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Abstract  

How does the marriage law in the Islamic world work in a more western society? This is 

the question that I ask myself when I was wondering about it. Therefore I decided to 

investigate on how two different imams, from both Shiite and Sunni would say about this 

matter. 

This work is based on a comparative study on the perspective on the Islamic marriage and 

how two different imams give their own opinions about it. The study focus on interview 

questions to these two imams and how they relate to the Islamic marriage and how the two 

biological sexes are viewed according to Islamic marriage law. Therefor much of the 

scientific research in this work is based on different gender studies, such as Raewyn 

Connell book masculinities and Ann-Sofie Roalds book Muslims in the new society.  

 

My focus in this study is to try and explain the different aspect according to the two imams 

and how they view on Islamic marriage. Therefore it is important that the gender question 

is brought up, because these both imams have radically different points on how they both 

sexes should behave and act in a marriage. This was especially for women in the view of 

an Islamic marriage. I have decided to separate these two imams during the investigation 

to further simplify the result that came from their answer of the question that I asked to 

them. 

What the result of this study gave me was that there two different view about the abolishing 

of an marriage, there one of the view included the civil marriage right in the Islamic 

marriage while the other one forbad the use of it. Both was united in the view of the 

polymathic marriage in Swedish society, as long as the Islamic law was followed. 

Therefore the result of this study gave away much needed information about the difference 

and equal view of Islamic marriage, according to Shiite and Sunni perspective.  
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1. Inledning 

Äktenskapet har länge varit en viktig punkt i livet för många människor, men som 

praktiserande muslim klassas det som halva religionen. I Sverige har vi över en halv miljon 

människor med muslimsk bakgrund, där majoriteten väljer att följa religionens väg och 

dess ritualer för att gifta sig. Med egna erfarenheter av att vara en ogift muslim i Sverige 

har funderingar gällande detta frekvent följt mig i livet om vilka eventuella för och 

nackdelar som kan uppstå när ett religiöst muslimskt äktenskap inleds i dagens 

sekulariserade Sverige. 

I koranen beskriver den fjärde suran Al – Nisa (kvinnorna) i sin första vers 4:1hur relationer 

mellan man och kvinna ser ut:  

I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn! 

 Människor! Frukta er herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har 

skapat dess make och låtit dessa två föröka sig och sprida sig över jorden i väldiga 

skaror av män och kvinnor.1 

Detta stycke handlar om synen på man och kvinna enligt den muslimska trosuppfattningen. 

Med detta som utgångspunkt ska det preciseras hur kvinnans roll ser ut i äktenskapet både 

före och efter islams utbredning. Jag kommer att undersöka de viktigaste och mest centrala 

moraliska samt etiska koder som fanns hos de arabiska stammarna innan islam. Inom dessa 

stammar var äktenskapet regelstyrt och byggde på en organisation av patriarkalt styre, 

vilket bidrog till att mannen kom att bli en central del i samhället, äktenskapet och familjen. 

Detta patriarkala regelstyrda samhälle förbisåg kvinnans ställning både i samhället, 

äktenskapet och således även i familjen. Ett fullbordat och lagligt äktenskap skedde genom 

att ett avtal skrevs mellan mannen och kvinnans beskyddare, oftast kvinnans far, hennes 

bror alternativt den man som anses bestämma i hushållet. Redan i detta regelstyrda och 

patriarkala tidiga samhälle var arrangerade äktenskap lagliga och fullt accepterade, vilket 

bidrog till att relationen mellan man och kvinna fick sina bestämda platser. Detta innebar 

att äktenskapet både i teorin och praktiken gjorde att kvinnan förflyttades från sin 

                                                      
1 Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap, 2., rev. uppl., Proprius, Stockholm, 2002, Sid 114. 
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ursprungliga familjeförmyndare till sin make som den nya förmyndaren. Kvinnans nya 

förmyndare tog därmed på sig ansvaret för att beskydda sin fru, att försörja henne och även 

vara den som är ansvarig för hemmets alla ägodelar.2  

 

Äktenskapet reformerades efter islams tillkomst, vilket innebar att kvinnans rättigheter 

kom att förbättras i samhället, och hennes valmöjligheter ökade. Profeten Mohammed hade 

som syfte inom det äktenskapliga förhållandet att kvinnan skulle behandlas på ett mer 

rättvist sätt, vilket bidrog till att kvinnan fick en bättre ställning genom t.ex. arvsrätt. 

Koranen inkluderade i sura 4:4 en av de viktigaste lagarna om kvinnans rättigheter i 

äktenskap.   

 

”Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva; men om de frivilligt avstår 

något av den, får ni ta emot och njuta det med gott samvete.”3 

 

Enligt profeten Mohammed syftar äktenskapet till att varje man som har de ekonomiska 

och fysiska förutsättningarna, ska äkta en hustru. När paret har ingått i en sådan pakt blir 

deras intima relation i syfte att skaffa barn lagligt enligt religionen, halal.4 

2. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra synen på äktenskap hos en shiitisk och 

en sunnitisk imam. 

3. Frågeställning 

Mot bakgrund av syftet ställs följande frågeställningar. 

1. Hur beskrivs äktenskap inom shiaislam från shia-imamens perspektiv? 

2. Hur beskrivs äktenskap inom sunniislam från sunni-imamens perspektiv? 

3. Vilka eventuella likheter och skillnader finns? 

                                                      
2 Schacht, J., Layish, A., Shaham, R., Ansari, Ghaus, Otto, J.M., Pompe, S., Knappert, J. and Boyd, Jean, 
“Nikāḥ”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, 
Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, and W.P. Heinrichs. Consulted online 
on 11 april 2018, Sid 1. 
3 Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap, 2., rev. uppl., Proprius, Stockholm, 2002, Sid 115. 

4 Esposito, John L., Islam: den raka vägen, Studentlitteratur, Lund, 2001, Sid 133. 
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4. Bakgrund 

De islamiska äktenskapliga lagarna är indelade i fem stora skolor som jag kommer att 

nämna i min studie, där alla är eniga om att ett avtal som ska ingå mellan mannen och en 

beskyddare för kvinnan.5 Efter islams reformering av äktenskapet tilldelades kvinnan fler 

privilegier, där mahr6 var en av dessa rättigheter. Mahr är den morgongåva som mannen 

är skyldig att ge vid ett äktenskap. Denna gåva förblir som en evidens på att mannen ska 

upprätthålla sin roll som förmyndare. Han ska vara en försörjare för kvinnan även om en 

skilsmässa sker. Då är mannen skyldig att utbetala kvinnan levebröd tills de tre Iddah7 

perioderna har passerat eller att mannen dör.8  

Kvinnan kan ha rätt till fullständig mahr bara om äktenskapet genomförs helt, för om det 

inte har fullbordats då kan kvinnan inte få tillgång till den fullständiga gåvan utan bara 

halva. 9   

 Ett äktenskap kan inte anses vara fullbordat ifall det inte finns fem personer som närvarar. 

