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Abstract 
Denna studie har haft som syfte att undersöka hur mäns och kvinnors roller, sexualitet och ideal 

inom en muslimsk kontext ser ut. Detta gjordes genom en analys av tre olika böcker, vilka hade 

tre olika perspektiv och var producerade under tre olika tidsperioder. Böckerna var Den doftande 

trädgården från år 1966, vilket var det orientalistiska perspektivet, The muslim marriage guide från år 

1995, vilket var det neo-traditionella perspektivet samt Sexual Ethics and Islam från år 2006, vilket 

var det feministiska perspektivet. För att kunna undersöka dessa böcker analyserades dem utifrån 

verktyg från lingvistisk och visuell textanalys samt kategoriserades och komparerades. Resultatet 

blev att böckerna både hade likheter och skillnader gällande mäns och kvinnors roller, sexualitet 

och ideal. Kvinnor framställdes genom feminina egenskaper som omsorgsfull, hemmafru, vacker 

och sexuell tillgänglighet, medan män framställdes genom maskulina egenskaper som ledare, 

styrka, ansvarsfull och sexuell skicklighet. Män kunde också oftare ses som önskvärda deltagare 

och utföra fler handlingar än kvinnor. I vissa delar av materialet förekom även orientalistiska 

framställningar. 

Nyckelord: Män och kvinnor, roller, sexualitet, ideal, islam, lingvistisk analys, visuell analys, kön 

och genus samt orientalism. 
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Inledning 
Edra era hustrur äro en åker för eder; besöken alltså eder åker efter behag, men 

uträtten ock något gott för egen räkning! (Koranen 2003 2:223) 

Om I frukten att ej kunna iakttaga rättvisa mot de faderlösa, äkten då så många 

kvinnor det till synes eder lämpligt, två eller tre eller fyra (Koranen 2003 4:3). 

It is desirable that he should have intimate relations with her once every four nights; 

that is more just, for the [maximum] number of wives is four which justifies this span. 

It is true that intimate relations should be more or less frequent in accordance to her 

need to remain chaste, for to satisfy her is his duty. If seeking intimate relations [by 

the woman] is not established, it causes the same difficulty in the same demand and 

the fulfillment thereof (al-Ghazali, Book on the Etiquette of Marriage s.107). 

Tanken till denna studie föddes när jag under år 2015 skrev ett kortare arbete om Muhammed 

utifrån olika västerländska religionsforskare. I den litteratur jag läste då beskrevs det inte minst 

om Muhammed och hans relation till hans fruar. Kontakten och intimiteten Muhammed hade till 

sina fruar ingick i beskrivningarna och under min läsning av detta kom nya funderingar kring 

religion och sexualitet att väckas, då jag annars brukar tänka på sexualitet och religion som två 

särskiljande ting. Inte minst inom islam, där det inom vissa kulturer förekommer att kvinnor ska 

täcka sina kroppar, könsstympning, mångäktenskap och att män och kvinnor skiljs åt i vardagsliv 

som såväl i moskén.  

Jag började läsa allt mer om islam, och började även läsa vissa delar av Koranen och många 

gånger uppfattade jag Koranens ord som uppmaningar till män. Det nämns bland annat, vilket 

visas i ovanstående citat, hur kvinnor inom äktenskap ska ses som en åker, vilken en man kan 

besökas utefter eget behag. Liksom att män kan äkta flera kvinnor, för att skapa rättvisa åt de 

kvinnor som inte har någon make. I relation till detta ses också mannen vara den som ska ha det 

sexuella ansvaret gentemot sin fru, och besöka henne en gång var fjärde kväll, liksom att 

tillfredsställa sin fru är en mans plikt.  

Dessa texter, både från Koranen och av al-Ghazali, är mycket gamla, då Koranen som bekant 

betraktas som Guds ord genom Muhammed och al-Ghazali levde som teolog på 1000-talet 

(Nationalencyklopedin: Koranen, al-Ghazali), och mitt intresse för ämnet kom att ändra riktning 

till hur synen på sexualitet sedan dess möjligtvis har förändrats. Utifrån detta vill jag därför 

undersöka hur religiösa och betydelsefulla, men betydligt senare, författare tolkat sexualitet inom 

islam, och framför allt i relation till de olika könen, men också om skillnader mellan män och 

kvinnor fortfarande kan ses finnas kvar eller inte. 

Syfte och Frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka och reflektera över hur tre böcker inom en 

islamsk kontext utifrån tre olika analysperspektiv, vilka jag har valt att kalla: det orientalistiska, det 

neo-traditionella och det feministiska, framställer mäns och kvinnors sexualitet, roller och 

funktioner. För att uppnå syftet med denna studie kommer först en presentation och analys av 

materialet utifrån lingvistisk och visuell textanalys att göras, sedan kommer materialet att jämföras 

för att kartlägga, kategorisera och slutligen jämföra hur de olika perspektiven förenas eller skiljer 
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sig åt. Till sist kommer materialet i diskussionen att knytas samman till möjliga teorier gällande 

kön, genus, maskuliniteter, femininiteter och orientalism.  

Mitt konkreta syfte blir därför att undersöka hur tre olika böcker utifrån tre olika perspektiv och 

från tre olika tidsperioder beskriver roller, sexualitet och ideal inom islam. Min frågeställning blir 

därmed följande: 

 Hur framställs männens roller och deras sexualitet i dessa tre böcker? 

 Hur framställs kvinnornas roller och deras sexualitet i dessa tre böcker? 

 Vilka likheter och skillnader gällande mans- och kvinnoideal finns i de tre böckernas 

beskrivningar av män och kvinnor? 

Metod, material och avgränsningar 

Metodval 

För att svara på syftet och frågeställningarna kommer text och illustrationer i de tre olika 

böckerna från tre olika författare att presenteras, analyseras och sedan jämföras utifrån lingvistisk 

och visuell textanalys. Samtliga metodanalysmodeller är hämtade från Textens mening och makt 

(2012), där den förstnämnda är författad av Göran Bergström och Kristina Boréus och den 

sistnämnda av Anders Björkvall.  

I den första typen utav analysmetod, kritisk lingvistisk analys, undersökts syntax och 

meningsbyggnad. Texters språk är uppbyggda på olika sätt och människors val av att använda 

vissa ord kan göra att en text uppfattas på olika sätt, så som positivt eller negativt och gynnande 

eller missgynnande för en eller flera grupper. Att undersöka textens struktur och användning av 

ord kan därför uppmärksamma mönster eller budskap som kan finnas antingen dolda eller synliga 

i en text (Bergström & Boréus 2012:264). Författarna förklarar:  

När man beskriver ett skeende väljer man bland dessa [olika] modeller och lägger på så sätt ett 

perspektiv på världen. Vilken modell som används signaleras av meningsbyggnad och ordval 

(Bergström & Boréus 2012:280). 

För att kunna beskriva hur en texts uppbyggnad använder sig av ett visst perspektiv, alltså en 

texts transitivitet, delas processer, deltagare och omständigheter upp var för sig (Bergström & 

Boréus 2012:280-281). I denna analys kommer främst verktygen processer och deltagare att 

användas. Detta för att uppsatsens fokus främst är att undersöka olika framställningar av kön, 

genus och sexualitet, och därmed passar dessa två verktyg bra att använda för att kunna uppnå 

uppsatsens syfte, medan omständigheter faller utanför ramen i detta arbete. Vidare kommer även 

dessa verktyg att kopplas samman med olika begrepp inom visuell textanalys. 

Gällande visuell textanalys, har denna typ av metod som främsta syfte att analysera bilder och 

illustrationer, men även text vävs in i modellen. När det gäller analys av bilder och illustrationer 

finns en rad olika verktyg som kan användas, och de jag har valt att arbeta utifrån är 

synliggörandet av deltagare, processer och mål, men även reaktör och fenomen beroende på 

sammanhanget. En deltagare är den person som i bilden utför processen, alltså någon form av 

handling, och målet för handlingen är den person som processen, eller handlingen, riktas mot 

eller den person som blir påverkad av processen/handlingen. På liknande sätt kan reaktör och 
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fenomen beskrivas, men här är det reaktören i bilden som reagerar på fenomenet. Fenomenet blir 

även här den utsatta i bilden, men inte på samma sätt eftersom det här inte handlar om en 

handling utan en reaktion eller mental process (Björkvall 2012:323,326). Som Björkvall 

uppmärksammar kan man genom att dela upp deltagarna i en bild i olika roller synliggöra hur 

personer framställs olika, och detta är ett sätt som inte sällan har använts för att visa hur män och 

kvinnor kan framställas olika. Författaren skriver att ”kvinnor tenderar att representeras som mer 

passiva och män som mer aktiva” (Björkvall 2012:324). I denna studie kommer alltså både 

verktyg från lingvistisk analys och visuell analys att användas på det textuella innehållet, medan 

illustrationerna enbart kommer att analyseras efter visuell analys. Alla verktyg som kommer att 

användas för att analysera mäns och kvinnors olika roller och sexualitet inom en islamsk kontext 

är alltså ordval, deltagare, processer och handlingar, mål, reaktörer och fenomen. 

Materialval 

Materialet som valts till denna studie är tre böcker som behandlar sexualitet inom islam. Böckerna 

som valt kan ses skiljas mycket från varandra och har delvis valts på grund av deras skillnader i 

perspektiv och tid. Men böckerna har även valts då de alla på något sätt är eller har varit 

betydelsefulla för muslimer eller för forskare kring ämnet sexualitet inom islam. Jonas Svensson, 

svensk islamolog, beskriver bland annat hur Den doftande trädgården, som utgavs 1966 på svenska, 

ofta används som hänvisad bok för erotik inom islam, men som också blivit kritiserad för sin 

framställning av islamsk sexualitet genom orientalism (Svensson 2010:71,72,74). Bilderna och 

texterna stämmer helt enkelt inte överens med islams heliga texter som finns om sexualitet, eller 

för den sakens skull, verkligheten då som nu. Boken kommer i denna studie därför att 

representera det orientalistiska perspektivet. 

Den andra boken som analysen bygger på, The muslim marriage guide (1995) av Ruqayyah Waris 

Maqsood, ses som det neo-traditionella perspektivet, då den försöker framställa en modern 

sexualetik, men samtidigt bevara det traditionella. Denna bok har främst valts för sin auktoritet 

bland muslimska institutioner som bedriver sexualetiska verksamheter. 

Sist men inte minst kommer boken, Sexual ethics and islam (2006) av Kecia Ali att användas. Den 

representerar istället ett modernt och feministiskt perspektiv, då hon ses ifrågasätta tolkningen av 

de gamla och heliga texterna. Ali ser hur det är omöjligt att behålla den traditionella tolkningen av 

texterna, eftersom de medför hierarkiska ordningar och att den problematik som finns gällande 

sexualitet inte tas upp. Ali säger sig vilja se mer rättvisa och jämställdhet, och då behövs 

nytolkning, men även att problematiska aspekter lyfts fram (Svensson 2010:95,96). Utifrån detta 

ses hon i denna studie som modern och feministisk. En längre beskrivning av författarna och 

böckerna som ingår i källmaterialet för denna studie finns i samband med analysen. 

Avgränsningar i undersökningen 

Denna studie är avgränsad först och främst till att undersöka män och kvinnor i relation till 

sexualitet inom islam. Vidare gäller studien tre olika böcker, utgivna av tre olika författare, under 

tre olika tidsperioder och utifrån tre olika perspektiv, och materialet från dessa böcker är 

begränsat till att gälla enbart det som är relevant för det område denna studie syftar till att 

undersöka. Att använda samtliga delar av dessa författares böcker skulle bli ett alltför spretigt och 

omfattande arbete.  
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Bakgrund och tidigare forskning 
När det gäller tidigare forskning om sexualitet inom religioner finns det ett antal forskare som 

studerat området, och inte minst utifrån ett feministiskt perspektiv. Gällande svensk forskning 

inom området har bland annat Antoon Geels och Lena Roos (2010) givit ut boken Sex – för guds 

skull, där ett antal forskare medverkat med texter gällande specifika religioners syn på sexualitet. 

Geels och Roos själva beskriver också att begreppet sexualitet skapats och konstruerats av 

forskare i modern tid för att beskriva olika ämnen som behandlas inom olika religiösa traditioner. 

Till begreppet räknas ämnen som ”tillåtna och otillåtna sexuella relationer, homo/bisexualitet, 

incest, preventivmedel, abort, onani, syn på rent och orent kopplat till sexualitet, menstruation 

etc.” (Geels & Roos 2010:8). Dessa ämnen förekommer ofta inte inom traditionella och religiösa 

texter, utan istället har sexualitet beskrivits genom äktenskap, rituell renhet samt mäns och 

kvinnors roller och plikter (Geels & Roos 2010:8). För att göra det tydligt i denna studie när jag 

talar om sexualitet är det vad som är tillåtet/otillåtet sexuellt för män och kvinnor, vad som anses 

vara rent eller smutsigt i relation till sexualitet, samlag och äktenskap samt mäns och kvinnors 

olika plikter/skyldigheter som jag menar. Vidare kommer även Jonas Svenssons förståelse av 

sexualitet inom islam att användas. 

Jonas Svensson är en svensk islamolog och arbetar som docent i religionsvetenskap med 

inriktning islam på Linnéuniversitetet i Sverige. De områden inom islam som Svensson bedriver 

forskning och skriver om är främst nytolkning och kön- och genusfrågor. Som främsta arbeten 

har han bland annat skrivit avhandlingen Women’s human rights and Islam (2000) och lika så boken 

Muslimsk feminism (1996). Svensson har även utifrån antologin Sex – för guds skull (2010) samt 

Människor och makter 2.0 (2010) skrivit om hur sexualitet generellt sett ut inom den muslimska 

läran, samt vilka kön- och genusperspektiv som finns inom islam. Vidare kommer jag när jag 

använder begreppet islam mena den religion som kännetecknas av tron på den enda Guden Allah 

samt att Koranen är den heliga bok som du som troende muslim ska följa. Detta behöver inte 

betyda att de böcker som analyseras är skrivna av muslimska ledare, men böckerna ska 

åtminstone ha kopplingar till Koranen eller vara skriven av någon muslimsk lärd. 

När det sedan gäller sexualitet inom islam beskriver Jonas Svensson hur det är svårt att ge någon 

översiktlig bild som ska gälla över hela religionen, då religionen är spridd både teologiskt, juridiskt 

och i hur regler och lagar faktiskt utövas eller följs av muslimer världen över (Svensson 2010:84). 

Trots religionens spridda uppfattningar finns vissa grunder som anses generella. Islam, som är en 

religion som bygger på att upprätta lag- och regelverk kring vad som är tillåtet eller inte, beskrivs 

ofta ha positiv inställning till sex, inte minst genom olika erotiska böcker, även om det oftast är 

inom äktenskapets ramar och mellan man och kvinna (Svensson 2010:74-75). Män har också haft 

generellt större frihet gällande både sexualitet och äktenskap, då de dels får vara gifta med flera 

kvinnor samtidigt, samt ingå i vad som kallas ”njutningsäktenskap1”, men även dels då det anses 

att män har befogenhet till sexuell njutning av sin fru/sina fruar (Svensson 2010:77-78).  

