningar som har gjorts som är problematiska. Därför menar islamska feminister och 

organisationer som SIS att det behövs nya perspektiv på hur man ska tolka Koranen och 

sharia, som i sin tur används i familjerätten i Malaysia, för att kunna förändra och främja 

                                                 
1 Anwar, Zainah. “What Islam, Whose Islam?: Sisters in Islam and the struggle for women’s rights” i Hefner, 

Robert W.(red), The Politics of multiculturalism: Pluralism and citizenship in Malaysia, Singapore and 

Indonesia. University of Hawaii Press, Honolulu. 2001. s.227. 
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kvinnors rättigheter.2 Det SIS kan bidra med i debatten är ett viktigt perspektiv på hur man 

kan använda religionen för att stärka kvinnors rättigheter.  

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att göra en analys av hur islamska feminister ser på kvinnors 

rättigheter och dess förenlighet med islam och tolkningar av sharia och Koranen. Många 

länder använder tolkningar av sharia som en del av familjerätten och ofta innebär detta en 

diskriminering av kvinnors rättigheter.3 Malaysia, som är det land denna uppsats har som 

syfte att undersöka, har skrivit under Convention on the Elimination of all Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) men har som många andra länder reserverat sig till 

delar av konventionen på grund av att det strider mot landets familjerätt som innehåller 

tolkningar av sharia. Det analysen i denna uppsats syftar till är därför att lyfta fram islamska 

feministers argument för hur konventioner om kvinnors rättigheter ska kunna vara förenligt 

med familjerätten. I analysen kommer även argumentationens hållbarhet att diskuteras och 

huruvida argumenten som förs är relevanta. Huvudfrågeställningen i uppsatsen är: Hur 

argumenterar islamska feminister för att omtolkningar av sharia och Koranen tillsammans 

med andra strategier kan leda till en familjerätt förenlig med konventioner om kvinnors 

rättigheter? Objektet för undersökningen är Malaysias familjerätt och därför har även 

uppsatsen en underfråga som är: Hur kan en reformerad islamsk familjerätt i Malaysia se ut 

för att vara förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter? 

1.2 Material 

1.2.1 Primär och sekundär  

Primärmaterialet i denna uppsats utgörs av texter som är publicerade på SIS hemsida. SIS 

började sitt arbete 1987 och blev registrerad som en NGO år 1993. Organisationen arbetar 

med att vända sig till befolkningen i stort genom utbildning kring rättigheter och även att 

påverka politiker och andra aktörer för att genomföra förändringar. I sina publikationer och 

                                                 
2 Ibid. s.227-250.  

3Rumminger, Jana. Isa, Rozana. El-Khouly, Hadil. (red) “Home Truths: A Global Report on Equality in the 

Muslim Family”, Musawah. Kuala Lumpur, Malaysia 2009. s.26-27.  
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inlägg skriver de både på malajiska och på engelska för att fler ska ha tillgång till materialet 

och kunna förstå innehållet. Engelska används ofta i Malaysia som affärsspråk. I uppsatsen 

används åtta olika artiklar och tre är skriva mellan åren 1996-2003, vilka är: Delays in 

Divorce Cases, Reform the Islamic Famliy Laws on Polygamy, Violation of Muslim Women`s 

Human Rights: Further Discrimination Against Muslim Women Under the Selangor Islamic 

Family law Bill 2003 Through Selective Gender Neutral Provisions. Den första är ett 

debattinlägg kring hur problematiskt det är med att kvinnor diskrimineras inom rättsväsendet, 

den andra är ett förslag om lagändring som har skickats vidare till premiärministern i 

Malaysia och den tredje är rekommendationer kring hur familjerätten bör ändras. De resterade 

fem sidorna från SIS hemsida är skrivna mellan 2010-2012 och är: Further Discrimination 

Against Muslim Women under the Islamic Family Law (Federal Territories) (Amendment) 

Bill 2005 through selective gender neutral provisions, Best practices on family law issues, 

Model Islamic Family Law, Reforming Family Law in the Muslim World, Sisters in Islam 

proposes that all divorce should take place in court. Det fjärde dokumentet är belysande av 

problem kring hur familjerätten är formulerad, det femte är en tabell på vilka tillämpningar av 

familjerätten som SIS anser vara de bästa. Det sjätte, sjunde och åttonde dokumenten är 

argumenterade inlägg kring hur SIS menar att familjerätten kan och bör reformeras.  

Alla de olika texterna har Sisters In Islam som namngiven författare förutom artikeln 

Sisters in Islam propuses that all divorce should take place in court, där författaren är Ratna 

Osman som är executive director på SIS.  Problemet med att använda sig av detta material är 

att SIS lyfter fram sina ståndpunkter och argument som väldigt positiva och en liten del av 

materialet utgörs av en medvetenhet från SIS sida om deras begränsningar. En av de aspekter 

som kan vara begränsande i SIS material är att de uttryckligen säger att de utgår från sin 

religion och materialet kan därför anses vara vinklat. Det jag har försökt göra för att visa hur 

andra kan ställa sig kritiska mot att de utgår från Koranen, för att förändra kvinnors situation 

och främst förändra familjerätten, är genom att lyfta fram sekulär feminism i teoriavsnittet. 

Sekulär feminism förhåller sig kritisk till islamsk feminism som diskurs, som man kan säga att 

SIS arbetar inom, eftersom de menar att Koranen förtrycker kvinnor och därför bör man inte 

utgå från religionen i arbetet med att upplösa patriarkala strukturer. Denna källkritik kommer 

jag förhålla mig till i arbetet med primärmaterialet. 

Ett annat problem med att arbeta med detta primärmaterial är min egen inställning till 

att arbeta utifrån religion. Som jag ser det kan det vara problematiskt och jag kan föredra 

feminism som är oberoende av religion i arbetet med att uppfylla kvinnors rättigheter. I 

uppsatsen ska jag se till att inte förhålla mig kritisk till SIS argument för att jag inte håller 
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med om allt de står för utan försöka lyfta fram deras argument eftersom det är viktigt att få 

kännedom om deras perspektiv. Det som är anledning till att jag väljer att studera en NGO, 

som arbetar inom ett religiöst ramverk, är för att förstå vad de menar att de kan bidra med för 

att förena islam med mänskliga rättigheter som i sig är ett omdebatterat ämne.  

Sekundärmaterialet i denna uppsats består av texter som används i själva bakgrunden 

till vad sharia innebär, hur debatten har förts kring sharias förenlighet med mänskliga 

rättigheter, hur familjerätten i Malaysia ser ut och åtagande och reservationer gentemot 

CEDAW. För att redogöra för vad sharia innebär och relationen till mänskliga rättigheter har 

jag främst använt boken Introduction to Middle Eastern Law skriven av Chibli Mallat, 

Sharia: Gudomlig lag i en värld i förändring skriven av Jan Hjärpe och Abdullahi Ahmed 

An-Na'ims artikel Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and 

Scriptural. Vidare har jag använt Malysias familjerätt- Islamic Family Law (Federal 

Territories) Act, en rapport från musawah- Home Truths: A Global Report on Equality in the 

Muslim Family, konventionen CEDAW och Malaysia egna rapport till CEDAW kommitteen 

för att förklara hur familjerätten i Malaysia ser ut och Malaysias internationella åtaganden.4  

Sekundärmaterialet utgörs även av boken Feminism in Islam som är skriven av Margot 

Badran och den används i mitt teoriavsnitt för att förklara vad islamsk feminism innebär. Det 

man skulle kunna ställa till kritisk till när det gäller den boken är att den bara ger en definition 

av vad islamsk feminism innebär och att den kan vara subjektiv. Jag har valt att använda mig 

av denna definition för att Margot Badran gör en tydlig beskrivning av begreppet och för att 

det stämmer överens med andra definitioner av islamsk feminism.5 I förklaringen till islamsk 

feminism använder jag även material för att visa på kritiken mot islamsk feminism och hur 

islamsk feminism förhåller sig till det större feministiska forskningsfältet. Det är en bok 

skriven av Fatima Mernissi som heter Women’s Rebellion and Islamic Memory och en bok 

som heter Feministisk teori i rörliga bilder skriven av Katharina Tollin och Maria Törnqvist. 

Vidare används böckerna Qur’an and Women, Inside the gender Jihad: Women’s reform in 

Islam och artikeln Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Analysis skrivna av 

Amina Wadud. Detta material används som teoretisk utgångspunkt och lyfter fram 

övergripande argument för hur omtolkningar av Koranen och sharia kan leda till en förening 

av islam och konventioner om kvinnors rättigheter och som underlättar arbetet för jämlikhet. 

Materialet till den teoretiska utgångspunkten utgörs även av fyra texter skrivna av Zainah 

                                                 

4 Fullständiga referenser till dessa verk återfinns i referensförteckningen.  

5 Se Asma Barlas i teoridelen. (kap 2)  
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Anwar som visar mer övergripande perspektiv på hur familjerätten kan förändras. Problemet 

med dessa två teoretiker är att de i likhet med SIS utgår från sin religion. Det som både 

Anwar och Wadud gör är att de förhåller sig till denna kritik och argumenterar för sina teorier 

om hur man kan arbeta för att främja kvinnors rättigheter och jämlikhet inom ett religiöst 

ramverk. Ett problem med att använda dessa två teoretiker för att tolka primärmaterialet är att 

de har samma utgångspunkt, islamsk feminism, som SIS. Mitt val motiverar jag med att jag 

vill använda SIS som ett fall på hur islamsk feminism kan fungera i praktiken och även se om 

SIS enbart utgår från islamsk feminism genom de två teoretikerna. I min teori lyfter jag även 

fram kritik mot islamsk feminism genom sekulär feminism och kommer även använda denna 

kritik i min tolkning av SIS argumentation i analysen. Något som skulle kunna anses 

problematisk med att använda Anwar som teoretiker är för att hon har varit aktiv i SIS vilket 

kan göra att hennes teorier delvis är baserade på SIS arbete. Även om Anwar utgår mycket 

från kontexten i Malaysia talar hon också generellt om förändring av familjerätten inom ett 

islamskt ramverk.  

1.2.2 Avgränsningar 

  

I denna studie har jag valt att begränsa mig till familjerätten i ett land där islam är 

statsreligion och där tolkningar av sharia används i familjerätten. Varför det blev Malaysia är 

för att jag ansåg att det skulle vara intressant att välja ett land som inte ligger i mellanöstern 

och som inte är lika omtalat då det gäller islams förenlighet med konventioner om kvinnors 

rättigheter. Det finns redan mycket material och tidigare forskning om kvinnors rättigheter i 

olika länder som ligger i mellanöstern.6 Det kändes svårt att hitta en ny ingångspunkt utifrån 

det omfattande material som redan finns och därför valde jag att fokusera på Malaysia.  

