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                                                                                                                    Antal sidor: 56 

Samhällets bild av främmande folk, kulturer och religioner förändras ständigt beroende på 

sociala, politiska och andra viktiga händelser. Idag är islam den näst största religionen efter 

kristendomen i Sverige och det är därför av intresse att studera den svenska bilden av islam, 

Muhammed och den muslimska världen under det senaste seklet. Denna studie är en 

historiografisk studie som undersöker verk skrivna av sex olika författare mellan åren 1918 

till 1930 och 1979 till 2011. Syftet med att studera verk under två tidsperioder är att undersöka 

huruvida det har skett förändringar i den svenska bilden av islam, Muhammed och olika 

muslimska samhällen. Den teoretiska utgångspunkten bygger på nationalekonomen Amartya 

Sens syn på identitet som mångdimensionell där han menar att ett alltför starkt förespråkande 

utav etniska, kulturella och religiösa identiteter tenderar skapa motsättningar och konflikter 

mellan olika folkgrupper och anser istället att man ska betona likheter mellan olika kulturer. 

Även Samuel P. Huntingtons tes om att det finns olika religiösa civilisationer i världen som 

för en kamp mot varandra behandlas i denna studie. Resultatet visar att det förekommer 

tydliga skillnader i sättet de olika författarna från de två olika epokerna beskriver islam, 

Muhammed och muslimska samhällen. De äldre författarna fokuserar främst på islams 

förflutna medan de nutida författarna fokuserar mer på frågor som har med islams samtid att 

göra. Resultat visar också att en del äldre författare ger en positiv beskrivning av islams tidiga 

historia samtidigt som dessa författare ger en dyster beskrivning av islams nutid, där man 

beskriver islam och muslimska samhällen som stagnerade och bakåtsträvande. Resultat 

befäster också tidigare studier som visar en likande beskrivning av muslimska och andra icke-

västerländska samhällens äldre respektive nutida historia.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

The image of Islam 

A historiographical study of Islam in Swedish research. 

A society`s image of a foreign people, culture and religion changes constantly depending on 

social, political and other important events. Today Islam is the second largest religion in 

Sweden after Christianity and that is why it has become important to study the Swedish image 

of Islam, Muhammed and the Islamic world during the last century. This study is a 

historiographical and examines the work of six different Swedish authors between the year 

1918 to 1930 and 1979 to 2011. The aim of studying these works is to examine whether there 

has been changes in the Swedish view of Islam, Muhammed and Muslim societies. The 

theoretical starting point of this study is based on the economist Amartya Sen`s view on 

identity as multidimensional. According to Sen, a too strong emphasis on ethnic, cultural and 

religious identities tends to create antagonism and conflicts between different group of 

peoples. That is why, according to Sen, it is important to emphasize the similarities between 

different cultures instead of only focus on their differences. Also, Samual P. Huntington`s 

thesis that emphasizes the differences between religious civilizations in the world who 

struggle for power and influence is used in this study. The investigation shows that there are 

differences between the authors from 1918 to 1930 and 1979  to 2011 in their description of 

Islam, Muhammed and Muslim societies. While the older authors focus mostly on Islam`s 

past, the contemporary authors deal mostly with Islam in present times. The investigation also 

demonstrates that the older authors in general give a positive description of Islam`s earlier 

history, while they depict Islam and Muslim societies as stagnant and reactionary in modern 

times. The result confirms earlier studies who show similar tendencies on description of 

Islamic and other Non-Western societies.  

 

 

Sökord: Bild, Islam, Muhammed, muslimska samhällen, historiografisk, Amartya Sen, 

Samuel P. Huntington  
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1 Inledning 

1. Islam som en ”sekunda” religion. Den bygger på lån från kristendom och 

judendom. Muhammed har inte haft en direkt gudsuppenbarelse utan hämtat sina 

tankar från andra, ”riktiga” profeter.1 

Citatet ovan beskriver den svenska teologen, Nathan Söderbloms (1866–1931) syn på islam och 

Muhammed. Förutom att beskriva islam som en ”sekunda religion” i förhållande till 

kristendomen och judendomen ansåg Söderblom även att islams grundare Muhammed började 

som en reformator men blev religionsstiftare genom det motstånd han mötte från judarna i 

Medina. Vidare beskrev Söderblom Muhammed som en maktlysten härskare, som utnyttjade 

Gud för sina egna syften genom uppdiktade uppenbarelser som gagnar honom själv. 

 

Utifrån den här typen av beskrivningar av islam och Muhammed är det av intresse att undersöka 

hur islam, dess grundare Muhammed samt muslimernas relationer till icke-muslimer har 

beskrivits inom den svenska forskningen det senaste århundrandet. Det är viktigt att poängtera 

att den ovan nämnda författaren Nathan Söderblom levde i en annorlunda tid och var påverkad 

av dåtidens värderingar och dess uppfattningar om islam, dess grundare, historia och utövare. 

Det är utav denna anledning som uppsatsen inte går ut på att belysa enskilda författares syn på 

islam eller muslimer även om framställningen ibland lägger större fokus på enskilda författare 

om de visar sig skilja sig från andra samtida författare i sin beskrivning av islam, Muhammed 

och muslimer. Det som ska undersökas är den historiska bilden av islam och muslimer inom den 

svenska forskningen och historieskrivningen från 1900-talets början till början av 2000-talet. 

Söderblom var visserligen en utav de främsta svenska teologerna under sin samtid och hade ett 

stort inflytande inom den svenska religionsforskningen. Det har dock skett stora förändringar 

sedan den tid som Söderblom levde när det gäller synen på islam, Muhammed och den muslimska 

världen både i Sverige och i världen. Under Söderbloms levnad var de flesta muslimska länder 

antingen koloniserade eller på något annat sätt påverkad av de olika europeiska stormakterna.2 

Sverige hade knappast någon större inhemsk muslimsk befolkning under Söderbloms levnad. De 

senaste årtiondenas migration av människor från olika delar av världen till Sverige har dock lett 

 

1 Christer Hedin. ”Nathan Söderbloms uppfattningar om islam: exempel på svensk orientalism”. Tidskrift för 

mellanösternstudier, 1997, s. 37.  

2 Karen Armstrong. Islam. Översättning: Pär Svensson. Stockholm: Bokförlaget Forum, 2002, s. 135ff.  
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till att antalet muslimer i Sverige har ökat. Idag är islam den näst största religionen i Sverige efter 

kristendomen.3 Det är därför som det är utav intresse att studera bilden av islam, dess grundare 

och utövare inom den svenska historieskrivningen.   

 

1.1 Syfte 

Denna uppsats ska studera ett urval svenska forskares syn på islam under större delen av 1900-

talet och början av 2000-talet. Syftet är att se om det skett förändringar under tidsperioden och 

vilka uttryck dessa förändringar har tagit under det gångna seklet. Studien kommer att fokusera 

på framställningar av Muhammed, islams relation till andra religioner och de muslimska 

samhällena, eftersom detta är tre centrala aspekter inom islams idéhistoria. Studien kommer 

däremot inte behandla islamofobi, inte heller islams och muslimers historia står i fokus, även om 

detta kommer att beröras vid vissa tillfällen. Det är istället den svenska bilden av islam och 

muslimer utifrån ett historiskt perspektiv som står i fokus i denna studie. Rubrikerna i 

undersökningen är uppdelade efter de frågeställningar som denna uppsats ska besvara. Inom den 

första frågeställningen som handlar om Muhammeds personlighet och handlingar är 

underrubrikerna vidare uppdelade utifrån Muhammeds egenskaper och handlingar. Anledningen 

till detta är att det är just Muhammeds personlighet, olika handlingar och egenskaper som står i 

fokus bland den undersöka litteraturen och det är därför som det blir relevant att uppdela 

underrubrikerna utifrån detta. I slutet av varje frågeställning förekommer det en sammanfattning 

där jag kort beskriver vad jag har kommit fram till.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur framställs Muhammeds personlighet och handlingar i de undersökta texterna bland 

de svenska författarna? 

•  Hur framställs islams relationer till andra religioner samt relationerna mellan muslimer 

och icke-muslimer genom historien bland de svenska författarna? 

• Hur framställs de muslimska samhällena i de undersökta texterna bland de svenska 

författarna?  

 

3 Göran Larsson. Muslimerna kommer! -Tankar om Islamofobi. Göteborg: Makadam Förlag, 2006, s. 7ff.  
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2 Tidigare forskning 

Jonas Otterbeck är en utav de forskare som har studerat hur bilden av muslimer och islam har 

förändrats i Sverige under olika epoker. I sina artiklar analyserar och diskuterar Otterbeck hur 

bilden av muslimer och islam har förändrats i Sverige från 1600-talet fram till nutid. Otterbeck 

försöker visa hur synen på islam och muslimer har förändrats beroende av de sociala, religiösa, 

ekonomiska och politiska utvecklingarna som har skett i Sverige. Han börjar med att skildra den 

svenska bilden av islam sedan början av stormaktstiden i och med att Sverige blev ett 

protestantiskt land. Otterbeck förklarar att i den katolska världen fanns en starkt negativ bild av 

islam. Islam sågs som fatalistisk, fanatisk, våldsam och aggressiv.4 Islams profet, Muhammed 

beskrevs som en charlatan och ”vällustig kvinnojägare.” Otterbeck nämner en målning som man 

har hittat på Gothems kyrka i Gotland och dateras till mitten av 1500-talet. I målningen ser man 

en avbildning av Sankt Kristoffer, Jesusbarnet, påven och Muhammed. I bilden ser man att Sankt 

Kristoffer bär Jesusbarnet i sin västra axel och därmed räddar honom från vattnet i bakgrunden 

där påven och Muhammed sjunker i. Propagandan som förmedlas i denna målning riktas mot den 

katolska kyrkan och Otterbeck tolkar målningen som ett sätt att förnedra katolicismen genom att 

förknippa den namnlösa påven med Muhammed som då sågs som en falsk profet.5 Enligt 

Otterbeck kopplades påven med islam även i bönböcker. Dessa kopplingar mellan påven och 

islam förekom inte minst när man varnade för katolicismen. 

 

Under halva delen av 1600-talet och början av 1700-talet började den svenska eliten och kronan 

att adoptera en ny politisk agenda. Under denna tid var Ryssland Sveriges mäktigaste rival och 

det var gynnsamt för Sverige att stå på Osmanska rikets sida som också tävlade med Ryssland 

om herraväldet. Redan 1657 skickade kung Karl X Gustav en ambassadör till Istanbul för att få 

stöd av de osmanska härskarna mot Ryssland.6 På 1700-talet lyckades man skapa en pakt mellan 

Sverige och Osmanska riket under Stora nordiska kriget. Efter förlusten i Poltava 1709, 

tillbringade den svenska kungen Karl XII fem år i Osmanska riket innan han återvända till 

Sverige. Under hela 1700-talet fortsatte kontakterna mellan svenskar och osmaner och bland den 

svenska eliten fanns de som beundrade den turkiska civilisationen. Den svenska staten började 

 

4 Jonas Otterbeck. "The Depiction of Islam in Sweden". The Muslim World, 92. Wiley-Blackwell. Malmö 

universitet, 2002, s. 143.    

5 Ibid, s. 144f.  

6 Ibid, s. 145.    
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inrätta såväl turkiska som persiska studier och en svensk ambassad etablerades i Istanbul. Dessa 

kontakter och relationer med Osmanska riket kom att ändra den svenska diskursen gentemot 

islam som på många sätt skilde sig från den traditionella kristna diskursen. Istället för den tidigare 

ontologiska diskursen som gick ut på att demonisera ”den andre” utvecklades en ny diskurs där 

ett intresse för turkiska seder och bruk, inklusive religiösa ritualer och teologi växte fram. En 

förändrad bild av islam kom dock att uppstå i Sverige och övriga Västeuropa under slutet av 

1700-talet och början av 1800-talet. Denna förändring hängde samman med Osmanska rikets 

försvagning, europeiska koloniala makters framträdande och växandet av forskningen i 

rasbiologi där man beskrev icke-europeiska folk och kulturer som underlägsna Västvärlden.   

 

Otterbeck fortsätter med att beskriva den svenska bilden av islam och muslimer även efter senare 

tider, allt från början av 1900-talet till modern tid. Otterbeck skriver också om hur den svenska 

biskopen och religionshistorikern Nathan Söderbloms påverkade studierna av islam. Enligt 

Otterbeck beskrev Söderblom Muhammed som en andra klassens profet och islam beskrevs som 

en strikt legalistisk och konservativ religion som hindrar samhällsutveckling.7 Söderbloms syn 

på Islam skildes sig inte från den syn som många forskare i Västeuropa hade under denna tid. 

Till skillnad från andra västeuropeiska länder hade Sverige inga kolonier i den muslimska världen 

och på så sätt påverkade kolonialismen de svenska forskarnas syn på islam enbart på grund av 

de kontakter som svenska forskare hade med andra forskare i Västeuropa.  

 

Det är inte bara bilden av islam och muslimer som det har forskats om i Sverige. I sin avhandling 

Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–

1912 skildrar historikern Kenneth Nyberg svenska resenärers bild utav Kina mellan åren 1749 

och 1912. Här finns paralleller till synen på islam eftersom studien också handlar om hur 

uppfattningar om en främmande kultur formats och förändrats över tid. Det är utifrån tre olika 

epoker som Nyberg väljer att belysa de svenska resenärernas Kinabild. Det första epoken sträcker 

sig mellan åren 1749–1781, den andra epoken mellan 1847–1872 och den tredje epoken handlar 

om åren 1890–1912.8 Nyberg kommer fram till att bilden av Kina var i stadd förändring under 

 

7 Jonas Otterbeck. "The Depiction of Islam in Sweden". The Muslim World, 92. Wiley-Blackwell. Malmö 

universitet, 2002, s. 148.   

8 Kenneth Nyberg. Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–

1912. Göteborgs universitet, 2001, s. 28.   
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1700-talet i såväl Sverige som övriga Västeuropa. Den tidigare jesuitiska skildringen av Kina 

som ett välmående rike styrt av upplysta despoter hade börjat ge vika för en mer jordnära och 

mycket kritisk litteratur, som lyfte fram svagheterna i det kinesiska samhället och betonade de 

rent praktiska problem som sjömän och köpmän ständigt konfronterades med under sina vistelser 

i ett fåtal utvalda hamnstäder i Kina. Nästan samtliga svenska sjömän som reste till Kina under 

denna period var intresserad av handels- och jordbruksfrågor, liksom ekonomi och ”nyttig” 

vetenskap och innehållet i deras skildringar handlade mest om dessa ämnen.9  

 

De svenska resenärerna både beundrade ock kritiserade kineserna. Kineserna beundrades för 

deras tekniska förmågor när det gäller jordbruk samtidigt som man beskrev dem som 

arbetsamma, initiativrika, måttfulla, nyktra och driftiga. Kineserna beskrevs också som 

kallsinniga, vidskepliga, hämndlystna, giriga, bedrägliga och självgoda.10De svenska 

resenärernas skildring av Kina skilde sig från de tidigare jesuiternas skildring. Medan jesuiterna 

såg Kina som en förebild för Europa så hade de svenska resenärerna en mer kritisk inställning 

till det kinesiska samhället som man ansåg var alldeles för toppstyrt och grundat på osund grad 

av vördnad för överheten. De kinesiska ämbetsmännen uppfattades inte längre som välvilliga och 

upplysta utan som fåfänga, maktfullkomliga och i vissa fall som korrumperade. Nyberg förklarar 

att skillnaden mellan jesuiternas positiva syn till det kinesiska samhället och de svenska 

resenärernas mer kritiska synsätt beror på att de sistnämndas position i Kina var helt annorlunda 

än för jesuiterna. Medan jesuiterna rörde sig i maktens höga kretsar i Beijing, konfronterades 

svenskarna mestadels med lägre tjänstemän i områden långt från den kinesiska huvudstaden där 

de kunde möta motstånd från dessa ämbetsmän.11     

 

Under 1800-talet började man intressera sig för att jämföra de västerländska och kinesiska 

civilisationerna som totaliteter och man försökte bestämma deras innersta väsen samt man 

började förutspå deras framtidsutsikter i en föränderlig värld. Under denna tid växte bilden bland 

svenska resenärer och andra européer av kineser som undergivna och passiva människomassor 

styrda av tyranniska härskare.12 Kina började skildrats allt mer som ”stillastående” och stagnerad 

 

9 Kenneth Nyberg. Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–

1912. Göteborgs universitet, 2001, s. 90.   

10 Ibid, s. 91.  

11 Ibid, s. 92.  

12 Ibid, s. 171.  
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när det gäller kulturell och samhällelig utveckling samt beskrevs som ointresserad för 

omvärlden.13 Enligt Nyberg kvarstod 1700-talets beundran för kinesernas oerhörda arbetsamhet, 

flit och praktiska uppfinningsrikedom som ansåg utmärka kineserna som folk men till skillnad 

från detta århundrande då intresset fokuserades på jordbruket och dess utveckling, domineras 

1800-talets texter av kinesernas skicklighet som hantverkare och handelsmän.  