När det istället gäller kvinnors rätt till sexualitet och njutning är deras rättigheter begränsade och 

uttrycks inte lika starkt beroende på tolkning. Kvinnor är skyldiga att tillfredsställa sina makar, 

men deras sexualitet anses även problematisk då den beskrivs som väldigt stark och även som ”en 
                                                           
1
 Njutningsäktenskap kallas en form av äktenskap som förekommer inom shia. Äktenskapet kan vara i allt från någon 

timme till flera år. Både män och kvinnor kan ingå i sådana äktenskap; enda skillnaden är att kvinnor enbart har rätt 
till ett i taget, medan män får ingå i flera samtidigt (Svensson 2010:77).  
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fara för samhället” då en kvinna som inte upplever sig sexuellt till freds kan söka sig bortom 

äktenskapet för att känna njutning, vilket kan ställa till problem. Att kvinnors sexualitet ses som 

en fara har inom vissa traditioner använts som ett argument för att begränsa dem genom bland 

annat segregering, omskärelse och täckande klädsel (Svensson 2010:78-80).  

Teori 

Genus, kön och islam 

Judith Butler är en amerikansk professor och författare och arbetar vid University of California 

inom retorik och litteraturvetenskap. Trots sina akademiska inriktningar är det främst hennes 

engagemang inom queer och feministisk teori som hon är känd för. Butler har framför allt ställt 

sig emot den heteronormativitet som finns inom viss feminism och starkt ifrågasatt begreppet 

kvinna som en samlad och gemensam grupp. Som författare inom ämnet uppmärksammades hon 

först 1990 med boken Gender Trouble, och därefter har Butler givit ut ett antal publikationer, både 

böcker och artiklar (Rosenberg 2005:8-10). Boken Könet brinner (2005) är den svenska 

översättningen av ett urval av hennes tidigare publicerade texter.  

För att då förstå vad jag menar när jag talar om genus och kön har jag valt att utgå ifrån Judith 

Butlers definition av begreppen. För att kunna ge en god förklaring använder jag Tiina 

Rosenbergs beskrivande ord utifrån Judith Butler gällande genealogi och performativitet. Det 

förstnämnda begreppet innebär att kön och genus, men även sexualitet, inte ses som något av 

naturen givet och att det därför inte heller finns några naturliga skillnader mellan män och 

kvinnor. Istället ses dessa egenskaper kopplade till män och kvinnor som konstruerade, alltså att 

dem görs eller skapas, och just detta skapande/görande beskrivs som performativitet (Rosenberg 

2009:9).  

 

Att kön och genus ses som konstruerade är någonting som inte alltid har varit givet. Butler 

beskriver hur begreppen till en början skiljdes från varandra och kön sågs som det könsorgan en 

person föds med, medan genus som den identitet och förhållningssätt en människa sedan skapar 

kopplat till sitt kön och till kulturella konstruktioner (Butler 2005:45). Men både kön och genus 

kan alltså ses som konstruerade: 

 

Om könets oförändliga karaktär kan ifrågasättas, då är kanske den konstruktion som 

kallas ”kön” lika mycket kulturellt konstruerad som genus; ja, kanske den aldrig har 

varit annat än genus, vilket skulle få till konsekvens att distinktionen mellan kön och 

genus visar sig inte vara någon distinktion alls (Butler 2005:46). 

 

Huruvida både kön och genus bör ses som konstruerade båda två, eller enbart genus, kommer jag 

inte att diskutera vidare i denna studie, mer än att nämna att båda begreppen är svårtydliga och 

kan innehålla flera olika tolkningar. I denna litteraturstudie är det främst genus som kommer att 

ses som konstruerat, alltså hur män förväntas bete sig utifrån att de är just män och har penis, 

likaså hur kvinnor förväntas bete sig utifrån att de är just kvinnor och har en vagina, samt inom 

ramen för islam. 
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Genus och kön i relation till islam tar oss därför vidare till begreppens betydelse inom studiet av 

religioner.  Jonas Svensson säger, i texten Könsperspektiv (2010), att genusperspektivet inom 

religionsvetenskap har inneburit att det huvudsakligen är kvinnors olika roller som lyfts fram och 

förtryck har på så vis synliggjorts. Bland annat har detta gjorts i religiösa texter och inom olika 

religiösa byggnader och institutioner. Men även männens roll över kvinnan i samhällen har 

uppmärksammats. Feministiska teologer har sedan försökt att omtolka olika delar inom religiösa 

texter, traditioner och kulturer så att de kan ses ur ett mer kvinnoinkluderande perspektiv. Det 

har även gjorts flertalet försök att se de olika texternas budskap som givna till den kontext då de 

skrevs, och därmed att de inte gäller längre. Andra försök såsom att synliggöra kvinnors 

religiositet har också gjorts, då religiösa texter (och förmodligen gamla texter överhuvudtaget) 

ofta beskriver utifrån människan, men egentligen menar män, eftersom kvinnor inte varken har 

haft eller har idag, samma rättigheter som män. Män ses alltså som norm och religioner som 

bland annat islam ses som androcentriska, vilket medför att kvinnor ses som avvikande (Svensson 

2010:82-83).  I denna studie blir dessa poänger intressanta, är det ett androcentriskt perspektiv 

som ges? Eller inkluderas även kvinnor i de olika texterna och illustrationerna? Och i sådant fall 

hur? 

Femininiteter 

Femininitet är ett komplext och svårdefinierat begrepp, då det delvis finns flera olika definitioner, 

men också en del kritik riktad mot olika förstålelser av begreppet. Judith Butler är en av de 

kritiker som ifrågasatt såväl begreppet kvinnor som femininitet. Butler beskriver hur kategorin 

kvinnor är alldeles för generell och begränsad, och inte visar på de skillnader som kan finnas på 

grund av ras, klass, etnicitet, sexualitet och geografi. Kvinnor kan alltså inte beskrivas som en 

enda gemensam identitet, utan är snarare påverkade av flera olika faktorer (Bulter 2005:40). 

Vidare beskrivs det av Tiina Rosenberg hur Butler också tar avstånd från att se femininitet 

respektive maskulinitet kopplade till kvinnor och kvinnligt eller män och manligt. Hon kallar 

detta för den heterosexuella matrisen, och menar att: 

Kroppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den 

heterosexuella matris som kräver genusordning med två tydligt identifierbara 

kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint. Dessa två kön definieras 

som varandras motsatser och är hierarkiskt definierade genom en obligatorisk 

heterosexualitet (Rosenberg 2008:10).  

Rosenberg förklarar alltså utifrån Butlers teorier hur heteronormativitet hör samman med det 

strikta särskiljandet av män och kvinnor, kvinnligt och manligt. Att se dessa som dikotomier, 

samt att heterosexualitet är den enda naturliga läggningen har historiskt sett blivit försvarat, 

medan det som inte passar in i modellen har beskrivits som avvikande (Rosenberg 2008:10-11).  

Detta har också lett till att en viss hierarkisk ordning mellan män och kvinnor har försvarats. 

Simone de Beauvoir beskriver hur kvinnor kan ses som ”den andre”, det kroppsliga och det 

definierade genuset, medan maskulinitet som det icke-förkroppsligade och den universella 

mänskligheten. Kopplingen mellan kropp och kvinnligt har gjort att det kvinnliga könet blir 

begränsat till kroppen, medan den manliga kroppen förblir okroppsligt och en symbol för frihet. 

Kvinnor definieras alltså utifrån sitt kön, medan män inte gör det (Butler 2005:50-53). Mäns och 

kvinnors genus, alltså hur de skapas och vad de innebär, har historiskt setts som olika för att män 



12 
 

och kvinnor är olika. Detta har lett till att mannen har skapats som det högsta och som normen, 

då de förblir okroppsliga och dessutom kopplats ihop med den universella mänskligheten, medan 

kvinnan kan förklaras som den avvikande, den andre, som inte kan uppnå samma nivå, 

egenskaper och annat som ingår i genus, som männen kan. Femininitet, och maskulinitet med för 

den delen, är alltså intimt sammankopplandet med hur man väljer att uppfatta kön och genus, 

både huruvida de är naturligt skapade eller socialt konstruerade, likaså huruvida den ena (kön) 

påverkar den andre (genus) eller inte. I denna studie kommer främst begreppet femininiteter 

användas för att se huruvida kvinnor/kvinnligt i texterna gestaltas som feminina/feminint, och 

vilka egenskaper och handlingar de framställs utifrån.  

Maskuliniteter 

Raewyn Connell är professor vid Sidney University i Australien och även författaren bakom 

boken Maskuliniteter, vilken gavs ut 2008 och behandlar vad maskulinitet är och hur det skapas 

och uttrycks av människor i samhället. Connell beskriver hur maskulinitet har skapats utifrån 

olika nivåer, där den första är den komplexa vetenskapliga modellen som Sigmund Freud och 

andra psykologer och vetenskapsmän i början av 1900-talet försökte skapa. Modellen bygger på 

oidipuskomplexet, det vill säga det komplex pojkar i ung ålder upplever då de inser att deras 

föräldrar är olika, och då pojken vill äga sin mor och därför skapar rivalitet mot sin far. Genom 

att upptäcka sitt kön socialiseras sedan både flickor och pojkar in i vissa roller, men Freud påstod 

att varje människa har både maskulina och feminina egenskaper. Människan är alltså av naturen 

skapad bisexuell! Denna syn kom att förkastas av många andra vetenskapsmän i början på 1900-

talet och istället för öppenhet kring människans möjliga egenskaper av båda könen, kom 

heterosexualitet och äktenskap att ses som det naturliga och allt annat som avvikande. Mycket på 

grund av den trånga syn och oförmåga till kritik gällande genus kom också normen för 

maskulinitet (och femininitet för den delen) att stärkas (Connell 2008:35-40). 

Den starka uppdelningen av könen och deras könskillnader kom att skapa så kallade könsroller. 

Iden om olika roller föddes som ett motstånd till kvinnlig frigörelse och rollteoretiker påstod att 

vissa medfödda könsroller finns. Till exempel kunde kvinnor ses olämpliga att plugga på 

universitet, eftersom de uppfattades som sköra och obalanserade. Detta argument ifrågasattes av 

många kvinnor och blev startskottet för en omfattande forskning om mäns och kvinnors 

skillnader. Enligt Connell har forskning visat att könsskillnaderna i princip varit obetydligt små 

inom alla psykologiska mätbara områden, däremot har skillnaderna socialt visat sig vara större. 

”Ofta ses könsroller som den kulturella produkten av biologiska könsskillnader” (Connell 

2008:54), fastän vetenskaplig forskning inte hittat några märkbara skillnader och författaren ställer 

sig här kritisk till begreppet roller. Han menar på att rollteorin överdriver människors beteenden 

kopplat till ett kön, och att teorin ofta belyser handlingar istället för de sociala relationer som 

olika genus bygger på. Författaren förklarar att ”Detta leder till ett kategoritänkande, en 

reducering av genus till två homogena kategorier, något som visas genom könsrollsteorins envisa 

sammanblandning av könsskillnader och könsroller” (Connell 2008:59). Skillnaderna mellan 

könen blir alltså förstärkta genom att olika beteenden och egenskaper kopplas till antingen 

maskulinitet eller femininitet. Genom att förstärka skillnaderna mellan könen, förminskas också 

andra skillnader så som klass, ras och sexualitet. Att se hur män och kvinnor har vissa roller på 

grund av könen skapar helt enkelt ett outtalat samförstånd om att det är det normala, vilket i sin 

tur skapar förtryck och våld mot det som ses som avvikande (Connell 2008:52-59). På så vis 



13 
 

upprätthålls och reproduceras makt. Könsroller och genus kan i högsta grad därför ses som en 

fråga gällande makt och struktur. Intressant i denna studie blir därför att se hur de olika 

författarna beskriver såväl femininitet som maskulinitet i sina texter. Skrivs skillnader mellan 

könen fram, och vilka skillnader då i sådant fall? 

Orientalism 

Gällande orientalism beskriver författaren Edward W. Said hur begreppet kan ses som en 

europeisk uppfinning, där föreställningar om den icke-europeiska romantiken, exotismen, och 

andra ting framställts som mystiskt och inte minst som ”det annorlunda”. Begreppet orientalism 

och dess framställning av såväl länderna som folket är intimt sammankopplat med den 

kolonialisering olika europeiska länder bedrivit i olika länder i Mellanöstern, Afrika och Asien. 

Said beskriver hur orientalism är ett sätt som skapar ett avstånd mellan Västvärlden och Orienten, 

där Västvärlden eller åtminstone Europa kan ses som överlägset. Said skriver hur orientalism 

fungerar som ett kollektivt begrepp som definierar européer gentemot icke-européer och ser den 

europiska identiteten som överlägsen (Said 1993:63-65). Europa har alltså i denna mening alltid 

befunnit sig i en överlägsen maktposition gentemot sina kolonialiserade länder, och orientalistiska 

länder har inte sällan beskrivits via ord som: ”irrationell, fördärvad (fallen), barnslig och 

annorlunda”(Said 1993:112). Orientalism är alltså ett sätt att framställa ”de andra”, de 

orientalistiska länderna, som något annorlunda och underlägset Europa. Men hur har då 

orientalism förhållit sig till genus och sexualitet? 

Pia Laskar är en svensk forskare och lärare vid Stockholms universitet som bedriver såväl 

forskning som undervisning inom idéhistoria och genusvetenskap. Bland hennes avhandlingar 

och andra vetenskapliga publikationer finns bland annat forskning kring hur sexualitet har 

framställts inom Europa i relation till andra icke-europeiska länder, och i texten Förnuft och 

insikt (2007) beskriver hon hur olika föreställningar om ras, klass och sexualitet framställdes i 

olika sexhandböcker från 1800-talet till 1920-talet. Genom att studerat ett hundratal texter 

beskriver Laskar hur sexualitet ofta kopplades samman med kontroll och lössläppthet, och att 

den förstnämnda sågs som ett kriterium för högre intellektuell och ett utvecklat förnuft, medan 

den sistnämnda ansågs ha mindre intellektuell och ett mindre utvecklat förnuft (Laskar 2007:44-

47). Vem tillhörde då vilken av dessa kategorier? 