Diskriminering av kvinnor i Malaysia har jag har valt att titta på i den privata sfären och då 

inom familjrätten. Det finns ett stort nätverk av olika kvinnoorganisationer i Malaysia som 

arbetar mot diskriminering och våld mot kvinnor. Mitt intresse inom mänskliga rättigheter är 

                                                 
6 Se böcker som Welchman, Lynn. Women and Muslim family laws in Arab states: a comparative overview of 

textual development and advocacy. Amsterdam University press, Amsterdam. 2007 som tar upp familjerätt, 

påverkan av islamsk lag och kvinnors ställning utifrån genusaspekter. Och Voorhoeve, Maaike.(red) Family law 

in Islam: divorce, marriage and women in the Muslim world. I.B. Tauris, London. 2012  som berör olika 

familjerättsliga frågor i länder som Tunisien, Syrien och Iran utifrån kvinnors perspektiv. Se även artikeln 

Mashhour, Amira. “Islamic law and gender Equality: Could there be a common ground?: A study of divorce and 

polygamy in Sharia Law and contemporary legislation in Tunisia and Egypt”, Human Rights Quarterly, Vol. 27, 

Nr. 2, 2005,s. 562-596. doi: 10.2307/20069797 
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framför allt inriktat på kvinnors rättigheter vilket är en anledning till att mitt intresse väcktes 

för att studera en organisation i Malaysia. Min teoretiska utgångspunkt utgår från två 

teoretiker som verkar inom islamsk feminism och detta är även en anledning till att jag har 

valt att fokusera på Malaysia eftersom det är intressant att använda deras teorier för att 

tillämpa på SIS och deras arbete med familjerätten. En avgränsning i denna studie är även att 

jag inte går in på hur teoretikerna och SIS förhåller sig till icke-troende och andra religioner. 

När jag talar om ”kvinnor” i uppsatsen har jag inte använt ett intersektionellt perspektiv utan 

”kvinnor” ses som en enhetlig kategori. De exempel som jag lyfter fram från familjerätten i 

Malaysia är främst rätten till skilsmässa för att jag anser att det är en av de frågor som ofta 

inte är lika för kvinnor och män inom familjerätt och jag vill undersöka hur det kan förändras.  
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2 Teori och Metod 

I detta avsnitt redogör jag för mitt val av teoretiskt utgångspunkt och metod. Dessa två val är 

baserade på mitt syfte med uppsatsen som handlar om att analysera hur islamska feminister 

argumenterar för att omtolkningar ska kunna leda till en familjerätt som är förenlig med 

konventioner om kvinnors rättigheter. Detta för att sedan kunna tillämpa på fallet Malaysia. 

Den teori jag använder hänger även ihop med valet av metod. Teorin används främst för att 

identifiera centrala och omdiskuterade begrepp för att sedan försöka hitta dessa i 

primärmaterialet och se hur SIS använder dem i sin argumentation. Argumentationsanalysen 

används för att lyfta fram tes och argument och även analysera argumentens hållbarhet.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten utgår från två ledande teoretiker inom fältet islamsk feminism. 

Den första är Amina Wadud som är amerikan och muslimsk teolog och har skrivit mycket om 

omtolkningar av Koranen. Den andra är Zainah Anwar som var en av de ledande personerna i 

uppstartande av SIS och hon har publicerat ett flertal artiklar och bidrag i böcker om kvinnors 

rättigheter och islam. Wadud och Anwars teorier kring hur man kan omtolka Koranen och 

sharia används i analysen för att tolka SIS arbete med familjerätten i Malaysia. Det är som 

sagt främst de delar av teorin som tar upp centrala begrepp som används för att se hur SIS 

definierar dem som en del av sin argumentation för att reformera familjerätten.  I teoridelen 

kommer först en förklaring av islamsk feminism att presenteras och även islamsk feminism i 

förhållande till sekulär feminism och en positionering av islamsk feminism inom det större 

feministiska forskningsfältet. Därefter redogörs för Amina Waduds och Zainah Anwars 

teorier om omtolkningar av sharia och Koranen.  

2.1.1 Islamisk feminism och Sekulär feminism 

 

I denna uppsats används feminism och mer specifikt islamic feminism eller islamsk feminism 

som teoretiskt fält. Den definition av islamsk feminism som jag utgår från kommer från boken 

Feminism in Islam skriven av Margot Badran och enligt henne är islamisk feminism: ”a 
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feminist discourse and practice articulated within an Islamic paradigm”.7 Det innebär alltså 

att det är en feministisk teori som verkar inom islam. Islamska feminister använder Koranen 

som källa och utgår från omtolkningar av skrifterna i den heliga boken för att visa att kvinnor 

och män är jämlika och har lika rättigheter. Teorin och begreppet islamsk feminism började 

man höra och läsa om allt mer på olika platser runt om i världen under 1990-talet. Margot 

Badran betonar att det är ett begrepp som är globalt och det är muslimer som lever i väst, 

Afrika, Asien och i Mellanöstern som har varit med och utvecklat teorin. Islamsk feminism 

användes under 90-talet av olika skribenter i tidningar bland annat och det var många olika 

röster som bidrog till ett skapande av en islamsk feministisk diskurs. Det var dels muslimer 

som menade att för att kunna arbeta mot jämlikhet mellan könen och social rättvisa krävs 

omtolkningar av Koranen, som ska göras av kvinnor eftersom det historiskt enbart varit män 

som tolkat skrifter, dels var det dem som ansåg att islamsk feminism är problematisk. Kritiken 

mot islamsk feminism har bland annat kommit från västerlänningar som menar att islamsk 

feminism är en skenbar motsägelse eftersom de menar att det inte går att komma åt problem 

inom islam och de patriarkala strukturer som finns inom religionen utan att det behövs något 

utifrån.8 

 De språk som främst används i olika artiklar, böcker och debatter som berör islamsk 

feminism är engelska och arabiska. Ett centralt begrepp från arabiskan är ijtihad som betyder 

”independent investigation of religious sources.”9 Ijtihad används som metod inom islamsk 

feminism, och islamsk jurisprudens över lag, för att omtolka Koranen och inom islamsk 

feminism ge kvinnors perspektiv på skrifterna. Islamska feminister lyfter fram att i Koranen 

står det att alla människor är jämlika och att de ojämlikheter och det förtryck som finns i 

muslimska länder har skapats genom patriarkala tolkningar och strukturer. Det man vill visa 

är alltså att det finns en skillnad mellan det som står nedskrivet i Koranen och sharia och fiqh 

som är islamsk jurisprudens och som bygger på tolkningar av dessa skrifter. Dessa tolkningar 

gjordes utifrån rådande patriarkala strukturer under en viss tid av människor. Islamska 

feminister arbetar för att kvinnor ska ha lika rättigheter som män både inom den privata och 

offentliga sfären och att kvinnor därmed ska kunna ha poster som ministrar och religiösa 

                                                 
7Badran, Margot. Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences . Oneworld Publications, Oxford. 

2009. s. 243.  

8Ibid. s.1 och 242-45.  

9 Ibid. s. 245.  
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ledare. De vill även verka för att muslimer och icke-muslimer som lever i samma länder ska 

ha lika rättigheter.10  

 Asma Barlas, som har skrivit boken ”Believing women” in Islam där hon tar upp 

problem med patriarkala tolkningar av Koranen, anser att Margot Badrans definition av 

islamsk feminism är en bra beskrivning av begreppet. Margot Badrans definition av begreppet 

är alltså att det är en feministisk diskurs som verkar inom ett islamskt ramverk. Det Asma 

Barlas skulle vilja utveckla är att det är viktigt att skilja på islam och muslimer och olika slags 

feminism. Det finns muslimer som är feminister men som inte för den skull är islamska 

feminister eftersom de inte vill använda sig av Koranen för att de anser att texterna i sig är 

förtryckande.11 Margot Badran gör skillnad på sekulär feminism och islamsk feminism. Hon 

menar att både islamska feminister och sekulära feminister kämpar för jämlikhet men det är 

tillvägagångssätten som skiljer dem åt. Islamsk feminism utgår från Koranen och arbetar 

inom sin religion. Sekulär feminism eller som även bara betecknas som feminism har flera 

olika teoretiska och praktiska utgångspunkter, som liberalfeminism och radikalfeminism, men 

det de har gemensamt är att sekulära feminister menar att religion är en bidragande faktor till 

kvinnoförtryck.12 Feminister som Fatima Mernissi, som är muslim men inte islamsk feminist, 

poängterar att Koranen precis som Bibeln inom judendom och kristendom innehåller 

hierarkiska relationer mellan män och kvinnor och sexuell ojämlikhet.13  

Om man ska se till hur islamsk feminism relaterar till det större genusvetenskapliga och 

feministiska forskningsfältet kan man se att islamsk feminism ligger närmare särartsfeminism 

än likhetsfeminism. Särartsfeminism innebär att kvinnor ska använda sin särart eller sina 

biologiska skillnader för att kräva sina medborgliga rättigheter. De olika biologiska 

förutsättningar som män och kvinnor har gör att kvinnor och män har olika uppgifter som kan 

komplettera varandra. Kvinnor och mäns olika roller ska värderas lika enligt särartsfeminister. 

Inom sekulär feminism som liberalfeminism är det vanligt att man utgår från likhetsfeminism 

som innebär att kvinnor ska kräva sina rättigheter som individer. Det handlar om att göra 

skillnad på kön och genus. Genus innebär att kvinnor och män tillskrivs vissa egenskaper och 

                                                 
10 Ibid. s.245-250.  

11Barlas, Asma. “Believing Women” in Islam: unreading patriarchal interpretations of the Quran. University 

of Texas Press, Austin. 2002.  

12 Badran, 2009. s.246-248 

13 Mernissi, Fatima. Women’s Rebellion and Islamic Memory. Zed Books Ltd, London.1996.s.13-14 
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att det inte handlar om biologiska egenskaper eller att kön har betydelse för kvinnor och mäns 

villkor.14 

Varför islamsk feminism används i denna uppsats är för att islamsk feminism är mindre 

känt för oss och därför anser jag att den är viktig att lyfta fram. I bakgrunden kan man se att 

religion är en viktig del av samhället i Malaysia och därför är det intressant att se hur aktörer 

inom islam verkar för att förena religionen med konventioner om kvinnors rättigheter. Det 

kan handla om att när man verkar inom ett islamskt paradigm kan det skapa legitimitet och på 

så sätt möjlighet till förändring. Detta kommer att diskuteras vidare i den avslutande delen.  