 

De svenska resenärer som skrev om Kina i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skiljde 

sig från resenärerna under 1700-talet. För första gången fanns nu en bofast koloni av svenskar 

som levde i de inre delarna av Kejsardömet Kina medan de äldre generationers resenärer ofta 

bara gjorde korta besök i en del stora hamnstäder. Under denna epok svarade missionerna mycket 

utav de reseskildringar som förekom.14 De svenska missionärerna i likhet med andra 

västerländska missionärer betraktade Kina med en viss förfäran. Kejsardömets kultur betraktades 

som ”hednisk” och ”vidskeplig” samtidigt som den samhälleliga upplösningen och den djupa 

fattigdomen i stora befolkningsgrupper gjorde stort intryck på dessa besökare.15 Trots att många 

av de svenska resenärer ansåg att den västerländska civilisationen var överlägsen den kinesiska 

så var man tvivelaktig om detta rättfärdigade kolonisation av Kina, även om en del resenärer såg 

kolonialismen som ”ett nödvändigt ont” för att sprida den överlägsna västerländska civilisationen 

till Kina.16 Många resenärer förmedlade en mycket grovt generaliserande och nedlåtande bild av 

kineserna och deras kultur men samtidigt ansåg man att kinesernas påstådda brister var religiöst, 

inte biologiskt eller ens kulturellt betingade. Enligt Nyberg underströk en del resenärer 

uttryckligen att det inte fanns några medfödda skillnader mellan västerlänningar och kineser och 

man ansåg att människan till sitt väsen har ett och samma ursprung och kunde därför inte delas i 

raser eller andra biologiskt definierade grupperingar. Kinesernas familjeliv kom att bli ett centralt 

ämne för denna periods reseskildringar. Släkten och föräldraskapets betydelse för kineserna och 

deras samhälle betraktades som något positivt. Samtidigt såg man det kinesiska hemlivet som 

sterilt och känslokallt, där kvinnor och barn hade en mycket utsatt position på grund av männens 

oinskränkta makt över familjen.17 Det kinesiska bruket att binda kvinnors fötter när de var små 

 

13 Kenneth Nyberg. Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–

1912. Göteborgs universitet, 2001, s. 173.  

14 Ibid, s. 290.   

15 Ibid, s. 291.  

16 Ibid, s. 292.   

17 Ibid, s. 293.    
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vilket gjorde dem till krymplingar för resten av livet väckte särskilt uppmärksamhet bland de 

svenska resenärerna. Denna sed betraktades som ”ohyggligt” och ”barbarisk” av de svenska 

resenärerna.   

 

Både Otterbecks och Nybergs studier visar på att det har skett förändringar i den svenska bilden 

av islam och Kina under olika epoker beroende på olika sociala och historiska skeenden. I likhet 

med Otterbecks och Nybergs avhandlingar försöker även denna studie belysa hur bilden och 

skildringen av Muhammed, islam och den muslimska världen har sett ut bland svenska författare 

under 1900-talet och början av 2000-talet. Trots likheterna mellan min studie och dessa två 

författares studier så finner man även skillnader. Otterbecks studie sträcker sig flera sekler 

tillbaka i tiden från mitten av 1500-talet fram till nutid. Otterbeck berör den svensk bilden av 

Muhammed och islam på ett mer generellt sett och försöker förklara hur bilden av Muhammed 

och islam har påverkats utifrån olika historiska, religiösa, politiska och kulturella förändringar 

som har skett i Sverige under århundrandens lopp. Det är därför som Otterbecks studie läger mer 

fokus på att diskutera just dessa olika förändringar och hur de har påverkat synen på islam 

 

Till skillnad från denna studie som behandlar olika svenska författares, historikers och 

religionsforskare framställning av islam behandlar Nybergs avhandling svenska resenärers syn 

på Kina och kineserna under en längre period. Även om Nyberg väljer att studera den svenska 

bilden av just Kina och kineserna istället för Islam och muslimer så är hans avhandling användbar 

och intressant att nämna med tanke på att både studierna berör den svenska bilden av ett 

främmande folk och kultur. Det är av intresse att se huruvida man hittar liknande mönster och 

framställningar bland svenska författare och resenärer av de två olika kulturerna och huruvida 

dessa framställningar har förändrats över tid. 

 

3 Teoretisk utgångspunkt  

I sin bok Identitet och våld (2006) förespråkar den indiske nationalekonomen och professorn vid 

Harvard University i Cambridge, Amartya Sen en mångdimensionell syn på identitet där han 

hävdar att en individ har flera identiteter än de mest grundläggande som exempelvis etnisk, 

religiös och kulturell. Sens tes är att människan har flera identiteter som hon kan använda sig av 

vid olika sammanhang. Exempelvis skriver han att ens identitet som vegetarian förstärks och blir 

viktigare om man är ute och äter middag än ens identitet som språkvetare, alltså ens identitet är 
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beroende utav den situation man befinner sig i.18 Sen hävdar att många av de konflikter som har 

uppstått på senare år i olika länder i världen beror på att befolkningarna i dessa länder har 

tilldelats vissa identiteter på bekostnad av andra identiteter. Till exempel blev den etniska eller 

religiösa identiteten i dessa konflikter viktigare och alla andra identiteter bortträngas vilket har 

möjliggjort splittring och hat mellan olika folkgrupper och en ”vi mot dom” känsla uppstått. Av 

denna anledning menar Sen att det finns en fara i att betona vikten av vissa identiteter som har 

med religion, etnicitet eller kultur att göra. Amartya Sens tes om identitet som mångdimensionellt 

kommer att användas som teoretisk anknytning för att beskriva de olika svenska forskarnas syn 

på islam och de muslimska samhällena. Sen kritiserar Samuel Huntingtons tes om att det finns 

olika civilisationer som för en kamp mot varandra. Sen menar att denna tes riskerar att skapa 

flera motsättningar mellan olika kulturer och stärker en ”vi mot dom” känsla samtidigt som denna 

tes ger en alltför generaliserad bild utav världen.19 

Samuel P. Huntington skrev sin bok The clash of civilizations: And the remaking of world order 

1993 efter att Sovjetunionen och det kommunistiska blocket föll. Huntington skriver att världen 

inte längre kan fördelas i tre block som de var under Kalla Kriget och istället består utav sju eller 

åtta olika civilisationer.20 De civilisationer som existerar enligt Huntington är den kinesiska-

konfucianska, japanska, hinduiska, islamiska, ortodoxa, västerländska, latinamerikanska och 

möjligtvis den afrikanska.21Även om Huntington anser att det finns en tydlig islamisk civilisation 

som skiljer sig från andra civilisationer så erkänner han att det även finns olika kulturer och 

undercivilisationer inom den islamiska civilisationen.22 Eftersom dessa civilisationer skiljer sig 

från varandra på grund av att de har olika historiska bakgrund, olika kulturer, religioner och 

tankesätt kommer de oftast i konflikt med varandra. Huntingtons tes om att det finns olika 

civilisationer som konkurrerar med varandra om inflytande är en direkt motsatts till Sens teori 

om identitet som mångdimensionell där vi har olika identiteter som vi använder och har nytta av 

under olika situationer. Medan Sen försöker förminska vikten av etniska, kulturella och religiösa 

identiteter då han anser att en ensidigt fokus på dessa identiteter riskerar skapa splittring och 

 

18 Amartya Sen. Identitet och våld: Illusionen om ödet. Daidalos, 2006, s. 38. 

19 Ibid, s. 51f.   

20 Samuel P. Huntington. The class of civilizations: And the remaking of world order. Cox & Wyman, Reading, 

Berkshire, 1996, s. 21.  

21 Ibid, s. 45ff.  

22 Ibid, s.45.   
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konflikter så anser Huntington att det är just dessa identiteter som är avgörande i hur relationen 

mellan olika stater och nationer ser ut. Huntington menar att länder som tillhör samma civilisation 

och har liknade kulturer samarbetar lättare med varandra medan länder och folk som tillhör olika 

civilisationer lättare splittras och hamnar i konflikt med varandra.23  

I sin bok skriver Huntington hur icke – västerländska stater och civilisationer ökar i ekonomisk 

och politisk styrka samtidigt som Västvärldens inflytande håller på att minska i världen. Trots att 

andra civilisationer ökar i inflytande är det framförallt två civilisationer som Huntington anser 

utgör ett särskilt hot mot den västerländska civilisationen: den islamiska och asiatiska. Enligt 

Huntington anser både muslimer och asiater att deras kulturer är överlägsna den västerländska 

kulturen. Andra civilisationer som exmeplvis den hinduiska, ortodoxa, latinamerikanska och 

afrikanska bekräftar att de har en annorlunda kultur som skiljer sig från den västerländska men 

dessa civilisationer gör inte anspråk på att vara överlägsna Västvärlden.24  

När det gäller frågor gällande demokrati och mänskliga rättigheter tycks Huntington beskriva 

dessa företeelser som unikt västerländska genom att påstå att demokratiseringen har varit som 

mest lyckad i länder som har haft kristen och västerländsk inflytande. Huntington förutspår att 

av de länder som hörde till Östblocket så är länderna i Centraleuropa och Baltikum som 

införandet av demokrati kommer att vara som mest lyckad samtidigt som han är osäkert huruvida 

de ortodoxa länder kommer att lyckas införa demokrati. Huntington ser dystert på 

demokratiseringen av muslimska republiker som tidigare tillhörde Sovjetunionen.25 För 

Huntington är den muslimska kulturen av stor betydelse när det gäller att förklara varför 

demokratin inte har fått fotfäste i den muslimska världen.26 Huntington ser dystert på de 

västerländska staternas försök till att sprida demokratin till resten av världen då icke-

västerländska civilisationer har visat motstånd till Västvärldens försök till att demokratisera dem. 

Mest motstånd har muslimska och asiatiska länder som exempelvis Kina visat gentemot 

Västvärldens försök att införa demokrati i dessa länder.27 

 

23 Samuel P. Huntington. The class of civilizations: And the remaking of world order. Cox & Wyman, Reading, 

Berkshire, 1996, s. 28. 

24 Ibid, s. 102.   

25 Ibid, s.192f.   

26 Ibid, s. 29.  

27 Ibid, s. 193f.  
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Huntington skriver mycket om den islamiska civilisationens relationer till andra civilisationer. 

Huntington hävdar att vart man än tittar i världen så kan man se att den islamiska civilisationen 

är i konflikt med alla ovannämnda civilisationer. Huntington tillägnar ett antal sidor som han 

kallar ”Islams blodiga gränser” åt att beröra muslimernas relationer till icke-muslimer där han 

presenterar olika statistik om muslimernas överrepresentation i olika konflikter i världen under 

1990-talet trots att muslimerna utgjorde bara en femtedel av världens befolkning.28 Huntington 

diskuterar orsakerna till muslimernas överrepresentation i olika konflikter i världen ock kommer 

fram till olika förklaringar. En av de viktigaste förklaringarna till islams överrepresentation i 

olika konflikter i världen går att hitta hos islams historia och dess grundare. Huntington skriver 

att islam redan från början har varit en svärdens religion då den uppkom bland ”krigförande 

beduinstammar.”29 Vidare skriver Huntington att Muhammed var en krigare och skicklig 

befälhavare samt det också finns doktriner i islam som uppmanar de troende att föra krig mot 

otrogna. En annan förklaring till muslimernas krigsföring går att hitta i de historiska 

expansionerna som skedde efter Muhammeds död och etableringen av det Osmanska riket. Dessa 

expansioner ledde till att muslimerna kom i kontakt med nya folk och under århundrandens gång 

kom olika konflikter att uppstå mellan dem. En annan förklaring till muslimernas konflikt med 

icke-muslimer som Huntington nämner är bristen på tolerans gentemot andra religiösa grupper i 

en del muslimska samhällen.30  

Sens teori om identitet är relevant för denna studie eftersom Sen beskriver i sin bok hur olika 

forskare och teoretiker har delat världen i olika kategorier och beskrivit olika civilisationer som 

varandras motpoler. Med hjälp av Sens kritik och diskussion av Samuel Huntington och de som 

förespråkar tesen om att de finns olika civilisationer som kategoriseras i religiösa termer kommer 

jag att belysa i vilken utsträckning svenska forskare och andra författare som har skrivit om islam 

under olika tidsperioder beskriver islam och muslimer som en motpol till andra religioner och 

samhällen eller om de betonar likheter mellan islam och andra religioner. I sin diskussion av 

islam och muslimer menar Sen att den muslimska världen har i alla tider varit heterogen när det 

gäller geografisk spridning, etnicitet och kultur.31 Viktigt att poängtera är att inom islam finns 

 

28 Samuel P. Huntington. The class of civilizations: And the remaking of world order. Cox & Wyman, Reading, 

Berkshire, 1996, s. 254 – 58.  

29 Ibid, s. 263.   

30 Ibid, s. 264 

31 Amartya Sen. Identitet och våld: Illusionen om ödet. Daidalos, 2006, s. 67ff. 



 

11 

 

 

 

det många olika skolor, sekter och inriktningar. Det som kommer att undersökas här är också 

huruvida svenska författare och forskare nämner olikheter inom islam och de muslimska 

samhällena eller om islam och muslimer beskrivs som en enhetlig kategori. 

En annan viktig poäng med Sens teori är att han diskuterar hur vissa värden som till exempel 

demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter knyts an endast till vissa kulturer samtidigt som de 

förnekas i andra kulturer. Sen kritiserar tesen om att dessa värden är unikt västerländska med 

långa historiska rötter i Västvärlden.32 Sen menar istället att dessa värden borde ses som globala 

värden istället för unikt västerländska och ger exempel på hur de förekom i olika icke- 

västerländska kulturer och civilisationer i olika delar av världen under olika tidsperioder.33 

Utifrån Sens kritik av att vissa värden knyts an till vissa kulturer samtidigt som de förnekas i 

andra kommer jag att undersöka huruvida svenska författare knyter an vissa värden till islam och 

den muslimska världen. Av denna anledning blir det här nödvändigt att undersöka svenska 

författares beskrivning av muslimers relationer till icke-muslimer i muslimskt styrda områden 

för att på så sätt se om de beskriver motsättningar eller fredlig samexistens. 

4 Metod och material 

I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera metod och material samt de olika författarna 

vars verk studeras i denna studie. När det gäller presentationen av författarna kommer jag inte 

utgå från bokstavsordning utan istället presenterats författarna i kronologisk ordning. Valet av 

författare vars verk berörs i denna studie utgick från att de skulle vara författare som har varit 

eller är verksamma i Sverige. Det är därför som den brittiska författaren Karen Armstrong och 

den israeliska författaren Adam J. Silverstein vars litteratur kommer att refereras i denna studie 

inte kommer att studeras trots att exempelvis Armstrong hör till en utav de främsta 

religionsforskarna i världen. Inte heller Mohammad Fazlhashemi, Göran Larsson, Jonas 

Otterbeck eller Mattias Gardells litteratur kommer att studeras trots att dessa författare är några 

utav Sveriges främsta islamforskare idag. Anledningen till detta är att jag fick begränsa mig till 

att endast studera tre författare vardera från de två olika epokerna. En annan anledning är att de 

nutida författarna Christer Hedin, Jan Hjärpe och Michael Nordberg till skillnad från dessa andra 

författare har varit verksamma i sin forskning kring islam redan innan millennieskiftet vilket 

 

32 Amartya Sen. Identitet och våld: Illusionen om ödet. Daidalos, 2006, s. 67ff, s. 58.     

33 Ibid, s. 58 - 65.    
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underlättar för mig att studera verk skrivna både före och efter millennieskiftet. Även om det 

naturligtvis finns andra som på ett eller annat sätt har behandlat islam under dessa två perioder, 

har jag valt ut de sex författare som varit särskilt betydelsefulla och inflytelserika för svensk 

forskning om islam. De tre första författarna Herman Almkvist, Tor Andrae och Axel Moberg 

levde och verkade under slutet av 1800-talet samt början av 1900-talet. De tre senare författarna 

vars verk behandlas i denna studie Christer Hedin, Jan Hjärpe och Michael Nordberg är sentida 

och har verkat sedan 1970-talet fram till nutid. I studiet kommer författarna från perioden 1918 

till 1930 att refereras som de ”äldre” eller ”tidigare”, författarna medan författarna från perioden 

1979 till 2011 kommer refereras som de ”sentida”, ”senare” eller ”nutida”, författarna.  

Att finna studiematerial som författades under början av 1900-talet har inte varit lätt på grund av 

att forskningen om islam i Sverige under denna period har varit minimal. Det har varit svårt att 

få tillgång till äldre material skrivna av Almkvist, Andrae och Moberg. Ett annat problem är att 

dessa författare publicerade också böcker om islam och Muhammed på andra språk än svenska, 

exempelvis engelska, tyska och franska. På grund av bristande kunskaper i framförallt de två 

sistnämnda språken kunde dessa verk inte användas i denna studie. Till en början ville jag även 

studera verk som berör islam, Muhammed och den muslimska världen författade mellan åren 

1940 och 1969. Men på grund av brist på material författade under dessa årtionden har det inte 

varit möjligt att studera verk från dessa decennier. Åtminstone sedan slutet av 1970-talet har 

tillgången av verk som berör ämnet islam ökat och det har varit lättare att finna relevant material 

sedan dess. Författarna från epoken 1979 till 2011 har under de senaste tre decennierna författat 

många böcker som berör islam och den muslimska världen. På så sätt har det också varit möjligt 

att studera just dessa enskilda författares skildring av islam och de muslimska samhällena över 

tid.  

Denna studie är en kvalitativ historiografisk litteraturstudie som sträcker sig från början av 1900-

talet till början av 2000-talet. Den historiografiska ansatsen söker att kartlägga hur historia har 

skrivits över tid.34 Denna studie är tematisk där vissa teman som inte är relevanta har valts bort. 

Exmeplvis har vissa delar av de valda verken som behandlar muslimernas högtider eller beskriver 

hur muslimer ber till sin Gud under olika religiösa ceremonier valts bort då dessa delar inte ligger 

i fokus för de frågeställningar som denna studie ska besvara. Studien undersöker elva olika verk 

skrivna av de sex svenska författare mellan åren 1918 och 2011. Bland dessa verk som studeras 

 

34 Michael Stanford. Handbok i historiska studier. Lund: Studentlitteratur, 1995, s. 12.   
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är Herman Almkvists (1839–1904), bok Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e uppl.), 

genomsedd av koranöversättaren och orientalisten K. V Zetterstéen 1918. Denna bok berör 

muslimernas heliga bok Koranen. Almkvist var en svensk språkforskare och orientalist som 

studerade semitiska och andra orientaliska språk som exempelvis arabiska, persiska och turkiska 

under andra hälften av 1800-talet.35 Almkvist var dock ingen religionsforskare till skillnad från 

exempelvis Andrae och Hjärpe även om han var professor i orientaliska språk. Trots detta är hans 

verk användbara med tanke på att hans kunskaper i arabiska samt hans vistelse hos en del 

muslimska länder i Mellanöstern har påverkat hans kunskaper om islam och den muslimska 

världen. Dessutom så rymmer hans bok en del utav de ämnen som denna studie berör, som 

exempelvis Muhammed, islam och de muslimska samhällena.  