Under 1800-talet var vad som kallas klimatlära, utvecklingslära och rekapitulationslära aktuella 

teorier för att beskriva sexuella skillnader mellan människor. Till en början ansågs klimatet 

påverka könsmognad, och könsmognad var i sin tur ett hinder för intellektuell mognad och 

hjärnans utveckling. Därmed sågs varmare klimat ge människor en tidigare könsmognad och 

därmed en mindre utvecklad hjärna. Rekapitulationsläran kom att ändra om på argumenten 

gällande klimatet, men behöll tankarna kring att tidig könsmognad gav en mindre utvecklad 

hjärna. På så sätt sågs kvinnor och icke-europeiska människor, vilka ansågs bli könsmogna tidigt, 

som mindre utvecklade än den nordeuropeiska vita medelklass mannen, vilken hade den absolut 

längsta könsmognaden, och därmed var den med mest utvecklat förnuft och intellektuell. Genom 

denna lära ansågs alltså både kvinnor, sydeuropéer och icke vita som barn med ett lågt förnuft, 

svag vilja och stark sexualitet, och många olika jämförande studier av såväl mäns som kvinnors 

kroppsdelar gjordes för att säkerhetsställa att förmågan till sexualitet och fortplantning skiljde sig 

mellan olika folkslag och därmed kunde bekräfta sambandet mellan tidig könsmognad och liten 

hjärna, liksom kontrollerad sexualitet och högt förnuft (Laskar 2007:47-50). De olika teorierna 
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som florerade under denna tid kopplar alltså samman sexualitet med såväl könsliga skillnader som 

med rasskillnader. 

Sexböckerna och deras beskrivningar av folkgruppers olika sexualitet och också vad som ansågs 

ge intellektuell och förnuft bidrog genom sina beskrivningar dels till det europeiska idealet om 

kön och sexualitet; dels till idealet inom kolonierna. Många gånger hade inte heller forskarna eller 

författarna själva till dessa sexhandböcker, mött de olika folkslag de själva beskrev, utan använde 

sig av olika reseskildringar och rapporter som fanns under denna tidsperiod. I vilket fall blev 

dessa sexhandböcker och forskning ett starkt bidrag till såväl orientalism som afrikanism, det vill 

säga, ett bidrag till att se både Afrika och Orienten som det främmande och avvikande (Laskar 

2007:63). 

Analys 
I denna analysdel kommer först de olika författarna och deras material att presenteras, därefter 

kommer det utvalda material som studien bygger på att presenteras och analyseras utifrån 

lingvistisk och visuell textanalys. Sedan kommer materialet att kategoriseras, genom att vissa 

återkommande teman kommer att slås samman, för att slutligen kompareras. Utifrån detta blir 

avsnittet uppdelat i två delar, där del 1 är presentation av författare samt lingvistisk och visuell 

analys av utvalt material och del 2 är kategoriseringen och komparationen av materialet.  

Del 1. Presentation och analys av utvalt material 

Den doftande trädgården 

Den första bok denna analysdel bygger på är handboken Den doftande trädgården vilken är skriven 

av Shejk Nefzaoui under 1500-talet. Boken har sedan översatts av Pelle Fritz-Crone och 

illustrerats av Ib Spang Olsen och getts ut på bland annat svenska år 1966. Boken fungerar som 

en slags handledning i hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra sexuellt för att skapa lust 

och samtidigt rätta sig efter Allah. Hur boken däremot kom till, eller vem författaren egentligen 

var, finns det väldigt bristfällig information om. Det sägs att Shejk Nefzaoui var en bildad man 

inom såväl juridik som medicin och att han hade en värdefull titel under sin levnadstid. Men 

någon mer utförlig beskrivning om själva skapelseprocessen till boken, eller om författaren finns 

inte. Det enda som kan sägas är att boken i mångt och mycket följer den struktur och de ämnen 

som återfinns i såväl Kamasutra och Anangaranga (Nefzaoui 1966:7-8). Utifrån detta kan 

åtminstone slutsatsen tas att författaren, vem han nu än var, har varit inspirerad av andra liknande 

böcker ifrån andra religioner.  

I min analys kommer jag att presentera och analysera material ifrån boken som behandlar sexuella 

handlingar och egenskaper som författaren själv anser skapar bra och dåliga män och kvinnor, 

saker som ses vara skadligt sexuellt och kvinnors list och bedrägeri. Till sist kommer jag även att 

beröra några illustrationer. Genom hela boken finns nämligen ett antal illustrationer gjorda av Ib 

Spang Olsen. De tillhör alltså inte originalet utan har skapats till denna senare upplaga av boken. 

Illustrationerna är svartvita och föreställer både män och kvinnor i olika situationer och jag har 

valt ut ett antal illustrationer kopplade till två olika berättelser: den första gällande män som är 

goda och bra, och den andra gällande kvinnor som är goda och bra. Berättelserna kommer först 

att presenteras och analyseras textuellt tillsammans med annan text i analysen, medan 
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illustrationerna till berättelserna kommer att analyseras separat. Samtliga illustrationer som 

används finns placerade under bilagor. 

Goda män och kvinnor 

Gällande goda män och kvinnor beskriver Shejk Nefzaoui hur män definieras som berömvärda, 

och alltså bra, genom sina fysiska förutsättningar. Det manliga könets storlek är av betydande 

karaktär och det beskrivs i boken hur en man värd sitt namn behöver vara välutrustad med en 

stor lem, vilken dels når till botten av en kvinnas kön, och dels vilken genom samlag töms 

långsamt. En män värd sitt namn behöver, förutom att vara välutrustad och sexuellt uthållig, ha 

ett lätt bröst, en spänstig bakdel, ha god ekonomi, se bra ut och även vara stark (Nefzaoui 

1966:15-16). Av dessa egenskaper som en man bör ha är det främst två som nämns flera gånger 

än de andra, vilka är god ekonomi och en stor lem. Författaren skriver: 

… En man som inte är rik och mäktig gör inte lycka hos kvinnor…(Nefzaoui 

1966:17). 

samt 

För att en manlig lem skall vara tillfredsställande för en kvinna måste dess längd vara 

högst tre handsbredder och minst en och en halv handsbredd. Den man vars lem är 

mindre än två handbredder kan bara uppnå medelmåttlig lycka (Nefzaoui 1966:17).  

Männens fysiska och ekonomiska förutsättningar är en viktig del för att vara en värdig man som 

kommer kunna leva lyckligt, och förhoppningsvis även kunna tillfredsställa sin fru eller sin 

älskarrinna. Vidare ges även kortare berättelser om goda män som förför kvinnor, varav det i den 

första berättas om hur en man förtrollar en ogift kvinna till samlag via olika dofter. Kvinnan i 

berättelsen blir så tagen av mannens doft att när mannen frågar på vilket sätt kvinnan vill bli 

tillfredsställd svarar hon att alla sätt som han föreslår går bra, varpå mannen ”kastade sig genast 

över henne och tillfredsställde henne som han ville…” (Nefzaoui 1966:20). Mannen blir här den 

aktiva deltagaren, eftersom det är han som genom att använda olika oljor når sitt mål med att 

förföra kvinnan. Att han dessutom kan förföra kvinnan och få henne att vara villig sexuellt kan 

tolkas utifrån berättelsen som något mycket gott gjort av mannen, men också som ett tecken för 

en högre maktposition, eftersom han får bestämma och kan utöva sina handlingar utan vidare 

problem.  

Gällande den andra berättelsen om goda män berättas det om en gift man som får en annan gift 

kvinna till att ha samlag till honom. Författaren beskriver att en man måste hålla sina löften, vara 

ståtlig och lätt att socialisera med. Utifrån detta berättas sedan om en olyckligt gift man med en 

bedårande mantel, som genom att lova bort sin dyrbara mantel till en bedårande vacker, men gift, 

kvinna får ha samlag med henne. Under samlagets gång beskrivs lemmen som mycket stor, vilket 

kvinnan beundrar väldigt, och efter att han tagit henne en gång vill han göra det ännu en gång 

och sedan ännu en gång till, även fast detta inte ingår i överenskommelsen om manteln. Kvinnan 

får till slut sitt pris efter de tre samlagen som mannen kräver för utbytet av manteln och efteråt 

sätter sig mannen utanför kvinnans port och när kvinnans make kommer hem så förklarar han 

hur han krossat ett av hennes glas och gett henne manteln som betalning, vilken maken då ger 

tillbaka till honom (Nefzaoui 1966:25-34). I denna berättelse är både mannen och kvinnan som 

har samlag aktiva deltagare, eftersom de båda utför handlingar i utbyte mot ett mål, som är olika 
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för de båda. Medan mannen når sitt mål – att ha samlag med kvinnan, förlorar kvinnan sitt mål 

då hennes make ger tillbaka manteln till mannen när han kommer hem. Intressant är också hur 

olika egenskaper som ståtlig, socialisationsförmåga, men även listighet framträder i relation till 

goda män i boken. 

Gällande kvinnor som anses vara goda beskrivs av Shejk Nefzaoui en rad olika egenskaper som 

är önskvärda att en kvinna besitter. Kvinnorna beskrivs främst utifrån fysiska attribut som gör de 

vackra och många egenskaper nämns: en kropp med hull, mörkt hår, mörka ögon och ögonbryn, 

perfekt formade kinder och näsa, en behaglig mun, röda läppar liksom tungan lika så, bra 

andedräkt, lång hals, breda höfter, formade och fylliga bröst, en trång vulva vilken ska vara torr, 

mjuk, varm och ha en god doft (Nefzaoui 1966:37). Vidare innehåller även beskrivningen 

målande ord om hur en kvinna ska se ut i olika positioner och också hur hon ska bete sig. Hon 

ska till exempel aldrig lämna hemmet, inte heller ska hon ha några vänner eller röra sig med sin 

mans släktingar. En kvinna ska stå nära sin man och han ska vara den enda hon ska lita på och 

hon har även skyldigheter gentemot sin make: 

När hennes man antyder att han önskar uppfylla sina äktenskapliga plikter böjer hon 

sig för hans krav och förekommer dem även ibland. Hon hjälper honom med alla 

hans angelägenheter; hon är sparsam med beklaganden och tårar… och unnar sig 

ingen vila förrän hon ser att han är nöjd (Nefzaoui 1966:37-38). 

En kvinna beskrivs dels utifrån hennes egenskaper, så som utseende och skönhet; dels utifrån 

hennes handlingar. En kvinna ska hjälpa sin make, finnas där för honom, uppfylla sina 

äktenskapliga skyldigheter, inte klaga eller umgås med andra. Alla dessa företeelser kan ses som 

olika handlingar en kvinna förväntas göra för att vara en god kvinna. 

Vidare ges även en kortare berättelse om goda kvinnor och i den beskrivs det hur en man i en 

stad, en mörkhyad man som i texten beskrivs som ”neger”, rövar bort vackra och unga kvinnor 

till ett hus där han och hans kompanjoner låter sig ha samlag med kvinnorna. När kungen i 

staden får reda på detta tar han sig tillsammans med sina män in i huset och dödar de mörkhyade 

männen och befriar kvinnorna. Kungen blir mycket förtjust i den allra vackraste kvinnan och 

förhör henne om huruvida hon har haft samlag eller är oskuld. Genom att tidigare hört samtalet 

mellan den vackra kvinnan och den mörkhyade man som ville ha samlag med henne, samt genom 

förhöret förstår kungen att kvinnan behållit sin oskuld (Nefzaoui 1966:39-57). Den vackra 

kvinnan uttrycker bland annat följande citat: 

”O, kung, i den höga bördens och i maktens namn! Jag skulle inte ha godtagit denna 

neger som min lagliga äkta man och långt mindre gått med på olovlig älskog.” 

(Nefzaoui 1966:57). 

Historien slutar därefter med att kungen tar denna kvinna till sin för alltid, och som slutord i 

historien berättas: 

Denna historia säger bara alltför lite om den list som kvinnor använder mot sina äkta 

män, och moralen är att när en man förälskar sig i en kvinna riskerar han sin frid och 

sin lycka (Nefzaoui 1966:58).  
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Berättelsen handlar alltså om goda kvinnor, och ändå är det främst männen i berättelsen som är 

aktiva deltagare då de räddar och befriar kvinnorna, medan kvinnorna själva i berättelsen 

egentligen inte framställs utföra några egenvalda, aktiva handlingar. Männens handlande beskrivs 

som positivt, eftersom de räddar kvinnorna, medan kvinnorna genom sina egenskaper och 

handlingar (att ha sexuellt umgänge) snarare beskrivs negativt då det sägs att en man riskerar 

mycket om han förälskar sig i en kvinna. Utöver männen beskrivs den vackraste kvinnan i 

berättelsen bli accepterad för att hon inte har haft samlag, medan de andra kvinnorna ses som 

skyldiga, fastän de blivit bortrövade och instängda i huset med män. Huruvida de andra 

kvinnorna varit villiga eller inte till samlag framgår inte. 

Dåliga kvinnor och män 

Gällande den dåliga, eller föraktfulla mannen, nämns återigen betydelsen av lemmens storlek. I 

boken beskrivs mannen i egenskap av hans förmåga att tillfredsställa eller åtrå sig en kvinna/ flera 

kvinnor. Att en man har en liten lem beskrivs som ett straff vilket mannen måste utstå för till 

exempel sin dåliga klädsel eller sin dåligt skötta hygien. Det anses också vara mycket dåligt att 

som man ha svårt att få erektion men lätt att ejakulera. Förutom mannens fysiska förutsättningar 

eller brister anses även otrogna män vara någonting mycket dåligt i sig (Nefzaoui 1966:59-60).  

Den dåliga mannen beskrivs för sina möjliga fysiska åkommor till stor del, men även utifrån att 

begå otrohet, vilket snarare är en dålig handling. 

Gällande dåliga och föraktfulla kvinnor ges en lång följd av ting som gör en kvinna oattraktiv och 

dålig. Till exempel anses pratglada kvinnor som inte är vackra som föraktfulla, liksom att kvinnan 

inte besitter de utseendemässiga egenskaper som tidigare nämnts som åtråvärda, utan istället ha 

lockigt hår, små ögon, inga fylliga och färgade läppar, dåliga tänder och dåliga kinder, 

ansiktsbehåring och en benig kropp utan fylliga former som mage, bröst och bakdel. Flera 

egenskaper räknas upp och poängen med det hela är att en sådan kvinna, på grund av sitt 

utseende, aldrig kan ge någon njutning och därför inte heller är attraktiva eller åtråvärda.  

Attraktiva kvinnor ska inte heller vara deprimerade, ställa till med gräl, ljuga, vara lata eller inte 

känna någon empati för sin make. Allt detta ses som dåligt (Nefzaoui 1966:61). Dåliga kvinnor 

framställs alltså utifrån egenskaper precis som männen, men också utifrån sina handlingar. Att 

inte vara deprimerad, gräla, ljuga, vara lat eller empatilös kan här ses som handlingar och 

karaktärsegenskaper som utmärker en dålig kvinna. 

I boken finns även ett särskilt kapitel som handlar om enbart kvinnors oärligheter och list. 