 

2.1.2 Amina Wadud, Korantolkningar utifrån kvinnors perspektiv 

Tesen som Amina Wadud driver genom boken handlar om att för att kunna arbeta för 

jämlikhet mellan könen och främja kvinnors rättigheter behöver man använda Koranen som 

ursprungskälla och göra omtolkningar av texterna utifrån kvinnors perspektiv. Kritiken mot 

att använda Koranen handlar om att andra feministiska perspektiv vill bryta sig loss från det 

gamla och inte vara bunden till traditioner för att på så sätt kunna stärka kvinnors status i 

samhället. Detta motargument eller kritiken av tesen möter Aminda Wadud med argumentet 

att det inte är själva Koranen och dess skrifter som förtrycker och diskrimminerar kvinnor 

utan tolkningarna av texten. För att ge stöd för detta påstående argumenterar hon för hur man 

bör tolka Koranen och visar att det i Koranen inte finns uttryckt någon skillnad mellan män 

och kvinnor.15  

Enligt Amina Waduds tolkning av Koranen finns det ingenting som säger att kvinnor 

och män är fast i roller där mannen alltid är överordnad kvinnan. I skapelseberättelsen menar 

hon att det inte står uttryckt att det skulle finnas någon skillnad mellan kvinnor och mäns 

värde som människor. I Koranen används till exempel ordet zawj som står för att allt är skapat 

i par. Mannen och kvinnan är två olika individer som har skillnader rent fysiskt så som 

kroppsuppbyggnad och karaktärsdrag men de behöver varandra och är lika viktiga för 

mänsklighetens utveckling. Att kvinnan i skapelsen av världen blir den som ska föda barn 

betyder enligt Amina Wadud inte att rollen som den omhändertagande enbart skulle vara 

tillskrivet kvinnan utan det gäller även mannen.16 

                                                 
14Tollin Katharina och Törnqvist Maria. Feministisk teori i rörliga bilder. Liber AB, Malmö.2005.s.42-44.  

15Wadud, Amina. Qur´an and women. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, Kuala Lumpur.1992.  s. vi-7.  

16 Ibid.s. 6-69.  
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Amina Wadud tar upp nusyuz och hur man kan omtolka det som står i Koranen. Detta 

begrepp har tolkats som och fått betydelsen en kvinna som inte lyder sin man. Denna tolkning 

menar Wadud är felaktig eftersom nusyuz används både för män och kvinnor i Koranen och 

därför kan det inte betyda att enbart kvinnor inte lyder sina män. Det handlar snarare om att 

det har uppstått problem inom äktenskapet och i Koranen finns det råd om hur detta kan lösas. 

Jämfört med andra tolkningar är Waduds tolkning av versen, där begreppet används, inte att 

lösningen på problemen innefattar våld och tvång utan förändring genom fredliga metoder.  17 

Ett annat argument som Amina Wadud lägger fram för att motivera varför man bör och kan 

använda Koranen för att arbeta för kvinnors rättigheter är att Koranen är en universell 

vägvisare som kan användas för att tillämpa på samhällen i dagens kontext. Detta argument 

stödjer hon med att Koranen inte innehåller detaljerade historiska och kulturellt specifika 

händelser eller platser vilket gör att man kan se betydelsen av texten som något som går över 

tid och rum.18 

I boken Inside the gender jihad använder Wadud även sina tolkningsmetoder på hur 

man kan omtolka sharia. Wadud formulerar tesen att man inte kan skriva om Koranen 

eftersom det är Allahs ord men den islamska lagen- sharia- kan man skriva om och man bör 

skriva om den genom fiqh. Sharia är enligt en definition den gudomliga ordningen/lagen 

medan fiqh är jurisprudens och tillämpning av lagen som är skapad av människor. Denna 

åtskillnad av vad som faktiskt människor har skapat och inte Allah är viktig att göra enligt 

Wadud på grund av att det underlättar förändring av konservativa tolkningar. 19 Det hon även 

argumenterar för är att en reform av sharia inte bara kräver en förändring av jurisprudens och 

andra faktorer som politiska och ekonomiska utan det behövs en kombination mellan dessa 

olika aspekter och kvinnors egna erfarenheter för att något faktiskt ska förändras. Kvinnor 

med erfarenhet från diskriminering, förtryck, våld i den privata sfären bör vara med och få 

göra sina röster hörda vid utformning av regleringar och lagar eftersom dessa erfarenheter kan 

ge en motvikt till de dominanta åsikter om att använda tolkningar av sharia som är fast i 

patriarkala strukturer för att man vill bevara islam.20  

Förändringar av familjerätt i muslimska länder som till exempel Malaysia anser Amina 

Wadud går att göra genom omtolkningar av Koranen som visar att män och kvinnor är 

                                                 
17 Ibid. s.74-80.  

18 Ibid.s. 9-10 och 31-32 och 95.  

19 Wadud, Amina. Inside the gender Jihad: Women’s Reform in islam. Oneworld Publications, Oxford.2006. 

s.188-205.  

20Ibid.s.48-52.  
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jämlika och lika i värde, och låta texterna ligga till grund för lagstiftningen. Begreppet tawhid 

är centralt i förhållande till familjerelationer och även i social och rättslig praxis. Tawhid 

innebär att man tror på en enda gud- Allah- och att den viktigaste relationen man har är till 

Allah vilket innebär att i ett äktenskap kan inte den ena partnern stå över den andre för att 

Allah alltid står över båda. Detta kan man använda för att motverka den patriarkala strukturen 

om att mannen är överordnad kvinnan eftersom det aldrig kan vara så då Allah är den 

viktigaste.21  

 Sammanfattningsvis kan vi se att Amina Wadud verkar inom islamsk feminism 

eftersom hon utgår från tesen att det går att använda Koranen som ursprungskälla för att 

kunna arbeta för jämlikhet. Särartsfeminism kan man framför allt se i hennes teori om 

begreppet zawj då hon menar att kvinnor och män har olika biologiska egenskaper men att de 

kompletterar varandra och är lika mycket värda i Allahs ögon. De argument hon stödjer sin 

tes med är att: 

- Det är inte Koranen i sig som förtrycker kvinnor utan de tolkningar som har gjorts av 

texterna. Det är därför nödvändigt att omtolka Koranen genom kvinnors perspektiv och 

erfarenheter för att det inte enbart ska vara traditionella, patriarkala tolkningar som använts. 

- I arbetet med att förena islam med kvinnors rättigheter och jämlikhet kan man enligt Amina 

Wadud göra nya tolkningar av Koranen som visar på kvinnor och mäns jämlikhet och lika 

värde. Det går att göra omtolkningar av att det skulle finnas skillnader mellan män och 

kvinnor genom begreppen; zawj, nusyuz och tawhid.  

- Koranen är en universell vägvisare. 

När det gäller sharia och dess användning i familjerätt är Waduds tes att det går att skriva om 

sharia och det bör man även göra. Argumentet för denna tes är: 

- Det är viktigt att göra en distinktion mellan Allahs ord och vad människor har skapat. Det är 

därför möjligt att förändra tillämpning av sharialagar inom familjerätt genom omtolkningar av 

fiqh.  

 

                                                 
21 Wadud Amina. ”Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur’anic Analysis”, Wanted: Equality 

and justice in the Muslim family, Afghanlivelihoods. 2009. http://afghanlivelihoods.com/virtual-

library/Gender/islam-beyond-patriarchy-through-gender-inlusive.pdf (Hämtad 2012-12-07)  

  

http://afghanlivelihoods.com/virtual-library/Gender/islam-beyond-patriarchy-through-gender-inlusive.pdf
http://afghanlivelihoods.com/virtual-library/Gender/islam-beyond-patriarchy-through-gender-inlusive.pdf
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2.1.3 Zainah Anwar och islamsk feministisk omtolkning av familjerätt 

i Malaysia 

Zainah Anwar driver tesen att familjerätten i Malaysia bör reformeras och att omtolkningar av 

Koranen och sharia är viktigt i förändringsarbetet.22  

Det är vanligt att man i muslimska länder anser att det bara är vissa som har tillräcklig 

utbildning, status och legitimitet för att kunna tolka religiösa texter och diskutera eller uttala 

sig om islam i det offentliga rummet. Det är just denna tanke om att det bara är vissa som har 

rätt till att tolka och påverka utformningen av lagar som Anwar ställer sig kritiskt mot 

eftersom de traditionella tolkningarna gjordes och skrevs ned under rådande patriarkala 

strukturer som diskrimminerar kvinnor.23 Anwar menar att om islamska lagar- sharia- ska 

användas i lagstiftningar som familjerätten som påverkar hela befolkningen måste fler få vara 

med och påverka utformningen eller i alla fall få utrycka sig i en offentlig debatt. I ett 

demokratiskt samhälle måste alla som är del av det muslimska samhället få vara med och 

påverka tolkningar och lagar och framförallt måste kvinnor få mer utrymme eftersom kvinnor 

faktiskt utgör halva befolkningen. Det är därför nödvändigt att reformera familjerätten i 

Malaysia. 24  

En förändring som är viktig att göra i Malaysias familjerätt är grundsynen på 

äktenskapet från traditionella tolkningar av texter som är gjorda av jurister. Enligt dem 

innebar äktenskapet en äganderätt då mannen bestämmer över och äger sin kvinna som måste 

lyda honom och alltid vara tillgänglig sexuellt och aldrig göra något mot hans vilja. Detta 

synsätt har levt kvar idag och de stereotypa könsrollerna finns kvar i familjerätten i Malaysia, 

till exempel genom nusyuz och hur kvinnor kan anklagas för olydnad vilket kan leda till 

skilsmässa eller att de förlorar rätt till ekonomiska tillgångar. Anwar menar att det genom 

Koranen går att ta fram andra synsätt på kvinnor och mäns relation till varandra och deras lika 

                                                 
22 Anwar Zainah och Rumminger Jana S. “Justice and Equality in Muslim Family laws: Challenges, 

Possibilities and strategies for reform”, Washington and Lee Law Review, Vol. 64, Nr. 4,2007,s.1529-1549. 

http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/Page?handle=hein.journals/waslee64&page=1529&collection=journa

ls (Hämtad 2013-03-10) s. 1529-33.  
23 Anwar, Zainah. ”The struggle for women’s rights within the religious framework: the experience of sisters in 

islam” i Barlow, Colin(red), Modern Malaysia in the Global economy: political and social change into the 21
st 

century. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham. 2001.s. 182-188.  