Axel Moberg (1872 – 1955) är en annan svensk språkforskare och orientalist, vars verk har valts 

i denna studie. Moberg vars studiefält var semitiska språk, ägnade sig också åt att skriva om olika 

icke-europeiska folks kultur och historia.36 I sin bok Omkring islam i medeltid och nutid (1928), 

skildrar Moberg islams historia från Mohammeds tid till första världskriget. Valet att studera 

Mobergs verk i denna studie gjordes utifrån att han har en liknande bakgrund som Almkvist. 

Även Moberg var professor i arabiska och andra semitiska språk. Till skillnad från Almkvist var 

Moberg aldrig utanför Europas gränser även om han hade goda kontakter med andra forskare i 

Europa.37 Trots detta är Mobergs verk användbara för denna studie med tanke på hans kunskaper 

i det arabiska språket och hans forskning och översättning av olika arabiska texter som 

exempelvis Arabiska myter och sagor (1927) och Tusen och en natt (1928) samt att han 

utbildades av sin tids största arabist och Koranöversättare Karl Vilhelm Zetterstéen, vilket 

påverkade hans kunskaper om Mellanösterns kultur och religion. I Omkring islam i medeltid och 

nutid behandlar Moberg islams historia, dess ursprung och läror samt dess nutid. Mobergs bok 

behandlar många utav de frågor som denna studie försöker besvara.  

Tor Andraes (1885 – 1947) verk Muhammed: Hans liv och hans tro (1930) används också i denna 

studie. Andrae skildrar Muhammeds liv, det arabiska samhället på 600-talet och islams uppkomst 

 

35 Almkvist N. Herman. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=5684,Svenskt biografiskt lexikon (art av 

K.V. Zetterstéen.), hämtad 2018-10-06.   

36 Axel C. Moberg. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=9373,Svenskt biografiskt lexikon (art av 

Gösta Vitestam), hämtad 2018-10-06.  

37 Ibid.  

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=5684
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=9373
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samt behandlar många utav de ämnen som denna studie bygger på. Andrae var en svensk 

kyrkoman, religionshistoriker och orientalist. I likhet med K.V Zetterstéen var även Andrae en 

student till Nathan Söderblom, en av det tidiga 1900-talets främsta religionshistoriker. Islam var 

Andraes främsta forskningsfält. Enligt Otterbeck uppskattas Andraes studier om Muhammed och 

islam, åtminstone fram till början av 2000-talet, av såväl muslimska som icke-muslimska 

akademiker.38 Det är utav denna anledning som Andraes verk valdes i denna studie. 

Historikern och översättaren Michael Nordberg (1930 – 2016) hör till en av de sentida författarna 

vars verk har valts att undersökas i denna studie. Nordberg ägnade sig åt att skriva både om 

islamisk historia och europeisk och kristen historia under framförallt medeltiden. I sin bok, 

Profetens folk: Stat, samhälle och kultur under tusen år från 1988 skildrar Nordberg islams och 

de muslimska samhällens historia. Nordberg medverkar också i boken Islams mångfald (1991) 

där han skildrar islams och de muslimska rikenas historia.  I sin bok behandlar Nordberg islams 

historia, muslimska länder och samhällen, muslimernas relationer till icke-muslimer samt 

kvinnors och olika gruppers situation i den muslimska världen. Boken behandlar på så sätt många 

utav de frågor som studien försöker besvara.  

Religionshistorikern och islamologen Christer Hedins (f. 1939) verk, Islam i vardagen och 

världen (1994) och Islams historia: Tro och traditioner genom tiderna (2010), studeras också i 

denna studie. Båda verken behandlar islams och de muslimska samhällenas historia. Eftersom 

tidssambandet mellan dessa två verk är mer än ett och ett halvt decennium tänkte jag att det vore 

bra att studera huruvida det har skett förändringar i Hedins skildring av islam och de muslimska 

samhällena. Dessa böcker är relevanta att använda i denna studie eftersom de behandlar olika 

frågor som har med islam och olika muslimska samhällen att göra. Hedin hör till en av Sveriges 

främsta religionshistoriker och islamologer som har författat många böcker om islam och 

kristendomens historia de senaste tre decennierna. Hedins verk behandlar frågor som denna 

studie försöker besvara och på så sätt blir dessa verk användbara för denna studie.  

En annan författare vars verk har valts att studeras i denna studie är religionshistorikern och 

islamologen Jan Hjärpe (f.1942). I sina böcker Islam: Lära och livsmönster (1979 & 1985), 

skildrar Hjärpe islam, den muslimska världen och dess kulturer. Dessa böcker valdes att studeras 

 

38 Jonas Otterbeck. "The Depiction of Islam in Sweden". The Muslim World, 92. Wiley-Blackwell. Malmö 

universitet, 2002, s. 148.   
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därför att de behandlar många utav de frågor som denna studie försöker besvara. En annan av 

Hjärpes verk som används i denna studie är Bilden av profeten: Berättelserna om Muhammed 

och deras funktioner förr och nu (2011). I denna bok diskuterar Hjärpe olika perspektiv på bilden 

av profeten Muhammed som växer fram i Koranens texter och i den muslimska traditionens olika 

berättelser. Även dessa berättelsers funktioner och hur de fungerar idag i den religiösa och 

politiska debatten diskuteras. Detta verk var relevant att använda inte minst när det gäller att 

besvara första frågeställningen som handlar om Muhammed. I den förstnämnda boken behandlar 

Hjärpe islams historia, lagar och seder samt dess syn på kvinnor och olika samhällsfrågor. I likhet 

med Hedin hör även Hjärpe till en utav Sveriges främsta religionsforskare och islamologer som 

har forskat om islam i mer än fyra decennier. Av denna anledning är det relevant att studera 

Hjärpes verk i denna studie.  

Det är viktigt att nämna att det idag finns andra islamologer, religionsforskare och historiker som 

forskar om islam. Bland dessa märks bland annat de tidigare nämnda Mohammad Fazlhashemi, 

Göran Larsson, Jonas Otterbeck och Mattias Gardell men också andra som exmeplvis David 

Thurfjell, David Westerlund, Simon Sorgenfrei och Susanne Olsson för att nämna några. Dock 

så var valet av att studera verk författad av Hedin, Hjärpe och Nordberg mer relevant eftersom 

dessa författare är äldre än dessa senare religionsforskare samtidigt som de har åtminstone sedan 

1970-talet ägnat sig åt forskning när de gäller olika aspekter om islam och den muslimska 

världen. Dessa tre författare har författat många böcker som behandlar islam och dess teologi och 

historia, muslimska samhällen och deras historia samt även politik, kvinnans emancipation och 

andra samhällsfrågor inom den muslimska världen under modern tid. Det är därför som det blir 

mer aktuellt att behandla deras verk i denna studie.  

5 Bakgrund 

5.1 Islams historia 

Enligt både den muslimska traditionen och de flesta historiker började islam i Arabien på 600-

talet. Det var framförallt i västra Arabien där Mecka och Medina är belägna som islam har sitt 

ursprung.39Islam började i och med att en man vid namnet Muhammed 610 började motta 

uppenbarelser som skulle bli verser i Koranen. Dessa uppenbarelser delade han med vänner och 

familj och så småningom även med andra i Mecka. Hans monoteistiska budskap var oförenligt 

 

39 Adam J. Silverstein. Islamisk historia: En kort introduktion. Studentlitteratur AB, Lund 2016, s. 13.  



 

16 

 

 

 

med stadens polyteistiska kultur vilket ledde till att han hamnade i konflikt med ledningen i 

Mecka. År 622 tvingades Muhammed att fly från Mecka tillsammans med sina anhängare och 

kom att bosätta sig i Medina, en oas befolkad av bland annat många judar där hans budskap om 

Gud, forna profeter, tidernas ände, fasta, välgörenhet och liknade var bekant för befolkningen. 

Denna utvandring (hijra) är startpunkten för både Muhammeds bana som statsman och för den 

muslimska kalendern. Under sin levnadstid skapade Muhammed en ny monoteistisk religion med 

rötter i den abrahamitiska traditionen.  

 

Muhammeds död 632 satte i gång två kedjereaktioner vars konsekvenser fick stor betydelse: i 

det ena fallet ledde det till framväxten av islamiska sekter som till exempel sunni och 

shiamuslimer, i det andra ledde det till framväxten av ett islamiskt imperium som på 700-talet 

sträckte sig från nuvarande Pakistan i öst till Spanien i väst.40 Idag har islam ungefär 1,5 miljarder 

anhängare och är efter kristendomen världens näst största religion.41  

 

  5.2 Muhammed 

Enligt de flesta källor föddes Muhammed runt år 570 i Mecka och tillhörde stammen Qureish.42 

Stammen Qureish43 hade slagit sig ner i Mecka mot slutet av 400-talet och kom att bli en av 

Meckas och Arabiens mäktigaste och framgångsrika stammar på grund av handelsverksamhet.44 

Muhammeds far, Abd Allah avled innan han föddes.45 Muhammeds mor Amina dog sex år senare 

och Muhammed blev föräldralös för andra gången. Muhammed fick nu bo hos sin farfar Abd al-

Muttalib tills denne dog när Muhammed var åtta år gammal. Ny fick farbrodern Abu Talib ta 

hand om den föräldralöse pojken. Abu Talib beskrivs som en god man som åtnjöt stor respekt i 

Mecka. Abu Talib tog med sig Muhammed till olika handelsresor i bland annat Syrien.46 Enligt 

en legend ska Abu Talib ha tagit med sig Muhammed till en handelsresa till Syrien när han var 

 

40 Adam J. Silverstein. Islamisk historia: En kort introduktion. Studentlitteratur AB, Lund 2016, s. 15.   

41 Mohammad Fazlhashemi. Vems islam: De kontrastrika muslimerna. Studentlitteratur AB, Lund 2014, s. 5.  

42 Karen Armstrong. Muhammed: En biografi. Översättning: Margareta Brogren. Stockholm: Bokförlaget Forum, 

1992, s. 66.  

43 Qureish var en utav de största stammarna son levde i Mecka på 600-talet. Muhammed tillhörde denna stam.  

44 Karen Armstrong. Muhammed: En biografi. Översättning: Margareta Brogren. Stockholm: Bokförlaget Forum, 

1992, s. 67.   

45 Ibid, s. 77.   

46 Ibid, s. 79f.   
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runt 12 år gammal. På väg till Syrien ska de ha träffat en kristen munk vid namnet Bahira som 

förutspådde att Muhammed skulle bli en framtida profet. Bahira sa till Abu Talib att han skulle 

skydda sin brorson från judarna för att om de visste att han skulle bli en framtida profet så skulle 

de försöka göra honom illa.  

 

Vid 25-års åldern gifte sig Muhammed med den något äldre köpmannaänkan Khadija som var 

bland de första människorna i Muhammeds omgivning som tog hans påståenden om att ha fått 

gudomliga uppenbarelser på allvar och blev den första muslimen. Muhammeds och Khadijas 

äktenskap beskrivs oftast som lycklig och Muhammed tog sig ingen annan fru så länge Khadija 

var vid liv trots att polygami var vanligt i Arabien såväl före som efter islamisk tid.47 Runt år 610 

då Muhammed var fyrtio år gammal började han få den första uppenbarelsen. Enligt muslimsk 

tradition ska ärkeängeln Gabriel uppenbarat sig för Muhammed när han mediterade i en grotta 

på berget Hira. Det första som ärkeängeln Gabriel gjorde är att han bad Muhammed läsa en text 

som han höll i sin hand. “Läs” var det första ordet som han sa till Muhammed. “Jag kan inte 

läsa!” ska Muhammed förvånade ha sagt till ärkeängeln och trodde sig att Gabriel hade förväxlat 

honom med någon annan.48 

 

Till en början ska Muhammed ha reagerat med skräck och avsmak och var oroad över att ha blivit 

besatt av en ond ande, en jinn. Efter en viss stund började Muhammed uppträda som en profet 

och jämförde sig med judiska profeter och började predika sin lära. Till en början hade han föga 

framgångar i att sprida sin religion till stadens befolkning då hans nya lära inte stämde överens 

med den dominerande polyteistiska tron i Mecka. År 622 tvingades Muhammed fly till Medina 

med sina anhängare där han lyckades nå större politiska, ekonomiska och religiösa framgångar 

och efter en rad strider med Meckaborna lyckades han och hans anhängare inta Mecka år 630. 

Muhammed dog två år senare 632 och då hade större delen av Arabien omvänts till islam.  

 

 

 

 

 

47 Karen Armstrong. Muhammed: En biografi. Översättning: Margareta Brogren. Stockholm: Bokförlaget Forum, 

1992, s. 82f.  

48 Ibid, s. 84f.   
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6 Resultat 

Upplägget av resultatdelen kommer att utgå från frågeställningarna där de två perioderna 

behandlas parallellt. Jag kommer att avsluta varje frågeställning med en sammanfattning där jag 

återkopplar resultat till Amartya Sens och Samuel P. Huntingtons teorier.  

6.1 Framställningen av Muhammed 

Muhammeds uppenbarelser och relation till andra religioner 

Alla undersöka författare behandlar Muhammeds uppenbarelser och religiösa betydelse även om 

vissa av dem lägger mer tid på det än andra. Man finner dock skillnader i sättet man beskriver 

Muhammeds uppenbarelse och religiösa betydelse bland författarna från 1918 till 1930 och 

författarna 1979 till 2011. För språkforskaren och orientalisten Herman N. Almkvist var 

Muhammed otvivelaktigt av profetiskt anlagt natur då han hävdar att profetkallande bland  

hebréer och andra semiter var ”…inte någon spådomskonst eller övernaturligt gåva utan bestod 

av ett ihärdigt umgänge med Gud i andakt och bön där det fylldes en stor religiös idé där man 

kände sig så gripen att man trodde sig få meddelat frälsningssanning av Gud själv.”49 De äldre 

författare beskriver visserligen Muhammed som en profet för sitt folk och en man av historisk 

betydelse men samtidigt så anser man att han inte bör jämföras med andra viktiga bibliska 

profeter.50Man finner en viss beundran för islams profet som trots att han föddes som 

avgudyrkare så höjer sig Muhammed till dyrkan av den ende Guden. När Muhammed såg hur de 

söndrande kristna överöste varandra med förbannelser, hur judarna, som benämns som ”folkens 

avsky”, envist fasthöll åt sina lagar så ville Muhammed istället skapa en ny universell religion 

genom att uppställa en enkel dogm som inte innehöll något som "förnuftet ej kan fatta": tron på 

den enda Guden som belönar dygden och straffar brottet. De äldre författarna skriver oftast att 

Muhammed gav sin lära en gudomlig sanktion för att lättare sprida den bland sin befolkning 

genom att bland annat använda sig av ”fromma svek.”51 Man nämner en tidigare författare vid 

 

49 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga). Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918, 

s. 9.  

50 Ibid, s. 10, 22f.  

51 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918), 

s. 10f; Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro (Stockholm: Natur och kultur, 1930), s. 217.  
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namnet Hubert Grimme som tyckte att Muhammed borde betraktas mer som en social än en 

religiös reformator.52Även om Muhammed använde sig av bedrägerier och andra ”…handlingar 

som inte kan ses som sedliga,” för att sprida sin religion så anser de äldre författarna att dessa 

enskilda handlingar inte ska användas för att döma Muhammeds hela liv och verk. För dem är 

Muhammeds ”fromma svek” och bedrägerier inte konstigare än katolikernas ad majorm Dei 

gloriam, som betyder ”för att göra Guds ära större” och är alltså avsiktliga, egennyttiga falskheter 

men tjänar ett större syfte.53  

 

Trots att de äldre författarna är ibland kritiska till Muhammed och beskriver en del av hans 

handlingar som oetiska så är de själva kritiska till den traditionella kristna polemiken mot 

Muhammed. Man anser till exempel att den allmänna synen bland kristna att Muhammed var en 

bedragare och att hans bok Koranen en medveten och avsiktligt bedrägeri inte längre kan anses 

hållbar.54 En av de äldre författarna, Andrae förklarar att för den enkla kristna polemiken är 

Muhammed fortfarande ”den falska profeten”55 samtidigt som han citerar än tidigare författare 

som ska ha sagt att uppfattningen att Muhammed är en bedragare som har kommit med en falsk 

religion är mest vanhedrade för européerna själva. Författaren skriver att etthundraåttio miljoner 

människor bekänner sig till islam som den sanna religionen där för en del av dem har 

Muhammeds ord varit deras livs ledstjärna och frågar sig om man kan förställa sig att så många 

människor fått leva och dö på någonting som måste betecknas som ett ömkligt bedrägeri. Andrae 

ställer ännu en fråga och skriver ”Vad skulle vi överhuvudtaget tro om denna värld, ifall 

charlataneriet verkligen visade sig äga en sådan makt över människors sinnen?”56   

 

Även om de äldre författarna anser att islam och dess grundare influerades av judendomen och 

kristendomen så finner man en tendens bland dem att beskriva Muhammed som okunnig i dessa 

 

52 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s.97.   

53 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga). Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918, 

s. 10f.  

54 Ibid, s. 33.  

55 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s. 216.  