Kapitlet består av ett flertal berättelser vilka beskriver kvinnor som lurat sina makar, varit 

otrogna, anklagat oskyldiga män för otrohet, lurat in grannens make för att låsa in honom och 

sedan inte släppa ut honom, låtsats varit någon annan mans fru och på alla sätt försökt trotsa sina 

makar och använt sin ”slughet” för att få ha samlag (Nefzaoui 1966:144-160). Författaren 

kommenterar slutligen kapitlet med: 

Kvinnor är märkliga så många underfundigheter att det är hopplöst att försöka räkna 

upp dem alla… Hur avskyvärda har Allah inte skapat kvinnorna när de utövar sin list 

(Nefzaoui 1966:160).  

I detta avsnitt som behandlar dåliga och listiga kvinnor är det främst samlag och otrohet som står 

i fokus. Men kvinnor är också i detta kapitel i en högre grad mer aktiva deltagare som utför olika 

handlingar, än vad som tidigare beskrivit goda kvinnor. 
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Män och kvinnors sexuella förbindelser och påföljder 

När det gäller själva sexakten tar författaren upp en del ting gällande saker som kan vara skadligt. 

Här beskriver författaren främst utifrån ett uppmanande perspektiv, då han tilltalar läsaren i 

personliga pronomen i andra person, alltså som du eller dig. Vidare beskrivs framför allt männens 

risk att få vissa påföljder av sexuella förbindelser och genom olika sätt att utföra själva akten på. 

En man bör inte låta kvinnan ”bestiga” honom tills han når utlösning eftersom detta kan leda till 

inflammation i urinröret. En man bör inte heller ha kvar sin lem inuti kvinnan efter samlag då det 

kan leda till flera olika åkommor. En man bör också ha sexuella förbindelser enbart med kvinnor 

yngre än honom själv och bör överlag undvika äldre kvinnor, liksom att det är viktigt att mannen 

har samlag för sin egen skull och njutning, och inte enbart för att kvinnan vill uppnå sexuell 

njutning. Om samlag utan egen lust och njutning utförs kan mannens hälsa både äventyras och 

försämras (Nefzaoui 1966:104-107). 

Vidare sagt om kvinnor och det kvinnliga könet är det strängt förbjudet att se de inre delarna av 

det kvinnliga könsorganet, eftersom bara åsynen av detta kan göra en man blind. Även gällande 

den sexuella akten underlättar kvinnans skönhet och ungdom för mannens utlösning, likaså 

kvinnans doft: 

Här är ett litet råd som en arab gav sin dotter när han förde henne till hennes 

brudgum: ”Parfymera dig med vatten” och med det menade han att hon skulle tvätta 

sin kropp… Om samma sak har det berättas att en kvinna sade till sin man: ”Du är 

ovärdig; du smörjer inte in dig!” Han svarade: ”Din slampa, det är du som ska dofta 

behagligt!” (Nefzaoui 1966:109).  

Men fastän både kvinnor och män har olika förberedelser och förutsättningar gällande den 

sexuella akten, blir enbart männen sjuka, och det är också främst de som beskrivs som deltagare 

eftersom de ska undvika vissa ting för att inte bli sjuka, likaså att författaren direkt tilltalar 

männen, medan kvinnorna snarare beskrivs som objekt som gör männen sjuka. Gällande kvinnor 

och sjukdomar beskrivs dem som ”lyckligare lottade än män” eftersom sexualitet ses som deras 

”specialitet” och därmed blir de inte heller sjuka (Nefzaoui 1966:107-111). 

Slutligen gällande mäns och kvinnors sexuella förbindelser och förpliktelser omnämns det en 

berättelse om en man som blir så förtjust i en kvinna men inte vet hur han ska förföra henne. 

Med hjälp av en vis man får han råd hur han ska gå till väga, och lyckas givetvis. Mannen blir helt 

tagen av kvinnans kropp och könsorgan, och när han efter att ha haft samlag med kvinnan vill ta 

ut sin lem ber hon honom att ha den kvar inuti. Efter det forsätter de ha samlag och historien 

berättar att på en dag och en natt genomförs akten 27 gånger. Kvinnan ber därefter mannen att 

gifta sig med henne för att bespara henne det dåliga rykte hon kommer få för att ha haft samlag 

utanför äktenskap. Men mannen kan inte, eftersom han vill leva fritt och en kvinna med för stor 

sexuell lust anses föraktlig (Nefzaoui 1966:134-141). ”…”Tag dig i akt för att äkta en kvinna som 

är allför förtjust i parning, för då utsätter du dig för andra mäns förakt”” (Nefzaoui 1966:141) 

säger den visa mannen i slutet av berättelsen. Kvinnans egenskaper och handlingar kopplade till 

villigt samlag ses här som ett hinder för äktenskap, vilket bidrar till att mannen i berättelsen får en 

högre maktposition då ingenting nämns om hans rykte gällande sexuellt umgänge innan 

äktenskap.. Både mannen och kvinnan ses dock som högst aktiva deltagare i samlaget, men 

konsekvenserna blir sedan inte detsamma för mannen som de blir för kvinnan. Sexuellt villiga 
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kvinnor med stor lust kan alltså ses som negativt, medan män med liknande egenskaper inte 

beskrivs utifrån varken positiva eller negativa egenskaper. 

Utvalda illustrationer 

I de olika berättelserna som redovisats ovan, beskrivs det i den andra gällande goda män om en 

gift man som får en annan gift kvinna att ha samlag med honom. Till denna berättelse finns sju 

olika illustrationer där fyra stycken föreställer antingen en man/män eller en kvinna/kvinnor 

påklädda och tre stycken en man och en kvinna nakna och i anknytning till något sexuellt. I de 

bilder som föreställer män påklädda (se bild 1 och 6) har mannen stort skägg, turban eller något 

liknande på huvudet. I båda bilderna ses mannen som den aktiva deltagaren, alltså den person 

som utför någon process eller handling, då det i bild 1 bara är mannens ansikte och aktivitet som 

syns, medan övriga personer i bilden enbart ses som svaga skuggor i bakgrunden. Personerna 

som är tecknade utöver mannen har inte heller något tydligt framträdande som visar på om de är 

män eller kvinnor, medan deltagaren själv syns mycket tydligt och dessutom är placerad längs 

fram i bilden. På bild 6 ses istället två män, med tydlig ansiktsbehåring och en kvinna iförd 

slöjliknande klädsel. Kvinnan och den ena mannen kollar på den andra mannen som halvligger 

över trappen. Den halvliggande mannen är visserligen påklädd men särar väldigt på benen och 

tittar på kvinnan. Detta gör att den halvliggande mannen i trappen blir den aktiva deltagaren i 

bilden, processen blir att ligga på trappen och målet blir att få tillbaka sin mantel av kvinnan på 

bilden. Kvinnan och den andra mannen blir i denna bild även reaktörer, då de reagerar på 

mannens beteende, vilket syns genom den reaktion bådas ansikten uttrycker. 

I illustrationerna över påklädda kvinnor är deras ansikten och kroppar inte lika tydligt framställda 

(se bild 2), utom i ena bilden då en kvinna tittar på oss som betraktar bilden (se bild 7). Kvinnans 

ansikte är då tydligt och hennes blick tydligt riktad utåt mot betraktaren, medan den andra person 

som syns på bilden bara ses som en skugga, och samtliga kvinnor är klädda i heltäckande kläder. I 

illustration två är det svårt säga vem som är deltagare, eftersom ingenting händer och kvinnorna 

även är illustrerade utan att några detaljer träder fram. I illustration 7 är det kvinnan som tittar 

som är deltagaren, hennes process är hennes aktivitet och hennes blick, och målet är betraktaren.  

De övriga illustrationer föreställer två samlag och en naken kvinna. I samtliga bilder har både 

männen och kvinnorna håriga könsorgan och mannen framställs i ena samlagsbilden bli masserad 

av kvinnan, och hans lem ses som mycket stor då hon sitter gränsle över honom (se bild 4). I den 

andra bilden är mannen över kvinnan vars runda och stora bröst syns (se bild 5). I 

samlagsbilderna är både mannen och kvinnan aktiva deltagare, då det i ena bilden är en kvinna 

som främst utför handlingen medan det i den andra bilden är mannen som främst utför 

handlingen. I bilden på en naken kvinna (se bild 3) är det svårare att avgöra vem som är deltagare, 

eftersom kvinnan ligger ner naken utan att utföra någon handling alls. Den aktiva personen blir 

här snarare betraktaren och kvinnan på bilden blir mål för beskådande. 

Gällande illustrationerna som hör till den första berättelsen om goda kvinnor, vilken beskriver 

hur en kung och hans män räddar en vacker kvinna ifrån mörkhyade män, finns totalt 10 

illustrationer varav 7 av dessa föreställer samlag mellan man och kvinna. Av de 3 illustrationer 

som visar människor utanför samlag är två av bilderna på de mörkhyade männen ihop med de 

bortrövande kvinnorna (se bild 10 och 11). På dessa två bilder tittar samliga mörkhyade män på 

kvinnorna medan kvinnorna har sin blick riktad åt ett annat håll. Ingen tittar heller rakt fram mot 
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läsaren och betraktaren. Vidare i illustrationerna som föreställer olika sexakter så är kvinnan 

underlägsen mannen, alltså mannen är över kvinnan, på alla bilder utom en (se bild 8) där 

kvinnan är över mannen och båda kan ses som medverkande deltagare och att handlingen görs 

tillsammans. I de övriga illustrationerna (se bild 12, 13, 14, 15, 16 och 17) är det främst mannen 

som är den aktiva deltagaren då det är han som är över kvinnan i samlaget eller är den som håller 

sina händer på eller runt om kvinnans kropp, medan hon inte gör detsamma tillbaka. Kvinnan 

blir på så vis snarare målet för samlaget än en deltagare, då hon inte ses göra någonting aktivt i 

bilderna.  

The muslim marriage guide 

Den andra boken denna analysstudie bygger på är The muslim marriage guide (1995) av Ruqayyah 

Waris Maqsood. Författaren till boken, Maqsood, var från början en utbildad kristen teolog men 

konverterade senare till islam och började ge ut böcker om sin nya tro. Maqsood beskrivs enligt 

den muslimska hemsidan Salaam som en framgångsrik författare inom islam som gett ut över 40 

böcker vilka flera av dem används i muslimsk religiös undervisning och av andra verksamheter 

såsom inom den muslimska kvinnojouren m.fl. (Salaam 2013:1). Jonas Svensson (2010) ger också 

en kortare översikt över boken och beskriver den som en instruktionsbok, främst för muslimer, 

med inslag av apologetiska aspekter över mäns och kvinnors olika roller inom äktenskapet och 

deras olika sexualitet. Boken kan också ses som en del av en större trend som finns i samhället 

nu, då olika religiösa institutioner och personer knyter an centrala och vardagliga ting i livet idag 

till en religiös kontext, detta för att visa på att religioner fortfarande är aktuella, menar Svensson 

(Svensson 2010:89-91). Denna bok får därför i denna studie representera den mer neo-

traditionella muslimska tolkningen av islam, samt ett inifrånperspektiv, då boken i första hand 

vänder sig till muslimer. 

Vidare i min analys kommer jag att främst att behandla de kapitel som berör män och kvinnors 

olika roller i äktenskapet, hur män och kvinnor kan ses vara skapade olika samt slutligen hur 

mäns och kvinnors olika sexualitet ska förstås. 

Män och kvinnor inom äktenskapet 

Äktenskapet beskrivs som en väldigt stor del av att vara troende muslim inom islam. Författaren 

påpekar att äktenskapet är halva religionen. Detta är därför att gud har skapat människan så att 

han eller hon behöver ha någon att bygga upp sitt liv och dela sitt liv och sin kärlek till gud med, 

och inte minst föra sina värderingar vidare till kommande generationer. Män och kvinnor 

behöver därför bli man och hustru och ägna minst halva sin livstid åt sin livspartner och familj, 

dock anses vissa kvinnor behöva lägga all sin tid, alltså 100 %, på dessa områden (Maqsood 

1995:7-10).  

Vidare beskrivs det lyckliga äktenskapet bygga på flera olika grundläggande baser. Den första är 

att alltid ha ett välkomnande hem, vilket innebär att ha ett hem som alltid står redo för familjen 

och inför gäster, anmälda som såväl oanmälda. Att låta hemmet förfalla är en hemsk handling, 

och främst vilar ansvaret på kvinnan, även om författaren påpekar att ansvaret för att få allting i 

ett hushåll att fungera vilar på både maken och makan. Det är därför viktigt att det alltid är rent 

och fint i hemmet, att mat finns och att allmän gästvänlighet råder. Kvinnan anses också ha 

huvudansvaret för den eller de gäster som kommer, och därmed ska en kvinna i ett äktenskap 

alltid vara redo för oanmälda gäster (Maqsood 1995:19,23-25).   
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Att kvinnan bär ansvaret att hemmet ska vara fint gör också att uppdelning gällande jobb kan se 

olika ut. Författaren beskriver här hur det är fruktansvärt att komma hem till ett mörkt och tomt 

hus, och att varje gift kvinna bör ha det i åtanke innan hon tar på sig något arbete utifrån. Dock 

är det acceptabelt att både mannen och kvinnan i äktenskapet väljer att arbeta, det viktigaste är att 

det som är bäst för alla görs, och här ger författaren exemplet: 

… Sometimes a husband may have to take the rough with the smooth, or it may mean 

that the wife find it better for her marriage not to take full-time employment… 

(Maqsood 1995:20).  

Män och kvinnor behöver helt enkelt anpassa sina egenskaper och sina sysslor utefter varandra 

för att få äktenskapet att fungera, och i det exempel som ges kan män behöva ta motgångar med 

ro, och kvinnor kan behöva välja bort heltidsarbete för att äktenskapet ska fungera. Mannen 

behöver ibland tänka på sin attityd, medan kvinnor kan behöva tänka på hur de ska handla, och 

dessutom i relation till ekonomi och ansvar för familj och barn. Exemplet visar att män och 

kvinnor kan behöva göra olika kompromisser beroende på om de är män eller kvinna. 

Samtidigt påpekar författaren att det inte är rätt att låta en bildad kvinna sitta hemma eftersom 

hon har potential till så mycket mer än bara hemarbete, och dessutom behöver många muslimska 

länder fler arbetande kvinnor. Dessvärre kan det vara svårt för kvinnor att komma ut i samhället 

utan att göra stora uppoffringar i familjelivet. Det kan också vara så att kvinnor väljer att arbeta 

för att få en paus i det vardagliga familjelivet och all möda som ligger i att sköta ett hem. En man 

bör därför vara väldigt tacksam om hans fru är lycklig med att vara hemma och lägga ner all sin 

tid på mannen och på barnen (Maqsood 1995:19-21). Män och kvinnor kan här ses som båda 

aktiva deltagare eftersom de båda har ett ansvar för att vardagen och livet tillsammans ska 

fungera. Ansvaret och handlingarna kan däremot se olika ut. Det kan också uppfattas som 

eftersträvande att en kvinna väljer att vara hemma istället för att arbeta, eftersom det påpekas att 

en man ska vara väldigt tacksam om hans fru är lycklig med det, medan ingenting sägs om 

huruvida mannen ska vara lycklig om kvinnan arbetar och hjälper till att tjäna in pengar. 