24 Anwar, Zainah. “Negotiating gender rights under religious law in Malaysia” i Larsen, Lena & Moe, Christian 

& Vogt, Kari(red), New directions in Islamic thought :exploring reform and Muslim tradition. I.B.Tauris&Co 

Ltd, London. 2009. s.180-86.  

http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/Page?handle=hein.journals/waslee64&page=1529&collection=journals
http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/Page?handle=hein.journals/waslee64&page=1529&collection=journals
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värde. Genom att utgå från principer om rättvisa och jämlikhet som går att finna i Koranen 

kan man på så sätt skapa en ny jurisdiktion som inte är diskriminerande av kvinnor. 25 

 Zainah Anwar tar upp begreppet qiwamah som kommer från ordet qawwamum 

(beskyddare) i vers 4:34 i Koranen som traditionella jurister har tolkat att betydelsen av är att 

män är överordnade kvinnor och detta ligger till grund för den patriarkala synen på 

familjerelationer. Anwar ifrågasätter varför juristerna valde att fokusera på just detta begrepp 

då det bara nämns en gång i Koranen medan det finns andra begrepp som har att göra med 

äktenskapet som nämns betydligt fler gånger och berör kärlek, medkänsla och godhet. När 

man har valt att fokusera på att mannen ska skydda kvinnan och hon ska lyda honom har detta 

lett till diskriminering av kvinnor i form av nusyuz och att män kan ha fler fruar. Kvinnors roll 

har även blivit fast i hemmet eftersom hon kan ställa sig över sin man i positioner utanför 

hemmet. Det man kan göra för att förändra är därför att ifrågasätta dessa traditionella 

tolkningar och fokusera på begrepp från Koranen som stämmer överrens med dagens 

samhälle och värnar om jämlikhet och kvinnors rättigheter.26  

En viktig del i reformering av familjerätten är även att det krävs mer än bara förändring 

av själva lagarna. Det behövs även en förändring i attityd och inställning bland dem som har 

möjligheten och makten att kunna implementera och tillämpa lagarna. Anwar menar att det 

saknas en medvetenhet om genusperspektivet och kvinnors erfarenheter i utbildningen av 

personer som arbetar inom rättsväsendet. Till exempel finns det i Malaysias familjerätt 

möjligheter för kvinnor att kunna begära skilsmässa men problemet är ofta implementeringen 

av dessa lagar som bidrar till att rättigheten stannar på pappret och att inget händer i 

verkligheten eller att det går väldigt långsamt. Skulle en större medvetenhet om vikten av ett 

genusperspektiv på lagarna och dess tillämpning finnas kan det även leda till en förbättring av 

arbetet mot diskriminering och för jämlikhet.27 

 Sammanfattningsvis kan vi se att Zainah Anwar utgår från islamsk feminism och 

använder omtolkningar av Koranen för att förändra familjerätt och främja kvinnors 

rättigheter. De argument hon har för varför det är nödvändigt att reformera familjerätten i 

Malaysia och hur omtolkningar av Koranen kan vara till hjälp i detta arbete är: 

- Familjerätten i Malaysia bör förändras eftersom det bara är en liten grupp som har fått 

tolkningsföreträde vilket har lett till en exkludering av kvinnors representation och perspektiv. 
                                                 
25 Anwar och Rumminger . 2007.s.1544-49.  

26 Anwar, Zainah & Mir Hosseini, Ziba. “Decoding the “DNA of patriarchy” in Muslim family laws”, Open 

democracy. 2012-05-21. http://www.opendemocracy.net/5050/ziba-mir-hosseini-zainah-anwar/decoding-

%E2%80%9Cdna-of-patriarchy%E2%80%9D-in-muslim-family-laws. (Hämtad 2012-12-14) 
27 Anwar. 2009.s.183-85.  

http://www.opendemocracy.net/5050/ziba-mir-hosseini-zainah-anwar/decoding-%E2%80%9Cdna-of-patriarchy%E2%80%9D-in-muslim-family-laws
http://www.opendemocracy.net/5050/ziba-mir-hosseini-zainah-anwar/decoding-%E2%80%9Cdna-of-patriarchy%E2%80%9D-in-muslim-family-laws
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De tolkningar som har gjorts och använts är ofta väldigt gamla och grundade i patriarkala 

strukturer och är därför inte tillämpbara på dagens samhälle. 

- Omtolkningar av begrepp som qiwamah i Koranen kan användas för att förändra 

traditionella tolkningar och grundsynen inom familjerätten som innebär att mannen är 

överordnad kvinnan inom äktenskap och familjerelationer.  

- Det behövs även en medvetenhet om genusperspektivet och kvinnors erfarenheter inom 

rättsväsendet.  

2.2 Metod 

 

För att kunna genomföra denna studie ansåg jag att det först var nödvändigt att sätta mig in i 

betydelsen av det jag ville skriva om. Vad betyder egentligen sharia och vilket förhållande har 

tolkningar av sharia till mänskliga rättigheter? Mitt första steg blev därför att samla in 

material och läsa texter för att kunna ge en bakgrund till vad sharia innebär och en kortare 

presentation av att vissa argumenterar för att islam är förenligt med mänskliga rättigheter och 

att vissa motsätter sig detta påstående. Enligt mitt syfte skulle jag även inrikta mig på 

Malaysias familjerätt och därför ansåg jag även att det var nödvändigt att i bakgrundsdelen 

redogöra för hur familjerätten ser ut i Malaysia och även i förhållande till CEDAW.  

I det material som användes i min teoretiska utgångspunkt var mitt metodiska arbetssätt 

att lyfta fram vad författarna vill säga med texterna och sina teorier. Vad deras tes är och vilka 

skäl de ger för att visa sina slutsatser. Från teorin hämtade jag även centrala begrepp som 

zajw, nusyuz, tawhid, qiwamah för att se hur/om SIS använder sig av och tolkar begreppen. I 

den undersökande delen formulerade jag min tolkning av SIS tes för hur familjerätten kan 

reformeras och vilka argument de använder för att styrka sin tes med. Vidare i analysen 

gjorde jag min tolkning av argumenten med hjälp av det övergripande teoretiska perspektiven 

på hur omtolkningar av Koranen och sharia kan leda till en förening av islam och 

konventioner om kvinnors rättigheter. I analysen försökte jag lyfta fram argumentens 

hållbarhet genom att se till om argumenten var relevanta för tesen och om de var tillräckliga 

för att styrka tesen eller om det finns argument som kan kritisera tesen. Den metod som har 

använts är därför en argumentationsanalys.  

Problemet med denna metod är de tolkningar som har gjorts av hur islamska feminister 

som Wadud och Anwar och SIS argumenterar. De tolkningar jag har gjort av vad jag tror är 

författarens tes och syfte med texten skulle någon annan, som har läst samma text, kunna 
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tolka på ett annat sätt. Detta kan vara ett problem då olika läsare fokuserar på olika delar 

eftersom man lägger in egna värderingar och synpunkter på det man läser. Jag har försökt att 

inte vara subjektiv då jag har läst och formulerat de påståenden som jag ansåg var viktiga i 

texterna, men det är svårt att inte lägga in egna värderingar i det man undersöker. Samtidigt 

anser jag att den argumentationsanalys som jag har använt som metod i denna studie var 

relevant för mitt syfte och frågeställning och hjälpte mig att lyfta fram viktiga poänger i 

analysen 28 

   

 

 

 

                                                 
28Bergström,Göran & Borèus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys.2 upplagan. Studentlitteratur AB, Lund. 2005.s.89-148.  
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3 Bakgrund 

3.1 Sharia och de mänskliga rättigheterna 

 

Sharia är ett historiskt och traditionellt uttryck inom islam för ”lag” och tolkningarna av 

sharia utgör en stor del av islamsk lag. Dessa lagar har utformats utifrån två skrifter: Koranen 

och Sunna. Koranen är den heliga boken som innehåller ord från Gud som har nedtecknats 

och som enligt religiösa skrifter profeten Mohammed tilldelades. Sunna är profeten 

Mohammeds ord och gärningar och en beskrivning av hur han handlade utifrån Koranen. Den 

viktigaste delen av Sunna är Mohammeds ord eller hadith.29 Det tog lång tid att utforma, 

samla in material och nedteckna Koranen och Sunna och därför utformades sharia långt efter 

profetens död. Det var jurister från olika skolor som gjorde sina tolkningar av Koranen och 

Sunna och vad innehållet i dessa skrifter skulle innebära juridiskt, etiskt och moraliskt för 

muslimer. Dessa tolkningar har ett stort inflytande i muslimska länder på grund av den 

religiösa statusen dessa lagar har och de reglerar muslimers levnadssätt både inom familjen 

och ute i offentligheten. Samtidigt lyfter även Abdullahi Ahmed An-Na'im fram att 

sharialagarnas status har minskat något de senaste åren på grund av olika faktorer och 

användningen av sharia ser även olika ut i olika länder och även historiskt sett. Det är främst 

inom familjerätten som tolkningar av sharia utgör en stor del av formuleringar av lagar i 

många länder.30 

 Sharia i relation till mänskliga rättigheter är ett ämne som många muslimer och icke-

muslimer har åsikter om och debatter kring olika frågor har pågått under många år. Det finns 

å ena de som lyfter fram problematiken med sharia och som ifrågasätter om sharia 

överhuvudtaget kan vara förenligt med mänskliga rättigheter på grund av till exempel 

diskriminering av kvinnor och icke-muslimer. Å andra sidan finns det de som menar att sharia 

kan vara förenligt med mänskliga rättigheter. Det finns bland annat muslimer som menar att 

det går att omtolka sharia för att de ska vara mer förenligt med mänskliga rättigheter. Det 

finns en rad olika konventioner om mänskliga rättigheter och dessa har muslimska länder 

                                                 
29Mallat, Chibli. Introduction to Middle Eastern Law. Oxford University Press, Oxford. 2007. s. 32-33 

30An-Na'im, Abdullahi Ahmed. “Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural 

Imperatives”, Harvard Human Rights Journal, Vol 3,1990,s. 13-52. 

http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/Page?handle=hein.journals/hhrj3&page=13&collection=journals 

(Hämtad 2013-03-10)  s. 17-22.  

http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/Page?handle=hein.journals/hhrj3&page=13&collection=journals
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skrivit under och har därmed åtagit sig att respektera, skydda och främja de mänskliga 

rättigheterna. Men många länder har även reserverat sig till artiklar i konventionerna på grund 

av vissa stater menar att de strider mot islamisk lag. Det handlar bland annat om de strafflagar 

som finns i vissa muslimska länder vilka strider mot artiklar om att ingen ska bli utsatt för 

tortyr eller annan omänsklig behandling. Vidare debatteras det ofta om kvinnors situation i 

muslimska länder och att man gör en tydlig åtskillnad mellan kvinnor och män som strider 

mot de mänskliga rättigheterna. 31 

 

3.2 Malaysias familjerätt  

 

Majoriteten av befolkningen i Malaysia är muslimer och islam präglar samhället på många 

sätt. Islam är statsreligionen men landet är inte en islamsk stat utan regleringar och lagar i 

landet är lika för muslimer och icke-muslimer med ett undantag – familjerätten som styrs av 

tolkningar av sharia.32 År 1984 antogs Islamic family law (federal territories) Act och 

familjerätten i Malaysia består av reglering av äktenskap, skilsmässa, vårdnaden om barn och 

även vilka straff som följer av att inte följa lagen.33  

 Enligt Zainah Anwar, som har arbetat för SIS i Malaysia, var det under 1980-och 

90talet en framväxt av ett mer konservativt samhälle där röster, som inte var öppna för 

omtolkningar av Koranen, inom islam fick fler anhängare. Det fanns många bidragande 

orsaker till denna framväxt som till exempel influenser från andra länder där konservativa 

religiösa grupper ville skapa islamiska stater som bidrog till att politiska partier i Malaysia 

strävade efter att upprätta en islamisk stat. Det skapades institutioner av olika slag för 

muslimer som ville leva i enlighet med islam som skolor, universitet, banker och inom 

rättsväsendet och där användes sharia som den rätta juridiska strukturen. Detta har lett till att 

ändringar har gjorts i familjerätten från 1984 och dessa ändringar diskrimminerar kvinnor då 

de inte har samma rättigheter som män.34 En senare ändring som gjordes år 2005 och som 

gick igenom i parlamentet handlar om att kvinnor inte har samma rätt till egendom som män 

                                                 
31Hjärpe, Jan. Sharia : Gudomlig lag i en värld i förändring. Norstedts förlag, Stockholm. 2005. s. 179-181.  