Två av de personerna ska vara bruden och brudgummen, två andra ska vara vittnen och 

den sista ska vara imamen. De personer som vittnar kallas för Shohod och består av två 

män eller en man och två kvinnor10. Denna del i ett fullbordat äktenskap är inte reglerat 

från någon myndighet, utan mer en sedvanlig ritual som majoriteten av muslimer väljer att 

följa.11 De äktenskapliga lagarna innebär att en kvinna ska vara i underkastelse för mannen, 

när han frågar efter intimt umgänge eller hennes lydnad under deras äktenskap. Gentemot 

detta ska mannen vara den som ska underhålla och ta ansvar för ekonomiska förhållanden, 

han ska även vara den stödjande faktorn för sin fru genom den fysiska och psykiska sidan.12 

Kvinnan kan efterfråga faskh en upplösning av äktenskapet ifall mannen inte utför sina 

plikter, detta kan leda till att hon får nafaka vilket betyder att mannen har en skyldighet att 

                                                      
5 Schacht, J., Layish, A., Shaham, R., Ansari, Ghaus, Otto, J.M., Pompe, S., Knappert, J. and Boyd, Jean, 
“Nikāḥ”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, 
Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, and W.P. Heinrichs. Consulted online 
on 11 April 2018, Sid 2.  
6 Mahr är ett arabiskt ord som betyder morgongåva. 
7 Iddah är en period efter skilsmässan som säkrar att kvinnan inte är gravid på tre menscykler.  
8 Esposito, John L & DeLong-Bas, Natana J, 2001, Sid 23. 
9 Schacht, J., Layish, A., Shaham, R., Ansari, Ghaus, Otto, J.M., Pompe, S., Knappert, J. and Boyd, Jean, 
“Nikāḥ”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. 
Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 11 April 2018, Sid 3.   
10 Shohod är ett arabiskt ord som betyder vittnen. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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ge hustrun mat, kläder och tak över huvudet.13 Kvinnans äktenskapliga ställning i samhället 

kan variera, med detta menas att lagstiftningen inom det regionala styret är en mer 

betydande faktor än själva religionen.14  

Förutom det normala arabiska/muslimska äktenskap som såg till att ett par bosatte och 

reproducerade sig, fanns det även ett tillfälligt äktenskap där man var tillsammans under 

en kort period.15 Detta äktenskap kallas för mutah, vilket syftar mer på det intima 

förhållandet där ordet mutah betyder njutning. Detta äktenskap gav mannen lite mer frihet 

till skillnad från det vanliga äktenskapet som finns, mannen var även tvungen att skydda 

kvinnan ekonomiskt. Mutah kom med tiden att reformeras under 1967, då den 

familjeskyddslagen kom att införas i Iran. Detta kommer att förändra synen på mutah då 

den förhindrade mannens rättighet att självständigt kontrollera detta temporära äktenskap. 

Mutah uppfattas tidigare som ett äktenskap som var enbart gjord för det sexuella umgänget 

mellan man och kvinna.16    

4.1 Sunni islam 

Islams två största inriktningar kallas för sunni och shia, där Sunni är majoriteten och Shia 

är minoriteten av islam. Sunni-islam har fyra stora rättsskolor som utsträcker sig över olika 

områden i världen. Dessa skolor kallas för hanafitiska, malikitiska, shafitiska och 

hanbalitiska, där den hanafitiska applicerar sina lagar över Mellanöstern samt Sydasien. 

Den malikitiska rättsskolan tillämpar sin lära över delar av Afrika. Den shafitiska skolan 

fördelar sig mellan Södra arabiska halvön, Sydostasien samt delar av Östafrika. Den fjärde 

rättsskolan kallas för den hanbalitiska, denna skola utövar sin lära enbart i Saudiarabien.17  

4.2 Shia islam 

Shia-islam har även sina rättsskolor, där den största kallas för den jafaritiska, då skaparen 

av denna skola heter Jafar al-Sadiq. Den sjätte imamen startade en egen skola som skiljer 

sig från den sunni-muslimska läran redan på 700-talet. Koranens ord och profetens Sunna 

                                                      
13 Esposito, John L & DeLong-Bas, Natana J, 2001, Sid 25. 
14 Schacht, J., Layish, A., Shaham, R., Ansari, Ghaus, Otto, J.M., Pompe, S., Knappert, J. and Boyd, Jean, 
“Nikāḥ”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. 
Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 11 April 2018, Sid 4. 
15 Ibid. 
16 Esposito, John L & DeLong-Bas, Natana J, 2001, Sid 106. 
17 Esposito, John L., Islam: den raka vägen, Studentlitteratur, Lund, 2001, Sid 122. 
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enades man om, men det skilde sig på fiqh. Fiqh är ett arabiskt/muslimskt ord som betyder 

rättslära. Detta är då tolkningen som används för att tyda koranens ord om islamiska lagar 

och baserar sig på mänsklig förståelse och perspektiv, samt vad som skulle klassificeras 

som heligt och icke heligt. 18 Tanken inom sunni var att man ska se upp till den kalifen som 

bestämde, och inom shia ska man istället rådfråga mujtahider/shia-imamer. Dessa shia-

imamer härstammade från den första imamen inom shia inriktningen Ali Bin Abi-Taleb. 

Detta kom att visa på skillnaderna mellan dessa två inriktningar då sunni-inriktningen 

valde att följa kalifen och shia-inriktningen valde att följa sina imamer.19   

5. Tidigare forskning 

Jag tar här upp två studentstudier som mitt arbete relaterar till, där det första verket handlar 

om tillfälliga äktenskap i Iran men med ett svenskt perspektiv. Min studie kommer att fylla 

en lucka som har uppstått under en längre tid, då ingen har valt att skriva om just mitt ämne 

och med mitt syfte. 

5.1 En kvalitativ studie av tillfälliga äktenskap i shiitisk islam 

Detta är en studie om svensk-iranska kvinnors röster, tankesätt och perspektiv som är 

skriven av Cecilia Swanström. Författaren valde att undersöka det tillfälliga äktenskap som 

kopplas samman med shiitisk Islam, dock fokuserar hon på personliga åsikter istället för 

den allmänna informationen.  

 

Denna studie behandlar de tillfälliga äktenskap som sker i Iran, där det är vanligt att 

äktenskapen fokuserar mer på en social överenskommelse än på det som anses vara det 

intima. Studien handlar om det sociala förhållandet mellan mannen och kvinnan, då detta 

äktenskap syftar mest på det intima förhållandet mellan ett par i Iran. Författaren utför själv 

denna pakt med en manlig kollega för att kunna förenkla sin resa och undersökning som 

hon utför i Iran.20 Hennes undersökning bygger på tidigare forskning om giftermål och 

speciellt tillfälligt äktenskap som även har undersökts av andra forskare. Swanström har i 

sin studie intervjuat fem kvinnor som har utfört ett tillfälligäktenskap.   

                                                      
18 Esposito, John L & DeLong-Bas, Natana J, 2001, Sid 128. 
19 Esposito, John L., Islam: den raka vägen, Studentlitteratur, Lund, 2001, Sid 122. 
20 Cecilia Swanström, En kvalitativ studie av tillfälliga äktenskap i shiitisk islam, Stockholm;  
 Stockholms Universitet, 2015, Sid 11. 
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Enligt den islamiska Shiitiska traditionen ges mannen mer rättigheter genom detta 

äktenskap mutah/sigeh, vilket betyder tillfälligt äktenskap i Iran. Det som menas med 

rättigheter här är att även om mannen har fyra polygama äktenskap, får han gifta sig med 

hur många han vill utan att behöva fråga eller berätta för sina fruar. Kvinnan får dock inte 

samma rättigheter när det gäller mutah/sigeh, utan får hålla sig till permanenta 

äktenskapslagar, även om hon är änka, skild eller rentav ogift.21   

 

Det andra verket som kommer att användas som hjälpmedel till min forskning är en uppsats 

skriven av Mariam Noor Lababneh, där hon skriver om internationell privaträtt, särskilt 

om islamisk rätt.  

5.2 Polygama äktenskap i den islamiska rättstraditionen 

 

Jag valde att fokusera på ett specifikt kapitel inom Lababnehs studie som berör äktenskap 

i traditionell islamisk rätt då detta kapitel behandlar de traditionella islamiska 

äktenskapslagarna. Här kopplar författaren sin studie till koranen, samt lagarna inom 

muslimsk familjerätt.22 

Här framförs de lagarna som den hanafitiska skolan sätter upp som stadgar för det 

polygama äktenskapet. Det som behandlas i detta kapitel är hur de polygama äktenskap 

som sker utanför Sverige kan bli lagliga, men hon menar att dessa äktenskap självklart ska 

vara lagliga i hemlandet.   

