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Abstract 

In this study, a discourse analysis is performed on the discourse among Muslims in 

Sweden about the Ahmadiyya Muslim Community, its founder and its adherents. 

Previous research shows that globally, Muslims of all denominations, both Sunni and 

Shia, consider followers of Ahmadiyya to be non-Muslim. This study shows that the 

anti-Ahmadiyya discourse is also present amongst Muslims in Sweden, and examines 

the different types of discourse strategies that are applied.  

Ahmadiyya played an important role in introducing Islam in Sweden. However, there 

is a lack of academic research regarding its relationship with other denominations of 

Islam, even though many researchers have previously referred to it whenever the 

movement comes under discussion. 

 

The study is in Swedish. 
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”Dom är inte muslimer” – en diskursanalys av synen på det Ahmadiyya Muslimska Samfundet 

hos muslimer i Sverige. 
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Del I  

 

Inledning 

Det Ahmadiyya Muslimska Samfundet (AMS) grundades av Mirza Ghulam Ahmad 

(d. 1908) i Indien på slutet av 1800-talet. Ahmadiyya beskrivs ofta som en ”messiansk 

islamisk rörelse”, och var en av flera tolkningar av islam som under denna tid 

framträdde i Sydasien och Mellanöstern. Den betraktas vara en rörelse som sökte efter 

reform och förändring i den muslimska världen. Dess nytolkningar av äldre traditioner 

inom islam har gjort att forskare klassificerat Ahmadiyya som en ny-religiös rörelse 

(New religious movement).1 

   Rent teologiskt anses Ahmadiyya vara kontroversiellt bland ”mainstream” sunni- 

och shiaförsamlingar. Detta har främst två anledningar. För det första betraktas 

grundaren Mirza Ghulam Ahmad som profet, messias och mahdi2 bland den största 

gruppen av Ahmadiyya, med huvudsäte i Qadian (Indien).3 Denna trossats ställer 

Ahmadiyya i konflikt med övriga muslimers (både sunni och shia4) syn på profeten 

Muhammad som den siste profeten. För det andra så anser Ahmadiyya inte likt övriga 

muslimer att Jesus togs upp till himlen och att han ska återkomma under den sista 

tiden. De menar istället att han migrerade, dog och begravdes i Kashmir, Indien.5 I 

övrigt skiljer sig villkoren för inträde i Ahmadiyya inte från de elementära 

lärosatserna inom sunniislam.6 

   I boken Islam: en religionsvetenskaplig introduktion står det: 

 

Ahmadiyya-muslimer definierar sig själva som sunnimuslimer och helighåller 

samma Koran som andra muslimer, de ska likt andra muslimer idealt också följa 

de fem pelarna och vittna om de sex trosartiklarna.7  

 

På grund av ovan nämnda teologiska skillnader har Ahmadiyya ofta utsatts för 

omfattande diskriminering och förföljelse i flera muslimska länder. Detta sker inte 

minst i Pakistan. där man år 1974 deklarerade i landets konstitution att Ahmadiyya 

ska betraktas som icke-muslimskt.8 Under generaldiktatorn Zia-ul-Haqs tid vid 

makten (1978–1988) infördes Ordinance XX, vilken fastslog att det är brottsligt för 

ahmadiyyamuslimer att bekänna sig eller uttrycka sin anknytning till islam.9 Denna 

inställning anammades även av andra muslimska länder, och har fått globala 

konsekvenser för hur rörelsen har kommit att betraktas av både andra muslimer och 

övriga samhället. Dessa konsekvenser är även påtagliga i Sverige.  