32 Shah Badli, Nik Noriani Nik. “Legislative provisions and judicial mechanism for the enforcement and 

termination of the Islamic marriage contract in Malaysia” i Quraishi, Asifa och Vogel, Frank E(red), The Islamic 

Marriage Contract: Case studies in Islamic family law. Harvard University, Cambridge, Mass. 2008. s. 188-89.  

33 1984. Islamic Family Law (Federal Territories) Act. Malaysia. The Commissioner Of Law Revision.  

34 Anwar, Zainah. 2001. s. 232-243.  
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har under en skilsmässa. Men parlamentet har fått kritik av kvinnoorganisationer som kräver 

att de ska ändra detta och förhandlingar har pågått om denna lagändring.35 

Enligt ”Islamic Family Act” från 1984 finns det olika tillvägagångssätt för att kunna ta 

ut en skilsmässa och det ser olika ut för kvinnor och män. Om en man vill skilja sig från sin 

hustru eller tvärtom kan det ske genom talaq som betyder ungefär ett förnekande av 

äktenskapet. Det innebär att makan/maken enligt lag först måste fylla i och skicka in en 

ansökan som motiverar orsaken till att hen vill skilja sig och andra detaljer om äktenskapet. 

Sedan kan domstolen bestämma om ansökan ska gå igenom och om personen i fråga ska få 

uttala talaq som därmed upplöser äktenskapet.36 Samtidigt som det står i lagen att en man 

måste skicka in en ansökan om att han vill skilja sig står det även att en man (detta gäller 

endast män inte kvinnor) kan uttala talaq utanför det juridiska systemet och så länge det 

stämmer överens med islamsk lag kan det godkännas.37 Ett problem med detta är att män kan 

utnyttja denna möjlighet för att slippa den långa juridiska processen medan kvinnor måste gå 

igenom den. Dessutom finns det även fall där män har begärt skilsmässa utanför en juridisk 

domstol mot kvinnans vilja eller utan att överhuvudtaget bry sig om hur partnern ställer sig 

till en skilsmässa.38 

En kvinna kan begära skilsmässa om hennes man har brutit mot sina äktenskapslöften 

som i familjerätten benämns ta`liq och innebär de löften som maken gör i enlighet med lagen 

under en bröllopsceremoni. Trots att denna möjlighet finns för kvinnor är det i praktiken svårt 

för kvinnor att kunna begära skilsmässa genom ta`liq på grund av att en kvinna kan anklagas 

för att vara nusyuz eller ”olydig”. Enligt familjerätten i Malaysia är en kvinna nusyuz om hon 

vägrar att lyda sin man och det kan hon främst anklagas för när hon ”withholds her 

association with her husband; leaves her husband’s home against his will; or refuses to move 

with him to another home or place.”39 Om kvinnans man har anklagat sin fru för att vara 

nusyuz på grund av att han inte vill skilja sig kommer en domstol begära att kvinnan kan 

bevisa att hon inte är det och mannen måste ha bevis för hans anklagelse. En domstol kan 

                                                 
35 Rumminger, Jana. Isa, Rozana. El-Khouly, Hadil. (red) ”Home Truths: A Global Report on Equality in the 

Muslim Family”, Musawah. Kuala Lumpur, Malaysia 2009. s.26-27.  

36 1984. Islamic Family Law (Federal Territories) Act. Malaysia. The Commissioner Of Law Revision. 

Paragraph 47.  

37 Ibid. 55(A) 

38 Quraishi och Vogel (red).2008. s. 186-87.  

39 1984. Islamic Family Law (Federal Territories) Act. Malaysia. The Commissioner Of Law Revision. 

Paragraph 59(2)  
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enligt islamsk lag (Hukum Syarak) kräva att en man ska betala underhåll till sin fru eller sin 

före detta fru men detta gäller inte heller om kvinnan anses vara nusyuz.40  

 Familjerätten tillåter polygami och en man kan därför gifta sig med en annan fru så 

länge han har fått ett skriftlig godkännande av en domstol. Det finns ingen bestämd 

minimiålder för när kvinnor och män kan gifta sig utan en flicka kan gifta sig när hon är 16 

medan en pojke kan gifta sig när han är 18. En domare kan även tillåta att en flicka kan gifta 

sig när hon är under 16 och en pojke när han är under 18 under vissa omständigheter.41 Detta 

strider mot artiklar i CEDAW som Malaysia ratificerade år 1995.42 Artikel 16 i konventionen 

är den som främst berör staters skyldighet att motverka diskriminering av kvinnor inom 

familjerelationer, vilket till exempel innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter inom 

äktenskapet och ha samma rättigheter och skyldigheter som föräldrar. Enligt artikel 16 ska 

både kvinnor och män ha lika rättigheter och skyldigheter om ett äktenskap upplöses.43 I 

samband med att Malaysia ratificerade konventionen reserverade man sig även mot somliga 

av artiklarna för att man ansåg att de inte var förenliga med sharia och den nationella lagen. 

Efter påtryckningar och kritik från kvinnoorganisationer och medverkan i kvinnokonferensen 

i Beijing beslutade man sig 1998 för att dra tillbaka vissa av reservationerna. De artiklar som 

Malaysia valde att fortfarande ha reservationer mot uttrycker de själva i sin rapport till 

CEDAW kommitèn att de måste ha kvar för att de inte är förenliga med sharia och landets 

lagar.44 Dessa artiklar är artikel 5 som handlar om att förändra sociala och kulturella mönster 

och sedvanor som baserar sig på stereotypa könsroller, artikel 7 kvinnor ska få delta i den 

offentliga sfären, artikel 9(2) lika rätt för kvinnor och män i förhållande till deras barns 

nationalitet, artikel 16(1)(a) och (2) som handlar om att ha samma minimiålder för att ingå 

äktenskap för både män och kvinnor.45 

                                                 
40 Quraishi, Asifa och Vogel, Frank E.(red). 2008 s.187-89.  

41 1984. Islamic Family Law (Federal Territories) Act. Malaysia. The Commissioner Of Law Revision. 

Paragraph 8 och 23.  

42 Combined initial and second periodic reports of States parties- Malaysia. Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women. U.N. Doc. CEDAW/C/MYS/1-2. 12 April 2004.s.16 

43 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 1249 U.N.T.S 13. 18 

december 1979. Art 16. 

44 Combined initial and second periodic reports of States parties- Malaysia. Committee on the Elimination of 

Discrimination agains Women. U.N. Doc. CEDAW/C/MYS/1-2. 12 April 2004.s.16-17.  

45 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 1249 U.N.T.S 13. 18 

december 1979.  
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4 Sisters In Islam och fallet Malaysia 

I arbetet med att stärka kvinnors rättigheter är det framför allt inom familjerätten som SIS 

försöker motverka diskriminering och skapa jämlikhet. I de texter som används i denna 

studie, som underlag för analysen, driver SIS tesen att det är nödvändigt och möjligt att 

reformera familjerätten i Malaysia inom ett islamskt ramverk och på så sätt göra den mer 

rättvis och jämlik och förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter. Varför det behövs 

en reform av familjerätten och hur det är möjligt att genomföra har SIS huvudsakligen fyra 

argument för.46 

Det första handlar om att det i Koranen finns stöd för att kvinnor och män är jämlika 

och lika i värde och det går därför att använda Koranen för att förändra familjerätten.47 SIS 

menar att för att kunna reformera familjerätten och använda omtolkningar av Koranen och 

sharia krävs en ändring av att vissa ser reformer av lagstiftningar som att det innebär en 

reform av hela islam och att man ifrågasätter och ändrar Allahs ord. Islamsk lag, sharia, som 

används inom lagstiftningar i muslimska länder ser olika ut från land till land och därför 

menar SIS att det inte finns beständiga sharialagar utan att det som används är mänskliga 

tolkningar av islamsk jurisprudens - fiqh. SIS anser därför att det går att förändra fiqh 

eftersom det är tolkningar av hur man ska förstå sharia som är gjorde av människor och inte 

Allah och detta är viktigt för att kunna skapa förändring och anpassa lagarna till dagens 

samhälle. Om man gör omtolkningar kan det leda till en familjerätt som är baserad på en 

bättre förstålelse av koranen och sharia och som kan vara förenlig med konventioner om 

kvinnors rättigheter.48 

SIS andra argument för varför det är nödvändigt med en reform är därför att det i 

Malaysias konstitution står att diskriminering på grund av kön är förbjudet.49 Men som 

familjerätten ser ut idag är den inte helt genusneutral utan kvinnor diskrimineras eftersom 

                                                 
46 Sisters in Islam. “Model Islamic Family Law”, Sisters in Islam.2011-01-03. 

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.658.8 (Hämtad  2012-12-14).  