Ett muslimskt äktenskap börjar med att mannen ska ge kvinnan en morgongåva som kallas 

för mahr. Denna gåva tas emot av kvinnas förmyndare.  Denna gåva bestäms utav de 

parterna som ska gifta sig, det är en pakt mellan mannen och kvinnan om hur mycket eller 

vad gåvan ska bestå av.23 

Författaren väljer även att undersöka om de hinder som kan dyka upp. Exempel på detta är 

äktenskapshinder som utgör ett förbud mot giftermål med mannens mor, dotter, syster och 

faster. Författaren menar att det är sociala och arvsbiologiska orsaker som ligger till grund 

för dessa förbud, liksom inom svensk rätt om äktenskap. Författaren väljer att följa guds 

ord som står i sura 4:22 

                                                      
21 Cecilia Swanström, 2015, Sid 13–16. 
22 Mariam Noor Lababneh, Polygama äktenskap i den islamiska rättstraditionen, Uppsala; Uppsala 
Universitet, 2014, Sid 8.  
23 Mariam Noor Lababneh, Polygama äktenskap i den islamiska rättstraditionen, 2014, Sid 26. 



7 
 

Ni får inte ta till hustru er moder, er dotter, er syster, er faster eller er moster, er 

brorsdotter eller er systerdotter, den kvinna som har ammat er eller er disyster, er 

svärmoder eller er styvdotter - dotter till er hustru, med vilken ni har fullbordat 

äktenskapet och som ni har i er vård; men om ni inte har fullbordat äktenskapet begår ni 

ingen synd [genom att ta styvdottern till hustru].24 

Mannen har enligt traditionell familjerätt alltid varit den som har försörjningsansvar för 

kvinnorna, därför förblir han skyldig till att kunna omhänderta de kvinnor han vill gifta sig 

med. Det författaren menar i detta kapitel är att mannen alltid förblir den ansvarige för 

kvinnans underhåll, ifall han tänker gifta sig med fler än en hustru.25 

 

6 Material och Metod 

I min studie kommer jag att använda mig av två intervjuer med två imamer med olika 

bakgrund och perspektiv. 

6.1  Beskrivning av material 

Materialet består av intervjuer med två imamer, en shiitisk och en sunnitisk. Den shiitiska 

imamen har en utbildning som utsträcker sig på tjugo år, förutom de sjutton åren som han 

har jobbat som imam. Den sunnitiska imamen har bort här sedan 1985, dock blev han en 

imam 1999 då han var en självstuderande person. I resultatdelen kommer imamerna att 

vara anonyma, och orsaken till detta är att för skydda deras identitet.    

6.2 Materialdiskussion 

Materialet är relevant eftersom att det ger en inblick i de två största riktningarna inom islam 

eftersom de båda informanterna har olika inriktningar, vilket gör dem kunniga inom sina 

områden då de är religiöst utbildade och representerar två inriktningar. Ett problem som 

uppstod när det gällde att hämta material till denna studie, var att några imamer hade 

problem med att ställa upp för intervju. Det berodde på att de hade motvilja att visa fram 

deras egna perspektiv inom några frågor som jag tänkte ställa till dem. Dessa imamer som 

                                                      
24 Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap, 2., rev. uppl., Proprius, Stockholm, 2002, Sid 117. 

25 Mariam Noor Lababneh, Polygama äktenskap i den islamiska rättstraditionen, 2014, Sid 28. 
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inte ställde upp fick intrycket att hamna i rampljuset, vilket skulle ge dem en dålig 

publicitet och image. De imamer som ställde upp kom att se intervjuer som en personlig 

intervju om deras åsikter och perspektiv om äktenskap inom islam. 

6.3 Metod  

Den metod som kommer att användas är en semistrukturerad kvalitativ intervju med en 

shiamuslimsk och en sunnimuslimimam. ”Den kvalitativa intervjun är speciellt väl 

lämpad för att ge insikt om informantens egen erfarenhet, tankar och känslor” 26. Den 

kvalitativa metoden innebär att denna forskning kommer fokusera på vad, hur och på vilket 

sätt svarmaterialet kom att besvara och hur svaren ser ut. Därmed är det viktigt att komma 

ihåg att det kommer att fokuseras på en analytisk metod, där denna studie kommer 

undersöka informatörernas beskrivning av äktenskap inom islam. Det är därför viktigt att 

både materialet samt förförståelsen bidrar till den största förståelsen till informatörernas 

utsagor.27 

Att använda en analytisk metod i en kvalitativ forskning innebär att det finns olika tillväga 

gångar till empiriska studie, där syftet är att tolka datainsamlingen och därmed få fram en 

mångtydig undersökning än ett entydigt. Det finns två stora angreppsmetoder inom 

intervjuforskning: hermeneutik och fenomenologi. Hermeneutik innebär att forskningen 

fokuserar på förståelse och tolkning medan fenomenologi fokuserar istället på människans 

subjektiva situation eller värld. Denna studie kommer fokusera på den hermeneutiska 

metoden, då det kommer undersöka hur äktenskap ser ut från olika perspektiv inom de 

stora inriktningarna hos islam.28 

Metoden kommer att utgå på att jag ställer frågor som vad är din åsikt om khul’? och vilka 

frågor få du ofta om äktenskap? Som exempel. Jag har valt dessa informatörer utifrån deras 

religiösa bakgrund, då syftet var att hitta en shia-muslimsk imam kontra en sunni-muslimsk 

imam. Jag bestämde mig för att ha en öppen diskussion istället för att ha en bestämd tid 

för intervjun, för då skulle de känna sig mer reserverad mot detta. För att stödja mitt arbete 

valde jag att spela in intervjun, så att jag kunde lyssna igenom svaren flera gånger. Den 

                                                      
26 Dalen, Monica, Intervju som metod, 1:a uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2008, Sid 9. 
27 Dalen, Monica, 2008, Sid 9–16. 
28 Dalen, Monica, 2008, Sid 18–19. 
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ena intervjun skedde genom ett telefonsamtal som pågick i 39 minuter, medan den andra 

intervjun var mer personlig då jag besökte imamen.   

7 Teoretisk ansats  

Denna studie kommer att fokusera på genusperspektivet inom islam, med fokus på mannen 

respektive kvinnans roll vid äktenskap inom islam. För att förstå vad detta innebär måste 

jag gå först in på vad genus handlar om och har för inflytande i det islamska perspektivet 

om genus. 

Genus 

Genusforskningen har inte fått någon större inflytande i den vetenskapliga världen förrän 

på 1970-talet och oftast var det i förhållande till mannens roll. R. W. Connell diskuterar i 

sin bok Masculinities om hur maskulinitet kom att påverkas av flera olika faktorer som 

ekonomiska, politiska och historiska samband. Detta medförde att kvinnan ofta var 

underordnande till mannens roll i världen, då samhället var baserad på ett patriarkatiskt 

system. Detta innebär att kvinnan ofta var underkuvad av mannen och ofta såg som ett 

offer eller objekt i männens värld.29 Detta teoretiska perspektiv kommer att återkoppla 

senare i analysdelen i detta arbete, då jag kommer gå igenom hur genusperspektiv har för 

roll i synen i det islamska äktenskapet.  