56 Ibid, s. 218f.   
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religioners läror.57Man ifrågasätter exempelvis den muslimska traditionen som säger att 

Muhammed ska ha bedrivit karavanhandel som ung man i dåtida kristna Syrien eftersom han 

uppvisar ”naiv” syn på skriftreligionerna, kristendomen och judendomen. Muhammed saknade 

inte bara kunskaper om kristendomen och judendomens läror enligt några av de äldre författarna, 

han saknade även kunskaper om vad man i det utanför Arabien liggande kulturvärlden begärde 

av en religionslära eller av en världs- eller livsåskådning. Enligt en av de äldre författarna, 

Moberg var Muhammeds bristande kunskaper om kristendomens lära anledningen till att 

kristendomen inte fick fotfäste i Arabien. Författaren gör en liknande påstående senare i sin bok 

och skriver att Muhammed inte var en bildad man samt att hans uppfattningar om kristendomen 

och judendomen var oklara och barnsliga men trots detta var hans lära fortfarande för högt för 

hans åhörare då araberna på 600-talet enligt honom var ett folk utan något högre kultur.58 

Hos de nutida författarna Hedin, Hjärpe och Nordberg finner man en annorlunda bild av 

Muhammed och hans uppenbarelser i jämförelse med de äldre författarna. Medan de äldre 

författarna, framförallt Almkvist och Andrae lägger större vikt på att beskriva Muhammeds 

religiösa uppenbarelser så väljer de senare författarna istället att bara kort behandla Muhammeds 

biografi och uppenbarelser. De senare författarna jämför inte heller Muhammed med andra 

bibliska profeter och man värderar inte hans profetskap i förhållande till dem. En annan märkbar 

skillnad är sättet man beskriver Muhammeds reaktioner till de uppenbarelser som han fick. Hos 

exempelvis Almkvist kunde man läsa att Muhammed drabbades av sjukligheter, hallucinationer 

och trodde sig bli besatt av demoner när han fick sin första uppenbarelse.59 Man finner inte något 

sådan beskrivning hos de senare författarna. Här är det tvärtom, Muhammed beskrivs som 

självsäker och försvarar sig när hans motståndare i Mecka anklagar honom för att vara besatt av 

onda andar, jinner.60  

 

Bland de senare författarna är det främst Hjärpe som behandlar Muhammeds uppenbarelser och 

religiösa betydelse. Hos Hjärpe är det inte Muhammed som ligger i centrum utan det är källorna 

 

57 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918), 

s. 8; Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro (Stockholm: Natur och kultur, 1930), s. 53f; Moberg, Axel, 

Omkring islam i medeltid och nutid (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928), s. 14.  

58 Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nutid. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 20.  

59 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga). Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918, 

s. 10. 

60 Jan Hjärpe. Islam: lära och livsmönster. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag, 1985 (2: a uppl.), s.37f.  
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som beskriver hans liv och verk. Man lägger betydligt mer tid på att ifrågasätta och 

problematiserar olika källor som behandlar Muhammeds liv och verk och man nämner deras 

brister och styrkor när det gäller att ge tillräcklig med information om Muhammed. En annan 

märkbar skillnad är att man använder sig av källor från muslimska författare som till exempel 

den arabiska 800-tals författaren Ibn Hisham något som de äldre författarna inte nämner.61  

 

Muhammed som fältherre och politiker  

Bland de äldre författarna är det främst Almkvist och Andrae som nämner Muhammeds militära 

förmågor. Moberg nämner att Muhammed hade klena framgångar när han predikade sin religion 

på ett fredligt sätt men när han flyttade till Medina och fick fler anhängare vilket berodde på att 

han kom nu att använda andra metoder för att sprida sin lära, nämligen framgångarna i de olika 

striderna som han kom att engagera sig i.62 För Muhammed var krigsföringen ett sätt att sprida 

sin religion och trots hans växande politiska makt så förblev han en profet enligt Moberg. De 

äldre författarna beskriver Muhammed som omodig när det gäller att delta i strider men däremot 

som strategisk begåvad samt förmögen att behärska människor även om de inte ger exemplar på 

strider eller situationer där Muhammed uppvisade dessa egenskaper.63 Vad gäller Muhammeds 

militära och politiska duglighet skriver Andrae att den "upplysta västerlänningen" har all rätt att 

vägra att kalla Muhammed för en profet men måste nog ”betrakta honom som en av de största 

män, som någonsin levat.”64 

 

Bland de nutida författarna är det främst Hjärpe som behandlar Muhammeds militära och 

politiska förmågor. Hedin och Nordberg lägger inte så mycket tid på att skildra Muhammeds 

militära konflikter och nämner endast kort Muhammeds konflikter med sina fiender i Mecka. 

Hjärpe nämner inte huruvida Muhammed var stridsdugligt eller inte men däremot beskrivs han 

som ett politiskt geni inte minst när han förhandlade med sina fiender. Till skillnad från de äldre 

författarna nämner Hjärpe huruvida Muhammeds politiska och militära egenskaper har något 

inflytande på dagens muslimer. Hjärpe nämner den s.k. Hudaybiya-fördraget som Muhammed 

slöt med sina motståndare i Mecka. Författaren menar att Hudaybiya-föredraget var så 

 

61 Jan Hjärpe. Islam: lära och livsmönster. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag, 1985 (2: a uppl.), s. 22f, 36f.  

62 Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nutid. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 15f, s. 20.   

63 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918), 

s. 15; Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro (Stockholm: Natur och kultur, 1930), s. 217.  

64 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s. 217.  
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framgångsrik för Muhammed och hans anhängare att även nutida muslimska ledare som till 

exempel Anwar Sadat kunde hänvisa till den för att legitimera fredsslutningen med Israel.65 

Enligt Hjärpe var Muhammed inte bara en profet utan också en politisk och militär ledare. När 

han dog var han härskare över hela Arabien, ett Arabien redo för den stora expansionen som 

sedan följde. 

 

Muhammeds personlighet och privatliv 

Bland de undersöka författarna är det främst de äldre författarna Almkvist och Andrae samt den 

nutida författaren Hjärpe som skildrar Muhammeds privatliv och personlighet. Vad gäller 

Muhammeds personlighet och karaktär beskrivs han som i allmänhet godhjärtad man av de äldre 

författarna. Muhammed beskrivs också som vänlig, vördnadsbjudande mot besegrade fiender 

samt aldrig tyrannisk mot anhängare trots att han enligt Almkvist förändrades till det sämre efter 

utvandringen till Medina där han ägande sig åt planmässigt svek, någon gång grymhet och begär 

efter ”sinnliga njutningar.”66 De äldre författarna beskriver Muhammed som givmild och som en 

anspråkslös person i materiellt hänseende.67 De skriver också att Muhammed hade en medkänsla 

med de fattiga men trots det så var hans intresse av att hjälpa fattiga driven av en religiös, inte 

humanitär plikt. "De fromma gåvorna", skriver Andrae syftade inte till att avskaffa fattigdomen. 

”Gåvorna och allmosorna ger man för Allahs skull” eller för sin egen skull för att "rena" sin själ 

och utplåna verkningarna av begångna synder och genom dessa goda gärningar förtjäna paradiset 

i livet efter detta.68 

 

I likhet med de nutida författarna Hedin, Hjärpe och Nordberg diskuterar även en del tidigare 

författare som exempelvis Andrae Muhammeds polygama förhållanden. Både Andrae och de 

senare författarna är medvetna om den icke-muslimska kritiken mot Muhammeds polygama 

äktenskap och man försöker bemöta denna kritik. Andrae nämner att redan under Muhammeds 

tid har man från judisk och kristen håll funnit Muhammeds sexualitet och hans äktenskap med 

 

65 Jan Hjärpe. Islam: lära och livsmönster. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag, 1985 (2: a uppl.), s. 54f.   

66 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga).  Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918, 

s. 15. 

67 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918), 

s. 15; Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro, (Stockholm: Natur och kultur, 1930), s. 233.   

68 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s. 98f.   
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flera kvinnor anstötligt. Författaren ger ett exempel på några judar i Medina som ska ha frågat 

Muhammed: "Vad är det för en profet, som endast tänker på att gifta sig?"69 Andrae menar att 

det blir värre när man tänker på att Muhammed fram till sin första hustru, Khadijas död då 

Muhammed var nära femtioårsåldern, nöjde sig med att ha endast en hustru. Det är alltså på 

höjdpunkten av sin bana som den redan åldrande Muhammed ger sig ”…fritt lopp åt sina sinnliga 

böjelser…” Till Muhammeds försvar så skriver författaren att man inte ska döma honom efter de 

egna moralbegreppen utan man ska döma islams profet efter de moralbegrepp som han själv 

erkände. För att förklara varför Muhammed handlade som han gjorde och varför han hade så 

många hustrur så förklara Andrae de sociala och kulturella förhållandena som rådde i Arabien 

före och under Muhammeds livstid.70   

 

Till skillnad från den äldre författaren så nämner de senare författarna andra orsaker till att 

Muhammed hade flera hustrur och hur polygamin uppkom i islam. Dessa författare nämner oftast 

sociala och politiska orsaker till att Muhammed tillämpade polygami.71 Till skillnad från de äldre 

författarna nämner de senare författarna de krav som islam ställer för att man ska kunna ingå 

polygama äktenskap. Man nämner exempelvis att mannen måste behandla alla sina hustrur lika 

och man citerar en vers i Koranen där det står ” ingen är rättvis utom Gud allena”, vilket i 

praktiken innebär att polygama äktenskap är svåra att tillämpa.  

 

Sammanfattning  

De olika författarna verkar uppvisa olika intressen när det gäller studiet av islams profet. För de 

äldre författarna från 1918 till 1930, Almkvist, Andrae och Moberg är framförallt tre egenskaper 

hos Muhammed som man är intresserad av att belysa. Det är hans religiösa uppenbarelser, 

militära förmågor och personlighet som man visar särskilt intresse för. Vad gäller Muhammeds 

militära förmågor beskrivs han av de äldre författarna som omodig och oförmögen att delta i strid 

men man beskriver också honom som klok och strategisk begåvad. Hur kommer det sig att de 

äldre författarna uppvisar större intresse för Muhammeds militära förmågor än vad de senare 

 

69 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s. 235.    

70 Ibid.  

71 Christer Hedin.  Islam i vardagen och världen (Uppsala: Bokförlaget Arena, 1994), s. 87; Jan Hjärpe.  Islam: Lära 

och livsmönster (Stockholm: AWE/Geber, 1979), s. 52; Michael Nordberg. Profetens folk: Stat, samhälle och kultur 

under tusen år (Stockholm: Tidens Förlag, 1988), s. 307f.    
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författarna från 1979 till 2011 gör? Det är inte lätt att besvara denna fråga utan att ta en titt på de 

olika tidpunkter och samhällen som de olika författarna levde i. Det är märkbart att författarna 

från de två olika perioderna prioriterar olika frågor i sina studier av islam. Att de äldre författarna 

visar större intresse för de olika strider som Muhammed ägnade sig åt samt hans förmågor att 

delta i strid kan möjligtvis ha göra med att man under denna tid värderade militär styrka och 

duglighet såväl hos viktiga personer som stater. Under dessa författares levnadstid befann sig 

större delen av de muslimska samhällena i någon form av västerländsk dominans.72 Sedan 1800-

talet hade europeiska stormakter som till exempel Ryssland, Nederländerna, Spanien, Italien, 

Frankrike och Storbritannien lagt under sig större delen av muslimska områden i Kaukasus och 

Centralasien, Södra och Sydöstra Asien samt Mellanöstern och Nordafrika.  

 

Om man tänker på Muhammed och tidigt muslimsk historia så går det att se en liknande 

utveckling. Muhammed lyckades ena alla arabiska stammar runt sig och blev Arabiens andliga, 

militära och politiska ledare. Efter hans död 632 fram till 720-talet lyckades hans anhängare lägga 

under sig stora områden från nuvarande Pakistan i öst till Spanien i väst. Det är möjligt att de 

äldre författarna kunde se likheter mellan den snabba arabiska expansionen under 600-och 700-

talen och de europeiska militära framgångarna under 1800 -och början av 1900-talen. Man finner 

likheter mellan de äldre författarnas beskrivning av Muhammed med Samuel Huntingtons 

beskrivning av den islamiska profeten genom att både dessa författare och Huntington betonar 

vikten av Muhammeds roll som inte bara en religiös utan också som en politisk och militär ledare 

och hur detta påverkar den muslimska världen idag. När Huntington förklarar orsakerna till att 

den muslimska civilisationen är i konflikt med andra civilisationer så skriver han att en av 

orsakerna går att hitta hos profeten Muhammed då han enligt Huntington inte bara var en religiös 

utan även en politisk och militär ledare som använde krigsföring för att sprida sin religion.73  

 

När det gäller Muhammeds ställning som profet beskriver de tidigare författarna honom i likhet 

med biskopen och religionshistorikern Nathan Söderblom som en andra klassens profet som inte 

bör jämföras med viktiga bibliska profeter även om man erkänner honom som profet för det 

arabiska folket. Återigen kan man märka här likheter mellan dessa äldre författares beskrivning 

 

72 Mattias Gardell. Islamofobi. Stockholm: Leopold Förlag, 2010, s. 62f.  

73 Samuel P. Huntington. The class of civilizations: And the remaking of world order. Cox & Wyman, Reading, 

Berkshire, 1996, s. 263.  



 

25 

 

 

 

av islam med den som man finner hos Huntington. Såväl de äldre författarna som Huntington 

betonar hellre skillnaderna än likheterna mellan islam och Västvärlden eller i detta fall mellan 

Muhammed och de andra bibliska profeterna. Samtliga författare från epoken 1918 till 1930 

skriver att Muhammed influerades av judendomen och kristendomen samtidigt som han hade 

bristande kunskaper om dessa religioners budskap och läror. Moberg exempelvis beskriver islam 

som ”en missväxt form av orientalisk kristendom.”74 Muhammeds beröms för hans strävan att 

förändra det arabiska samhället genom att införa en monoteistisk religion, ena araberna, samt 

förbjuda en del seder, som dessa författare benämner som ”primitiva”, som till exempel 

blodshämnd och seden att begrava flickebarn levande.  

 

De nutida författarna Hedin, Hjärpe och Nordberg däremot verkar mindre intresserad av att 

belysa Muhammeds militära förmågor och personlighet. Dessa författare skriver endast kort om 

Muhammeds liv när de skriver om islams historiska bakgrund. Man finner nog vissa undantag 

hos Hjärpe då han beskriver Muhammed som ett militärt geni när han förklara Muhammeds 

konflikter med icke-muslimer. Hos dessa författare finns det istället ett intresse av att förstå hur 

Muhammed, hans liv och handlingar har för betydelse för dagens muslimer. Detta gäller inte 

minst Jan Hjärpe där han i sin bok Bilden av profeten: Berättelserna om Muhammed och deras 

funktion förr och nu diskuterar olika perspektiv på bilden av profeten Muhammed som den växer 

fram i Koranens texter och i den muslimska traditionens olika berättelser. Hjärpe försöker förstå 

vilka funktioner dessa berättelser har haft och hur de fungerar idag i den religiösa och politiska 

diskussionen. Det finns med andra ord en tendens hos Hjärpe och de andra senare författarna att 

lägga mer fokus på att belysa muslimernas syn och förståelse av Muhammed och islam.  

 

Hos de sentida författarna finns också en tendens att framhålla Muhammed som en profet som i 

likhet med bibliska profeter predikade en monoteistisk religion och man betonar likheten mellan 

islam och andra abrahamtiska religionerna. Man finner likheter mellan dessa senare författares 

strävan att betona likheterna mellan Muhammed och de andra bibliska profeterna samt mellan 

islam och andra abrahamtiska religioner med Amartya Sens strävan att betona likheterna mellan 

olika kulturer och religioner istället för att endast påpeka skillnaderna mellan olika kulturer och 

på så sätt skapa splittringar och konflikter mellan olika folkgrupper som tillhör olika 

civilisationer. De nutida författarna bemöter en del kritik som har riktats mot Muhammed på 

 

74 Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nutid. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 56.   
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senare tider. Detta gäller exmeplvis Muhammeds polygama förhållanden till flera kvinnor. Till 

skillnad från sin föregångare Andrae som nämnde kulturella orsaker till Muhammeds polygama 

förhållanden till flera kvinnor anger de nutida författarna istället politiska och sociala orsaker till 

att Muhammed gifte sig med flera kvinnor. De nutida författarna nämner också olika krav som 

mannen behöver uppfylla enligt islam för att kunna gifta sig med flera kvinnor och man skriver 

att dessa krav gör att det är svårt i praktiken att tillämpa polygami.  

 

6.2 Islam i relation till andra religioner  

Under Muhammeds tid 

Med undantag för Moberg belyser de övriga äldre författarna i stort sett endast relationerna 

mellan muslimer och icke-muslimer under Muhammeds levnad och väldigt lite är skrivet om 

relationer mellan muslimer och icke-muslimer under senare tider. Samtliga författare skriver att 

Muhammed och islam inspirerades av judendomen och kristendomen även om de äldre 

författarna anser att Muhammed hade bristande kunskaper om dessa religioner. Både dessa 

författare och de senare författarna från 1979 till 2011 beskriver Muhammeds konflikter med 

Qureish och andra polyteistiska araber. De äldre författarna skriver att Muhammed använde sin 

växande makt efter att han flydde till Medina till att hämnas på sina polyteistiska och judiska 

fiender.75Av de äldre författarna är det främst Andrae som går djupare in på att förklara 

Muhammeds konflikter med olika judiska stammar i Medina. Efter att ha misslyckats vinna de 

judiska stammarnas stöd hamnade Muhammed snart i osämja med dem, framförallt när judarna 

i Medina började håna honom när de enligt Andrae märkte att Muhammed i de flesta avseenden 

avvek från judisk åskådning och sed och saknade kunskaper om deras religiösa skrifter. Nu 

började Muhammed ta avstånd från judarna och övergav deras riter som han tidigare hade 

anammat. Som exempel nämns att Muhammed ändrade böneriktningen från Jerusalem till Kaba 

i Mecka. De äldre författarna anser att denna händelse är viktig för islam och ser denna handling 

som ett sätt för Muhammed att ge sin nya religion en självständighet i förhållande till de andra 

skriftfolkens, judarna och kristnas religioner.76 Man förklara också varför Muhammed ville 

 

75 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918), 

s. 14; Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro (Stockholm: Natur och kultur, 1930), s. 185f; Axel Moberg. 

Omkring islam i medeltid och nutid (Stockholm Wahlström & Widstrand, 1928), s. 15f.  