47 Ibid.  

48 Sisters In Islam. “Reforming Family Law in the Muslim World”, Sisters In Islam. 2010-03-10. 

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.476.8. (Hämtad 2012-12-12) 

49 Sisters In Islam. “Model Islamic Family Law”, Sisters In Islam. 2011-01-03. 

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.658.8 (Hämtad 2013-02-14) 
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män har rätt till mer än kvinnor och den strider därför mot konstitutionen. Diskriminering och 

ojämlikhet kan bland annat hittas i bestämmelser om nusyuz som är diskriminerande eftersom 

det bara är kvinnor som kan anklagas för olydnad, att män kan begära skilsmässa utan att gå 

genom en rättsprocess som kvinnor alltid måste göra, att polygami är tillåtet och flickor kan 

gifta sig när de är yngre än pojkar. Nusyuz är ett centralt begrepp som SIS menar är 

problematiskt eftersom den betydelse som begreppet har inom familjerätten idag innebär att 

det enbart används för kvinnors olydnad. Den förståelse och betydelse som SIS lägger i 

begreppet är att det i Koranen även berör män och snarare handlar om besvär inom 

äktenskapet.50 SIS menar att det finns bättre förståelse av begreppet såsom att äktenskapet 

innebär att båda partnerna är jämlika och har lika ansvar och rätt till att ta beslut kring 

familjefrågor. Det bör även handla om att båda makarna behandlar varandra med vänlighet 

och respekt och inte medvetet gör något för att göra den andra illa. Enlig SIS bör därför 

begreppet omdefinieras och rikta sig till både män och kvinnor. 51 

SIS lyfter även fram som ett tredje argument att reformer av familjerätten och 

inställningen till kvinnors rättigheter är nödvändigt för att Malaysia ska kunna leva upp till 

sina internationella överenskommelser som CEDAW.52 Det finns vissa som menar att 

internationella konventioner om mänskliga rättigheter utgår från västerländska värderingar 

som inte går att använda i Malaysia eller andra muslimska länder. SIS menar att detta är en 

felaktig föreställning då det går att finna rättigheter som kvinnor har som muslimer inom 

Koranen och att detta är förenligt med konventioner om kvinnors rättigheter.53 

  Det fjärde argumentet handlar om att familjerätten måste spegla och vara anpassat till 

dagens samhälle.  Det går inte att använda sig av tolkningar som gjordes tidigt under islams 

historia eftersom dessa tolkningar av Koranen om kvinnor och mäns roll inom äktenskapet 

och familjen är bundna till föreställningar från tiden då de gjordes.54 SIS betonar att 

blandningen av dessa traditionella tolkningar och moderna tillämpningar har lett till en 

                                                 
50 Sisters In Islam. “Reforming Family Law in the Muslim World”, Sisters In Islam. 2010-03-10. 
http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.476.8.  (Hämtad 2012-12-12) 

51 Sisters In Islam. ”Best practices on family law issues”, Sisters In Islam. 2010-03-10. 

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.477.8 . (Hämtad 2013-02-14) 

52 Sisters In Islam. ”Model Islamic Family Law. Sisters In Islam”, 2011-01-03 . 

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.658.8 (Hämtad 2013-02-14) 

53 Sisters In Islam.” Further Discrimination Against Muslim Women under the Islamic Family Law (Federal 

Territories) (Amendment) Bill 2005 through selective gender neutral provisions”, Sisters In Islam. 2012-07-02. 
http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.1049.8 . (Hämtad 2013-02-14)  

54 Sisters In Islam. ”Model Islamic Family Law”, Sisters in Islam. 2011-01-

03http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.658.8 (Hämtad 2013-02-14) 
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problematisk syn på män och kvinnors rättigheter och skyldigheter inom familjerätten. Mäns 

traditionella rättigheter anses ofta vara oföränderliga medan kvinnors rättigheter kan förändras 

utifrån olika omständigheter. Kvinnor har traditionella skyldigheter som att de måste lyda sina 

män medan kvinnors rättigheter har minskat i samband med ändringar av familjerätten. Mäns 

traditionella skyldigheter har i sin tur minskat medan de kan åtnjuta traditionella och nya 

rättigheter fullt ut. Detta ser SIS som väldigt problematiskt eftersom det leder till orättvisa och 

förtryck av kvinnor. Det som istället kan användas för att anpassa familjerätten till dagens 

samhälle är att använda sig av de universella principer om jämlikhet och rättvisa som går att 

finna inom Islam.55 

SIS har även, med inspiration från att andra muslimska länder som har reformerat 

familjerätten, tagit fram ett förslag på hur familjerätten kan se ut baserat på rättvisa, jämlikhet 

och jämställdhet. Detta förslag använder SIS för att kunna förhandla med makthavarna och 

även för att informera befolkningen i Malaysia för att få stöd i sitt arbete av så många som 

möjligt. Några av de viktigaste ändringarna de vill göra är att kvinnor och män ska ha lika rätt 

till skilsmässa och att skilsmässor måste gå igenom rättslig prövning, minimiåldern för att få 

gifta sig ska vara 18 år för både flickor och pojkar samt att polygami bara ska tillåtas under 

väldigt speciella omständigheter. De stödjer sitt förslag med både religiösa, sociala, ett 

nationellt rättsligt och ett internationellt mänskliga rättighets perspektiv. Om andra länder kan 

göra reform av familjerätten menar SIS att det inte finns något som säger att Malaysia inte 

skulle göra detsamma. 56 

När det gäller skilsmässa ställer sig SIS kritiska mot de ändringar som har gjorts i 

familjerätten som möjliggör att män kan uttala talaq och begära skilsmässa utanför en 

domstol. De menar att för att minska antalet skilsmässor utanför rättsväsendet, som ofta leder 

till att kvinnor hamnar i en svår situation eftersom ibland inte ens vet vad som pågår, behöver 

man ta bort ändringen och utgå från hur lagen såg ut 1984. Om alla skilsmässor måste gå 

igenom en rättslig process kan det enligt SIS medföra att kvinnor och barns rättigheter i större 

utsträckning respekteras och främjas. SIS hänvisar även till att i andra muslimska länder som 

Indonesien, Marocko och Tunisien måste alla skilsmässor gå genom en domstol och därför 

                                                 
55 Sisters In Islam. ”Further Discrimination Against Muslim Women under the Islamic Family Law (Federal 

Territories) (Amendment) Bill 2005 through selective gender neutral provisions”, Sisters In Islam. 2012-07-02. 
http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.1049.8 . (Hämtad 2013-02-14) 

56 Sisters In Islam. ”Model Islamic Family Law”, Sisters in Islam. 2011-01-03 

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.658.8 (Hämtad 2013-02-14) 
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anser SIS att detta även är möjligt i Malaysia.57 SIS är kritiska mot att vissa i Malaysia anser 

att polygami kan vara tillåtet för att det är en rättighet som muslimska män har inom islam. 

Det är problematiskt att använda traditionella tolkningar av Koranen och vad som enligt 

texterna skulle vara mäns rättigheter eftersom dessa traditionella rättigheter ofta bidrar till att 

kvinnors rättigheter blir kränkta. SIS menar att i Koranen står det inte någonstans i de verser 

som berör polygami att det skulle vara en rättighet för muslimska män. Budskapet handlar 

snarare om ett ansvar att se till att änkor och föräldralösa barn kan leva ett värdigt liv. 

Polygami är även begränsat i Koranen i den bemärkelsen att det finns uppmaningar om att en 

man inte ska gifta sig med fler fruar om han inte kan försäkra att alla äktenskap blir lika 

rättvisa och det står även att det är svårt att kunna vara lika rättvis vilket betyder att det är 

mest lämpligt att ha en fru.58 SIS anser att om polygami ska kunna tillåtas ska den första 

hustrun alltid tillfrågas först och en kvinna ska kunna begära skilsmässa genom ta`liq om hon 

inte vill att hennes man ska gifta sig med en annan. Polygami ska även innebära att om en 

kvinna går med på att hennes man gifter sig med en annan kvinna ska de berörda kvinnorna 

ha lika rätt till ekonomisk ersättning och ingen av dem ska behöva lida för att mannen har 

flera fruar.59 

Slutligen menar SIS att rättigheter som jämlikhet inför lagen, att ha lika rätt till försvar 

och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön är förenligt med Islam. Enligt SIS är 

islam en religion som värnar om jämlikhet och rättvisa. En strategi för att dessa rättigheter ska 

uppfyllas och som behövs, förutom reformer av familjerätten, är att förändra inställningar mot 

kvinnor inom rättsväsendet som innebär att kvinnor upplever att när de ansöker om att få ta ut 

skilsmässa är rättsprocesserna väldigt utdragna. När män vill ta ut en skilsmässa är det i regel 

få hinder inom rättgångsporcessen medan när en kvinna vill skilja sig är det mer vanligt att 

man inte vill att äktenskapet ska upplösas trots att det finns uppenbara problem. Det finns till 

exempel advokater som uppmanar kvinnor att gå tillbaka till sina män under en 

skilsmässoprocess, vilket har lett att kvinnors förtroende för rättsväsendet är lågt.60 

 

                                                 
57 Ratna Osman. ”Sisters in Islam proposes that all divorce should take place in court”, Sisters In Islam. 2011-

10-21. http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.917.8. (Hämtad 2013-02-20).  

58 Sisters In Islam. ”Reform the Islamic Famliy Laws on Polygamy.”,Sisters In Islam. 1996-10-11. 

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.610.8. (Hämtad 2013-02-20). 

59 Sisters In Islam. ”Violation of Muslim Women`s Human Rights:Further Discrimination Against Muslim 

Women Under the Selangor Islamic Family law Bill 2003 Through Selective Gender Neutral Provisions”, Sisters 

In Islam. 2003-05-29. http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.1068.8 (Hämtad 2013-02-20).  

60 Sisters In Islam. ”Delays in Divorce Cases”, Sisters In Islam. 2001-08-24. 

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.1080.8 (Hämtad 2013-02-20).  
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5 Analys och slutdiskussion 

5.1 Analys 

 

I denna del ska jag analysera och göra en tolkning av SIS argument för en reformering av 

familjerätten i Malaysia inom ett islamskt ramverk. Detta gör jag med hjälp av den teoretiska 

utgångspunkten som är Amina Wadud och Zainah Anwars teorier om hur omtolkningar av 

Koranen och sharia kan leda till jämlikhet och förenlighet med konventioner om kvinnors 

rättigheter. Syftet med denna studie är att göra en analys av hur islamska feminister ser på 

kvinnors rättigheter och dess förenlighet med islam och tolkningar av sharia och Koranen. 

Den övergripande frågeställning är: Hur argumenterar islamska feminister för att 

omtolkningar av sharia och Koranen tillsammans med andra strategier kan leda till en 

familjerätt förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter? För att se till fallet Malaysia 

används även frågan: Hur kan en reformerad islamsk familjerätt i Malaysia se ut för att vara 

förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter? 

I bakgrundsdelen till denna uppsats presenteras den debatt som förs kring huruvida 

islam och främst sharia är förenliga med mänskliga rättigheter eller inte. Det som SIS kan 

bidra med i debatten, utifrån den undersökning som har gjorts i denna studie, är ett viktigt 

perspektiv på hur man kan använda religionen för att stärka kvinnors rättigheter. Det visar på 

att allt inom en religion inte behöver vara problematiskt utan att det kan finnas möjligheter till 

nya tolkningar och andra synsätt än de som varit dominerande tidigare.  