Anne Sofie Roald skriver i sin bok Muslimer i nya samhällen att många föräldrar väljer att 

bestämma vilka deras barn ska gifta sig med. Detta sker oftast med andragenerations barn 

till muslimer som har flyttat till europeiska länder. Oftast får pojkar eller flickor inte 

bestämma vem de ska gifta sig med, utan blir tvungna att underkasta sig deras föräldrars 

beslut. Detta beror på att föräldrarna oftast vill att de ska likna dem själva. I kontext till 

genus, går det se att det finns konflikter med synen på man och kvinna i den islamiska 

världen. A. S. Roald menar att många av dessa barn får utstå tvångsäktenskap eller 

arrangerade äktenskap, vilket beror på att deras föräldrar inte vill att de ska utsättas för 

inflytande från ”innegruppen”. Denna innegrupp har en stor påverkan menar A. S. Roald, 

då det påverkar synen inom äktenskap i den muslimska världen. Detta sker speciellt för de 

muslimer som bor i Europa. Oftast är flickor som är mer undergivna till detta beteende än 

                                                      
29 Connell, Raewyn, Masculinities, 2. ed., Polity Press, Cambridge, 2005. 
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pojkar, vilket kan relateras till genusperspektivet som existerar i den muslimska synen på 

man och kvinna.30 

8 Undersökning 

Undersökningen kommer utgå från att jag först går igenom intervjun med den shiitiska 

imamen, fråga för fråga och svar. Därmed kommer jag också gå igenom resultaten av allt 

detta för att senare gå vidare till den sunnitiska imamens intervjufrågor samt svar. Skälen 

till att jag valde att ta den shiitiska imamen först är för att det går först i bokstavsordning 

och därmed underlättar lite mer.  

Shiitiska Imamen  

Denna telefonintervju pågick under lördagen den tolfte maj 2018, då imamen hade tidigare 

tagit emot frågorna till intervjun för att kunna besvara dem på ett korrekt och avancerat 

sätt och detta var på hans begäran. Denna imam ville förbli anonym under intervjun, vilket 

kommer leda till att inga namn kommer att användas. Denna imam är utbildad på Al-

Ḥawza al-'Ilmīyya i den heliga staden för Shia-muslimer Qom som ligger i Iran. 

Detta är en utbildningsinstitution för att lära ut religiösa idéer och lära ut religion till 

studerande personer med shiitisk bakgrund. Denna institution finns ibland annat i Irak och 

Iran, där en av mina informanter, som jag kommer att fokusera min studie på, läst, studerat 

och utvecklat sin Fikh. Dessa skolor utvecklar studenter även inom islamjuridik, 

koranvetenskap samt teologi. Dessa skolor får ekonomiskt stöd bland annat genom 

relationer med större församlingar som skänker pengar, samt genom obligatoriska 

inbetalningar av eleverna som studerar där. Denna institution accepterar inte alla elever 

som söker utan man måste ha studerat tidigare i mindre skolor som tillhör det stora 

institutet.31  

 

 

                                                      
30 Roald, Anne Sofie, Muslimer i nya samhällen: om individuella och kollektiva rättigheter, Daidalos, 
Göteborg, 2009. Sid 167-174. 
31 http://en.wikishia.net/view/Al-Hawza_al-%27Ilmiyya. (hämtad:2018-05-10). 
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8.1 Intervjufrågor till Shiitiska imamen 

1. Vad har du för religiös bakgrund? 

Denna person är en utbildad imam som delvis lär ut koranen, leder bön och predikar. 

Han har varit imam i Sverige sedan 2001, innan dess bodde han i Iran där han studerade 

religion och fördjupade sina studier under två decennier.   

2. Vad har du studerat till? 

Imamen är utbildad i Qom som har flera stora shiitiska institutioner som tillsammans 

med de andra stora institutionerna i Najaf, utgör ett centrum för alla shiitiska muslimer 

i världen. Imamen fick sin utbildning genom olika nivåer, först genom att läsa och 

bemästra det arabiska språket, därefter fördjupades utbildningen genom tolkning av 

koranen och hadither. Han är även utbildad i fiqh, vilket gör att han ofta kan bli frågad 

om problemlösning samt råd angående religiösa funderingar. Imamen är även utbildad 

till religiös vigselförrättare vilket ger honom rätten att viga par samt skilja dem åt vid 

en religiös skilsmässa.  

3. Vad har du för åsikt om den svenska familjerätten respektive den som finns i 

ditt hemland? 

När det gäller sådana frågor dyker det alltid upp tankar kring det polygama äktenskapet, 

vilket gör att det kan inleda stora diskussioner om det bör legaliseras i Sverige eller förbli 

olagligt, som det är i dagens läge. Imamen menar att månggifte bör appliceras i svenska 

lagsystem som den gör inom de muslimska ländernas regelverk. Men väljer även att lyfta 

en viktig punkt, och syftar då på kvinnans roll inom detta äktenskap då han menar att 

mannen som vill gifta sig med fler än en fru måste kunna religionens lagar för att då bli 

accepterad till det nya giftermålet. 

4. Finns det några regler/lagar som du inte håller med om? 

Förutom det polygama äktenskapet har imamen uttryckt sina åsikter om khul´-skilsmässan 

där kvinnan väljer att avstå från sin morgongåva.32  Han menar att detta inte får ske med 

hjälp av en civil domare, utan att det måste ske av den hög uppsatte ledaren hos shia-

                                                      
32 Esposito, John L & DeLong-Bas, Natana J, 2001, Sid 32. 
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muslimer som kallas för marji33. Denna person är den enda som får upplösa ett äktenskap 

och självklart ska detta ske om man har bevis på att mannen missköter äktenskapets lagar.  

5. Vad är din åsikt om Khul’? 

Khul’ är en upplösning av ett äktenskap som kvinnan kan ansöka om när hon inte längre 

vill ha ett äktenskap med sin man. Denna upplösning kan bara ske om mannen 

accepterar att skilja sig, även om kvinnan har begärt en civil skilsmässa. En Khul’ för 

en kvinna är svårt att utföra om hon inte kommer överens med mannen för hur 

upplösningen ska ske. Det kan vara genom att båda parterna kommer överens om att 

hon inte tar emot den utlovade morgongåvan som är skrivet i kontraktet utan att hon 

istället betalar mannen denna lovade summa som representerar morgongåvan. Vid 

sådant fall skapas en grupp av imamer som studerar detta äktenskap, först genom att 

besöka parets hus för att på detta sätt kunna bedöma situationen utifrån det som kvinnan 

har nämnt som orsaker till Khul´.  För att khul ska godkännas krävs bevis på att mannen 

missköter sina äktenskapliga plikter, vilket kommer att leda till att äktenskapet kan 

elimineras med hjälp av en marji som bor i Najaf i Irak. 

6. När kom du till Sverige? 

Informatören kom till Sverige 2001 och då jobbade han ideellt som imam vid sidan av 

hans andra vinstdrivande jobb tills han helt blev en Sheikh/imam för institutet som han 

jobbar fortfarande med i dagsläget. Jobbet på detta institut är för välgörenhet, då 

imamen menar att han valt att inte ta emot betalning och utför detta jobb till guds 

barmhärtighet.  

7. Hur stor påverkan ska familjen ha på framtida val av partner? 

Imamen säger att om en muslim ska kunna gifta sig måste han fråga om vilka vägar man 

bör kunna ta för att ett äktenskap ska ske på ett lagligt och religiöst sätt för att undvika att 

gå emot guds ord. Han syftar på hur relationen mellan parterna ser ut, dvs. hur mycket 

överens de är när det gäller de äktenskapliga rättigheter samt lagar som ska följas. Imamen 

förklarar även vilka åtgärder som tas vid ett äktenskap, då det inte behövs ögonvittnen utan 

att det räcker med båda parterna och imamen som viger dem. Han lyfter även att det 

                                                      
33 https://www.sistani.org/english/data/2/ hämtad den 25-05-2018 
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uppskattas ifall det fanns ögonvittnen till äktenskapet, men det är inget obligatoriskt som 

det gäller på en skilsmässa.   