76 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s. 172ff.   
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anknyta sin tro till just Abraham. Anledningen till detta var för att Abraham var vördad och 

erkänd Gudsman av både judar och kristna men var dock varken jude eller kristen och levde före 

deras heliga skrifter hade nedtecknats. Dessutom så var Abraham inte bara judarnas utan också 

arabernas stamfader.77  

När Muhammeds militära och poliska inflytande växte i Medina såg han till att hämnas på de 

judar som tidigare ska ha stått på hans fienders sida. Som exempel på detta nämner Andrae 

Muhammeds belägring av den judiska stammen Banu Kuraiza. Enligt honom halshögg 

Muhammed och hans anhängare männen från Banu Kuraiza och sålde deras kvinnor och barn 

som slavar. Även om Andrae tycker att Muhammed led brist på ärlighet och moralisk mod för 

denna handling så tycker han att denna handling gentemot judarna borde ses utifrån det faktum 

att deras hån och förnekelse orsakade Muhammed hans livs största besvikelse och hotat att 

fullkomligt störta hans profetiska auktoritet.78Författaren diskuterar överhuvudtaget inte 

huruvida det ligger någon sanning i denna berättelse om Muhammeds konflikter med de judiska 

stammarna, inte heller nämner han vilka källor eller berättelser som han har använt sig av och 

problematiserar inte heller deras tillförlitlighet.   

 

Bland författarna från 1979 till 2011 är det i stort sett bara Hjärpe som behandlar Muhammeds 

konflikter med judarna och beskriver i stort sett samma händelseutveckling som det som går att 

läsa hos Andrae. I likhet med Andrae nämner även Hjärpe att Muhammed kom att använda sin 

växande makt till att bestraffa de judar som tidigare ska ha förtalat honom. Det är ur detta 

sammanhang som Muhammed kom att hämnas på den judiska stammen Banu Kainuka som inte 

accepterade hans anspråk på att vara en profet genom att förvisa dem till Syrien.79 Den nutida 

författaren gör gällande att Muhammeds konflikt med judarna berodde inte bara på deras vägran 

att acceptera honom som profet, orsakerna var också deras allians med Muhammeds fiender i 

Mecka. Hjärpe menar att Muhammeds anfall av Banu Kuraiza i Khaybar hade inget annat syfte 

än att ta byte från judarna som bodde där.80 Även om Hjärpe nämner samma händelseförlopp när 

det gäller Muhammeds konflikt med judarna som Andrae så finns det skillnader i sättet man 

 

77 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s. 184f.   

78 Ibid, s. 195.  

79 Jan Hjärpe. Islam: lära och livsmönster. Stockholm: AWE/Geber, 1979, s. 51.   

80 Jan Hjärpe. Bilden av profeten – berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu. Stockholm: Leopard 

förlag, 2011, s. 146.  
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förmedlar denna händelse. Till att börja med så ifrågasätter Hjärpe en sira där det står att mellan 

600 och 900 judiska män från stammen Banu Kuraiza ska ha avrättats av Muhammeds 

anhängare.81 En annan skillnad mellan dessa författare är att Hjärpe nämner betydelsen av 

Muhammeds konflikter med judarna i dagens debatt om islam och Muhammed. Författaren 

skriver att avrättningar av fiender efter ett slag var en vanlig företeelse såväl före som under 

Muhammeds tid vilket gör att avrättningen av de judiska männen från stammen Banu Kuraiza 

inte väckte så stor uppmärksamhet under denna tid. Så är dock inte fallet idag och enligt honom 

spelar denna händelse en avsevärd roll i dagens debatt och har blivit en del av kritiken mot 

Muhammed i religionspolemiken. Hjärpe försvarar Muhammed gentemot denna kritik genom att 

citera en kort vers i Moseboken som handlar om tillåtelsen av att avrätta fångar.  

 

Efter Muhammeds död 

Som vi kunde se ovanför lägger den äldre författaren Moberg väldigt lite tid på att belysa 

muslimernas relationer till andra folk och religioner under Muhammeds levnadstid medan de 

övriga äldre författarna Almkvist och Andrae lägger mer tid på att belysa Muhammeds och andra 

muslimers relationer till andra religiösa grupper samtidigt som de beskriver endast kort relationen 

mellan muslimer och icke-muslimer efter Muhammeds död. De arabiska erövrarna beskrivs som 

relativt toleranta gentemot kristna och judar under den arabiska expansionen mellan 630-talet 

fram till 720, även om icke-muslimer ibland konverterade till islam eftersom det var en fördel att 

tillhöra statsreligionen.82Författaren skriver att denna expansion berodde inte på religiös 

fanatism, där man skulle sprida Muhammeds lära, istället berodde det på ekonomiska orsaker där 

kulturländernas rikedomar lockade de fattiga ”ökenbeduinerna”83 till att erövra nya områden och 

komma åt dess rikedomar.84Enligt Moberg hängde arabernas erövringar samman med 

försvagningen av det bysantiska och persiska riket som var dåtidens stormakter i regionen.85   

 

Moberg hävdar att islam påverkades på samma sätt som kristendomen av hellenismen den 

rådande kulturen innan kristendomen. För denna författare var kristendomen till en början en 

 

81 Jan Hjärpe. Bilden av profeten – berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu. Stockholm: Leopard 

förlag, 2011, s. 140.    

82 Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nu. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 35f. 

83 Beduiner är arabiska nomader som bor i Arabiska halvön och andra delar av Mellanöstern. 

84 Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nu. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 26.   

85 Ibid, s. 27.     
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österländsk religion med en sträng tro på monoteism. Det var den grekiska kulturen och tänkandet 

som kom att ändra dess karaktär. Detta kallar Moberg för ett våldförande av kristendomens 

väsen, då det enligt författaren våldförde sig den grekiska spekulationen på kristendomen som 

var ett österländskt tankesätt.86 När islam kom till löstes detta problem då den i monoteismens 

namn förkastade både treenighetstanken och läran om den gudomliga frälsaren. Enligt författaren 

var detta Österns reaktion mot det gamla övergreppet som det grekiska tankesättet hade haft på 

den österländska religionsläran. Vidare hade Österlandet i islam återfunnit något av sig själv och 

stängde sina gränser mot Västerlandet. På så sätt kom islam, i detta sammanhang, in i 

kulturvärlden. Islam kom att utvecklas och anpassa sig till den rådande kulturen och på så sätt 

fortsatte islam den kristligt- hellenistiska medeltidskulturen i en ”glänsande utveckling.”87 

Författaren jämför islams och kristendomens människosyn och skriver att människans ställning 

inom båda religionerna är detsamma nämligen att hon är ställd inför ett val: på Guds sida eller 

på den andres.88 De muslimska samhällena beskrivs som generellt toleranta gentemot kristna och 

judar i den muslimska Spanien där det även förekom kulturell och intellektuell utbyte mellan 

muslimer och dessa två religiösa grupper. När man diskuterar den historiska relationen mellan 

Europa och den muslimska världen nämner man att islam är den religion som ligger 

kristendomen och judendomen närmast då dessa religioner är sprungna ur samma rot. Moberg 

skriver till och med att det inte är orimligt av att se islam som en ”…missväxt form av orientalisk 

kristendom.”89 Även om Moberg till en början har en relativt positiv syn på islam så ändras detta 

synsätt till det motsatta senare i texterna. Om islam till en början var en tolerant religion som 

respekterade kristna och judar så blir den alltmer intolerant mot andra religiösa grupper under 

senare tider. Islam beskrivs nu som en religion som alltid varit i krigstillstånd gentemot andra 

religioner och att detta tankesätt fortfarande finns hos muslimerna.90 När det gäller muslimernas 

bild utav kristna européer så skriver författaren att muslimer känner dem endast som de folk som 

vill erövra deras länder, söka påtvinga dem lagar, vanor, arbetsförförhållanden som är främmande 

för dem, störtar muslimernas inhemska regeringar och riken samt kolonisera deras länder.91 Hos 

Moberg finner man ett stort intresse av att studera islams politiska inflytande samt dess förmåga 

 

86 Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nu. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 37.  

87 Ibid, s. 38.  

88 Ibid, s. 39.    

89 Ibid, s. 56.   

90 Ibid, s. 63.  

91 Ibid, s. 61.  
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att skapa enighet inom den muslimska världen och huruvida detta kan utgöra ett hot mot 

europeiska intressen i världen. Författaren ägnar ett helt kapitel åt att diskutera islams politiska 

makt utifrån ett historiskt perspektiv. Trots att muslimerna är enade i sitt motstånd mot icke-

muslimer då Koranen uppmanar dem att bekämpa icke-muslimer så utgör detta inte något större 

hot mot de europeiska kolonialmakterna. Enligt författaren är den politiska enheten i islam mer 

en dröm än en verklighet. Muslimerna är trots allt folk som består utav många olika folkslag, 

kulturer, talar olika språk och bor i olika länder och kontinenter. Dessutom har muslimer aldrig 

förr hört till ett och samma rike.92 Enligt Moberg saknar islam förutsättningar att uppträda som 

en politisk makt då det saknas ett tydligt ledarskap inom den muslimska världen vilket gör att 

Europa kan styra den muslimska världen så längde de inte kommer i konflikt med islam som 

religion och muslimernas seder och religionsutövning.93  

 

För vissa av de äldre författarna är islam inte bara intolerant mot andra religioner, den är också 

en lagisk religion som inte låter sig påverkas av andra tankesätt och idéer. Som vi kunde se 

tidigare beskrivs islam som en religion som lät sig inspireras av hellenismen och kristendomen. 

Senare beskrivs islam som en bakåtsträvande religion som inte har utvecklats något det senaste 

millenniet och ses som ett exempel på en religion som lyckats bevara sig ren och oförkränkt samt 

inte låtit sig påverkas av andra tankar och idéer.94 Islam ställs mot kristendomen och man skriver: 

”… kristendomen, åtminstone den mera europeiska kristendomen, genomlevat en djupt gående 

omdaning i anslutning till de genomgripande förändringarna i det europeiska tänkesättet och det 

europeiska samhället.” Islam däremot beskrivs på följande sätt: ”Muhammedanismen, den är, 

framför allt till läran, men även i stor utsträckning till sitt samhälles byggnad och liv, ett stycke 

oförfalskat, tidig medeltid, livslevande mitt ibland oss, ännu uppe i tjugonde århundradet.”95 

Moberg skriver exempelvis att islam ”… är ett det mest glänsande prov på en orubblig 

konservatism, driven till det orimliga...”96 

 

Hos de nutida författarna Hedin, Hjärpe och Nordberg finns det en tendens att lägga mer fokus 

på att beskriva relationerna mellan muslimer och icke-muslimer efter Muhammeds död på ett 

 

92 Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nu. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 64ff.  

93 Ibid, s. 67f.  

94 Ibid, s. 57.   

95 Ibid, s. 57f.   

96 Ibid, s. 58.  
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djupare sätt än det vi kunde se hos de äldre författarna med undantag för Moberg. De senare 

författarna skiljer sig dock sinsemellan i deras sätt att beskriva relationerna mellan muslimer och 

icke-muslimer. Medan Hedin fokuserar mer på att beskriva européernas bild av muslimer samt 

deras relationer med den muslimska världen så väljer de två andra nutida författarna Hjärpe och 

Nordberg att istället beskriva muslimers syn på Västvärlden och hur man har behandlat icke-

muslimer i muslimska länder under historien. I likhet med Moberg nämner även dessa nutida 

författare muslimernas vetenskapliga och kulturella framgångar under medeltiden samt deras 

bevarande av de grekiska filosofernas verk.  

 

Den sentida författaren Hedin beskriver den europeiska bilden av muslimerna och hur den har 

varierat under historien och påverkats av olika historiska händelser. Trots det filosofiska utbytet 

mellan kristna och muslimer samt muslimernas bidrag till utvecklingen av Europa så fanns det 

enligt Hedin ändå ett behov av att utmåla islam som kristnas fiende för att motivera européer till 

att bekämpa muslimerna.97 När turkarna intog Konstantinopel 1453 och efteråt hotade med att 

inta Wien började nu européerna frukta muslimerna och det var nu som det började  växa fram 

en bild av muslimer där man framställde dem som fanatiska, oförsonliga och hänsynslösa 

krigare.98 Under 1700-talet och efteråt kom dock bilden av islam att utvecklas ytterligare. Hedin 

förklarar att islam började under denna period uppfattas som en religion som har gett upphov till 

kulturell stagnation och socialt förtryck. Islam kom också att beskyllas för att vara 

kvinnoförtryckande vilket enligt författaren berodde på olika reseskildringar och gamla 

berättelser som skildrar haremslivet vid de islamiska härskarornas hov. Hedin skriver att 

muslimer har framkastat teorin om att dessa föreställningar bygger på den västerländska mannens 

egna önskedrömmar om ett oräkneligt antal tjänstvilliga kvinnor som står till hans förfogande.99 

Enligt författaren har den politiska utvecklingen under 1900-talet knappast förbättrat islams 

anseende i européernas ögon. Hedin hävdar att orsaken till framväxten av denna islambild är 

kolonialismen: de icke-europeiska folkens kulturer behövde framställas som underutvecklade för 

att på så sätt legitimera européernas kolonisering av deras länder och på så sätt kunde man hävda 

 

97 Christer Hedin. Islam i vardagen och världen. Uppsala: Bokförlaget Arena, 1994, s. 12.  

98 Ibid, s. 13.   

99 Ibid, s. 14.  
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att den vita mannen som hade en högre civilisation skulle sprida denna civilisation till andra 

länder som inte hade kommit lika långt i utvecklingen.100   

 

När det gäller de muslimska samhällenas behandling utav religiösa minoriteter under medeltiden 

så får man en positiv bild utav de muslimska samhällena. De nutida författarna nämner att det 

visserligen förekom diskrimineringar gentemot icke-muslimer i de medeltida muslimska 

samhällena och man tar upp olika exempel på diskriminerande lagar som fanns mot icke-

muslimer. Exempelvis fick kristna inte förrätta religiösa ceremonier (gudstjänst, processioner) 

offentligt eller öppet bära korsets symbol i muslimska kvarter. De fick inte heller hindra någon 

att övergå till islam samtidigt som de var förbjudna att konvertera muslimer till kristendomen. 

Andra diskriminerande lagstiftningar som fanns mot icke-muslimer var att det var förbjudet för 

dem att rida på riddjur med sabel och bära vapen samt sälja alkoholhaltiga drycker till muslimer. 

De fick inte heller bygga hus som var högre än deras muslimska grannars och slutligen var de 

tvungna att i sin dräkt bära något som visade deras ställning, till exempel en speciell gördel.101 

De nutida författarna hävdar att dessa diskriminerande påbud knappast kan ha funnits med från 

början, på kalif Umars tid, utan måste ha uppkommit senare i en miljö där kristna och muslimer 

redan bodde blandade med varandra och där de kläde sig så lika att något särskiljande tecken 

ansågs nödvändigt.  

 

De nutida författarna anser att det är viktigt att göra skillnad på vad som stod i de religiösa 

texterna och juridiska urkunderna om hur religiösa minoriteter skulle behandlas och hur de 

egentligen behandlades i praktiken. Det är därför som man anser att det är riskabelt att dra 

slutsatsen om hur verkligheten för judar och kristna såg ut utifrån religiösa texter och juridiska 

urkunder. Man skriver att de diskriminerande reglerna som fanns gentemot kristna och judar kom 

i praktiken aldrig tillämpas i sin helhet men de spelar fortfarande roll i den muslimska 

befolkningens rättsmedvetande.102Trots de diskriminerande lagarna som fanns mot icke-

muslimer anser de nutida författarna att muslimska samhällen under medeltiden var fortfarande 

mer toleranta mot avvikande minoriteter än vad andra samhällen var under samma tidsperiod. 

 

100 Christer Hedin. Islam i vardagen och världen. Uppsala: Bokförlaget Arena, 1994, s. 13ff. 

101 Ibid, s. 256.   

102 Jan Hjärpe. Islam: Lära och livsmönster (2: a upplaga, Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag, 1985), s. 65f; 

Michael Nordberg. Profetens folk: Stat, samhälle och kultur under tusen år (Stockholm: Tidens Förlag, 1988), s. 

255f.  
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Som exempel på detta nämner man att det fortfarande existerar orientaliska kyrkor i Mellanöstern 

medan alla judar och muslimer fördrevs från Spanien 1497 när återerövringen var fullbordad. 

Behandlingen av icke-muslimer inom muslimska samhällen kunde också vara annorlunda 

beroende på tidpunkt och kalifat. Nordberg nämner några gamla texter som har kommit att bli 

kända som Geniza- pappren som man fann på 1890-talet vid rivningen av en synagoga i Gamla 

Kairo och som handlar om judarnas liv i vissa muslimska länder under medeltiden. Geniza 

texterna består till större delen av fragment av litterära texter på hebreiska men några tiotusental 

är privatbrev, affärsbrev, handels-, köpe- och hyreskontrakt, domstolshandlingar och juridiska 

utlåtanden av olika slag. Dessa texter har under flera decennier studerats av en amerikansk-judisk 

arabist vid namnet S. D Goitein och kastar ett ljus över judiskt liv men också över det islamiska 

samhället i stort. Vad ger dessa material för bild av judiskt liv och varsamhet under fatimidisk 

och ayyubidisk tid i Egypten? Dessa texter ger en annorlunda bild av judarnas förhållanden under 

dessa islamiska riken i jämfört med hur judarnas situation i Europa såg ut under samma period. 

Nordberg hävdar att dessa texter vittnar om att det inte existerade någonting som liknar de getton 

som judarna var tvungna att leva i Europa utan istället var det så att judarna levde tillsammans i 

samma kvarter som muslimer och kristna.103De religiösa minoriteterna utsattes inte för 

segregering, de bodde blandade med varandra och den muslimska befolkningen. Det förekom 

inte heller någon uppdelning på skilda yrken eller sociala grupper utan judar och kristna företar 

samma yrkesfördelning och social fördelning som muslimerna.104 Nordberg tar det Osmanska 

rikets huvudstad Konstantinopel som ett exempel på ett muslimskt samhälle där religiösa 

minoriteteter inte var segregerade från den muslimska befolkningen samt att det inte fanns någon 

skillnad i social strukturering mellan muslimer, kristna och judar.105 Nordberg avslutar 

beskrivningen av kristnas och judarnas situation i muslimska samhällen med att skriva att det 

inte går att tala om "muhammedansk fanatism" om man väl har en historisk bakgrund om den 

muslimska världen. Även om dessa författare lägger mycket tid på att belysa religiösa 

minoriteters situation i muslimska samhällen utifrån ett historiskt perspektiv så undviker de att 

belysa dessa religiösa minoriteters situation under deras egen samtid. 