SIS drar slutsatsen eller driver tesen att det är nödvändigt och möjligt att reformera 

familjerätten i Malaysia inom ett islamskt ramverk för att göra den mer rättvis och jämlik och 

förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter. Ett argument för hur det är möjlighet att 

reformera familjerätten inom ett islamskt ramverk är att det i Koranen finns stöd för att 

kvinnor och män är jämlika och lika i värde. Koranen kan därför användas för att förändra 

familjerätten. Om man kopplar detta till de mer övergripande teorierna som Wadud och 

Anwar har utvecklat om att det är problematiskt att bara en liten grupp anses kunna göra 

tolkningar av Koranen, vilket har lett till att kvinnors representation och därmed perspektiv 

och erfarenheter har begränsats, kan man tolka SIS argument för att använda Koranen som att 

det bland annat bottnar i att inte låta konservativa grupper få fortsätta att vara den enda som 
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får definiera vad islam innebär. SIS skulle kunna välja att endast utgå från konventioner om 

mänskliga rättigheter i sitt arbete men skulle då inte kunna visa hur islam kan vara förenligt 

med konventioner om kvinnors rättigheter. Det går även att se då SIS lyfter fram att en 

möjlighet för att kunna reformera familjerätten handlar om att den traditionella synen på att 

det inte går att förändra familjerätten för att den bygger på Koranen och sharia, som är Allahs 

ord, måste förändras. SIS menar alltså att de traditionella tolkningar som finns av Koranen 

och sharia är för begränsade för att kunna användas idag och det är därför nödvändigt och 

möjligt att göra omtolkningar.  

Argumentet att använda Koranen i reformeringen av familjerätten handlar även om att 

SIS menar att islam kan vara förenligt med konventioner om kvinnors rättigheter. Det jag kan 

se utifrån Anwar och Waduds teorier om vad islamsk feminism kan bidra med i arbetet mot 

diskriminering och för jämlikhet är att SIS argument för att det är möjligt att reformera 

familjerätten utifrån nya tolkningar av Koranen bidrar till nya grundläggande synsätt. SIS kan 

genom att utgå från nya tolkningar av Koranen ge en ny grund för hur man bör se på 

relationen mellan kvinnor och män och jämlikhet i familjerätten. Det kan leda till en 

förändring av strukturer och mönster som finns sedan tidigare och som är påverkade av 

traditionella tolkningar av sharia och Koranen som används inom familjerätten.  

Ett argument för tesen att det är möjligt att reformera familjerätten och göra den mer 

rättvis och jämlik och förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter är alltså att det i 

Koranen finns stöd för att kvinnor och män är jämlika och lika i värde och därför går det av 

använda Koranen för att reformera familjerätten. Enligt mig är argumentet relevant för tesen . 

För att det ska vara möjligt att reformera familjerätten och göra den mer förenlig med 

konventioner om kvinnors rättigheter behövs redskap. Omtolkningar av Koranen kan vara ett 

sätt för SIS att skapa en legitim väg till att kunna förändra familjerätten eftersom de hänvisar 

till islam. Däremot är det inte självklart om det är tillräckligt att använda Koranen för att 

skapa möjligheten att reformera familjerätten eftersom vissa kan hävda att det krävs mer för 

att förändra patriarkala strukturer. Om man utgår från sekulär feminism är detta argument 

problematiskt eftersom Koranen i sig är förtryckande och därför skulle de förespråka andra 

metoder för att förändra familjerätten. Tesen att det är nödvändigt och möjligt att reformera 

familjerätten skulle antagligen många feminister hålla med om men att reformera inom ett 

islamskt ramverk skulle anses problematiskt. Om man ser till feministiska teorier som ser på 

kvinnor och män utifrån likhetsfeminism strider SIS fokusering på Koranen mot hur man 

enligt dessa feminismer bör arbeta med jämlikhet. Feminister som liberalfeminister 

ifrågasätter mannen som norm och menar att kvinnor ska ses som individer precis som män. 
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Det är inte kvinnors kön som bestämmer hur en kvinna är utan det är tillskrivna sociala 

egenskaper (det vill säga genus) som påverkar synen på hur en kvinna ska vara. Beroende på 

hur man tolkar Koranen kan det anses problematiskt att använda texterna för att de kan visa 

på biologiska skillnader som bekräftar den manliga normen och mäns överordning över 

kvinnor. Samtidigt vill SIS genom att identifiera olika begrepp i Koranen göra omtolkningar 

som visar att män inte är mer värda än kvinnor men de utgår ändå från att det finns fysiska 

skillnader.  

Ett annat argument för varför det är nödvändigt att reformera familjerätten är att det i 

Malaysias konstitution står att diskriminering på grund av kön är förbjudet. Detta argument är 

inte ett islamskt argument och det återkommer jag till. Argumentet har dock en koppling till 

islam eftersom den diskriminering som sker i Malaysia som en konsekvens av familjerätten är 

på grund av att tolkningar av Koranen och sharia används inom familjerätten. För att 

familjerätten ska kunna vara i enlighet med Malaysias konstitution vill därför SIS förändra 

diskriminerande element i familjerätten utifrån omtolkningar av Koranen och sharia. Utifrån 

Waduds teorier, om hur man kan omtolka begreppet nusyuz som en av de bidragande 

orsakerna till att kvinnor diskrimineras eftersom det enligt definitionen i Malaysia familjerätt 

står för att en kvinna är olydig och hon vägrar att lyda sin man, kan man se att SIS gör en 

stipulativ definition av begreppet. Wadud tolkar nusyuz som att det i Koranen står för att det 

har uppstått problem inom äktenskapet och i Koranen finns det råd om hur detta kan lösas. 

Jämfört med andra tolkningar är Waduds tolkning av versen, där begreppet används, inte att 

lösningen på problemen innefattar våld och tvång utan förändring genom fredliga metoder. 

SIS ger begreppet en ny innebörd, som ligger nära Waduds tolkning, och menar att det gäller 

både män och kvinnor och snarare handlar om besvär inom äktenskapet. SIS menar att det 

finns bättre förståelse av begreppet såsom att äktenskapet innebär att båda parterna är jämlika 

och har lika ansvar och rätt till att ta beslut kring familjefrågor. Det bör även handla om att 

båda makarna behandlar varandra med vänlighet och respekt och inte medvetet gör något för 

att göra den andra illa. SIS lyfter även fram att kvinnor inte ska diskrimineras inom 

äktenskapet och tolkar polygami i Koranen som att det inte är en rättighet för en man att ha 

flera fruar utan att polygami snarare är begränsat.  

 Tre andra begrepp som Wadud och Anwar tar upp i sina teorier om hur man kan 

omtolka Koranen för att skapa förutsättningar till att arbeta för jämlikhet och förändra 

grundsynen på äktenskap och familjerelationer är zawj, qiwamah och tawhid.. Zawj som står 

för att allt är skapat i par visar enligt Waduds tolkningar av Koranen att kvinnor och män 

kompletterar varandra och är lika mycket värda som människor. Qiwamah står enligt 
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traditionella tolkningar för att mannen är beskyddare inom äktenskapet och är överordnade 

kvinnor men enligt Anwar nämns det bara en gång i Koranen. Därför ifrågasätter hon varför 

jurister har valt att fokusera på just detta begrepp. Det finns andra begrepp som har att göra 

med äktenskapet som nämns betydligt oftare och berör kärlek, medkänsla och godhet. Tawhid 

innebär att man tror på en enda gud- Allah- och att den viktigaste relationen man har är till 

Allah vilket innebär att i ett äktenskap kan inte den ena partnern stå över den andre för att 

Allah alltid står över båda. Undersökningsdelen visar att SIS inte förhåller sig till dessa tre 

begrepp. Om SIS vill göra familjerätten förenlig med Malaysias konstitution som förbjuder 

diskriminering på grund av kön, skulle SIS kanske behöva göra fler tolkningar och nya 

definitioner av olika begrepp för att kunna verka inom ett islamskt ramverk. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara något av de tre begreppen utan SIS kan använda andra begrepp som är 

viktiga för SIS i just deras kontext.  

Argumentet att det i Malaysias konstitution står att diskriminering på grund av kön är 

förbjudet och därför bör man reformera familjerätten är alltså inte ett självklart islamskt 

argument. Det faktum att det står i konstitutionen att diskriminering på grund av kön inte är 

tillåtet innebär att familjerätten bör förändras utifrån ett nationellt/internationellt rättsligt- och 

socialt perspektiv och inte nödvändigtvis att det bör ske genom ett religiöst perspektiv. 

Däremot kan det underlätta att förena icke-diskrimineringspåbudet i konstitutionen med 

familjerätten genom islam eftersom flera kan acceptera förändringar om det går genom 

religionen. Enligt min tolkning av andra mer sekulära feministiska utgångspunkter, skulle SIS 

argument kunna anses vara en bekräftelse på vikten av att arbeta utifrån mänskliga rättigheter 

och inte vara bunden till en religion. SIS argument visar även på att islamsk feminism inte är 

något som SIS enbart förhåller sig till utan att det finns andra perspektiv som de använder i 

sitt arbete.  

SIS lyfter även fram ett argument för varför det är nödvändigt att reformera 

familjerätten som handlar om att det är nödvändigt för att Malaysia ska kunna leva upp till 

sina internationella överenskommelser som CEDAW. På samma sätt som att familjerätten 

måste följa Malaysias konstitution skulle man kunna påstå att det är möjligt att förändra 

familjerätten utifrån konventioner om mänskliga rättigheter och inte utgå från religiösa 

perspektiv som SIS gör. Problemet med detta, som SIS lyfter fram i sin argumentation, är att 

det finns de som menar att konventioner om mänskliga rättigheter strider mot tolkningar av 

sharia och Koranen och dessa kan därför inte användas inom familjerätt. Utifrån Waduds och 

Anwars teorier om hur man kan göra omtolkningar av Koranen och sharia som lyfter fram 

samma värdegrunder kring jämlikhet och rättvisa som inom mänskliga rättighetsdokument, 
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kan man se att SIS argument handlar om att genom Koranen kunna förändra synen på att 

kvinnan skulle vara underordad mannen. Denna grundsyn genomsyrar idag familjerätten i 

Malaysia och gör att den kommer i konflikt med konventioner om kvinnors rättigheter. Om 

förändringar görs utifrån nya teorier om hur man kan tolka Koranen och sharia kan 

familjerätten bli mer förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter.  

SIS argumenterar för att en reform är nödvändig för att familjerätten måste spegla och 

vara anpassad till dagens samhälle. Utifrån Waduds terori om att Koranen kan användas som 

ursprungskälla i arbetet med jämlikhet och att främja kvinnors rättigheter för att Koranen är 

en universell vägvisare som kan användas för att tillämpa på dagens samhällen, kan man se att 

SIS utgår från universalism. SIS är kritisk till att hålla fast vid traditionella tolkningar av 

kvinnor och mäns rättigheter respektive skyldigheter eftersom det inte fungerar i dagens 

samhälle. Det som istället kan användas för att anpassa familjerätten till dagens samhälle 

menar SIS är de universella principer om jämlikhet och rättvisa som går att finna inom Islam. 

Detta argument är relevant för tesen eftersom en reform av familjerätten inom ett islamskt 

ramverk behöver legitima teorier att hänvisa till. Koranens universella aspekter kan ge ett nytt 

teoretiskt perspektiv i jämförelse med traditionella tolkningar av Koranen som begränsar 

dagens samhälle eftersom de håller fast vid praktiker och värden som står för tiden då de 

texterna skrev ned.  