Maqsood ger flera egenskaper utöver ett välkomnande hem som eftersträvande i ett äktenskap, 

såsom: gemenskap, tålamod, tolerans och tillit, och kommenterar bland annat hur både män och 

kvinnor behöver ha egen tid, och att en man inte ska gå till moskén eller vara utanför hemmet 

mer än han måste, och att en kvinna måste låta mannen gå till moskén, även om hon ibland vill 

att han stannar hemma. Det är också viktigt att inte gnälla i onödan, och särskilt för kvinnor: 

 Try not to nag… Women are often more emotional than men, and more inclined to 

give vent to their feelings when they are upset about something, and they may also feel 

that this [nag] is the only weapon they have. But this kind of emotional pressure only 

alienates husbands, it does not solve the problem (Maqsood 1995:28).  

Att gnälla eller tjata är alltså inte rätt väg att gå i äktenskapet för att skapa förändringar eller 

uttrycka sitt missnöje över den andre partnern. Istället beskrivs båda partnerna försöka se vad 

som har skapat det beteende som den andre har: 

Think, and be compassionate, before you criticise. Before a wife wonders where her 

romantic suitor has vanished to… she should try to understand that he may be 

stressed and working hard… Likewise, before a husband wonders what has happened 
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to the glamorous young lady he married... notice whether she is working hard to cook 

and clean, and gets tired and does have as much time to spend on looking attractive as 

before… (Maqsood 1995:29).  

Att förstå varför sin make eller maka är på ett visst sätt har betydelse för förståelsen för varandra 

och för äktenskapet i stort. Män och kvinnor tycks också kunna vara trötta eller irriterade på 

grund av olika saker, men viktigast är att ha förståelse för den andre partnern. 

”Män är från Mars och kvinnor är från Venus” 

Män och kvinnor beskrivs vara skapade olika utifrån Allah. Män ses som originalet och kvinnor 

som den reviderade kroppen. Tillsammans kompletterar de varandra på alla tänkbara områden. 

Män och kvinnor kan visserligen besitta det andra könets typiska egenskaper, men i mångt och 

mycket är män och kvinnor olika: 

Just like vistitors from two different planets, husbands and wives don’t always ”speak 

the same language”, or understand the same consequences from a course of action, or 

look at a problem trought the eyes of someone from the same background (Maqsood 

1995:67). 

Män och kvinnor är olika på grund av att de är olika kön, och därmed ”pratar de olika språk”. 

Men olikheterna kan också bero på personerna i frågas bakgrund. Det kan handla om att makarna 

kommer från olika familjer, och kan ha vuxit upp under svåra omständigheter i dysfunktionella 

familjer (Maqsood 1995:67-68). Trots detta är det främst olikheterna pågrund av könen som lyfts 

fram, och återigen lyfts kvinnors egenskaper och handlingar fram i relation till vad som 

kännetecknar en god fru: 

A good muslim wife will not try to usurp her husband’s headship of the family. Many 

women do, of course, and many of them succeed, wearing down their men trough 

constant nagging or a constant display of their brilliant efficiency as opposed to faults 

and inadequacies of their husbands (Maqsood 1995:70). 

En kvinna med dessa egenskaper beskrivs svår att leva med och istället borde en kvinna acceptera 

mannen trots hans brister och ”gömma dem”. Hon bör även vara lojal och lita på sin man, och 

ge honom det självförtroende han behöver. I ett förhållande ska mannen ses som kvinnans bästa 

vän, och inte hennes motståndare (Maqsood 1995:70). Kvinnan blir därmed den aktiva 

deltagaren, och den önskvärda processen blir att inte klaga för att vara en god fru.  

Män och kvinnor kan också uppfatta varandra fel, på grund av att de kommunicerar olika och 

också löser problem på olika sätt. Män kan till exempel vilja lösa problem på egen hand eller 

enbart med de närmaste inblandade om det gäller någonting utanför hemmet. Kvinnor däremot 

förstår detta inte alla gånger, och vill därför veta om problemen när mannen kommer hem från 

jobbet och egentligen bara vill ha lugn och ro. Det är här viktigt att mannen och kvinnan kan 

kommunicera och att anledningen till varför han inte vill prata sägs, annars uppstår lätt 

missförstånd och kvinnan kan känna sig avvisad. En god make är en make som lyssnar och som 

ger support inför makans olika val (Maqsood 1995:72, 74).  En god make ska även vara ledaren 

över såväl kvinnan som över familj och hushåll: 
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… one of the basic ground-rules of Islamic marriage is that the husband is the 

”imam” and the head of the household, he has to prove himself worthy of that 

position (Maqsood 1995:53). 

Att som man vara den översta personen inom familjen, och därmed även över sin fru, innebär att 

han måste sköta sig för att vinna hennes respekt. Han måste ha auktoritet och kunna agera över 

sin familj likt en chef över ett företag (Maqsood 1995:54-55).  Här blir istället mannen den tydligt 

aktiva deltagaren som behöver kunna kommunicera med sin fru, som eventuellt inte förstår 

honom, för att vara en god man och visa sig värd sitt ansvar. 

Mäns och kvinnors olika sexualitet 

Samlag inom lagliga ramar, det vill säga inom äktenskap mellan man och kvinna, är en viktig del 

för att äktenskapet överhuvudtaget ska fungera. Det är också en viktig del att båda partnerna får 

uppleva njutning, och inte enbart mannen. ”It is not acceptable for a Muslim man just to satisfy 

himself while ignoring his wife’s needs” (Maqsood 1995:83), beskriver författaren och belyser hur 

män och kvinnor har olika behov som behövs tillfredsställas för att kunna känna njutning; 

mannen behöver respekt medan kvinnan kärlek (Maqsood 1995:83).  

Detta gör att kvinnor och män har olika rättigheter och skyldigheter sexuellt. En kvinna, eller 

maka, behöver alltid göra sitt yttersta för att se sin man lycklig och belåten, och ska dessutom 

alltid vara tillgänglig för sin man, eftersom han alltid har rätt till henne. För en man innebär detta 

ett visst ansvar. Mannen behöver kunna göra sin fru lycklig och tillfredsställd, både i livet men 

också sexuellt. En man som inte kan uppnå det är inte en god man, och kommer inte heller att få 

full respekt från sin fru, eftersom han inte förtjänar det. Att det är just mannens skyldighet 

gentemot kvinnans njutning och tillgång till sexuellt umgänge motiveras då det för en kvinna är 

lättare att vara sexuellt tillgänglig, även om hon inte vill eller känner för det, medan det för en 

man inte är möjligt om han vill eller inte känner för det. Män behöver därför anstränga sig mer 

för att skapa njutning för kvinnor (Maqsood 1995:84,94). Både mannen och kvinnan kan ses som 

aktiva deltagare i samlaget, men med olika skyldigheter och därmed utgöra olika handlingar. Det 

är mannens skyldighet att kunna tillfredsställa sin fru, snarare än kvinnans rättighet att bli 

tillfredsställd. Precis som det är kvinnans skyldighet att vara tillgänglig för sin man, snarare än 

bådas rättighet att vara det. 

En annan anledning till det ansvar mannen bär kan vara att män och kvinnor ses som skapade 

fysiskt olika, vilket innebär att det för en kvinna att uppnå njutning tar längre tid än för en man. 

Författaren förklarar: 

Every man should appreciate the despite some common myths, it rarely takes less 

than 15 to 30 minutes of specific sexual activity to arouse a woman to a level where 

her physical satisfaction is in sight (Maqsood 1995:99).  

Detta innebär att både mannen och kvinnan behöver kunna kommunicera med varandra gällande 

den sexuella akten. Många kvinnor beskrivs som blyga och det är därför viktigt att mannen ger 

kvinnan tillfredsställning även om hon inte uttryckt något direkt klander. Författaren beskriver att 

ingen förväntar sig av en man att han ska kunna vara aktiv i ett samlag i 15 till 30 minuter, men 

att mannen genom förspel och genom kyssar och smekningar, även om han redan uppnått 

klimax, kan få kvinnan att uppnå klimax (Maqsood 1995:96-99). Vidare ges instruktioner hur 
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mannen bör röra vid kvinnans känsliga delar ömtåligt och med stor omsorg och hur han kan hitta 

både klitoris och g-punkten med en viss kunskap och övning. Det kan ta tid, men när han lyckas 

kommer det att märkas stor skillnad i äktenskapet, och kvinnan kommer att vara på mycket bättre 

humör (Maqsood 1995:100-103). Män och kvinnor upplever alltså njutning olika och har också 

olika lätt att nå klimax. Kvinnan behöver vara sexuellt tillgänglig för sin man, medan mannen har 

ansvar för att egentligen båda ska känna njutning och tillfredsställelse.  

Vidare beskriver författaren även mannens könsorgan och hur den sexuella njutningen inte är 

kopplad till storleken på mannens lem, eftersom kvinnornas kön är format så att det enbart krävs 

en ”three inches long” lem för att tillfredsställa en kvinna (Maqsood 1995:90). Istället för 

författaren fram männens manlighet som det kvinnor finner mest attraherande: 

Basically, what attracts a woman most is a man’s manliness. It may even be his 

awkward shyness, or his cussed determination, or his ability to take command. 

Certainly, if the man is a good leader and dominant partner, the most wonderful 

thing about marriage with him will be his ability to ”descend from his lofty heights’ 

and actually do and say things for no other reason than to please his wife (Maqsood 

1995:91). 

Mannens sexualitet och roll i äktenskapet förenas här genom att en man behöver vara manlig för 

att kunna tillfredsställa sin fru både sexuellt men också för att vara attraktiv i övrigt. I 

manligheten ingår både att vara en god ledare och dominant partner, men också att kunna för 

stunden sänka sin roll och både göra och säga saker enbart för att tillfredsställa sin fru. 

Sexual ethics and Islam 

Den sista bok som analysen bygger på är Sexual Ethics and Islam: feminist reflections on Quran, Hadith 

and Jurisprudence (2006) och är skriven av professorn och författaren Kecia Ali, som är verksam 

vid Boston University. Ali både undervisar och bedriver forskning inom olika områden av islam, 

däribland islamsk lag och etik kopplat till kvinnor och genus (Boston University 2016:1). Boken 

som används i denna studie är skriven i feministisk anda, då författaren dels påpekar det själv i 

bokens titel men dels för bokens beskrivande sammankoppling av makt med kvinnor, genus och 

familj. Dessa områden berör kvinnors frihet och om så är fallet, förtryck och grymhet mot 

kvinnor som finns inom vissa muslimska kulturer och författaren menar att dessa områden, både 

vår förståelse av dem och deras betydelse för olika maktstrukturer, är viktiga att djupstudera och 

skapa diskussioner omkring. Syftet med boken beskrivs därför vara att framhäva vikten av att 

utifrån ett ifrågasättande perspektiv studera kvinnors status i islam, och detta särskilt då 

ifrågasättande eller utmanande perspektiv oftast inte välkomnas inom frågor rörande kvinnor och 

genus bland de som anses ”vakta den gemensamma ortodoxin” (Ali 2006:xii-xiii). Vad innebär då 

kvinnors status i islam?  

Här beskriver framför allt författaren hur status hör samman med sex och sexualitet, vilket i sin 

tur kan sammankopplas med andra faktorer såsom ekonomi, politik, krig och globalisering (Ali 

2006:xviii), och säkerligen finns även fler. Med detta som bakgrund kommer fokuset i analysen av 

denna bok beröra främst de historiska, traditionella och nutida perspektiven och tolkningar som 

finns gällande män och kvinnors roller och deras friheter och begränsningar ekonomiskt och 

sexuellt. 
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Mannens och kvinnans roller 

Gällande mannens och kvinnans många gånger olika roller finns de beskrivna både i relation till 

sexualitet och till äktenskap i en förislamsk tid, medeltiden och till dagens olika samhällen. Dessa 

texter, eller rättare sagt tolkningar, skiljer sig åt sinsemellan och ger ibland olika bilder av vad de 

olika könen har för roll. Författaren beskriver hur mannens roll redan från tidiga texter har 

beskrivits som familjens överhuvud, då mannen ansetts besitta mer rationalistiska och 

beskyddande egenskaper än vad kvinnor beskrivits ha. På så sätt blir mannen den framträdande 

person som ska hålla samman familjen, och från medeltida texter tillkommer sedan ekonomiskt 

ansvar och ansvaret att behandla sin fru väl. Likaså att mannen har friheten att ha flera fruar, eller 

konkubiner2 och full rättighet att bestämma över sina kvinnor sexuellt. Anledningen till varför 

män fick ingå flera äktenskap och samtidigt ha konkubiner berodde inte på männens privilegium 

utan på att kvinnor behövde bli säkra, vilket de blev genom att tillhöra en man (Ali 2006:xv-xvi). 

I vissa texter från en islamsk medeltida teolog, al-Ghazali, sägs det även vara bättre för en man 

som inte har råd att gifta sig att ta sig en slavkvinna till fru och ha samlag med henne än att 

masturbera. Överhuvudtaget beskrivs samlag med en slavkvinna (och gud förbjude någon 

annans!) som en bättre handling än onani utifrån texter gällande islamsk sexualetik från denna tid 

(Ali 2006:xxvi).  

Gällande kvinnans roll ansågs hennes uppgift i de förislamska texterna att vara sexuellt tillgänglig 

som den främsta, medan barnomsorg och hushållsysslor beskrivs tillkomma under medeltiden. 

Det förekom dock stora variationer i vad som framställdes som normativt och önskvärt och i vad 

som faktiskt utövades i praktiken redan under den förmoderna tiden och tiden därefter enda fram 

till idag (Ali 2006:xv).  Både män och kvinnor kan alltså ses som aktiva deltagare, men den stora 

skillnaden är att kvinnor också, utifrån beskrivningen av männens behov och handlingar, blir 

handlingar eller mål för handlingarna. Detta eftersom polygami för mannen är legitimt därför att 

kvinnor behöver skyddas, alltså blir mål för mannens handling. Lika så att en slavkvinna kan tas 

till fru, alltså bli en handling, för att uppnå mannens behov av sexuell njutning. 

Författaren konstaterar också, precis som forskare innan henne, att texter inom islam har 

framställts som om de handlat om alla muslimer, fastän de oftast enbart har både framställts och 

handlat om den manliga, muslimska eliten. Genom detta har många muslimers, särskilt kvinnors, 

erfarenheter och händelser inte varit en del av materialet. Likaså att muslimska texter många 

gånger varit positiva till sexuell njutning och att erotik varit vanligt förekommande inslag, men att 

detta främst varit utifrån männens ”behov och önskemål” och inte utifrån både män och kvinnor 

(Ali 2006:xx, xxvii). Författaren gör här en viktig anmärkning på texternas vinkling och också 

vilka som har skrivit dem. Att författarna till dessa texter till stor del enbart har varit muslimska, 

högt uppsatta och lärda män har förmodligen även påverkat livet normativt för de som inte haft 

lika mycket makt, det vill säga vanligt muslimskt folk och främst kvinnor. Att kvinnor blir 

tryggare av att vara gift med en man, likaså att det är bättre att ha samlag med en slavkvinna 

istället för att masturbera, kan därför ses intressant med tanke på att kvinnor förmodligen inte har 

haft någon röst med i debatten. Hur kan då dessa män ha vetat vad som är bäst för kvinnor? 