 

 

103 Michael Nordberg. Profetens folk: Stat, samhälle och kultur under tusen år. Stockholm: Tidens Förlag, 1988, s.  

258.  

104 Ibid, s. 268f.  

105 Michael Nordberg et al. Islams mångfald. ”Om den tid då islams värld var centrum och Europa var periferi”. 

Stockholm: Svenska Afghanistankommittén, 1991, s. 28.  
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Sammanfattning 

När det kommer till att beskriva islams relationer till andra religioner samt muslimernas 

relationer till icke-muslimer under historiens gång så är det framförallt under Muhammeds tid 

och tidigt islamisk historia som de olika författarna väljer att belysa. De polyteistiska araberna i 

Mecka vägrade till en början erkänna Muhammed som profet. Muhammeds osämja med 

polyteisterna i Mecka ledde till att han blev tvungen att fly till Medina år 622. Muhammeds 

konflikter med Qureish och andra polyteistiska araber är ett ämne som de allra flesta författare 

lägger mycket tid på att skildra. I studiet kunde vi läsa hur Andrae och Hjärpe skildrar 

Muhammeds och hans anhängares bestraffningar av ett antal judiska stammar som de kom i 

konflikt med. Även om dessa två författare skildrar Muhammeds konflikter med judarna så ger 

de olika förklaringar till varför det uppstod en fientlighet mellan muslimer och judar. De orsaker 

som Andrae ger är judarnas vägran att erkänna Muhammed som profet samt deras hånade 

gentemot honom. Muhammed som till en början ville få judarna på sin sida kände sig besviken 

över deras vägran att stödja honom och på så sätt kom han så småningom uppleva dem som ett 

hot mot hans religiösa och profetiska karriär. Hjärpe däremot hävdar att det var judarnas allians 

med hans fiender i Mecka som kom att ledda till han vände sig mot dem.  

 

Axel Moberg skildrar också muslimernas relationer till icke-muslimer efter Muhammeds död 

under den arabiska expansionen på 600- och 700-talen. Moberg skriver att det inte var religiös 

fanatism som drev araberna till att erövra länderna runtomkring arabiska halvön, det var istället 

dessa länders rikedomar som lockade araberna. Araberna beskrivs som generellt toleranta 

gentemot de erövrade folken. I likhet med senare författare som till exempel Nordberg, Hedin 

och Hjärpe nämner även Moberg det kulturella, filosofiska och vetenskapliga utbytet som skedde 

mellan muslimer, kristna och judar i det muslimska Spanien under medeltiden. Muslimerna 

beröms för deras strävan att bevara de gamla grekernas texter och filosofi. Om man utgår från 

den teoretiska utgångspunkten som denna studie grundar sig på så kan man se likheter mellan 

Sens syn på islam med Moberg och de senare författarnas beskrivning av de muslimska 

samhällena under medeltiden. Sen menar att värderingar som exmeplvis demokrati och tolerans 

inte bör ses som specifikt västerländska värderingar utan som universella värderingar som 

förekommer i olika kulturer. Sen ger flera exempel på hur olika icke-västerländska länder, 

däribland muslimska länder har haft en förmåga att samarbeta med främmande kulturer samtidigt 
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som man har visat tolerans gentemot främmande kulturer och avvikande minoriteter i det egna 

samhället.106  

 

Man finner även likheter mellan Mobergs, Huntingtons och Söderbloms beskrivningar av islams 

historia och muslimska samhällen. Moberg visar oftast en motsägelsefull bild av islam som 

religion. Under den arabiska expansionens tid beskrivs islam som en religion som är öppet för 

nya idéer och låter sig påverkas av kristendomen och hellenismen. Ju längre man läser utav 

Mobergs verk får man en mer motsatt bild utav islam. Medan Moberg visar en viss respekt för 

islams historia under medeltiden så beskriver han i liket med Söderblom islam under modern tid 

som en konservativ, legalistisk och bakåtsträvande religion som hindrar samhällsutvecklingen. 

Till en början skriver Moberg om likheterna mellan islam och kristendomen men ju mer man 

läser utav hans verk desto större blir skillnader mellan islam och framförallt den europeiska 

kristendomen. Medan islam beskrivs som en oförändrad religion så beskrivs den europeiska 

kristendomen som anpassningsbar till nya tankesätt. Det är framförallt två synsätt som man 

märker hos Moberg: antigen framställs islam som hotfullt genom att beskrivas som intolerant 

och fanatisk eller så framställs det som en bakåtsträvande religion som har hindrat de muslimska 

samhällena uppnå högre utveckling. Liknande beskrivningar finner man även hos Huntington då 

han menar att demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter är värderingar som är främmande för 

icke-västerländska civilisationer som exmeplvis asiatiska och muslimska länder. Det är utav 

denna anledning som han är kritisk till Västvärldens försök till att sprida demokrati till icke-

västerländska länder och ser den asiatiska och islamiska civilisationerna som särskilda hot mot 

den västerländska civilisationen och dess inflyttande i världen.107 Man ska ha i åtanke att större 

delen av den muslimska världen var under kolonial kontroll när Moberg författade sin bok under 

slutet av 1920-talet. Man måste nog samtidigt nämna att Moberg inte verkar direkt förespråka 

europeisk överhöghet över den muslimska världen. Detta märker man inte minst när han visar 

förståelse för de palestinska arabernas motstånd mot engelsmännens planer på att etablera en 

judisk stat i Palestina trots att han beskriver det palestinska samhället som underutvecklad samt 

visar även förståelse för egyptiernas ovilja av att styras av engelsmännen.108 

 

106 Amartya Sen. Identitet och våld: Illusionen om ödet. Daidalos, 2006, s. 58-65.  

107 Samuel P. Huntington. The class of civilizations: And the remaking of world order. Cox & Wyman, Reading, 

Berkshire, 1996, s. 192f.  

108 Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nu. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 101 – 22.  
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När det gäller de muslimska samhällenas behandling av religiösa minoriteter under medeltiden 

så får man en positiv bild utav de muslimska samhällena. Nordberg och Hjärpe nämner att det 

visserligen förekom diskrimineringar gentemot icke-muslimer i de medeltida muslimska 

samhällena men trots detta var dessa samhällen relativt mer toleranta gentemot avvikande 

minoriteter om man jämför dem med det europeiska samhället under samma tid. De flesta av de 

undersökta författarna beskriver icke-muslimers situation i muslimska samhällen utifrån ett 

historiskt perspektiv men man undviker att nämna hur religiösa minoriteter behandlas i 

muslimska samhällen under deras egen samtid.  

 

6.3 Framställningen av muslimska samhällen  

Det arabiska samhället under Muhammeds tid 

I likhet med de två tidigare frågeställningarna väljer de två äldre författarna Almkvist och Andrae 

att främst lägga fokus på att belysa det arabiska samhället under förislamisk tid och det 

muslimska samhället under profeten Muhammeds levnad även om dessa författare ibland nämner 

senare muslimska samhällen. Moberg däremot nämner främst muslimska samhällen under 

medeltiden och under hans egen levnadstid. De äldre författarna förklarar den fornarabiska tron 

som fanns i Arabien innan islams uppkomst och man nämner också att fanns judar och kristna i 

Arabien under denna tid.109Tor Andrae lägger betydligt mer tid än Almkvist på att beskriva 

Arabien och dess befolkning på Muhammeds tid. Andrae beskriver den Arabiska halvöns 

geografiska läge och historia samt olika kungadömen och befolkningsgrupper som har levt där.110 

Även om han oftast nämner att i Arabien på Muhammeds tid fanns både bofasta och nomadiska 

samhällen så lägger Andrae mer tid på att beskriva de nomadiska arabernas, beduinerna som han 

kallar ”de äkta araberna” tro, levnadssätt och kultur.111 Andrae jämför ofta beduinerna och de 

förislamiska araberna med våra egna fornnordiska förfäder.112 De äldre författarna beskriver den 

beduinska kulturen som en kultur med en stark stamkänsla där stammens intresse är det viktigaste 

för alla individer som tillhör samma stam. Enligt Andrae förekommer det blodshämnd inom den 

 

109 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga). Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918, 

s. 8.   

110 Ibid, s. 9ff.  

111 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s. 16.   

112 Ibid, s. 16, 19.  
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beduinska stamkulturen vilket innebär att om någon från en främmande stam dräper en främling 

så drabbas hans eget folk av hämnd där antigen dräparen själv eller en nära anhörig, helst fadern 

eller brodern måste mördas. Det är inte bara människorna som drabbas av blodshämnden även 

deras boskap ska stympas och tält brännas. Trots förekomsten av blodshämnd så skriver Andrae 

att beduinerna knappast kan ses som vildingar och ser den beduinska kulturen som urgammal.113  

 

De äldre författarna berör till en viss del också det tidiga muslimska samhället under 

Muhammeds tid. Enligt en av författarna, Andrae ska Muhammed uppmanat sitt folk att vara 

givmilda mot framförallt faderlösa, de vägfarande och fångna. Att frige en slav ansågs som en 

särskilt god gärning som befriar från straff den som ofrivilligt dödar en rättrogen. Andrae skriver 

vidare att redan under Muhammeds tid började allmosorna som de fromma lämnade till 

församlingens religiösa ledare att förvandlas till skatt där de enligt sura 9: 60 i Koranen ska 

användas till för de behövande och fattiga, som avlöning för dem som har besvär med deras 

insamlande, för dem som kan vinnas till att konvertera till islam, för att friköpa slavar, för de 

skuldsatta, för det heliga kriget och för de vägfarande.114 Muhammed hade enligt denne äldre 

författare inskärpt moraliska plikter som de troende skulle följa nämligen att visa vördnad och 

tacksamhet mot föräldrar. Även Muhammeds syn på kvinnor och sexualitet berörs i boken. 

Bokförfattaren beskriver Muhammeds äktenskapslagstiftning som ”liberal” och nämner bland 

annat att mannen får ha fyra hustrur samtidigt som han har rätt att förfoga över de slavinnor som 

han äger. Trots denna liberala äktenskapslagstiftning så åligger det den troende att öva 

avhållsamhet och kyskhet.115Vidare bör de muslimska kvinnorna enligt författaren vara 

sedesamma och blygt sänka sina blickar. De får visa sina behag endast åt sina män eller mycket 

nära anförvanter. Trots dessa bestämmelser om hur en muslimsk kvinna ska bete sig har det 

knappast inneburit enligt Andrae att hon ska täcka sitt ansikte med en burka och enligt 

bokförfattaren är burka en sed som muslimerna senare övertog från perser och kristna syrier. 

Männen ska vidare behandla sina hustrur med godhet och vänlighet. Även om Muhammed 

uppmanar till att man ska behandla kvinnorna väl så var han ingen vän av kvinnans emancipation 

enligt Andrae. Han ser Muhammeds lagstiftning gentemot kvinnorna snarare som en tillbakagång 

på de friheter som de arabiska kvinnorna tidigare åtnjöt. Andrae beskyller dock de mer högre 

 

113 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s. 18f.  

114 Ibid, s.101f.   

115 Ibid, s. 102.  
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kultiverade grannfolket för Muhammeds inskärningar av kvinnans rörelsefrihet då han sökte 

införa deras seder i islam.116 Trots dessa antifeministiska lagstiftningar så har kvinnan aldrig helt 

underkastat sig den. Andrae beskriver vidare hur en muslimsk man ska behandla sin hustru och 

citerar en sura i Koranen där det står att Gud har gett männen företräde framför kvinnorna vilket 

innebär att kvinnorna ska vara undergivna sina män och att männen har rätt att slå dem om de 

inte lyder sina makar.117 Andrae jämför islams kvinnosyn med den lutherska kyrkoetiken i biskop 

Emoragius katekes som förr i tiden räknade kvinnan till mannens lösören. 

 

Även om Muhammed sökte stävja förekomsten av blodshämnd genom att föreskriva att endast 

ett liv får tagas, en fri man för den fries, en kvinna för kvinnans, en slav för slavens liv och att 

oavsiktligt dråp icke medför rätt till blodshämnd så har han ändå inte helt lyckats avskaffa denna 

sed som de äldre författarna benämner som ”primitiv.” Vidare lyckades Muhammed förbjuda 

den grymma seden att döda nyfödda flickebarn.118 De äldre författarna beskriver olika 

gudstjänstfirande, fromhetsövningar och olika religiösa ceremonier som muslimer ägnar sig åt 

men nämner inte särskilt mycket muslimska samhällen under den tid de själva levde. Inte heller 

nämner man de olika sekter och skolor som finns inom islam och deras syn på olika frågor.   

Bland vissa av de äldre författarna finns det en tendens att ge en homogen beskrivning av 

muslimerna och deras relation till sin religion och Koranen. Islam framställs som en religion som 

har totalt makt över sina anhängare, samhället och politiken samtidigt som kristendomen som 

beskrivs som islams motpol framställs som en religion med obetydligt inflytande över det 

politiska och sociala livet. Enligt författarna är även Koranens betydelse för muslimerna större 

än vad Bibeln är för olika kristna sekter. För de kristna grupperingarna, katoliker, protestanter 

och ortodoxa är Bibeln en främmande bok som de sällan hör talas om och sällan läser än när de 

besöker kyrkan. Men skriver Almkvist, ”hur annorlunda är icke förhållandet med 

muhammedanernas bibel!” och skriver att Koranen utgör källan för muslimernas bildning och 

litteratur. Koranen utgör också normen för muslimernas lagstiftning och rättskipning och den är 

överhuvudtaget den viktigaste boken i muslimernas liv.119 Almkvist ger här en homogen 

beskrivning av den muslimska världen samt Koranens betydelse för den. Han nämner inte de 

 

116 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s. 102f.   

117 Ibid.  

118 Ibid, s. 103f.  

119 Herman Almkvist. Koranen: Muhammedanernas bibel (4:e upplaga, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1918), 

s. 4ff; Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nu (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928), s. 61.  
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olika sekterna och rättsskolorna som existerar inom islam och huruvida de skiljer sig från 

varandra när det gäller synen på Koranen och islam. 

 

Muslimska samhällen under senare tid 

Till skillnad från både Andrae och Almkvist lägger Moberg betydligt större tid på att förklara 

relationen mellan islam och Europa både utifrån ett historiskt perspektiv såväl från ett nutida 

perspektiv samt nämner även en del händelser som var aktuella under författarens egen samtid. I 

likhet med Almkvist och Andrae skriver även Moberg om det arabiska samhället och kulturen 

som fanns under Muhammeds tid men belyser endast kort denna tidsperiod. Moberg nämner 

olika konflikter och strider mellan muslimer och kristna européer men skriver också om hur dessa 

två civilisationer påverkade varandra. Moberg berör en hel del områden som var aktuellt under 

den tid som han författade sin bok. Exempelvis nämns islam som folkreligion, dess politiska 

inflytande, islam och nationalism, de europeiska kolonialmakterna och deras relationer till den 

muslimska världen, första världskriget och det Osmanska rikets undergång, bildandet av nya 

nationalstater i den muslimska världen och konflikten mellan araber och judar i det brittiska 

mandatet Palestina. När man läser författarens beskrivningar av de muslimska samhällena samt 

deras relationer till omvärlden, framförallt till Europa så kan man se att han beskriver den 

muslimska världen under tre tidsperioder. Den första perioden gäller den arabiska expansionen 

under 600- och 700-talen. Under denna tid var araberna inte drivna av religiös fanatism utan 

drevs istället av viljan att erövra och komma åt de omkring ländernas rikedomar. Under denna 

tid var araberna, de första muslimerna oerfarna, kulturlösa och oförmögna att styra och 

administrera större samhällen. De tog oftast hjälp av perser och kristna för att administrera dessa 

nyerövrade länder. Araberna benämns oftast som ”rövare”, ”ökenbeduiner”, med mera, detta 

trots att islam uppstod bland bofasta araber som bodde i städer som Mecka och Medina vilka 

sedan tidigare bedrev handel med de omkringliggande folken och hade vetskap om deras kulturer 

och religioner.120 En annan period av de muslimska samhällens historia som berörs är medeltiden 

och de första muslimska kalifaten i Mellanöstern och Spanien. Här ges en annan bild av islam 

och de muslimska rikena. De beskrivs nu som anpassningsbara gentemot nya tankesätt och låter 

sig påverkas av andra kulturer och idéer som till exempel kristendomen och hellenismen. De 

muslimska rikena beskrivs till och med mer utvecklade än Europa såväl vetenskapligt som 

kulturellt. Muslimerna bevarade och översatte gammalt, grekisk litteratur, något som européerna 

 

120 Jan Hjärpe. Islam: lära och livsmönster. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag, 1985 (2: a uppl.), s. 29.  
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hade nytta av.121 Den tredje perioden som berörs i relationen mellan de muslimska samhällena 

och Europa är modern tid under författarens egen levnad. Moberg bekräftar den då vanligt 

förekommande europeiska synen på islam som en efterbliven och bakåtsträvande religion som 

har motverkat utvecklingen av de muslimska samhällena.122  

 

 Det är inte bara de muslimska samhällena i sin helhet som beskrivs som efterblivna och 

outvecklade. Även enskilda muslimska folk som exempelvis de arabiska muslimerna i Palestina 

beskrivs på samma sätt när författaren behandlar konflikten mellan araber och judar i det brittiska 

mandatet Palestina. Följande kan man läsa hos Moberg om araberna i Palestina: ” Den, [arabiska 

befolkningen i Palestina] är som i allmänhet muhammedanismens folk, ytterligt konservativ. Den 

hatar nyheter, och i all synnerhet hatar den sådana nyheter, som skola påtvingas den, och alldeles 

särskilt hatar den nyheter, som påtvingas den av européer.”123 Författaren tycks visa förståelse 

för den arabiska befolkningens motstånd till bildandet av en judisk stat i deras land. När det gäller 

arabernas syn gentemot judarna skriver han att de har sedan gamla tider sin uppfattning och 

värdesättning av judarna. Araberna älskar inte judarna mer än ”…många högre upplysta och 

kristna folk…”124 Författaren anser att även om det fanns judisk närvaro i Palestina sedan Kristi 

tid så innebär det inte att judarna har rätt till Palestina då detta land sedan länge bebos av araber. 