I enlighet med Anwar menar SIS att för att uppfylla kvinnors rättigheter behövs, 

förutom reformer av familjerätten, en förändring av inställningar mot kvinnor inom 

rättsväsendet för att kvinnor upplever diskriminering och orättvis behandling. Anwar menar 

att det saknas en medvetenhet om genusperspektivet och kvinnors erfarenheter i utbildningen 

av personer som arbetar inom rättsväsendet. När SIS hävdar att det krävs en förändring av 

attityder visar det på att de utgår från bredare perspektiv än bara religiösa i och med att de inte 

uttryckligen säger att förändring av attityder ska göras genom att visa på nya synsätt inom 

Islam. Det man skulle kunna säga är att när det handlar om förening av islam, familjerätt och 

konventioner om kvinnors rättigheter utgår SIS från religionen och tolkningar av Koranen och 

sharia, men i det större förändringsarbetet kan de även använda sig av andra feministiska 

utgångspunkter.   

  Utifrån denna analys anser jag att det viktigaste för att familjerätten ska kunna bli 

förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter är att förändra patriarkala strukturer och 

synsätt, som genom traditionella tolkningar av Koranen och sharia har lett till att kvinnor 

förtrycks och diskrimineras för att religionen används inom familjerätten. Även om jag själv 

inte skulle utgå från ett religiöst perspektiv i arbetet med att förbättra kvinnors situation och 
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förändra lagar som begränsar kvinnors möjligheter att få sina rättigheter uppfyllda kan SIS 

metoder fungera i Malaysia. Deras religiösa perspektiv kan rättfärdiga de förändringar de vill 

göra av familjerätten eftersom rättsliga synsätt fortfarande bygger på Islam.  

 Sammanfattningsvis är svaret på frågan ”hur argumenterar islamska feminister för att 

omtolkningar av sharia och Koranen tillsammans med andra strategier kan leda till en 

familjerätt förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter?” att SIS argument för att 

omtolkningar av Koranen och sharia kan leda till en familjerätt förenlig med konventioner om 

kvinnors rättigheter är för att det i Koranen finns universella principer om jämlikhet och 

rättvisa som är förenligt med mänskliga rättigheter. Det är möjligt att göra omtolkningar av 

olika begrepp i Koranen som även SIS gör med sin stipulativa definition av nusyuz. Om man 

förändrar familjerätten genom omtolkningar av Koranen och sharia genom fiqh och inte håller 

fast vid traditionella och patriarkala tolkningar kan familjerätten bli förenlig med 

konventioner om kvinnors rättigheter. Svaret på den andra frågan ”Hur kan en reformerad 

islamsk familjerätt i Malaysia se ut för att vara förenlig med konventioner om kvinnors 

rättigheter?” är att omtolkningar av Koranen och sharia genom fiqh ska ligga tillgrund för 

synen på kvinnor, män, familjerelationer, äktenskapet och skilsmässa. Enligt SIS definition av 

nusyuz innebär det inte att kvinnor är olydiga utan att äktenskapet innebär att båda parterna är 

jämlika och har lika ansvar och rätt till att ta beslut kring familjefrågor. Det bör även handla 

om att båda makarna behandlar varandra med vänlighet och respekt och inte medvetet gör 

något för att göra den andra illa. En ändring av definitionen av begreppet nusjuz, som idag är 

en bidragande orsak till att familjerätten enligt konventioner om kvinnors rättigheter är 

diskriminerande mot kvinnor, kan alltså göra familjerätten mer förenlig med konventioner om 

kvinnors rättigheter. En reformerad familjerätt kan även genom SIS arbete innehålla ett nytt 

förhållningssätt till skilsmässor eftersom SIS vill att kvinnor och män ska ha lika rättigheter 

inom äktenskapet och vid upplösning av äktenskapet. Mina tolkningar av SIS argument visar 

även att en reformerad familjerätt inte enbart ska bygga på religiösa grunder utan även ett 

internationellt/nationellt rättsligt perspektiv.  

5.2 Slutdiskussion  

 

I denna slutdiskussion ska jag börja med att reflektera över syftet med uppsatsen, metoden, 

resultatet och knyta samman detta med den teoretiska utgångspunkten. Sedan kommer jag 
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reflektera mer fritt över vad jag har kommit fram till, vad som kunde varit intressant att 

fördjupa sig i och vad som kunde gjorts annorlunda.  

Syftet med uppsatsen var att analysera hur islamska feminister ser på islams och främst 

tolkningar av Koranen och sharias förenlighet med konventioner om kvinnors rättigheter. För 

att kunna göra detta ansåg jag att det var nödvändigt att använda mig av en 

argumentationsanalys eftersom jag ville lyfta fram hur islamska feminister argumenterar för 

att omtolkningar av Koranen och sharia kan leda till en familjerätt i Malaysia som är förenlig 

med konventioner om kvinnors rättigheter. I den undersökande delen och analysen har 

metoden varit till hjälp för att kunna få fram argument för hur familjerätten ska kunna 

förändras. Den teoretiska utgångspunkten har främst varit Wadud och Anwars teorier kring 

omtolkningar av olika begrepp som jag sedan har identifierat i primärmaterialet. I analysen 

har jag även ställt islamsk feminism mot sekulär feminism för att se till hållbarheten i den 

argumentation som SIS för. Primärmaterialet i studien har utgjorts av olika inlägg på SIS 

hemsida och har både varit olika förslag till lagändringar och mer argumenterade texter kring 

att familjerätten bör reformeras.  

Slutsatserna som är ett resultat av undersökningen är att omtolkningar av Koranen och 

sharia kan användas i reformer av familjerätten i Malaysia för att de kan förändra synen på 

jämlikhet och rättvisa som idag genomsyrar lagarna. SIS omtolkar begrepp som nusyuz till att 

inte handla om kvinnors lydnad och underordning i relation till män vilket leder till 

diskriminering och framför allt i samband med skilsmässor. De lyfter istället fram universella 

principer från Koranen som handlar om att kvinnor och män ska behandla varandra med 

respekt och det är bådas ansvar att se till att det inte uppstår problem inom äktenskapet. 

Omtolkningar som denna leder till en förändring av grundsynen på familjerelationer och 

äktenskap och att kvinnor och män enligt Koranen har lika värde och rättigheter, vilket är 

förenligt med konventioner om kvinnors rättigheter. De betonar även den viktiga åtskillnaden 

mellan Allahs ord och det människor har tolkat. Familjerätten kan reformeras och förenas 

med konventioner om kvinnors rättigheter utan att det strider mot Allahs ord genom 

omtolkningar av fiqh (jurisprudens). Det måste hela tiden ske omtolkningar av Koranens 

budskap och hur man ska tillämpa sharialagarna för att de ska stämma överens med dagens 

samhälle.  

 Det man kan använda resultatet av denna uppsats till inför framtiden är att ge svar på 

hur islamska feministers omtolkningar av Koranen och sharia kan leda till en familjerätt 

förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter. Det visar att det finns aktörer inom islam 

som vill och har konkreta strategier för hur man ska kunna förena islam med konventioner om 
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kvinnors rättigheter. Resultatet och analysen visar även att familjerätten i Malaysia bör 

reformeras för att i framtiden vara baserad på tolkningar och förståelse av Koranen och sharia 

som handlar om jämlikhet och rättvisa. Kvinnor och män är lika i värde enligt islamska 

feministers tolkningar av Koranen och därför ska även familjerätten i Malaysia värna om att 

kvinnor och män har lika rättigheter. I det fortsatta arbetet med familjerätten i Malaysia och 

kvinnors rättigheter kan resultatet i denna uppsats användas för att betona vikten av att även 

arbeta för förändringar av inställningar till jämlikhet hos de som tillämpar lagen.   

Jag anser själv att det kändes viktigt att lyfta fram dessa feministers röster eftersom vi i 

media matas med en bild av islam och muslimers levnadssätt som att det enbart innebär 

förtryck av kvinnor och mänskliga rättighetskränkningar. Det jag har kommit fram till i denna 

studie är som jag hoppades att det inte är så svart eller vitt utan att det finns aktörer inom 

islam som vill förena religionen med mänskliga rättigheter. Det har varit väldigt intressant att 

sätta sig in i diskussionen som förs av kvinnor som arbetar med att stärka kvinnors rättigheter 

inom sin religion. Det är något som jag inte är så van vid eftersom de organisationer som jag 

tidigare varit bekant med ofta arbetar med kvinnors rättigheter oberoende av politisk eller 

religiös åskådning. Det är även intressant att se till hur islamsk feminism som diskurs har fått 

reaktioner från andra feminister och aktörer som arbetar för jämlikhet. Något som hade varit 

intressant hade varit att gå in ännu djupare i denna diskussion om huruvida det går att lösa 

upp patriarkala strukturer inom islam eller om det arbetet enbart kan ske inom ramen för 

mänskliga rättigheter och andra feminismer. 

 Den problematik jag kan se med att verka inom ett religiöst paradigm är att det kan 

uppstå svårigheter i förhållande till andra religioner eller att det faktiskt kan finnas strukturer 

inom religionen som kräver påtryckningar utifrån för att det ska kunna ske en förändring. 

Något jag inte tog upp i denna uppsats är intersektionalitet. Kvinnor tillhör givetvis inte 

enbart kategorin kön utan det kan finnas intersektioner med kategorier som sexualitet som kan 

komma i konflikt med religionen och då kan det krävas påverkan utifrån. Det kan därför ha 

betydelse hur man väljer att arbeta för att främja kvinnors rättigheter eftersom det på vägen 

mot uppfyllelse av ett mål kan ske kränkningar av andra grupper. Fördelen som organisationer 

som SIS har i sitt arbete med att reformera familjerätten är att de kan ha lättare att faktiskt bli 

tagna på allvar eftersom de hänvisar till religionen. Jag tror att det är betydligt svårare för 

västerländska, icke-muslimer, att komma till ett muslimskt land och uppmana till förändring 

och enbart hänvisa till konventioner om mänskliga rättigheter. Samtidigt måste man givetvis 

använda sig av konventioner eftersom länder faktiskt har skrivit under dem och därför ska 

leva upp till de internationella överenskommelserna. Även om det kan vara en fördel att 
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arbeta med kvinnors rättigheter inom islamsk feminism möter även de ett motstånd och får 

utstå hot och andra kränkningar. Trots detta tror jag att det är viktigt att förändring kommer 

inifrån ett land. I länder där religionen har en stor betydelse och är en så pass viktig del av 

människors liv behövs vidare röster som vill lyfta fram andra tolkningar av sharia och 

Koranen, som kan leda till förändringar till fördel för kvinnor och kvinnors rättigheter.  
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