Framställningen blir utifrån detta egentligen vad män tycker är bäst för kvinnor och inte vad 

                                                           
2 Konkubin är namn på den lagliga relation en person kunde ha till en annan sexuellt utan att ingå traditionellt 
äktenskap med varandra (Nationalencyklopedin 2016:1). 
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kvinnor själva tycker är bäst för dem, och utifrån detta perspektiv blir männen också den främsta 

aktiva deltagaren, medan kvinnor inte haft samma möjlighet. 

Mäns och kvinnors ekonomiska friheter och begränsningar 

Vanligt förekommande inom äktenskap är hemgiften. Hur hemgiften ska fördelas och till vem 

skiljer sig dock åt mellan olika tidsperioder. Under den förislamska tiden sägs hemgiften gå till 

brudens familj, eftersom hon och hennes framtida barn kommer att tillhöra mannens stam istället 

för fadern eller broderns, och därmed behöver den blivande maken betala för deras förlust. Detta 

kom sedan att förändras så att hemgiften istället gick till den blivande frun. Huruvida hon har fått 

haft pengarna som sina egna, eller om de använts till bröllop eller annat, har varierat, men i vilket 

fall har själva hemgiften alltid varit en viktig del inom det muslimska äktenskapet, och då alltid 

betalats av den blivande maken. Tidpunkten för bruden att få hemgiften har också varierat och 

har ibland givits innan giftermålet, ibland vid skilsmässa eller vid dödsfall. Genom detta har både 

neo-traditionella och feminister i modern tid prisat hemgiften som en ekonomisk säkerhet för 

kvinnan, då mannen, utifall han begär ut skilsmässa, är skyldig att betala makan (Ali 2006:3-4). 

Men kan hemgiften enbart ses som en säkerhet för kvinnor? 

Ali beskriver hur hemgiften också bär med sig vissa rättigheter för mannen, och vissa skyldigheter 

för kvinnan. Bland annat får mannen ”obegränsad sexuell tillgänglighet till sin fru” (Ali 2006:4), 

likaså att mannen får full frihet till kvinnans reproduktion och till att ta ut skilsmässa (även om 

det kan medföra vissa kostnader…). Att hemgift och rätten till skilsmässa är intimt 

sammankopplade har med trygghet att göra. Eftersom en kvinna vid skilsmässa kan begära ut 

hemgiften av mannen, är det mannens rätt att skilja sig, så att kvinnan inte ska kunna gifta sig och 

dra nytta av äktenskapet med mannen enbart för hemgiften (Ali 2006:4-5). Kvinnan blir här 

beskriven likt ett objekt och en handlingsvara vilken mannen kan betala ett pris för och sedan äga 

hennes rättigheter till skilsmässa samt hennes skyldigheter till sexuellt umgänge. På så sätt kan 

mannen ses som den aktiva deltagaren, eftersom det är han som ger hemgiften, och kvinnans 

sexuella tillgänglighet och trygghet som målet. 

Författaren kommenterar inte här huruvida detta system är rätt eller inte, men däremot menar 

hon på att om hemgiften ska fungera som en ekonomisk säkerhet för kvinnor behöver systemet 

göras om, då hon ser att andra faktorer än enbart sexuell tillgänglighet spelar roll. Bland annat 

äktenskapets längd, kvinnors bidrag till hushållets gemensamma ekonomi men också den lön 

kvinnor förlorar genom att vara hemma och ta hand om barn och hushåll (Ali 2006:22). 

Hemgiften, både utformning och rättigheter, är dessutom en av flera ting som omtolkats eller 

anpassats till den tid vi lever i nu. Författaren menar på att för många muslimer i både 

västerländska och muslimska länder ses hemgiften som oväsentlig idag, och även om moderna 

muslimer kan anse att det är mannens skyldighet att försörja familjen och kvinnans att sköta 

hushåll och barn, påpekar författaren att verkligheten ofta ser annorlunda ut för de flesta 

muslimska familjerna, där kvinnor hjälper till med försörjningen, och ibland även sköter hushåll 

och barn (Ali 2006:4-6).   

Sexualitet – rättigheter, skyldigheter, tillåtet och olagligt 

Inom islam ses både sexualitet och äktenskapet som två väsentliga delar i livet och som hör 

samman med varandra. Utifrån det ser både traditionella och moderna tolkare sexualiteten som 

viktig, och inte minst kvinnors. Klassiska texter berättar hur kvinnors tillfredsställelse är en 
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väldigt viktig del, liksom att kvinnor ska vara sexuellt tillgängliga för männen, medan modernare 

tolkningar lyfter fram kvinnors sexuella rättigheter inom äktenskapet och lyfter fram den 

kvinnliga njutningen och orgasmen som betydelsefull. Men samtidigt som kvinnors sexualitet 

lyfts fram, finns även mannens roll närvarande i dessa texter. Faktum är att det anses vara 

mannens plikt att tillfredsställa sin fru (Ali 2006:6,7). Författaren beskriver utifrån den muslimskt 

lärda al-Ghazali hur: 

Husband’s responsibility for keeping his wife satisfied; it is a matter of the husband’s 

duty, rather than the wife’s right. This duty has social, as well as intimate, dimensions: 

a man is obligated to keep his wife satisfied in part to keep her from wreaking social 

havoc (Ali 2006:7). 

Mannen har alltså ett tydligt ansvar att hans kvinna får uppnå njutning, och kan här ses som den 

aktiva deltagare medan kvinnan snarare blir målet för njutningen. Samtidigt beskrivs det vidare i 

texten hur mannen bör upphetsa sin kvinna innan samlag och likaså inte vara för tidig med att 

ejakulera, för att maximera njutningen under samlaget. Det optimala är att båda uppnår ”klimax” 

samtidigt under själva akten. Här framställs både mannen och kvinnan som aktiva, och även 

eftersträvande fysiska förutsättningar för män påpekas. 

Kvinnans rätt till sexuell tillfredställelse och njutning är också skildrat olika i olika inriktningar, 

och även om majoriteten av olika religiösa inriktningar ser till kvinnor (bådas) njutning, så finns 

andra minoritets skildringar där kvinnans rätt inte alls lyfts fram, och kvinnans sexualitet har inte 

alltid lyfts fram som positiv. Bland annat ses kvinnors sexualitet som farlig, eftersom den kan 

skapa oreda i samhället, och också bidra till att provocera män. Samtidigt har kvinnors sexuella 

tillgänglighet för att skapa njutning för männen också lyfts fram som en viktig del, inte minst 

inom äktenskapet. Kvinnor som vägrat samlag har skrivits fram få förödande konsekvenser och 

att det är deras ansvar att fullfölja männens sexuella behov (Ali 2006:7-8). På ett sätt kan den 

traditionella framställningen av kvinnors sexualitet ses innehålla dubbelmoral, då kvinnor dels ska 

vara sexuellt tillgängliga för sina män, samtidigt som deras sexualitet beskrivs som farlig för 

samhället. Kvinnor framställs här som deltagarna, men deras sexuella handlingar beskrivs av vissa 

som farliga. Att männens sexuella handlingar skulle vara farliga, är däremot ingenting som nämns. 

Ali beskriver till sist hur sexualiteten, trots dess inriktning på kvinnans njutning, oftast egentligen 

handlar om kvinnans tillgänglighet för männens behov, och inte för deras egna. ”Sex is, by a 

large, a male right and female duty” (Ali 2006:13) skriver författaren, och detta gäller så väl den 

konservativa inriktningen gällande sexualetik och äktenskap, liksom de moderna försöken att 

utifrån traditionella texter skapa jämlikhet mellan könen genom att lyfta kvinnans njutning (Ali 

2006:13). Idag har dessutom synen på dessa olika förbindelser för män och kvinnor inom 

äktenskapet förändrats, och många muslimska samhällen har valt att inte längre använda sig av de 

regler som från början tillät såväl slaväktenskap, som rätten att gifta bort minderåriga eller betona 

kvinnans roll som sexuellt tillgänglig. Men även om vissa förändringar kring båda könens genus 

har skett, är det fortfarande manlig auktoritet och kontroll som står överst (Ali 2006:22). 

Del 2. Kategorisering och komparation av materialet 

För att gå vidare i analysen och knyta an materialet till frågeställningarna har vissa återkommande 

teman som finns i de olika texterna delats upp under separata kategorier. Dessa kategorier är 

äktenskap, ekonomi, sexuella förbindelser samt utseende och typiska karaktärsdrag. Utifrån dessa 
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kategorier kommer sedan varje kategori behandla vilka som kan anses vara (1) deltagare och hur 

de värderas utifrån handlingar och/eller egenskaper, (2) vilka processer och handlingar som 

utförs, dels av vem, dels vilken typ av process/handling, samt (3) vem eller vad som kan ses som 

målet för processen/handlingen. 

Äktenskap 

Gällande äktenskapet så märks tydliga skillnader beroende på vilken typ av bok det är och vad 

författarna har haft som syfte med sina böcker. Intressant nog är det främst Den doftande trädgården 

som beskriver flest sexuella akter mellan män och kvinnor, men tar upp minst om äktenskapet. 

De enda kopplingar som faktiskt görs till äktenskapet är i relation till otrohet. Både i berättelsen 

gällande goda män, liksom gällande oärliga och listiga kvinnor, beskrivs hur både män och 

kvinnor som är gifta är otrogna. Någonting annat tas inte upp i relation till äktenskapet, utan 

snarare i beskrivningar av män och kvinnor, men utan att beröra huruvida de är gifta eller inte. 

Däremot tar både Ali och Maqsood upp flera påståenden eller hänvisningar som rör äktenskapet. 

Ali beskriver i Sexual ethics and Islam bland annat hur sexualitet är kopplat till äktenskapet från 

förislamsk tid till modern tid, och hur män och kvinnor har olika roller. Båda kan här ses som 

aktiva deltagare, och kvinnor kan även ses som mål för processer då det gäller kvinnors trygghet 

ifrån männen liksom att slavkvinnor har beskrivits som ett bättre alternativ än onani för män. 

Vad som däremot inte kan ses genom deltagande, processer är egenskaper. Män beskrivs här som 

rationella och beskyddande och därför som lämpade att vara familjens överhuvud och den med 

det ekonomiska ansvaret. Kvinnor å andra sidan beskrivs inte utifrån egenskaper på samma sätt, 

då det enbart är deras sexuella tillgänglighet samt förmåga att ta hand om barn och hushåll som 

berörs. 

Liknande beskrivningar kan även ses i Maqsoods bok The muslim marriage, där äktenskapet lyfts 

fram som en viktig del i livet och sexualitet beskrivs inom ramen för make/man och 

maka/kvinna. En hel del handlingar kopplas till huruvida personen ifråga är man eller kvinna. 

Här ses kvinnan bära ansvaret för att ha ett välkomnande och fint hem för eventuella gäster och 

sin familj, samt att lägga en stor del av sin tid på sin livspartner och sin familj. En man ses också 

visserligen behöva lägga ner en del tid på sin livspartner och familj, men kan samtidigt ses utföra 

även andra handlingar, så som kunna lämna hemmet för att gå till moskén och be, eller vara och 

arbeta, då det i texten ges exempel på att en man kan vara trött efter en hel dags arbete och inte 

vilja prata. Männen beskrivs samtidigt som familjens imam, vilken behöver förtjäna sin frus 

respekt och behöver därför vara en god ledare som kan lyssna och ge sin fru råd i olika 

situationer. Män och kvinnor har alltså både olika roller och utför olika handlingar inom 

äktenskapet. 

Samtidigt kommenterar både Ali och Maqsood sitt material genom att Ali nämner hur det oftast 

talas om män och kvinnor, fastän det egentligen bara är män inom den religiösa eliten det handlar 

om, och som dessutom producerat texterna, samt att idag ser det annorlunda ut i många 

muslimska familjer än det ideal som anges i texterna. Maqsood är också villig att se hur män och 

kvinnor i äktenskap kan behöva anpassa sig efter varandra, och beskriver med ett exempel hur 

mannen kan behöva anpassa sin attityd, medan en kvinna kan behöva anpassa att ha heltidsjobb, 

halvtidsjobb eller kanske inte arbeta överhuvudtaget. Exemplifieringen visar på väldigt skilda 

kompromisser som stärker den traditionella synen på att män arbetar medan kvinnor är hemma. 
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Utifrån detta kan äktenskapet sägas vara en viktig del i åtminstone två av de analyserade 

böckerna, och är starkt kopplade till mäns och kvinnors roller och handlingar – vilka beskrivs 

som olika av både Ali och Maqsood. Sen huruvida det finns en naturlig skillnad mellan könen, 

eller om det snarare handlar om vems framställningar och konstruktioner det gäller, kan 

författarna inte utifrån detta material ses som överens om.  

Ekonomi 

Gällande ekonomi kopplat till män och kvinnor tar författarna upp väldigt olika både i 

textutrymme som i fokus. I den första boken, Den doftande trädgården, tar till exempel Nefzaoui inte 

upp någonting gällande ekonomiskt ansvar, vilket är fallet i de två andra böckerna. Inte heller 

beskrivs ekonomi utifrån några särskilda handlingar, alltså något som män eller kvinnor gör. 

Istället beskrivs ekonomi snarare som en egenskap som män bör besitta då författaren påpekar 

att en man bör ha bra ekonomi för att klassas som god och berömvärd. God ekonomi är som 

tidigare påpekats i analysdel 1, en av de egenskaper som nämns flera gånger i beskrivningar av 

goda män, och kan därför ses vara av särskild vikt.  

Av de två andra författarna denna analys bygger på tar Maqsood upp, åter igen implicit, hur det är 

männen som står för försörjningen ekonomiskt. Detta nämns inte svart på vitt, men samtidigt 

finns flertalet exempel där mannen beskrivs arbeta, eller komma hem från jobbet, medan kvinnan 

inte beskrivs göra det. Ett tydligt exempel på detta som författaren ger är att män när de kommer 

hem från jobbet kan vara trötta och inte vilja prata på grund av att de haft en dålig dag eller har 

haft mycket att göra. Att mannen i dessa texter beskrivs komma hem från jobbet kan åtminstone 

delvis innebära att det är mannen som består hushållet med pengar, men givetvis kan ju kvinnan 

också göra det, men det nämns inte i texten.  