Det är därför som araberna är oroliga för Storbritanniens försök att genom Balfour deklarationen 

upprätta en judisk stat i Palestina. Under detta kapitel diskuteras antisemitismen och judarnas 

situation i Europa. Moberg uttrycker klassiska antisemitiska uppfattningar som var vanligt 

förekommande under hans levnadstid. Författaren skriver att trots att judarna är utspridda över 

hela världen och bor i olika länder och kontinenter så hör de inte hemma någonstans och överallt 

är de föraktade och hatade. Moberg diskuterar orsakerna till antisemitismen och skriver bland 

annat att orsaken till detta hat går att finna ”… hos den judiska karaktären” och hävdar att ju 

större judarna har varit till antalet inom ett visst område desto mer hatade och föraktade har de 

varit.125 Ryssland och Östeuropa nämns som exempel på sådana länder med stora judiska 

befolkningar och man skildrar de svårigheter som de utsattes för i dessa länder.126 Det är ur dessa 

 

121 Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nu. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 46 – 52.  

122 Ibid, s. 58.   

123 Ibid, s. 107.   

124 Ibid, s. 109.  

125 Ibid, s. 101.  

126 Ibid, s. 102.  
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judar som den nationella rörelsen, sionismen växte fram när man började kräva bildandet av en 

judisk nationalstat.127Moberg tycks sympatisera med de muslimska folkens rätt till 

självständighet som efter första världskrigen kom att hamna under brittiskt eller franskt styre. 

Detta gäller inte minst när han diskuterar Egypten som efter första världskriget kom att hamna 

under brittiskt styre. Egyptierna enligt författaren motsatte sig britternas kontroll av deras land 

och dess planer på att bygga Suezkanalen. Moberg frågar sig om svenskarna skulle önska sig 

något annorlunda om de styrdes av ett annat land och skriver att liksom araberna i Palestina har 

även det egyptiska folket rätt till frihet.128  

 

Som redan nämnts beskriver de nutida författarna muslimska samhällenas relation till religiösa 

minoriteter under medeltiden och i det Osmanska riket. Författarna nämner att det fanns 

diskriminerande lagar i de muslimska samhällena gentemot kristna och judar. Dessa 

diskriminerande lagar följdes inte alltid och man beskriver de muslimska samhällena under 

medeltiden som generellt mer toleranta mot minoriteter än vad de kristna länderna i Europa var 

mot avvikande minoriteter under samma tid. I likhet med de äldre författarna lägger även de 

nutida författare ingen tid på att beskriva de muslimska samhällenas behandling av religiösa 

minoriteter under författarnas egen tid.  

 

En del nutida författare tillägnar mer tid åt att beskriva och belysa de muslimska samhällena 

under historien än under modern tid. Det är framförallt det sociala indelningen inom den 

muslimska världen under historien som författarna väljer att belysa och man kommer fram till 

att det medeltida ståndssamhället i Europa med adel, präster, borgare och bönder inte fanns i de 

muslimska samhällena då islam inte känner till sådant samhälles indelning.129 Man konstaterar 

att politisk rangställning i de muslimska samhällena inte uppnåddes på ekonomisk väg. Alltså 

man fick inte makt på grund av att man var rik men däremot gav makten, när man väl hade 

uppnått den möjlighet att skaffa rikedomar.130 Innehav av rikedomar som man till exempel 

förvärvats genom handel var i sig inte på något sätt garant för att man kunde uppnå politisk 

maktställning men däremot skänkte det för det mesta social status. När Nordberg försöker 

 

127 Axel Moberg. Omkring islam i medeltid och nu. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 103f.   

128 Ibid, s. 122.  

129 Michael Nordberg. Profetens folk: Stat, samhälle och kultur i islam under tusen år. Stockholm: Tidens förlag, 

1988, s. 245f.  

130 Ibid, s. 246.   
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besvara frågan huruvida det islamiska samhället var ett ståndssamhälle eller klassamhälle så 

kommer han fram till att det varken var den ena eller det andra men uppvisade drag från 

bådadera.131  

 

Det som ändå skiljer nutida författare från deras föregångare i början av 1900-talet är att dessa 

visar betydligt större intresse inför aktuella frågor och händelser anknutna till islam och de 

muslimska samhällena.  De tidigare författarna med undantag för Moberg berör i stort sett inte 

de muslimska samhällena under deras egen livstid. De nutida författarna berör aktuella frågor 

inom den muslimska världen så som till exempel demokrati, relationen mellan stat och religion, 

kvinnans emancipation, lagstiftning, relationen till Västvärlden och muslimska invandrares 

situation i Västvärlden. Kvinnornas emancipation och rättigheter nämns i stort sett inte bland de 

äldre författarna. Almkvist och Moberg exempelvis nämner inte kvinnor överhuvudtaget, varken 

islams kvinnosyn eller hur muslimska kvinnor har haft det i den muslimska världen både 

historiskt och nutid. Under de gånger som Andrae belyser Muhammeds och islams syn på icke-

muslimer och kvinnor så är det främst under Muhammeds levnad som han lägger fokus på men 

beskriver inte hur Muhammeds och islams syn på icke-muslimer och kvinnor har haft för 

betydelse under senare tider och under författarens egen samtid. Som redan har nämnts förut så 

anser Andrae att Muhammed och islam begränsade kvinnornas frihet i jämförelse med den frihet 

som arabiska kvinnor åtnjöt innan islam fanns även om Muhammed gjorde en del saker som var 

bra för kvinnorna.132Författaren beskyller de högre kultiverande grannfolken för islams 

patriarkala kvinnosyn då Muhammed sökte införa deras seder i islam. 

 

Även om de nutida författarna lägger tid på att beröra aktuella frågor så finns det en tendens 

bland dem att försvara islam från den moderna västerländska kritiken. Detta gäller inte minst 

frågor som har med kvinnans rättigheter och demokrati att göra. När Nordberg berör kvinnans 

situation inom de muslimska samhällena samt islams syn på kvinnor så beskriver han de 

muslimska samhällena som mansdominerande både under historien och nutiden där kvinnorna 

har haft en undanskymd plats. Trots detta kommer författaren fram till att islam knappast har 

sämre kvinnosyn än kristendomen. När han jämför kristendomens kvinnosyn med islams så ger 

 

131 Michael Nordberg. Profetens folk: Stat, samhälle och kultur i islam under tusen år. Stockholm: Tidens förlag, 

1988, s. 253.   

132 Tor Andrae. Muhammed: hans liv och hans tro. Stockholm: Natur och kultur, 1930, s. 102f.  
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han en dyster bild av kristendomens kvinnosyn där han skriver att kristendomen har intill nutiden 

kännetecknats av mycket kvinnofientlighet och kvinnoförakt som underbyggts av religiös 

ideologi.133 Kristendomens kvinnofientliga syn nämner författaren endast när han ville poängtera 

att islam inte är den religion som har eller har haft den mest kvinnofientliga synen genom 

historien. 

 

 De nutida författarna berör också den västerländska kritiken av kvinnans ställning i muslimska 

samhällen och skriver att muslimerna är medvetna om denna kritik och som svar har de försökt 

hävda att islams kvinnosyn är ”progressiv” och överlägsen den västerländska.134Hjärpe 

sammanfattar sharialagarnas regler för kvinnor inom de muslimska samhällen i fyra punkter där 

kvinnans rituella, rättsliga status nämns samt även reglerna kring klädsel och kvinnans roll i 

samhället och familjen.135 Hjärpe skriver att alla muslimska länder tillämpar inte sharialagarna 

och dessa regler för kvinnor tillämpas oftast när religiösa fundamentalister kommer till 

makten.136 På senare tid har de nutida författarna skrivit om hur islams historia används idag av 

olika grupper för att påverka de muslimska samhällena. Muhammeds första hustru Khadija lyfts 

oftast fram av feminister i den muslimska världen när de försöker förbättra förhållandena för 

kvinnor i de muslimska samhällena. Khadija var en änka och handelskvinna som drev affärer 

genom att anställa män som förde ut handelsvaror med karavaner i Syrien och importerade varor 

därifrån.137 Khadija ses som den självständiga entreprenören som anställde Muhammed och var 

hans chef samt att det är hon som tar initiativet att ingå äktenskap med honom.  

 

Nordberg skriver att en del företeelser som förekommer i vissa muslimska länder och har väckt 

uppmärksamt och kritik i Västvärlden har egentligen inget med islam att göra utan härrör från 

lokala kulturer i muslimska samhällen. Som exempel på detta nämns den oftast kritiserade 

sedvänjan av kvinnlig omskärelse. De nutida författarna förklara att denna sed har inget som helst 

 

133 Michael Nordberg. Profetens folk: Stat, samhälle och kultur i islam under tusen år. Stockholm: Tidens förlag, 

1988, s. 302.  

134 Jan Hjärpe. Islam: lära och livsmönster. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag, 1985 (2: a uppl.), s. 126.  

135 Ibid, s. 126ff.  

136 Ibid, s. 128.   

137 Jan Hjärpe. Bilden av profeten – berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu. Stockholm: 

Leopard förlag, 2011, s. 55ff. 
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med islam att göra utan istället är den en afrikansk sedvänja.138 I likhet med Andrae skriver även 

de nutida författarna att tvånget att bära slöja har inte sitt ursprung i islam utan detta är en 

företeelse som muslimerna lånade från perserna och bysantinerna.139 De nutida författarna 

skriver att inom den muslimska världen har man olika syn när det gäller kvinnofrågan. 

Kvinnofrågan i den muslimska världen har enligt dem blivit sammanflätad med kampen mot den 

västerländska kulturen där man menar att den västerländska kvinnan har utnyttjat sin frihet till 

promiskuitet.140 Författarna menar att inom de muslimska samhällena har de lokala kulturerna 

haft större påverkan på kvinnans ställning i samhället än vad islamisk lagstiftning har haft. Vad 

gäller polygami skriver man att denna företeelse är numera ovanligt i den muslimska världen och 

att de flesta muslimska stater idag förbjuder den.141  

 

Bland de äldre författarna är det för det mesta endast Moberg som berör den politiska 

utvecklingen i den muslimska världen under modern tid. Hos de nutida författarna är det 

vanligare att man gör det. Hedin exempelvis sammanfattar den politiska och demokratiska 

utvecklingen i den muslimska världen sedan slutet av 1700-talet och framförallt under 1900-talet. 

Han skriver att många muslimska länder har haft demokratiska perioder men också att det har 

förekommit förtryck och militärdiktaturer. Hedin frågar sig huruvida islam spelade någon roll i 

detta sammanhang även om dessa problem i den muslimska världen beror på ekonomin och 

samhällsstrukturer. Hedin nämner att undersökningar utförda av World Value Survey visar att 

invånarna i muslimska länder hyser stor tilltro till demokrati som den bästa styrelseformen. Detta 

visar enligt Hedin att islam inte behöver på något sätt utesluta en vilja till demokrati.142 Trots 

detta så brister många muslimska länder i mänskliga rättigheter och demokrati även om de 

folkrikaste staterna är på väg mot allt mer demokratiskt politik och förvaltning. Hedin menar att 

dessa brister som finns i demokrati och mänskliga rättigheter i den muslimska världen är dock 

lika uppenbara i många länder där islam inte har något inflytande, vilket innebär att religion inte 

nödvändigt spelar roll för ländernas politiska utveckling. Hedin menar att det är inte bara islam 

 

138 Christer Hedin. Islam i vardagen och världen (Uppsala: Bokförlaget Arena, 1994), s. 87; Nordberg, Michael, 

Profetens folk: Stat, samhälle och kultur i islam under tusen år (Stockholm: Tidens förlag, 1988), s. 303.  

139 Michael Nordberg. Profetens folk: Stat, samhälle och kultur i islam under tusen år. Stockholm: Tidens förlag, 

1988, s. 303. 

140 Christer Hedin. Islam i vardagen och världen. Uppsala: Bokförlaget Arena, 1994, s. 88.  

141 Ibid, s. 90.   

142 Christer Hedin. Islams historia: Tro och traditioner genom tiderna. Stockholm: Dialogos Förlag, 2010, s. 320f.  
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som kan användas av antidemokratiska rörelser för att förhindra demokratisk utveckling och 

jämför hur andra icke muslimska länder har också använt sin religion, som till exempel länder i 

Latinamerika använde kyrkan för att motverka demokrati.143Hedin diskuterar också dilemman 

som uppstår i vissa muslimska länder när konservativa islamistiska partier som strävar efter en 

traditionell familjepolitik som innebär motstånd mot aborter och homosexualitet vinner ett val. 

Hedin frågar sig om man ska respektera folkets rätt att bestämma över sin egen framtid samtidigt 

som man väljer konservativa partier som begränsar individens frihet? För Hedin är folkbildning 

och fria medier grundläggande förutsättningar för en demokratisk utveckling i den muslimska 

världen.  

 

Axel Moberg berör främst islams historia under medeltiden samt nutiden. I likhet med Almkvist 

och Andrae beskriver även Moberg det arabiska samhället under Muhammeds tid samt 

levnadsförhållandena för befolkningen i den Arabiska halvön. Den arabiska expansionen, främre 

orientens kulturer och islams relationer till Europa är också några av de teman som berörs. Islams 

roll i samhället, dess politiska inflytande och förhållanden till nationalismen nämns också av 

Moberg. Som redan nämns så skiljer sig Moberg från Almkvist och Andrae genom att han berör 

händelser som var aktuella under författarens egen samtid. I likhet med de två andra äldre 

författarna skriver inte heller Moberg om olika personligheter inom den muslimska världen såväl 

historisk som nutida. Moberg belyser olika rörelser inom den muslimska världen, exempelvis 

nationalismen och panislamismen men skriver inget om dessa rörelsers grundare, tänkare och 

ledare samt deras syn på olika frågor. De fåtal personer inom den muslimska världen som Moberg 

nämner är endast kungar och sultaner som exempelvis en av Osmanska rikets sista sultaner Abdul 

Hamid II, Sharifen Hussein av Mecka och Saudiarabiens kung Ibn Saud. En annan gemensam 

sak som dessa tre författare delar är deras homogena beskrivning av den muslimska världen. Man 

finner likheter mellan dessa författares homogena syn på den muslimska världen med 

religionsforskaren Karen Armstrong beskrivning av hur den brittiske kolonialpolitikern i 

Egypten Lord Cromer, talade skarpt nedsättande om den liberala muslimska akademikern 

Muhammed Abduhs (d. 1905) försök till nytänkande inom delar av det traditionella islam. Lord 

Cromer menade istället att islam inte kunde reformeras och att araberna inte ägde förmågan att 

förnya det egna samhället. Överhuvudtaget tycks lord Cromer och andra orientalister enligt 

 

143 Christer Hedin. Islams historia: Tro och traditioner genom tiderna. Stockholm: Dialogos Förlag, 2010, s. 321.   
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Armstrong ha föraktat islam och samhällena i Mellanöstern.144Hos de yngre författarna 

Nordberg, Hedin och Hjärpe finner man en motsatt bild. Dessa författare nämner olika viktiga 

personligheter, både historiska och samtida, inom den muslimska världen samt deras syn på 

religionen, politiken och olika samhällsfrågor.  

 

I boken Islams mångfald där närmare ett tjugotal svenska såväl internationella islamkännare 

medverkar, däribland Nordberg och Hjärpe, tar man upp de olikheter som finns inom den 

muslimska världen: både historisk och nutid. I sitt förord skriver dessa författare att syftet det 

deras bok är att bemöta den okunnighet som finns i Västvärlden om den muslimska världen och 

islam, vilket de menar att denna bristande kunskap och oförståelse för islam och muslimer bidrar 

till främlingsfientlighet och rasism gentemot muslimska invandrare i Västvärlden.145  

 

Sammanfattning 

När man väl har läst de olika författarnas verk så finner man en del viktiga skillnader mellan 

författarna från 1918 till 1930 och de nutida författarna. De nutida författarna Nordberg, Hedin 

och Hjärpe skildrar muslimernas syn på olika frågor relaterad till islam och de muslimska 

samhällena. Det är därför som de nämner olika personligheter inom islam såväl historiska som 

nutida. Även Sen diskuterar olika aktuella frågor inom den muslimska världen och i likhet med 

de nutida författarna refererar även han till olika tänkare, debattörer och andra personligheter 

inom den muslimska världen samt beskriver deras syn på olika samhällsfrågor.146 De äldre 

författarna däremot nämner sällan muslimska personligheter och deras syn på olika frågor. Man 

finner likheter mellan dessa författare och Huntingtons beskrivningar av de muslimska 

samhällena. I likhet med de äldre författare undviker även Huntington att nämna tänkare och 

andra viktiga personligheter inom den muslimska världen samt ger en homogen beskrivning av 

den muslimska världen.  

 

 

144 Karen Armstrong. Muhammed: En biografi. Översättning: Margareta Brogren. Stockholm: Bokförlaget Forum, 

1992, s. 39f.   

145 Anders Davidsson & Anders Forsberg et al. Islams mångfald. Stockholm: 

Svenska Afghanistankommittén, 1991, s. 9ff. 

146 Amartya Sen. Identitet och våld: Illusionen om ödet. Daidalos, 2006, s. 67ff. 
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När Andrae beskriver de muslimska samhällena och muslimernas relationer till andra religioner 

så är det framförallt under tidigt muslimsk historia, under Muhammeds levnad han syftar på. 