                                                           
1 Rothstein 1997: 84ff 
2 En gestalt vars ankomst i den sista tiden utlovas i islams tidiga källor (hadither), hos både sunni och 

shia. 
3 Den andra gruppen, marginell i antal medlemmar och med bas i Lahore, är inte representerad i 

Sverige, och är därför inte en del av denna studie. 
4 I en rapport från tankesmedjan Timbro genomfördes en intervju av företrädare för Imam Ali center i 

Järfälla, där det framgick att de inte anser Ahmadiyya vara muslimer. Se Elensky 2015 (hämtad 2017-

04-24)  
5 Jacobsen, Larsson & Sorgenfrei 2015: 359–361 
6 Stenberg 1999: 52, se även appendix. 
7 Sorgenfrei 2015: 244 
8 Se appendix. 
9 Se appendix. 
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Tidigare forskning om Ahmadiyya i Sverige 

Motsättningar mot Ahmadiyyas verksamhet i Sverige har ökat efter lagändringarna i 

Pakistan under 70-talet. I rapporten Islam och muslimer i Sverige – en 

kunskapsöversikt författad av Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, beskrivs 

detta på följande sätt: 

 

Under 1970-talet tycks till exempel Ahmadiyya-grupperingar i Danmark, Norge 

och Sverige ha attraherat både sunnitiska och shiitiska muslimer – två 

grupperingar som idag vanligtvis tar starkt avstånd från Ahmadiyya på grund av 

teologiska meningsskiljaktigheter. Först efter 1974 och den pakistanska statens 

fördömande av Ahmadiyya och stämplingen av dem som heretiker har flera 

andra grupperingar aktivt tagit avstånd från denna rörelse.10 

 

På grund av sin förståelse av islam och på grund av den Pakistanska [sic] statens 

negativa uppfattning om denna grupp (sedan 1974 anses de som heretiker och 

betraktas inte som muslimer i Pakistan) är denna rörelse ofta marginaliserad när 

det gäller kontakten med andra, sunnitiska eller shiitiska, grupper i Sverige.11 

 

Detta har bland annat uttryckts genom att muslimer än idag undviker att besöka 

moskéer eller missionshus tillhörande Ahmadiyya i Sverige. Även om 

motsättningarna inte är akuta, så har det förekommit exempel på organiserat 

motstånd. De har bland annat nekats gravplatser av förvaltningar, som påverkats av 

hur Ahmadiyya definierats av representanter för sunni och shia. Mycket lite står om 

Ahmadiyya i skolböcker om religion, och det förekommer att rörelsen exkluderas i 

allmänna diskussioner om islamiska frågor i de nordiska länderna. Ahmadiyya har 

inte ansökt medlemskap i någon muslimsk paraplyorganisation, antingen av 

uppenbara (de har svårt att accepteras av andra grupper) eller strategiska skäl.12  

 

Ahmadiyyas betydelse för islam i Sverige    

Förföljelserna av AMS i muslimska länder har bidragit till en omfattande migration av 

ahmadiyyamuslimer till västvärlden under efterkrigstid, och här har rörelsen fokuserat 

på mission och även spelat en betydande roll i att introducera islam för 

västerlänningar, både i Amerika och i Europa.13 I introduktionen till boken Handbook 

of Nordic New Religions står det angående Ahmadiyya:  

 

Even though this is one of the first Muslim communities that settled in the 

Nordic countries – that is Sweden, Norway, Denmark and Finland – there is 

hardly any information on this movement and its importance for the early 

establishment of Islam and Muslims in this part of the world.14 

 

 

 

                                                           
10 Larsson 2014: 52 
11 Larsson 2014: 76–77 
12 Jacobsen, Larsson & Sorgenfrei 2015: 368–371 
13 Larsson, Olsson & Sorgenfrei 2015: 324–325, 330–331 
14 Lewis & Tøllefsen 2015: 9 
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Göran Larsson gör i sin kunskapsöversikt en liknande betraktelse:  

 

Trots att denna rörelse är liten när det gäller antalet medlemmar är detta en av de 

muslimska rörelser som har bedrivit verksamhet längst i Sverige. Redan på 

1950-talet anlände deras mission till Sverige och i mitten av 1970-talet byggde 

medlemmar av denna rörelse en ändamålsenligt byggd moské i Göteborg.15 

 

Detta är en rörelse som har sina rötter i den indiska subkontinenten. År 1956 

skickas en man vid namn Kamal Yousuf som den första Ahmadiyya-missionären 

till Sverige och från och med detta år konverterar ett mindre antal nordbor 

(svenskar, danskar och norrmän) till islam. Ahmadiyya-rörelsen är därför av stor 

betydelse om vi vill förstå den tidiga etableringen av islam i de nordiska länderna 

liksom i Europa och Nordamerika.16 

 

AMS är alltså bland de äldsta organiserade muslimska församlingarna i Sverige. Men 

som det redan påpekats så möts de av hårt motstånd från övriga muslimska 

inriktningar, både i Sverige och globalt. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka diskursen kring Ahmadiyya bland muslimer 

i Sverige.  