Kecia Ali är den författare som främst tar upp ekonomins friheter och skyldigheter inom islam, 

både utifrån förhistoriska som moderna kontexter. Den ekonomiska frihet och skyldighet som 

främst kan kopplas till mäns och kvinnors sexualitet inom islam är hemgiften, vilken betalas av 

den blivande maken till den blivande makan. Hemgiften beskrivs vara intimt förenad med såväl 

trygghet som sexuell tillgänglighet. Författaren beskriver hur hemgiften å ena sidan kan ses som 

en trygghet gällande skilsmässa för kvinnor, då de ofta har rätt att få en viss summa pengar ifrån 

hemgiften om mannen väljer att skiljas. Å andra sidan innebär hemgiften att kvinnor är skyldiga 

att vara sexuellt tillgängliga för deras män, likaså att kvinnorna berövas rätten till att skilja sig. På 

så sätt kan hemgiften ses som en handling mannen utför för att få fullmakt sexuellt över sin fru, 

men också som att hemgiften är en handling som ger kvinnan ekonomisk trygghet. Gällande det 

sista ställer sig dock författaren själv kritisk till om hemgiften egentligen är någon ekonomisk 

säkerhet för kvinnor. Villkoren ser också helt annorlunda ut idag i både muslimska länder som i 

västerländska länder, då det blir vanligare att både kvinnor tar hand om hushåll, barn och arbetar. 

På så sätt kan man fråga sig huruvida målet med hemgiften, det vill säga kvinnors ekonomiska 

trygghet och ersättning för att enbart vara sexuellt tillgängliga, verkligen kan ses legitim idag eller 

inte. 

Sexuella förbindelser 

Samtliga författare som denna analys bygger på säger en hel del om sexualitet, vilket inte är så 

konstigt med tanke på att samtliga böcker är skrivna utifrån det området. Ändå tas både likheter 

och skillnader gällande såväl roller som ideal upp. Av Nefzaoui kopplas det till mannen en hel del 
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beskrivningar gällande lem och dess storlek och funktioner. Mäns förmåga till förförelse genom 

både dofter men också list ses också som någonting gott, medan en för liten lem och otrohet 

fördöms. En kvinna däremot beskrivs mycket genom sina egenskaper och skönhet, och intressant 

är att när en kvinna framställs som god, är det främst genom männens handlingar, liksom att när 

en kvinna framställs som dålig, är det främst hennes egna handlingar och alltid i relation till 

otrohet eller sexuella förbindelser utanför äktenskap. En god sexuell kvinna beskrivs också finnas 

tillgänglig för en man, medan en man uppmanas att enbart ha sexuellt umgänge för sin egen 

njutning skull. Att enbart göra det för kvinnor anses dåligt. Dessutom sägs det att män dessutom 

kan bli sjuka genom sexuellt umgänge, medan kvinnor inte beskrivs bli det via sexuellt umgänge 

med män. 

Ali gör en annan koppling gällande sex och lyfter fram att enligt klassiska texter ska kvinnor vara 

sexuellt tillgängliga för sina makar, medan modernare tolkningar lyfter fram kvinnans 

tillfredsställelse som en viktig del. Samtidigt beskrivs det hur det främst är männen som bär 

ansvaret, och därmed också utför handlingarna för att skapa njutning för sin fru, och Ali menar 

att det som ses som mannens rättighet ofta ses som kvinnans plikt, eftersom normerna kring 

vems ansvar det är att skapa njutning, fortfarande är männens (som också kan kräva sexuell 

tillgänglighet av sin fru) och därför är det egentligen ingen rättighet för kvinnor, och inget de kan 

kräva. 

Maqsood är delvis inne på samma spår som båda dessa författare gällande sexuell tillgänglighet, 

då hon å ena sidan beskriver hur män och kvinnor har olika rättigheter och skyldigheter, och att 

en kvinna ska vara tillgänglig för sin man, vilket Nefzaoui också verkar mena, medan Ali påpekar 

det utan att ta ställning varken för eller emot. Maqsood påpekar dock å andra sidan att det också 

är mannens skyldighet gentemot kvinnan att ge henne njutning också, men kvinnan beskrivs 

fortfarande inte ha någon rättighet till njutningen. Inte heller motiverar Maqsood kvinnors 

rättigheter till det, även om utförliga beskrivningar ges gällande varför kvinnor behöver behandlas 

annorlunda sexuellt i jämförelse med män. Här är det också återigen mannen som främst ses som 

deltagare, då det beskrivs vad han ska göra för att få en kvinna att känna sexuell njutning, medan 

det motsatta inte ges mer än att det är lättare för en kvinna att vara sexuellt tillgänglig för sin man, 

även om hon inte är på det humöret. Maqsood tar även ställning gällande männens könsorgan, 

men här beskriver hon hur lemmens storlek inte har någon betydelse, och istället lyfts mäns 

manlighet fram som det kvinnor finner tillfredsställande. Med manlighet kan både egenskaper 

och handlingar ses spela en betydande del, då en man ska vara en god ledare, dominant men 

också kunna utföra saker enbart för sin frus skull. 

Gällande sexualitet tas alltså både lemmens storlek, mäns rättigheter och skyldigheter gentemot 

kvinnor, kvinnors skyldigheter, samt männens handlingar för att skapa njutning upp av två eller 

samtliga författare. Kvinnors handlingar nämns också av en författare, men då i relation till 

otrohet eller sex utanför äktenskap, vilket inte i någon utav böckerna ses som en god handling. 

Sexualitet kan därför ses både utifrån att män och kvinnor är deltagare och gör handlingar, ibland 

samma och ibland olika, och att män oftare ses som den aktiva deltagaren, fastän det gäller 

kvinnors njutning och sexualitet.  
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Utseende och typiska karaktärsdrag 

Sista gemensamma och återkommande temat böckerna emellan är utseende. I den första boken 

nämns främst kvinnors utseende, då det beskrivs detaljerat vad som kännetecknar en vacker 

kvinna: hon ska ha mörkt hår, mörka ögon, en behaglig mun och så vidare. Det beskrivs också 

hur kvinnor som är dåliga inte har ett gott utseende, och har bland annat lockigt hår, små ögon, 

benig kropp med mera. En kvinnas skönhet tas också upp gällande män som förför kvinnor, till 

exempel i berättelsen om mannen med manteln, om kvinnan som var oskuld trots fångenskap av 

mörkhyade män och slutligen i berättelsen om en man som inte vet hur han ska förföra en 

kvinna, men sedan blir helt tagen av hennes kropp och vulva. Gällande mäns utseenden tar 

Nefzaoui upp egenskaper kopplade till utseende så som ett lätt bröst och en spenstig bakdel. 

Kvinnors utseende beskrivs alltså betydligt mer utförligt och vackra kvinnor förknippas med 

sexuell dragningskraft. 

De två andra författarna, Ali och Maqsood är mer sparsamma gällande utseende och i det utvalda 

materialet nämner inte Ali vikten av en mans eller kvinnas utseende en enda gång, medan 

Maqsood kan ses antyda det, men fokuserar mer på typiska karaktärsdrag. Maqsood beskriver till 

exempel i ett citat hur en make bör innan han funderar på vart hans unga och glamorösa fru har 

tagit vägen, se att hon är upptagen med arbete hemma och inte har tid att göra sig vacker 

(Maqsood 1995:29). Men det som främst lyfts upp i Maqsoods texter är som sagt karaktärsdrag. 

Till exempel beskrivs kvinnor vara tjatigare/gnälligare än män och hon beskriver hur det ibland 

används som kvinnors vapen gentemot män. Kvinnor ses också som blygare än män, då det 

beskrivs hur en man behöver tillfredsställa sin fru även om hon inte uttryckt något missnöje. 

Gällande mannen lyfts istället främst egenskaper som ledarskap och auktoritet fram, och han kan 

ses ledare i flera olika situationer då han inte enbart i hemmet ska leda kvinnan, utan också 

sexuellt, då det vilar på mannens axlar att skapa njutning. Kvinnor kan här ses framställas utifrån 

negativa karaktärsdrag, såsom tjatig, gnällig och blyg, medan mannen kan ses framställas utifrån 

positiva egenskaper såsom ledarskap, njutning och ansvar. De kvinnliga karaktärsdragen ses inte 

heller som något ideal, utan snarare egenskaper som kvinnor besitter, medan de manliga 

karaktärsdragen snarare kan ses som ett ideal, då de beskriver en god make. 

Diskussion 
Denna studie har haft som syfte att undersöka tre olika böcker som presenterat män, kvinnor och 

sexualitet inom islam utifrån tre olika perspektiv, vilka jag har kallat de orientalistiska, neo-

traditionella och feministiska perspektiven. Utifrån detta har sedan studien utgått ifrån de tre 

frågeställningarna: Hur framställs männens roller och deras sexualitet i dessa tre böcker? Hur 

framställs kvinnornas roller och deras sexualitet i dessa tre böcker? Vilka likheter och skillnader 

gällande mans- och kvinnoideal finns i de tre böckernas beskrivningar av män och kvinnor?  

Resultatet på dessa frågeställningar har på sätt och vis redan redovisats då analysen redogör för 

hur de olika böckerna framställer män och kvinnor, och därför kommer den första delen i detta 

avsnitt att redovisa och diskutera huruvida framställningarna sker via ordval, alltså som 

egenskaper eller ideal, eller via handlingar och därmed som roller, samt om någon framställning 

går att se som gemensam för samtliga böcker. I den andra delen i detta avsnitt kommer sedan 

resultatet att jämföras med tidigare presenterade teorier av Butler, Connell, Laskar och Said. 

Därefter följer en diskussion om den metod och det material som studien bygger på.  
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Resultat och resultatdiskussion 

Gällande studies frågeställningar om mäns och kvinnors roller och sexualitet, samt vilka likheter 

och skillnader som finns i de olika texterna gällande ideal, så skiljer sig resultatet dels mellan de 

olika författarnas framställningar; dels mellan olika områden som jag valt att kalla äktenskap, 

ekonomi, sexuella förbindelser och utseende. Framställningarna skiljer sig dessutom inte bara 

utifrån olika områden utan också utifrån handlingar, och om personen ifråga är man eller kvinna, 

då männen oftare utför olika handlingar än vad kvinnor beskrivs göra. Likaså är idealet för en 

man att bära ett större ansvar både ekonomiskt och sexuellt då det är mannens uppgift att 

ansvara för såväl ekonomin som för kvinnans sexuella njutning i samtliga texter. 

Vidare gällande framställningar av män, deras roller och ideal så skiljer sig beskrivningarna åt 

mellan de olika författarna, och gällande det första perspektivet, det orientalistiska, beskrivs män 

framför allt genom olika egenskaper som i sin tur bildar ideal för hur en god man ska vara. Bland 

annat ska en god man ha en stor lem, vara sexuellt uthållig, ha god ekonomi, se bra ut och vara 

stark. Men männen beskrivs inte bara utifrån egenskaper, utan även deras handlingar kan ses som 

en del av deras roll och sexualitet. Det är också främst männen som i illustrationerna kan ses vara 

den dominanta i bilden, då mannen i den ena berättelsen är deltagare i 3 bilder och i 8 bilder i den 

andra berättelsen, medan kvinnorna i den ena berättelsen är deltagare i 2 bilder och endast 1 bild i 

den andra berättelsen. På bilderna, och särskilt den gällande berättelsen om de bortrövade 

kvinnorna, framställer också bilderna hur männen håller om eller håller fast kvinnorna på 6 av de 

7 samlagsrelaterade bilderna, vilket kan ses som ett maktövertag i situationen. 

Det neo-traditionella perspektivet å andra sidan kan istället ses som det perspektiv vars fokus 

ligger på att beskriva männen som familjens imam, och hur idealet för en god man beskrivs 

utifrån egenskaper som att vara ledare, rådgivare och en god lyssnare. Männen beskrivs också ha 

ansvaret gällande kvinnors sexuella njutning, vilket även tas upp i det feministiska perspektivet 

där männen beskrivs som familjens överhuvud och bär ansvaret för att kvinnor uppnår klimax 

under samlag. Att män ska vara överst i familjen och leda familjen motiveras utifrån att det är en 

av grundprinciperna inom muslimska texter, liksom att männen är mer rationalistiska och 

beskyddande än kvinnor, och därmed är bättre lämpade för att ha ansvar. Män kan också ses 

utifrån det neo-traditionella och feministiska perspektivet ha stort ansvar för ekonomin, då de 

dels ansvarar för hemgiften, men också då det enbart är män som tas upp i flera exempel gällande 

arbete utanför hemmet. Utifrån detta resultat av analysen gällande mäns roller och sexualitet går 

det alltså dels att urskilja både likheter och skillnader mellan författarnas framställningar; dels att 

männens genus är tydligt kopplat till deras kön, alltså till att de är mer lämpade eller beter sig på 

ett visst sätt på grund av att de är män. Mäns typiska roller och ideal är alltså ledare, styrka, 

ansvarsfull och sexuell skicklighet. 

Istället gällande hur kvinnors roller och sexualitet framställs kan även här både likheter och 

skillnader utläsas mellan de olika texterna. Den främsta likhet som finns texterna emellan gällande 

kvinnor är deras plikt att alltid vara sexuellt tillgängliga för sina män, vilket uttrycks klart och 

tydligt i alla texterna. Att kvinnor också är sexuella varelser, och att detta är på ett eller annat sätt 

dåligt eller farligt, finns också med i samtliga texter då det beskrivs hur otillfredsställda kvinnor 

kan vara otrogna eller på andra sätt utgöra en fara för samhället. Vidare beskrivs en kvinna besitta 

vissa egenskaper och bete sig på ett visst sätt enbart för att hon är kvinna. Detta är tydligast i det 

neo-traditionella perspektivet där kvinnor beskrivs både vara en revidering av mannen, liksom att 
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det ses som kvinnors självklara uppgift att ha huvudansvaret för både hushåll, barn och för 

eventuella gäster. Kvinnors givna arena blir alltså hemmet, medan detta inte ses som självklart för 

männen.  

Om man istället ser till det feministiska perspektivet så nämns även där att kvinnor tar hand om 

barn och hushåll, men här diskuterar författaren snarare frågan huruvida detta faktiskt är 

kvinnors skyldighet eller inte utifrån olika muslimska tolkningar. Det feministiska perspektivet 

kan alltså ses inte ha lika bestämda åsikter gällande kvinnors roller. 

Till sist gällande det orientalistiska perspektivet tas inte kvinnors roller upp inom varken 

äktenskap, hushåll eller ekonomi, vilket görs i de två andra perspektivens framställningar. Istället 

tas kvinnors egenskaper upp och detaljrika beskrivningar om hur vackra och berömvärda kvinnor 

ska se ut. Kvinnors roller och sexualitet framställs alltså inom samtliga texter utifrån deras genus 

och kvinnors typiska roller och ideal blir omsorgsfull – gällande både barn, hushåll och gäster, 

hemmafru, vara vackra samt vara sexuellt tillgängliga för sina män. Detta visar på att samtliga 

författare följer den konservativa uppdelningen att män och kvinnor är olika skapade, och i dessa 

texter sammankopplar vissa författare tydligt handlingar, egenskaper eller ideal till vilket kön 

personen de beskriver har. 