8. Vilka frågor får du ofta om äktenskap? 

Imamen hade inget svar till detta då han menar att de flesta som ber om hans hjälp är rätt 

kunniga på vilka vägar de ska ta för att äktenskapet ska fullbordas. Han menar att de frågor 

som han får oftast inte handlar om äktenskapet i sig utan det som cirkulerar om den, d.v.s. 

vad man behöver tänka på när man vill äkta en brud eller en brudgum som man inte känner 

till. Då är han den rådgivande personen som man ska be om hjälp, han menar att fokus ska 

ligga på det religiösa samt uppfostrandet av kvinnan och mannen som hon/han blivit lärd 

av sina föräldrar.  

9. Hur skiljer sig dessa frågor i Sverige respektive ditt hemland? 

Det kommer inga frågor om giftermålet eller rättare sagt innan giftermålet och vad man 

bör tänka på innan äktenskapet ska ske. Det som oftast dyker upp är just när äktenskapet 

håller på att upplösas. Dessa frågor om rättigheter gör att man förstår hur dessa parter 

saknar kunskap om lagarna för ett äktenskap.  

Detta drar till att vi som är utbildade inom religionen spelar en stor faktor för 

avgörandet samt svaren på dessa frågor. 

10. Hur gör du ifall en kvinna har skilt sig civilt, men maken vägrar skilja sig 

religiöst? 

Imamen menar att detta inte är tillåtet enligt religionen, vilket gör att kvinnan fortfarande 

inte betraktas som skild trots den civila skilsmässan. Det är enbart genom mannen ett 

äktenskap kan upplösas genom att han uttalar orden; ”du är skild”.  Det finns andra vägar 

som kan tas vid ifall kvinnan vill skiljas, dessa vägar kan vara att hon betalar mannen för 

att han ska slippa betala resten av morgongåvan som är en plikt för mannen att utbetala vid 

upplösningen av ett äktenskap. Den andra vägen som jag nämner i en tidigare fråga, är att 

det kan ske en upplösning av äktenskapet ifall mannen blir övertygad att upplösa 

äktenskapet och detta sker genom att mannen har fått order av en Marji´.  
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11. Vad är din åsikt om andra religioner/inriktningar? 

Giftermål som sker mellan muslimer och icke-muslimer förblir godkända då icke-

muslimerna tror på dess giltighet, även om de går emot islams bestämmelser. Men detta 

gäller självklart ifall en muslimsk man vill äkta en icke-muslimsk kvinna. I kvinnans fall 

är det absolut förbjudet att äkta en icke-muslimsk man.   

Imam Jafar al-Sadiq (fred vara med honom) säger: ”Varje nation har ett äktenskap” 

Denna imam menar att muslimska män får äkta sig med icke-muslimska kvinnor, men han 

menar att islam accepterar ett sådant äktenskap bara om dessa kvinnor tillhör bokens folk 

d.v.s. kristna och judar.  

12. Skulle du velat lära dig mer om andra religioner/inriktningar när du 

studerade? 

Imamen menar att det är vår plikt som muslimer att acceptera och respektera alla 

människor. Imamen väljer att citera den trettonde versen i sura 49 av koranen som lyder:  

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och 

stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars 

gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. 34 

13. Vad är din åsikt om Mutah här i Sverige? 

 Mutah-äktenskap är ett legitimt äktenskap och har samma villkor som permanent 

äktenskap när det gäller kontraktsformuläret. Detta äktenskap är tidsbegränsat och det 

är båda parterna som sätter upp den tiden de vill ha på kontraktet vilket gör att detta 

äktenskap inte behöver en manuell upplösning utan att det elimineras efter att den tiden 

som bestämts har gått ut. Detta äktenskap har små detaljer som gör att det kan skilja 

sig från det permanenta. Dels genom att den kvinnan som gifter sig inte kan ärva 

mannen. En skild kvinna behöver inte ha en Wali, en förmyndare, för att ingå ett sådant 

äktenskap till skillnad från de andra kvinnorna. Imamen väljer att citera vers 24 av sura 

4 i koranen som han menar att detta avsnitt kan kopplas till mutah. 

Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter- detta är vad 

Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni 

                                                      
34 Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap, 2., rev. uppl., Proprius, Stockholm, 2002, Sid 902. 
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vill leva samman med i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda 

henne något av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er 

skall ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att 

ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Gud 

är allvetande, vis.35 

Imamen lyfter frågan om när detta äktenskap började att gälla, vilket han svarar på att det 

var redan under profetens tid som man kunde äkta kvinnor med tillfälliga äktenskap. Men 

det som kom att skilja detta äktenskap inom de två inriktningarna var att den andra kalifen 

i islam Omar bin Al-Khattab, förbjöd detta äktenskap och anledningen var misskötandet 

av äktenskapet speciellt mot kvinnans rättigheter.  

Sunnitiska Imamen  

Denna intervju skedde klockan halv tio den 10 maj 2018. Imamen valde att vara anonym 

därför kommer inga namn att dyka upp i intervjun. Denna imam fördjupar sig inom den 

sunnitiska tron som undervisas i Al-Azhar universitet i Egypten. Dock har han aldrig 

studerat vid universitetet.  

Al-Azhar universitet är kallad efter Al-Azhar moskén som grundades i 972 e.v.t. 

Universitetet blev kallad för "Al-Azhar" efter Fatama al-Zahraa som är dotter till profeten 

Mohammed. Al-Azhar var både en mötesplats och en skola för Shia-studenter genom 

århundradena tills att den Shiitiska staten föll. Moskén kom att vara ett sunnitiskt 

lärarinstitut under Yaqoub Ibn Cals tid som kalif. Detta universitet blev den äldsta i 

världen, då redan år 975 e.v.t utfördes den första föreläsningen. Förutom de religiösa 

studierna som universitetet erbjuder där kan man även studera medicin, vetenskap och 

främmande språk.36 

 

 

 

                                                      
35 Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap, 2., rev. uppl., Proprius, Stockholm, 2002, Sid 117. 
 
36 http://www.touregypt.net/azharmosque.htm. (hämtad:2018-05-10). 
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8.2 Intervjufrågor till Sunnitiska imamen 

1. Vad har du för religiös bakgrund? 

Denna person kommer från en muslimsk bakgrund, där han är född och uppvuxen i ett 

muslimskt land med en religiös familj. Han är inte utbildad till imam, vilket gör att han 

själv har utbildat sig inom religionen för att kunna bli det han är idag. För honom har 

religionen alltid varit ett brinnande intresse. Detta intresse drev honom att fördjupa sig 

i religionen genom samtal med andra imamer och på egen hand utforska religionen, 

denna fördjupning kallas för Itjihad.  

Efter studier under nästan två decennier har han blivit församlingens imam genom 

rekommendationer av andra medlemmar i gruppen. Han hävdar att han är en imam som 

inte är utbildad på religiösa universitet, men har själv byggt upp sin kunskap genom att 

studera och följa andra betydelsefulla imamer. Han jobbar som imam för församlingen, 

dock är det ett ideellt jobb och han försörjer sig genom ett annat arbete.  

2. Vad har du för åsikt om den svenska familjerätten respektive den som finns i 

ditt hemland? 

Denna imam hade en övergripande kunskap om den svenska familjerätten, där frågan om 

polygama äktenskap spelade en stor roll för mig som skriver denna studie för jag har inte 

mycket kunskap om detta ämne. Han nämnde att den svenska lagen förbjuder månggifte 

som sker i Sverige vilket innebär att imamer som får utföra en muslimsk vigsel måste 

begära en hindersprövning från skatteverket hos båda parterna. Detta gäller bara för de 

imamer som har utfört vigselförrättar-kursen, dels finns det svensk civilrätt som en imam 

med vigselrätt måste ta hänsyn till.  Men även imamer utan vigselrätt kan viga par och då 

blir äktenskapen inofficiella. Detta dokument klargör om man registreras som gift eller inte 

i Sverige vilket skulle stoppa det nya äktenskapet ifall man är gift tidigare. Han menar att 

det finns polygama äktenskap i Sverige, dock är han inte medveten om hur de är 

registrerade. Det är inte vilken imam som helst som får viga två parter, utan att denna imam 

måste vara utbildad inom svensk lag och kallas för vigselförrättare. Imamens råd var att 

hålla sig till den svenska lagen. Han menar att ett äktenskap ska ske med hjälp av en 

vigselförrättare. Han syftar på att polygama äktenskap har stoppats i några muslimska 

länder, bland annat i Turkiet med syfte att skydda kvinnans rättigheter.   
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3. Finns det några regler/lagar som du inte håller med om? 