Liksom för Almkvist är den muslimska världen och samhällena under författarens egen samtid 

knappast av större intresse. För dagens debattörer och religionsforskare är islams kvinnosyn och 

kvinnans emancipation i de muslimska samhällena en fråga av stor betydelse. De äldre författarna 

Almkvist, Andrae och Moberg tycks överhuvudtaget inte vissa särskilt mycket intresse för islams 

kvinnosyn och kvinnors situation i den muslimska världen. Här är det viktigt att ha i åtanke att 

kvinnorörelserna under dessa författares levnadstid fortfarande kämpade för kvinnans 

emancipation i såväl Sverige som övriga Europa. Det var exempelvis inte förrän slutet av första 

världskriget som kvinnor i Sverige och många europeiska länder fick rätten att rösta. I en del 

länder som exempelvis Frankrike, Italien och Grekland dröjde det ända fram till 1940- och 1950-

talen tills kvinnorna fick rösträtt.147 Det kan mycket väl vara av denna anledning som Almkvist, 

Andrae och Moberg inte berör kvinnans emancipation i den muslimska världen då de kan ha 

tyckt att de muslimska samhällena inte behandlade kvinnorna annorlunda än de europeiska 

samhällena.  

 

Författarna från 1918 till 1930 skiljer sig också i en annan avseende med de senare författarna. 

Medan de äldre författarna oftast ger en homogen beskrivning av islam, muslimer och de 

muslimska samhällena så väljer de senare i författarna i likhet med Amartya Sen att göra det 

motsatta nämligen att ge en bredare bild av islam och lyfta upp de olikheter som finns inom islam 

och den muslimska världen. Muslimska sekter som till exempel sunniter, shiiter, sufier m.fl. 

nämns sällan av författarna från 1918 till 1930. Inte heller de olika rättsskolorna som finns inom 

de olika sekterna i islam nämns samt huruvida det finns skillnader mellan dessa. Även olika 

muslimska länders historia nämns av de yngre författarna. Hos de samtida författarna väljer man 

medvetet att lyfta upp mångfalden inom de muslimska samhällena och islam. I likhet med Sen 

är även de nutida författarna hoppfulla om att demokrati kan införas i muslimska länder om man 

skulle satsa mer på utbildning och folkbildning inom den muslimska världen. Både Sen och de 

nutida författarna ser inte islam som ett hot mot införandet av demokrati i muslimska länder och 

man nämner andra orsaker som exmeplvis fattigdom eller brist på utbildning till varför många 

 

147 Anna Furevik. På väg mot lika villkor? svensk genushistoria under 150 år. Malmö, Gleerups Utbildning AB, 

2016, s. 26.    
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muslimska länder är diktaturer. Detta till skillnad från Huntington som ser islam och dess historia 

som en utav de främsta orsakerna till den muslimska världens brist på utveckling och demokrati.   

 

7 Slutsatser och kommentarer  

Slutdiskussion 

De sex författarna vars verk analyseras i denna studie verkar uppvisa olika intressen när det gäller 

forskningen av Muhammed och islam. För de äldre författarna under första hälften av 1900-talet 

är det framförallt tre egenskaper hos Muhammed som man är intresserad av att behandla. Det är 

hans religiösa uppenbarelser, militära förmågor och personlighet som man visar särskilt intresse 

för. De sentida författarna däremot är mer intresserade av att undersöka Muhammeds betydelse 

för senare tiders muslimer. Profetens privatliv och handlingar är också ett ämne som författarna 

är intresserade av att belysa. Muhammeds polygama förhållanden till flera kvinnor berörs av 

författarna. Författarna ger olika förklaringar till profetens polygama förhållanden. Äldre 

författare som till exempel Andrae nämner kulturella orsaker till Muhammeds äktenskap med 

flera kvinnor medan de nutida författarna lyfter upp politiska och sociala orsaker till Muhammeds 

polygama förhållanden.  

 

Författarna från de olika epokerna visar också skillnader i sättet man skildrar profeten 

Muhammeds liv, uppenbarelser och handlingar. Bland de äldre författarna finns det en tendens 

att framställa Muhammed som en profet för det arabiska folket men samtidigt anser de att han 

inte ska jämföras med viktiga bibliska profeter. De äldre författarna nämner att Muhammed 

påverkades av judendomen och kristendomen samtidigt som han saknade kunskaper om dessa 

religioners läror. Hos de senare författarna Nordberg, Hedin och Hjärpe finnar man en 

annorlunda framställning av Muhammeds liv och religiösa aktiviteter. Hos dessa författare finns 

en tendens att vilja betona likheterna mellan Muhammed och andra bibliska profeter samt mellan 

islam och de andra abrahamitiska religionerna. Om vi går tillbaka till den teoretiska 

utgångspunkten som denna studie förhåller sig till så går det att se likheterna mellan Samuel P. 

Huntingtons tes om att det finns olika religiösa civilisationer som är varandras motpoler och de 

äldre författarnas beskrivning av Muhammed och islam i förhållande till andra religioner. Dessa 

författare lyfter upp främst olikheterna mellan islam och andra religioner samtidigt som de också 

nämner att islam påverkades av judendomen och kristendomen. Huntington beskriver islam och 
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den muslimska världen som fientliga till andra religioner och civilisationer.148 Hos en del 

författare som exempelvis Moberg finner man en likande framställning av islam och den 

muslimska världen. Moberg framställer senare i sin bok islam och muslimer som fientliga och 

intoleranta gentemot andra religioner och kulturer och man märker likheter med Huntingtons 

beskrivning av ”islams blodiga gränser”, där han hävdar att i många delar av världen befinner sig 

muslimska länder i konflikt med länder som tillhör andra religioner. När man väl har läst de olika 

författarnas verk så finner man en del viktiga skillnader mellan författarna från 1918 till 1930 

och de senare författarna. De senare författarna Nordberg, Hedin och Hjärpe skildrar 

muslimernas syn på olika frågor relaterade till islam och de muslimska samhällena. Det är därför 

som de nämner olika personligheter inom islam såväl historiska som nutida. De äldre författarna 

däremot nämner sällan muslimska personligheter och deras syn på olika frågor. 

 

Huntington skriver att värden som exempelvis demokrati och yttrandefrihet är värden som 

kännetecknar den västerländska civilisationen samtidigt som dessa värden är svåra att 

implementera i icke-västerländska civilisationer inte minst i muslimska länder.149 För Moberg 

har den europeiska kristendomen anpassat sig till nya tankesätt och hjälpt Europa att utvecklas 

och moderniseras. Islam däremot framställs som fientlig till nya tankesätt och till förändring och 

detta har enligt Moberg lett till kulturell och vetenskaplig stagnation i den muslimska världen. 

Amartya Sen däremot ser ett problem i att knyta vissa värden endast till vissa civilisationer. Sen 

gör gällande att värden som demokrati är inte unikt västerländska och inte bör ses som sådant. 

Han ger flera exempel på olika icke-västerländska länder och kulturer som någon gång under sin 

historia har haft demokratiska traditioner. Dessutom menar Sen att det är fel att se islam som 

monolitisk och betrakta den islamiska historien som oförändrad.150  

 

Författarna under de två olika perioderna än en gång skiljer sig i dessa avseenden där de äldre 

författarna undviker att lyfta upp viktiga personligheter inom den muslimska världen samtidigt 

som de ger en homogen bild av den muslimska världen medan de yngre författarna ger en motsatt 

bild. Det är nämligen så att dagens svenska författare och religionsforskare har betydligt mer 

 

148 Samuel P. Huntington. The class of civilizations: And the remaking of world order. Cox & Wyman, Reading, 

Berkshire, 1996, s. 254-58.  

149 Ibid, s. 193f.  

150 Amartya Sen. Identitet och våld: Illusionen om ödet. Daidalos, 2006, s. 58–65.  
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kunskap om islam, den muslimska världen och muslimer än de äldre författarna hade och därmed 

kan ge en bredare bild av islam och den muslimska världen. En annan möjlig förklaring är att 

författarna, både de under åren 1918 till 1930 och de senare författarna, påverkades av de olika 

omständigheter och värderingar som fanns under deras levnadstid. Att de äldre författarna sällan 

nämnde viktiga muslimska tänkare under deras egen tid kan möjligtvis bero på att dessa författare 

inte värderade de muslimska tänkarnas intellektuella kapacitet och förmåga. Enligt den brittiska 

religionsforskaren Karen Armstrong talade den brittiske kolonialpolitikern i Egypten Lord 

Cromer skarpt nedsättande om den liberala muslimska akademikern Muhammed Abduhs (d. 

1905) försök till nytänkande inom delar av det traditionella islam. Enligt Armstrong ansåg Lord 

Cromer att islam inte kunde reformeras och att araberna inte ägde förmågan att förnya det egna 

samhället. Överhuvudtaget tycks lord Cromer och andra orientalister enligt Armstrong ha 

föraktat islam och samhällena i Mellanöstern.151Den europeiska kolonialiseringen och 

dominansen av den muslimska världen kan möjligtvis också förklara de äldre författarnas 

homogena beskrivning av islam och den muslimska världen eftersom i stort sett hela den 

muslimska världen befann sig i någon form av europeisk dominans och det kan möjligtvis vara 

därför man inte kände något behov av att ge en bredare bild utav islam och den muslimska 

världen. 

 

Författarna från 1918 till 1930 skiljer sig också i ett avseende med de samtida författarna. Medan 

de äldre författarna Almkvist, Andrae och Moberg oftast ger en homogen beskrivning av islam, 

muslimer och de muslimska samhällena så väljer de senare författarna att göra det motsatta 

nämligen att ge en bredare bild av islam och lyfta upp de olikheter som finns inom islam och den 

muslimska världen. Muslimska sekter som till exempel sunniter, shiiter och sufier nämns sällan 

av författarna från 1918 till 1930. Inte heller de olika rättsskolorna som finns inom de olika 

sekterna i islam nämns samt huruvida det finns skillnader mellan dessa. Även olika muslimska 

länders historia nämns av de senare författarna Hedin, Hjärpe och Nordberg. Hos de nutida 

författarna väljer man medvetet att lyfta upp mångfalden inom de muslimska samhällena och 

islam. Man kan se likheter mellan de nutida författarnas skildring av islam och muslimer och 

Sens tes om identitet som mångdimensionell. Både Sen och de sentida författarna framställer den 

muslimska världen som heterogen och man betonar vikten av att lyfta upp de olikheter som finns 

 

151 Karen Armstrong. Muhammed: En biografi. Översättning: Margareta Brogren. Stockholm: Bokförlaget Forum, 

1992, s. 39f.   
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i den muslimska världen. Sen anser att islam inte är oförenligt med demokrati och ser en fara i 

att framställa islam som odemokratisk eftersom detta skulle förstärka bilden av islam som en 

religion som inte går att förena med demokrati och ett modernt styrelsesätt.152 I likhet med Sen 

anser även en del senare författare som exempelvis Hedin att islam är förenligt med demokrati 

och ser inte religionen som ett hot mot ett öppet och demokratiskt samhälle. Hedin skriver att 

trots att det förekommer diktaturregimer i många muslimska länder så finns det 

opinionsundersökningar som visar att muslimer inte är emot demokrati och i likhet med Sen 

menar han att utbildning och folkbildning behövs för att demokratin ska få ett fotfäste i den 

muslimska världen.153 

 

Av de äldre författarna är det i stort sett endast Moberg som skildrar de muslimska samhällenas 

situation under sin egen samtid. Moberg beskriver de muslimska samhällena som outvecklade 

och bakåtsträvande. Detta märker man inte minst när han skildrar det arabiska samhället i 

Palestina. I Kenneth Nybergs studie om svenska resenärers skildring av Kina under slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet kunde man se en liknande beskrivning av det kinesiska 

samhället. Nyberg kom fram till att de svenska resenärerna nämnde religiösa inte biologiska eller 

ens kulturella orsaker till kinesernas påstådda brister.154 Även hos Moberg går det att hitta en 

liknande förklaring. Moberg nämner inte biologiska orsaker till de muslimska samhällenas brist 

på utveckling trots att rastänkande och nationalismen var som starkast under den tid som Moberg 

verkade, istället beskylls islam för muslimernas påstådda brist på utveckling. När Moberg berör 

antisemitismen i Ryssland och Östeuropa så beskyllde han judarna och den ”judiska karaktären” 

för förekomsten av antisemitism. Det är inte klarlagt om Moberg syftar på judarnas biologiska 

egenskaper eller på deras kultur när han skriver om den ”judiska karaktären” och hur den leder 

till antisemitism.  

 

Nyberg kom fram till att en del svenska resenärer var emot europeisk kolonisation av Kina trots 

att de ansåg att den europeiska civilisationen var överlägsen den kinesiska civilisationen. Andra 

resenärer såg europeisk kolonisation av Kina som ett ”nödvändigt ont” för att sprida den 

 

152 Amartya Sen. Identitet och våld: Illusionen om ödet. Daidalos, 2006, s. 58–65. 

153 Christer Hedin. Islams historia: Tro och traditioner genom tiderna. Stockholm: Dialogos Förlag, 2010, s. 320f.  

154 Kenneth Nyberg. Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–

1912. Göteborgs universitet, 2001, s. 290.   
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europeiska civilisationen till Kina.155 Även Moberg beskriver de europeiska samhällena som 

överlägsna de muslimska samhällena men trots detta tycks han inte rättfärdiga européernas 

kolonisation av muslimska länder och istället visar Moberg förståelse för muslimernas ovilja av 

att styras av främmande makter. Detta märker man inte minst när han beskriver relationen mellan 

araberna och judarna i Palestina och egyptiernas motstånd mot den brittiska överhögheten i 

Egypten. 

 

En annan likhet mellan Nybergs skildring av resenärernas syn på det kinesiska samhället och en 

del författare vars verk har studerats i denna studie är att det finns en tendens att framställa islam 

och de muslimska samhällena som underutvecklade och underlägsna Västvärlden under senare 

århundranden. Även hos Jonas Otterbeck kan man se en liknande utveckling utav den svenska 

bilden av islam och den muslimska världen. Otterbeck kom fram till i sin studie att det fanns 

bland den svenska eliten de som beundrade den turkiska civilisationen under slutet av 1600-talet 

och början av 1700-talet. Detta synsätt på den turkiska och islamiska civilisationen under denna 

tid hängde samman med den svenska kronans intresse att skapa en allians mellan Sverige och 

Osmanska riket gentemot deras gemensamma fiende Ryssland.156 Den svenska bilden av islam 

och den islamiska civilisationen kom att förändras till det sämre i början av 1800-talet. Enligt 

Otterbeck hängde denna förändring samman med Osmanska rikets försvagning, europeiska 

koloniala makters framträdande samt framväxten av forskningen i rasbiologi där man beskrev 

icke-europeiska folk och kulturer som underlägsna Västvärlden.157Moberg framställer den 

muslimska världen under medeltiden som kulturellt och vetenskapligt överlägsen Västvärlden 

medan senare muslimska samhällen framställs som underlägsna och underutvecklade. Nyberg 

finner en liknade beskrivning av de svenska resenärernas skildring av Kina. Från och med 1800-

talet och efteråt börjar svenska resenärer framställa det kinesiska samhället som stagnerande och 

stillastående vad gäller kulturell och vetenskaplig utveckling.158 Det är viktigt att tänka på att 

europeiska stormakter styrde större delen av världen under Mobergs och de svenska resenärernas 

 

155 Kenneth Nyberg. Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–

1912. Göteborgs universitet, 2001, s. 292.  

156 Jonas Otterbeck. "The Depiction of Islam in Sweden". The Muslim World, 92. Wiley-Blackwell. Malmö 

universitet, 2002, s. 145.  

157 Ibid, s. 148.  

158 Kenneth Nyberg. Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–

1912. Göteborgs universitet, 2001, s. 173.   
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levnadstid under 1800-talet. Europa var såväl vetenskapligt som militärt överlägsen de icke-

europeiska länderna. Icke-europeiska stormakter som exempelvis Osmanska riket och Kina var 

försvagade både ekonomiskt, militärt och politiskt. Samtidigt som européernas gränser 

utvidgades utanför Europa fanns det ett behov av att framställa icke-europeiska länder och 

kulturer som underutvecklade för att på så sätt legitimera européernas kolonisation och inflytande 

över dessa länder.  

 

Det har skett en betydlig förändring i svenska historikers, religionsforskare och andra författares 

bild av islam, Muhammed och de muslimska samhällena det senaste seklet. Den ökande 

kunskapen om islam och muslimska länder samt Sveriges tätare kontakter med den muslimska 

världen har eventuellt bidragit till detta förändrande synsätt. Överhuvudtaget är det mycket lättare 

att finna forskning kring islam och muslimska samhällen nu än för hundra år sedan. Det är inte 

bara bilden av islam som har förändrats de närmaste hundra åren, det har även skett en förändring 

av vad man väljer att belysa när det gäller islam och muslimska länder. När det gäller författarna 

från första delen av 1900-talet med undantag för Moberg så väljer man för det mesta att belysa 

islams historia under Muhammeds tid och tidigt muslimsk historia. Nordberg, Hedin och Hjärpe 

berör också den muslimska världen under dess tidiga historia men samtidigt så lägger de mer 

fokus på att skildra islams och de muslimska samhällenas moderna historia. 

 

När det gäller denna studies relevans för skolundervisningen vill jag betona att i Skolverkets 

läroplaner kan man bland annat läsa att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika 

tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska 

vidare bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och 

värderingar159Denna studie behandlar den svenska synen på islam, Muhammed samt muslimska 

samhällen och hur den har förändrats över tid. I studien diskuterade jag olika skeenden och hur 

de har bidragit till ett förändrat synsätt när det gäller islam, dess grundare och utövare. Utifrån 

samma ramverk kan elever som läser historia på gymnasiet utifrån ett källkritiskt perspektiv läsa 

olika texter som handlar om hur olika kulturer och religioner har skildrats under historien och 

sedan kunna resonera kring de olika texterna samt att eleven får en insikt i hur den särskilda 

kulturen eller religion har skildrats av olika aktörer under olika tidsperioder.  

 

159 Skolverket. Läroplan för gymnasieskolan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen. Stockholm, 2011, s. 

66.  
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När de valde verken undersöktes i denna studie så använde jag en tematisk metod där vissa delar 

som handlade om exempelvis islamofobi, muslimernas religiösa högtider och ceremonier valdes 

bort då dessa inte log i fokus för de frågeställningar som denna studie behandlar. Dessa är några 

utav de ämnen som vidare studier kan belysa i framtiden. Även den svenska synen på andra 

världsreligioner hade också kunnat belysas utifrån ett historiskt perspektiv.  
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