Sammankoppling av resultat och tidigare presenterade teorier 

Som resultatet visar går det att utläsa, utifrån framställningar från den litteratur studien bygger på, 

att vissa roller och ideal är kopplade till könen, alltså att en man förväntas ta ansvar för vissa 

områden, bete sig och se ut på ett visst sätt för att han är man, och en kvinna förväntas ta ansvar 

för andra områden än mannen, samt bete sig och se ut på ett visst sätt för att hon är kvinna. 

Dessa olika roller, främst inom äktenskapet men också inom sexuellt umgänge, har redovisats 

som de olika handlingar män och kvinnor i texterna utför eller förväntas utföra, och dessa roller 

går att koppla samman med det som Connell beskriver som könsroller och maskuliniteter, samt 

Judith Butlers teorier om femininiteter, genealogi och performativitet.  

Connell beskriver hur könsrollsteorin används för att förklara kulturella skillnader mellan män 

och kvinnor som uppstår på grund av att de är biologiskt olika. Connell förklarar också att när 

vetenskaplig forskning har bedrivits på detta område, har skillnaderna biologiskt visat sig väldigt 

små, även om det kan vara värt att poängtera att vissa skillnader som författaren själv inte 

nämner, faktiskt fortfarande finns. Så som att det endast är kvinnor som kan föda barn (än så 

länge), och att män och kvinnor fortfarande till viss del har olika fysiska förutsättningar, och 

oftast även olika relationer till barnet under dennes första levnadstid. Dessa olika biologiska 

könsskillnader lyfts delvis fram i texterna. Kvinnor anses både utifrån det neo-traditionella 

perspektivet, liksom utifrån det feministiska perspektivet, ta hand om barnen, medan mannen 

utifrån samtliga perspektiv anses ha ansvaret för ekonomin, och helst också ha en god ekonomi. 

På så sätt kan könsskillnaderna mellan män och kvinnor, alltså att kvinnor kan föda barn och 

därmed få ansvaret för barnen, liksom att män som inte kan föda barn ändå behöver ta sitt ansvar 

och därmed får bidra ekonomiskt till familjen, ses förekomma i dessa olika texter.  

Men precis som Connell beskriver så bidrar könsroller till ett kategoritänkande där uppdelningen 

mellan könen görs till två homogena kategorier där andra skillnader som klass, ras och sexualitet 

förminskas. Heterosexualitet tas för givet, och de biologiska skillnaderna bidrar till förstärkta 
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kulturella och sociala skillnader, män och kvinnor ses som olika lämpade för att utföra vissa 

handlingar, alltså att inta vissa roller. Detta sker tydligt i dessa texter, där heterosexualitet ses som 

naturligt givet då samtliga författare i den utvalda litteraturen enbart beskriver relationer mellan 

män och kvinnor, och helt utelämnar andra möjliga sammansättningar. Att se hur skillnader som 

klass och ras påverkar, tas inte heller direkt upp i någon av dessa tre olika perspektiv, mer än att 

det feministiska perspektivet påpekar att i vissa familjer idag behöver både mannen och kvinnan 

arbeta för att kunna försörja sig, (fastän kvinnan även har ansvaret för barnen och hushållet) 

vilket kan ses som en klasskillnad. Intressant är också att män i texterna dels ses utföra flera 

handlingar än kvinnor, och dessutom ses göra handlingar som skapar roller som ledare, stark, 

ansvarsfull och sexuell skicklighet. Kvinnor å andra sidan ses göra handlingar som skapar roller 

som omsorgsfull, hemmafru, vacker och sexuellt tillgänglighet. De små biologiska skillnaderna 

mellan män och kvinnor bidrar alltså till starka kulturella och sociala könsroller i dessa texter, som 

inte tar hänsyn till varken andra faktorer eller till att relationer kan vara annat än heterosexuella. 

På så vis lyser den tysta och traditionella hierarkiska ordningen, där den heterosexuella mannen 

står överst med sin roll som ledare och med möjligheten att skapa sig ett liv utanför hemmet, 

genom samtliga av dessa analyserade texter. Och på så vis skapas också tydliga egenskaper 

kopplade till maskuliniteter och femininiteter. Likaså går framställningen av kvinnor också att 

koppla samman med Butlers beskrivning utifrån Beauvoir hur kvinnor kan ses som ”den andre” 

och inte ha samma rättigheter eller möjligheter som män. 

När det sedan gäller hur män och kvinnor gör olika handlingar är det också intressant att koppla 

detta till Judith Butlers teori om performativitet. Butler menar att kön, genus och sexualitet inte 

behöver ses som något naturligt och därmed oföränderligt, utan kan ses som något konstruerat 

och det innebär att ingen är man eller kvinna, utan att människor snarare görs till man eller 

kvinna. Om människor ses göras till ett visst kön, och inte ses vara ett visst kön naturligt från 

födseln, måste detta innebära att ens handlingar gör en till man eller kvinna, och inte att en 

person utför vissa handlingar därför att den är man eller kvinna. Huruvida författarna har använt 

sig av genealogi och performativitet i sina framställningar av män och kvinnor är omöjligt att 

besvara, även om resultatet visar på att sannolikheten för det är mycket liten, men poängen är att 

i texterna kan män och kvinnor ses utföra dels olika många handlingar; dels olika typer utav 

handlingar, vilka i sin tur gör personerna till antingen man eller kvinna. Män utför vissa 

handlingar därför att de är män, men det är också dessa handlingar, så som att vara den 

dominanta personen sexuellt, arbeta och försörja familjen och skapa kvinnans sexuella njutning, 

som gör att de kännetecknas som män. Männens handlingar framställs också oftast som goda och 

neutrala, och signalerar frihet. Liksom att kvinnor utför handlingar som att ta hand om barn och 

hushåll, vara vackra och tillgängliga för sina män sexuellt, som gör att de kännetecknas som 

kvinnor. Kvinnors handlingar framställs, i alla fall inom sexualitet oftast som negativa, och många 

gånger begränsas, eller påpekas bristen på, kvinnornas frihet gällande sexualitet, arbete och familj 

i texterna. Om de olika könen i dessa olika texter skulle bryta mönstret och utföra andra 

handlingar, så skulle könen konstrueras annorlunda, och på så vis kan även handlingar ses 

påverka och skapa vilket kön en person har i dessa texter. 

Vissa delar av materialet i studien faller också utanför ramen för mäns och kvinnors roller och 

handlingar kopplat till sexualitet, och en sådan sak jag ändå finner intressant att nämna är 

illustrationerna i Den doftande trädgården, liksom beskrivningen av mörkhyade män i samma bok. 
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Både illustrationerna och berättelsen om de mörkhyade männen som har kidnappat kvinnor, kan 

ses utifrån det Said och Laskar presenterar som orientalism. Illustrationerna över män och 

kvinnor inom islam är porträtterade med turban, slöja eller heltäckande klädsel (om kvinnan är 

påklädd), stora lemmar, håriga könsorgan och dominanta män är i majoritet av bilderna. Då både 

Said och Laskar beskriver hur orientalism beskrivit sexualitet kopplat till intelligens, men också 

hur européer har framställt Orienten som väldigt mystiskt och exotiskt, är dessa illustrationer 

intressanta och berättelsen intressant. Bilderna på män och kvinnor visar de både påklädda och 

nakna, håriga men framför allt sexuella då de utför flera olika samlagsställningar och också sitter 

nakna tillsammans. Huruvida detta hör till vanligheten i Orienten eller Europa, är förstås omöjligt 

att säga, men bilderna kan, utifrån Laskars beskrivningar om hur europeisk sexualitet beskrevs i 

handböcker utifrån sexuell kontroll och ”de andras” sexualitet ansågs vara lössläppt, ses skildra 

både mystik, exotism och inte minst erotik och könsmognad. Frågan är om skaparen bakom 

illustrationerna hade framställt europeiska par likadant som dessa orientalistiska, eller om 

illustrationerna då hade sett annorlunda ut? Jag tror inte att illustratören hade gjort det, och värt 

att nämna är att även om sexualitet tas upp i de två andra böckerna, The muslim marriage guide och 

Sexual ethics and Islam, så beskrivs aldrig sexualitet eller samlag på samma sätt som det görs i såväl 

text som i illustrationer i Den doftande trädgården.  

Metod- och materialdiskussion 

Gällande studiens metod har lingvistisk och visuell textanalys använts. Detta har gjorts därför att 

såväl lingvistisk som visuell textanalys kan användas för att synliggöra medvetna eller omedvetna 

framställningar och genom vilka ord vissa grupper framställs som positiva, negativa, gynnande 

eller missgynnande. Men också för att tydligt se vilka som i texter kan ses som deltagare, vilka 

handlingar/processer som utförs, samt vem som blir mål för dem. I studien har denna metod 

fungerat bra, och har kunnat appliceras på samtliga författares texter. Dock lyfter författarna 

bakom metoderna fram en del kritik, vilken jag även kan se gäller min egen analys. 

Författarna för lingvistisk textanalys påpekar bland annat att metoden lämpar sig dåligt för 

inläsning på stora material, vilket gör att kraven på vilket material man väljer ut blir stort. Likaså 

att validitet- och reliabilitetsproblem kan uppstå då författarna bakom metoden frågar sig själva 

om val av meningsbyggnad verkligen kan användas för att se dolda mönster och maktstrukturer i 

en text (Bergström & Boréus 2012:295, 298). Även författaren för visuell textanalys menar på att 

metoden enbart är lämplig för ett mindre och väl utvalt material, samt att produktion och 

tolkning är viktiga delar att tänka på när man analyserar bilder, då de faktiskt kan uppfattas väldigt 

olika beroende på vem man är som ser bilden och utifrån vilket syfte (Björkvall 2012:344-346). 

Dessa kritiska aspekter gäller även denna studies analys, och jag kan i efterhand konstatera att det 

är svårt att se huruvida maktstrukturer i text kan ses via meningsbyggnad och ordval, eller vad det 

är som exakt gör så att en text uppfattas så som den gör. Likaså att det finns vissa svårigheter i att 

analysera en bild, utan att se det man förväntar sig att se. 

Ett annat problem med att använda metoden i denna studie har varit att både texterna och 

illustrationerna har varit ett alltför omfattande material att analysera utifrån denna metod, och 

även om ett visst urval har gjorts, har fortfarande inte all text och alla illustrationer lyfts fram i 

analysen och resultatet. Detta innebär att allt material inte har analyseras utifrån denna metod, 

och att gällande ordval, deltagare, handlingar/processer och mål för processer/handlingar, så 

skulle analysen och resultatet kunna se annorlunda ut om hela texterna användes. Samtidigt måste 
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någon slags avgränsning alltid göras, och jag kan finna den jag gjort lämplig, med tanke på att allt 

material matchar det som är studiens främsta syfte att undersöka. Metoderna kan också anses 

giltiga då faktiskt fler aspekter än enbart språkliga, lingvistiska och visuella har vägts in i såväl 

analysen som i resultatet och studien kan därför kan ses som rättmätigt.  

Slutligen gällande studiens material har böckerna som studien bygger på valts utifrån vilket årtal 

boken publicerades samt vilket perspektiv författaren och boken kan ses representera. I denna 

studie har de olika perspektiven varit (1) det orientalistiska, vilket har varit Den doftande trädgården 

(1966), (2) det neo-traditionella, vilket har varit The muslim marriage guide (1995) samt (3) det 

feministiska, vilket boken Sexual Ethics and Islam (2006) har fått representerat. Fördelen med att 

välja tre böcker från tre olika tidsperioder och perspektiv har varit att både likheter och skillnader 

har gått att utläsa, medan nackdelen har varit att böckerna är väldigt olika till gener, vilket gör att 

deras skildringar av män, kvinnor och sexualitet är väldigt olika. Detta gör att de olika 

perspektiven inte helt går att göra helt rättvisa, då vissa böcker ses som populärlitteratur, medan 

andra som vetenskaplig litteratur och därmed kan det tänkas att tillförlitligheten ser olika ut för de 

olika böckerna.  

Sammanfattning 
Denna studies syfte har varit att undersöka hur tre olika författare, utifrån tre olika perspektiv 

framställer mäns och kvinnors roller och sexualitet inom islam. Perspektiven som valdes var 

orientalistiskt, neo-traditionellt och feministiskt. Dessa tre perspektiv valdes då de kan ses 

representera tre skilda perspektiv, men också att texterna de representerar är producerade under 

olika tidsperioder och därmed kan innehålla eventuella likheter men framför allt skillnader. För 

att svara på syftet som studien bygger på ställdes tre frågeställningar, nämligen: 

 Hur framställs männens roller och deras sexualitet i dessa tre böcker? 

 Hur framställs kvinnornas roller och deras sexualitet i dessa tre böcker? 

 Vilka mans- och kvinnoideal finns mellan de tre böckernas beskrivningar av män och 

kvinnor? 

Dessa frågor besvarades sedan genom verktyg från lingvistisk och visuell textanalys, där roller 

och sexualitet redovisades i analysen utifrån huruvida män och kvinnor var deltagare, 

processer/handlingar, mål för processer/handlingar, reaktörer och fenomen. Utöver detta 

kopplades också författarnas ordval till ord som beskrev mäns och kvinnors egenskaper och 

ideal. Därefter kategoriserades materialet till fyra återkommande teman som fanns i två eller tre 

av de olika texterna. Kategorierna blev: äktenskap, ekonomi, sexuella förbindelser samt utseende.  

Utifrån detta blev sedan resultatet av analyserna att textuella framställningar av mäns och 

kvinnors roller, sexualitet och ideal både skiljer sig åt, men också förenas, fastän böckerna skiljer 

sig åt mycket i perspektiv och vilket årtal de skrevs. Män beskrevs vara aktiva deltagare och utföra 

olika handlingar och ha ansvar för olika områden oftare i samtliga texter än vad kvinnor beskrevs 

vara och ha, då de beskrevs vara mål för processer eller utföra andra handlingar. Männens roller 

och ideal kunde i studien ses vara ord som ledare, styrka, ansvar och sexuell skicklighet, medan 

kvinnornas roller och ideal kunde i studien ses vara ord som omsorgsfull, hemmafru, vacker och 

sexuellt tillgänglig. Kvinnornas handlingar kunde också ses oftare i relation till hushåll och barn 
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än vad männens gjorde, liksom att kvinnors sexuella handlingar beskrevs som dåliga medan 

männens som neutrala eller bra.  

Gällande visuella framställningar i form av illustrationer från två olika berättelser blev resultatet 

att män var deltagare oftare och utförde fler handlingar än kvinnor, medan kvinnor oftare 

reagerade på männens handlingar eller var mål för handlingen. I de illustrationer som föreställde 

samlag framträdde även männen som dominanta gentemot kvinnorna, då de höll om eller höll 

fast kvinnorna på 6 av de 7 samlagsrelaterade bilderna i en av berättelserna. I vissa delar av 

berättelserna förekom även orientalistiska framställningar. 
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