Imamen menar att han är en religiös muslim och vill gärna att alla lagar inom islam ska 

kunna följas. Han syftar här på de polygama äktenskapen, att det bör finnas en lag i svenska 

regelverket som legaliserar månggifte, dock ska ett sådant äktenskap följa de muslimska 

lagarna. Han menar att bara för att man är ekonomiskt, fysiskt och socialt kapabel till att 

kunna gifta sig med flera, betyder det inte att man ska göra det utan att man ska hålla sig 

till reglerna och vad de syftar på. Han jämför det polygama äktenskapet inom de muslimska 

länderna med regelverket i Sverige. Han menar att i Sverige har kvinnan all rättighet inom 

äktenskap till skillnad ifrån de andra muslimska länderna där hon saknar det svenska 

samhällets civila juridiska stöd. 

4. Vad är din åsikt om Khul´? 

Khul´ är en upplösning av äktenskap inom islam. Det finns regler för hur en sådan 

upplösning ska gå till, exempelvis ska denna upplösning ske med hjälp av en civil domare. 

Denna domare utför ett förhör med båda parterna, för att veta om det finns en möjlighet 

till en försoning. Dessa parter ska ingå i en prövotid som kan variera mellan sex månader 

upp till ett år för på detta sätt ska parterna kunna inse att de gör ett misstag. Imamen menar 

att denna upplösning finns inom den svenska familjerätten som uppmanar till en prövotid 

för kvinnan och mannen att inse vad de behöver tänka på innan en skilsmässa ska ske. Efter 

att prövotiden har upphört kallas parterna in för förhör, där ska den slutgiltiga domen 

komma ifall det blir en skilsmässa eller inte. Imamen menar att denna process fungerar lika 

effektivt i Sverige som det gör i ett muslimskt land, d.v.s. att domaren är den viktigaste 

faktorn för att denna upplösning ska äga rum. 

5. Hur stor påverkan ska familjen ha på framtida val av partner? 

Imamen citerar profeten Mohammed i en av hans hadither när det gäller att äkta en hustru. 

Han menar att ifall mannen som vill gifta sig bemästrar sin religion och har en god karaktär 

ska man direkt välja till sin dotter.  

“The most perfect man in his faith among the believers is the one whose behavior is most 

excellent, and the best of you are those who are the best to their wives.”37 

                                                      
37 https://sunnah.com/riyadussaliheen/1/628. Hämtad: 2018-05-14. 
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Ifall mannen är religiös och följer sin religion fullt ut, behöver han inte oroa sig för vad 

som väntar honom i äktenskapet. Imamen menar att ifall man kan sin religion och dess 

lagar då ska det inte orsaka problem till att äkta en hustru var du än befinner dig i världen. 

6.  Vilka frågor får du oftast om äktenskap? 

De frågor som dyker upp mest här är från unga som saknar kunskap om äktenskap, d.v.s. 

vilka vägar de ska ta sig till eller rent av undvika för att inte göra något som går emot 

reglerna eller guds ord. En vanlig fråga som dyker upp berör mannen och kvinnans 

rättigheter inom äktenskapet. Där förblir han den rådgivande personen till båda parterna 

att de inte ska begå ett misstag och deras giftermål ogiltigförklaras. Imamen menar att han 

är utbildad till att kunna viga, men väljer att inte jobba med det yrket. Istället är han 

personen som man rådfrågar om vilka vägar man ska ta för att ingå ett äktenskap och då 

rekommenderar han en vigselförrättare i detta fall. 

7. Hur skiljer sig dessa frågor i Sverige respektive ditt hemland? 

De frågor han ofta får i Sverige brukar gälla det polygama äktenskapet. Han menar att i 

hans hemland är det tillåtet med månggifte. Frågorna berör på vilket sätt man kan äkta 

ytterligare en hustru och hämta henne till Sverige.  

8. Hur gör du ifall en kvinna har skilt sig civilt, men maken vägrar skilja sig 

religiöst? 

Denna situation har skett då en kvinna hade beviljats en civil skilsmässa som maken inte 

erkänner, detta skapar dock inga stora problem menar han. Han säger att han först försöker 

hjälpa dem att försonas igen, då han först försöker övertala kvinnan om att tänka om innan 

hon genomgår den civila skilsmässan samtidigt som imamen även pratar med mannen till 

att göra sitt bästa för att behålla sin fru. Men om detta leder till en stängd väg då 

rekommenderar imamen att man går till domstolen där domaren upplöser äktenskapet, 

vilket kan motsvara det som finns inom de muslimska ländernas domstol även om mannen 

vägrar en skilsmässa är det domarens ord som gäller och då förblir kvinnan skild.  
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9. Vad är din åsikt om andra religioner/inriktningar? 

Imamen syftar på sin neutralitet och trots sin sunnitiska inriktning inkluderar han alla 

grupperingar under sina predikningar. Han menar att alla människor som inte delar hans 

åsikt är guds skapelse och bör accepteras och respekteras. Han samlar på sina kunskaper 

till sina predikningar från andra imamer där innehållet med predikan gynnar det samhället 

man lever i. Han uppmanar till att det rasistiska tankesättet ska försvinna och att alla ska 

respektera varandra trots den olikhet man har. Han uppmanar till det humanistiska 

tänkandet, samt profeten Mohammeds väg för att nå andra människor genom att prata med 

dem om den rätta vägen istället för att tvinga på tänkande, då ska man istället övertyga 

dem.  

10. Skulle du velat lära dig mer om de andra religioner/inriktningar när du 

studerade? 

Imamen säger att kunskap är det bästa man kan ha, det uppskattas att kunna veta och ge 

råd till folk som inte delar samma perspektiv. Som han tidigare har nämnt respekterar han 

allas åsikter även om de inte delar samma religion. Han menar att vi lever i ett 

mångkulturellt land där man träffar på människor från hela världen, vilket gör mötet med 

andra enklare ifall man har kunskaper om deras kultur och religion.  

11. Känner du till Europiska rådet för Fatwa och forskning? 

När det gäller denna församling säger imamen att han är medveten om vilka de är samt att 

det är det råd som man ska följa eller rättare sagt vad han själv väljer att följa.   

 Detta råd består av en grupp religiösa forskare som är oberoende av politisk eller ett 

religiöst parti. Denna församling grundades den trettionde mars 1997 i London, då 

samlades femton religiösa ledare och där förblev de ett råd som i dagens läge ligger i 

Dublin i Irland.38 

 

 

 

                                                      
38 https://www.e-cfr.org/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/. Hämtad: den 12 maj 2018. 
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9 Resultat  

Detta resultat kommer att basera sig på svaren jag har fått av de två imamerna, samt hur de 

valde att besvara de frågor som fanns med under intervjuerna.  

Dessa två imamer har inte samma utbildning. Den ena är självlärd medan den andra har 

studerat i tjugo år. Vilket innebär att den shiitiska imamen bemästrar en hel del av 

religionen, vilket gjorde att han för församlingen framstod som en mer lämplig person att 

sättas som ledare för en församling. Det som brister hos den shiitiska imamen är det 

svenska språket, vilket är en fördel för den sunnitiska imamen som inte hade några problem 

med att översätta suror och hadither till svenska, vilket i detta fall hjälpte mig i 

undersökningen. Dessa två imamer jobbar ideellt som religiösa ledare inom varsitt område. 

Den sunnitiska imamen blev framröstad av församlingen till att leda böner samt predika. 

Orsaken till att det inte finns en utbildad imam för den sunnitiska församlingen har med 

ekonomi att göra, det är kostsamt för föreningen att anlita en utbildad imam eftersom det 

stöd som församlingen får inte räcker till. Den shiitiska imamen säger sig utföra sin 

religiösa plikt utan att behöva ta emot något, även när han ska viga ett par vägrar han att ta 

betalt och tycker att ett sådant jobb ska anses vara en återbetalning för guds barmhärtighet. 

Det som skiljer dessa imamer åt, trots att deras jobb som imam är ideellt, är att den shiitiska 

imamen är utbildad för detta jobb men det är inte den sunnimuslimska imamen som istället 

blev rekommenderad av församlingen. 

Inom islam finns det olika oenigheter och detta framstår i synnerhet när det kommer till 

synen på äktenskap. Olika inriktningar inom islam har både negativa och positiva aspekter 

när det gäller synen på äktenskap. Det intressanta är att ifall de använde sig av den shiitiska 

imamens utbildning tillsammans med sunniimamens egenstudier samt använde sig av det 

svenska språket, skulle det kunna öka allmänhetens förståelse för och kunskaper om 

islamiskt äktenskap. Detta är dock bara en spekulation men ifall de gjorde på detta sätt 

skulle folk i allmänhet få ett större perspektiv både på det islamska äktenskapet och på 

religionen i sig själv. Detta skulle kunna bidra med många förklaringar på frågor från 

individer som saknar kunskap eller kanske behöver råd.  

Imamernas utbildningsform skiljer sig i stora drag, då den shiitiska imamen spenderade 

tjugo år på en special skola för shia-islam i den iranska staden Qom. Denna utbildning har 

gjort att denna imam har samlat på sig faktakunskap om islam, och blev därmed en lämplig 
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person till att leda en församling. Han har även kunskaper till att tolka koranen samt lära 

ut den, vilket var en del av hans utbildning. Under dessa tjugo år av studier har denna imam 

legitimerat sig till att viga människor, dock har han ingen svensk vigselrätt men religionen 

i sig hindrar honom inte från att viga par vilket han jobbar med.  

Den sunnitiska imamen har inte samma utbildning som den shiitiska, då han inte har 

studerat religion på en specifik skola, men han har pluggat på egen hand till vad som skulle 

klassa honom som en imam för en församling vilken han är i dag.  

Båda imamerna har kunskap om det polygama äktenskapet, dock är den sunnitiska imamen 

mer insatt i frågor om denna typ av äktenskap. Den sunnitiska imamen känner till reglerna 

när det gäller äktenskap inom svensk lag, medan den shiitiska imamen inte är påläst inom 

detta område, vilket gör att imamen råder folk till andra vägar till det polygama äktenskapet 

att de ska förbli lagliga. Den sunnitiska imamen menar att hänsyn bör tas till den svenska 

lagen när det gäller denna typ av äktenskap och förutom det så ska de som ska ingå 

äktenskap vara kunniga om de religiösa reglerna för detta. 

Båda imamerna tyckte att den svenska lagen för det polygama äktenskapet bör ändras, men 

självklart ska de religiösa reglerna följas för att det inte ska gå över styr, så som ibland sker 

i några muslimska länder. Den shiitiska imamen var även kritisk till att upplösningen av 

ett äktenskap ska ske med hjälp av en civil domare. Han menade att vid en skilsmässa är 

det mannen som väljer att avsluta sitt äktenskap med kvinnan. Han menar att den civila 

lagen inte kan gälla eftersom den religiösa har större betydelse enligt honom. Detta skulle 

ge den religiösa ledaren rätten att avgöra om skilsmässan är giltig eller inte. 

Khul´-frågan hade sina olika svar från båda hållen, dels genom att de inte enades om vem 

som får utföra upplösningen samt om det även är möjligt att upplösa äktenskapet på detta 

sätt. Den sunnitiska imamen menade att en sådan upplösning inte ska ske omedelbart, utan 

parterna ska ges en prövotid exakt som en icke-muslimsk skilsmässa går till. Han menar 

ifall de båda parterna vägrar att samarbeta efter denna prövotid, då är det upp till domstolen 

och domaren att avgöra. Detta höll inte den shiitiska imamen med om eftersom han först 

och främst ansåg att kvinnan inte kan begära skilsmässa, utan att det är mannen som har 

rätt till upplösningen. Dock menar han att ifall kvinnan anmäler mannen till den religiösa 

domstolen eller den hög uppsatte ledaren som är detta fall en marji, kan hon beviljas 

skilsmässa ifall mannen har misskött sina plikter. För ifall mannen inte uppfyller de 
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äktenskapliga plikterna kan denna ledare tvinga honom att skilja sig från kvinnan vilket 

gör att det bara är mannen som får eliminera äktenskapet med påtryckningar från imamen. 

Den sunnitiska imamen sa att han personligen först frågade om mannens ursprung, karaktär 

och ifall han var religiös för enligt denna imam bör man klassificeras som en god människa 

ifall man har dessa egenskaper. Det bör vara stort fokus på kvinnans roll speciellt från det 

religiösa perspektivet, där det uppskattas ifall kvinnan är orörd innan äktenskapet samt om 

hon är en god husfru som kan ta hand om sin man och hushållet. Det som imamerna inte 

är eniga i är huruvida vittnen ska närvara vid äktenskap eller vid skilsmässa. Den shiitiska 

imamen antyder att det inte är obligatoriskt att ha vittne när man ska gifta sig, medan den 

sunnitiska imamen menar att det är obligatoriskt, men han lyfter även fram att vittnen inte 

bör finnas vid en upplösning av ett äktenskap. Det är just detta som den shiitiska imamen 

inte håller med om och anser att det är nödvändigt för vittnena att närvara vid en skilsmässa 

för att den ska vara laglig.  

En annan sak som de inte enades om, med grund i olika erfarenheter, var ifall de fick frågor 

om äktenskap, vilket var självklart för den sunnitiska imamen då han oftast fick frågor om 

parets rättigheter inom äktenskap. Detta höll inte den shiitiska imamen med om, då han 

hävdade att han inte fick frågor innan äktenskapet men dessa frågor dyker upp när ett 

äktenskap håller att elimineras. Han menar att de par som vill gifta sig har tillräckligt med 

kunskap om äktenskap, men inte tillräckligt mycket när det gäller en upplösning av 

äktenskapet.  

En annan oenighet berör den civila upplösningen från kvinnans sida, då den shiitiska 

imamen menar att det är totalt förbjudet för kvinnan att skilja sig från mannen. Den 

shiitiska imamen ansåg att kvinnan inte har rätt att skilja sig civilt och sedan begära en 

religiös skilsmässa efter, utan att det enbart är mannen som har rätt till det. Den sunnitiska 

imamen menade att den civila upplösningen av ett äktenskap kan bestämmas av en civil 

domare, och det är just denna person som har rätten att utropa kvinnan till skild från 

mannen som vägrar att skilja sig. Detta höll inte den shiitiska imamen med om, då han 

ansåg att det enbart är mannen som får upplösa äktenskapet eller med påtryckningar av en 

marji som ska ha studerat fallet tillsammans med andra imamer.  

Imamerna visade sig neutrala i synen på den andra inriktningen och även på andra 

religioner, Den sunnitiska imamen menade att alla människor med olika kulturer och 

inriktningar ska respekteras för det vad denna religion har lärt oss från koranen. ”Ni har er 
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tro - och jag har min tro”39 Imamen väljer den vers från en Sura som heter Al – Kafirun 

(sanningens förnekare)  

Den shiitiska imamen valde att citera Jafar al-Sadiq som är den sjätte imamen enligt shia-

muslimer, denna imam menar att om de andra tillhör bokens folk då är det lagligt att äkta 

dem. Han menar att om de är eniga om gudsdyrkan ska de accepteras och respekteras, 

vilket det har varit under det islamiska styret förr då de var under beskydd.  

Den sista frågan var de heller inte enade om då gällde frågan om tillfälligt äktenskap, vilket 

den sunnitiska imamen var totalt emot och ansåg det som ett olagligt äktenskap och klassas 

som Zina vilket betyder utomäktenskapligt samlag som är helt tabu. Han menar att det 

även finns tillfälligt äktenskap inom sunni islam men han anser att det är fel och bör 

förbjudas för att det liknar på ett sätt den shiitiska versionen av ett tillfälligt äktenskap 

Mutah. Det äktenskap som motsvarar Mutah-äktenskap kallas för Zawaj Orfi och utförs i 

Egypten, detta äktenskap sker mellan ett par som behöver varken någon vigselförrättare 

som viger dem eller två andra män som vittnar för detta äktenskap. Den sunnitiska imamen 

anser att detta äktenskap är felaktigt då det inte följer islams regler, vilket gör att den inte 

är accepterad utav muslimska länder.  

Den shiitiska imamen var för denna typ av äktenskap, då han menade att det är bättre för 

ett par att ingå ett lagligt äktenskap än att idka samlag utanför äktenskapet. Den shiitiska 

imamen menar att detta äktenskap har funnits länge inom denna religion och bör accepteras 

av alla andra, då den skyddar muslimer från att synda.  

Mutah äktenskap sker ofta mellan unga par som inte vill ingå ett vanligt äktenskap som 

kan vara för kostsamt, vilket leder till att de väljer detta äktenskap. Det ska självklart finnas 

samma regler som för ett vanligt äktenskap, dock bestämmer paret hur mycket 

morgongåvan ska vara, vilket alltid blir en symbolisk summa.  

Det tillfälliga äktenskapet var en av sakerna som de två imamerna inte var överens om, då 

den shiitiska imamen var för ett sådant äktenskap. Detta kunde den sunnitiska imamen inte 

hålla med om, då han var helt emot detta äktenskap och ansåg att den bör avskaffas.  

                                                      
39 Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap, 2., rev. uppl., Proprius, Stockholm, 2002, Sid 1035. 
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10 Analys 

Enligt Connell har synen på vad som anses vara maskulint påverkats av olika faktorer som 

ekonomiska, politiska och sociala. Detta går att se när det gäller synen på islamskt 

äktenskap, då muslimer ofta har fokus på det manliga perspektivet. Oftast är det mannen 

som ska gynnas av äktenskapet medan kvinnan oftast måste godta det förhållande som de 

befinner sig. Därmed går att konstatera att Connells teori om synen på maskulinitet även 

kan appliceras på det islamska äktenskapet. Det jag kom fram till är att genusperspektivet 

finns i det islamska äktenskapet d.v.s. att båda parterna har sina plikter och genom detta 

förblir man och kvinna lika inom de rättigheterna. Detta kan man se i sura fyra vers 34, Al-

Nisa 4:34 

MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de 

andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. 

Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det 

som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna 

dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] 

tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak 

med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].40 

Det jag har kommit fram till i min studie är att trots att dessa två imamer delar samma 

religion och samma bok, finns det vissa skillnader. Det jag sökte i min studie var hur många 

skillnader det fanns hos de två imamerna som jag intervjuade, vilket jag personligen inte 

trodde fanns. Jag har valt att lyfta upp genusperspektivet i min studie för att undersöka två 

informanters syn på män och kvinnor i äktenskapet. Jag har kommit fram till att kvinnan 

inte har samma rättigheter inom muslimska äktenskap som mannen har, trots att båda 

imamerna hävdar att kvinnans rättigheter förstärks under äktenskap. Kvinnan får inte 

samma rättigheter som mannen får när det gäller att eliminera ett äktenskap, samma sak 

gäller ifall hon vill vittna till ett äktenskap. Det räcker inte med att ha en kvinna som vittne, 

utan att det behövs två istället för en enda man. 

Det imamerna menade att kvinnans rätt inom äktenskap, kan inte relatera till hennes 

rättigheter på de civila rätt om det ska jämförs i ett icke-muslimskt land respektive 

                                                      
40 Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap, 2., rev. uppl., Proprius, Stockholm, 2002, Sid 118–119 
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muslimskt land. Genusperspektivet skiljer i de teokratiske styrda länder jämfört med 

västvärlden, då är det patriarkala samhället som styr vilket gör att kvinnan förlorar sina 

rättigheter. Detta går att koppla till Ann-Sofie Roalds teori om att oftast är det föräldrarna 

som bestämmer vilka deras barn ska gifta sig, och fadern har det sista ordet. Hon diskuterar 

hur äktenskap ser ut i Sverige och att tvångsäktenskapen pågår även här, trots att Sverige 

har ett större jämlikhetsperspektiv. Det går att konstatera att länder som har en större 

påverkan från religion, oftast har en manlig syn på äktenskap och med tanke på religionens 

stora inflytande så innebär det att synen på äktenskapet påverkas även för människor i 

allmänhet, som kanske egentligen inte är lika starkt bundna till religiösa övertygelse.  

De två tidigare uppsatser som jag valde att koppla till min studie gav vägledning, då den 

ena diskuterade månggifte och den andra handlade om tillfälliga äktenskap. Även om 

Cecilia Swanström valde att diskutera det tillfälliga äktenskapet samt lyfta dess positiva 

sidor, detta äktenskap har många negativa sidor enligt den sunnimuslimska imamen 

eftersom han betraktar det som en shiitisk företeelse. Självklart var den shiitiska imamen 

för de muta/sigeh äktenskapen, då han ansåg att man hellre gifter sig på detta sätt istället 

för att begå ett misstag som religionen högt förbjuder.  

Mariam Noor Lababneh skriver i sin uppsats om svensk familjerätt och polygama 

äktenskap, som även jag nämner i min studie. Jag kom fram till att båda imamerna hade en 

positiv inställning till detta, då båda ansåg att de polygama äktenskapen bör legaliseras.  

Mina frågor till imamerna varierade i innehåll, dels för att jag redan visste vad deras svar 

skulle vara men även för att de kanske skulle vägra att svara på några frågor. De frågor jag 

valde att ställa blev besvarade från imamernas egna perspektiv.  

Därför skulle det vara bra att vidareutveckla mina frågor till framtida studier och fokusera 

på flera imamer men med fokus på att de kommer från olika kulturer. Därmed skulle det 

kunna undersökas ifall det finns kulturella aspekter som kan påverka deras syn angående 

islamskt äktenskap och synen på den kvinnliga rollen respektive den manliga. I denna 

studie har jag försökt framhäva vilka skillnader som kan uppstå mellan sunni och shia, 

vilket har resulterat i de olika svar som imamerna gav. Min tanke här är inte att kritisera 

skillnader som splittrar en religion, utan att visa hur genusidentitet kan skapas. Jag 

personligen anser att muslimer bör hålla en gemensam identitet, men tyvärr kommer det 

aldrig att fungera. Det är omöjligt för två personer att enas om en sak, hur flera miljoner 
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människor kan komma överens?  Det är helt enkelt för svårt att kunna enas om en sak. Det 

är vår mänskliga natur som skiljer oss i tanken och beteendet. De saker som skiljer oss åt 

kan vara våra identiteter som baserar sig på flera faktorer och de faktorer som separerar de 

två imamerna i min studie är vem de har valt som religiös ledare, men i övrigt hade de 

delade åsikter om mycket. 
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