 

Frågeställning 

Tidigare forskning har till en viss del berört motsättningarna gentemot Ahmadiyya, 

dess olika uttrycksformer och vilka konsekvenser det har fått för rörelsen i Norden. I 

denna studie anläggs en ny teoretisk infallsvinkel på detta fenomen, nämligen 

diskursanalys. Vilken diskurs förekommer om Ahmadiyya bland muslimska grupper i 

Sverige? Hur är diskursen uppbyggd? Vilka islamiska idéer lyfts fram som argument 

för att rörelsen ej ska betraktas som muslimsk?    

 

Avgränsning 

Materialet för diskursanalys är inhämtat från 4 muslimska (sunnitiska) hemsidor samt 

en intervju av en sunnimuslimsk imam i Malmö, tagen från Sydsvenskan. Urval har 

skett genom det sökta materialets tillgänglighet samt nivån av dess representation av 

åsikter bland muslimer i Sverige, vilken bedömts som relativt hög. För ytterligare 

information om använda källor, se del II under rubriken ”Källor”. 

 

Diskursanalys (teori & metod) 

Enligt sociologen Titus Hjelm är diskursanalys är studiet av hur man gör saker med 

ord.17 Inom diskursanalysen ser man språkbruket kring en företeelse som en 

konstruktion av verkligheten, snarare är en representation av densamma. Detta sker 

genom en selektiv beskrivning av företeelser, med medveten exkludering och 

inkludering av fakta. Diskurs är en social praktik som har sociala funktioner. Den 

                                                           
15 Nasirmoskén i Göteborg, Sveriges första ändamålsenliga moské, invigd år 1976. Se Larsson 2014:46 
16 Larsson 2014: 46 
17 Hjelm 2011: 134 
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konstruerar identiteter, relationer, maktförhållanden, kunskaps- och trossystem. Hur 

man talar om saker och ting har således en effekt på hur företeelser betraktas och 

bemöts. Diskurs förekommer överallt i samhället, som t.ex. i media, politiken och i 

den offentliga debatten. Den förekommer även i religiösa relationer och konflikter, 

och handlar då främst om hur utövare av olika religioner eller inriktningar beskriver 

varandra. Genom att undersöka denna diskurs mer ingående kan man få kunskap om 

sociala fenomen som påverkar det samhälle som vi lever i, och om de motsättningar 

som finns mellan olika sociala, politiska och religiösa grupper.   

 

Norman Fairclough och Language and Power    

En av diskursanalysens tidiga förespråkare var lingvistikprofessorn Norman 

Fairclough (f. 1941), som granskade relationen mellan språk (både verbalt och 

skriftligt) och makt. I boken Language and Power (1989) undersöker han detta 

fenomen med det moderna Storbritannien som utgångspunkt. Syftet var att lyfta fram 

språkets betydelse i maktutövande, vilket han anser vara undervärderat. Ett annat 

syfte var att öka medvetenheten om hur språk bidrar till att vissa människor utövar 

dominans över andra, eftersom ”medvetenhet är det första steget mot frigörelse”. I det 

moderna samhället erhålls makt alltmer genom ideologi, och särskilt genom språkets 

ideologiska verkan. Fairclough menar att ideologin är ständigt närvarande i språket, 

och att man i vår ”lingvistiska epok” bör fästa stor vikt vid språkets ideologiska natur 

och hur det brukas för att upprätthålla social kontroll och makt. Fairclough illustrerar 

sin teori genom vardagliga exempel som ett samtal mellan läkare och patient, där 

antaganden grundade i ”sunt förnuft” betraktar auktoritet (läkarens) och hierarki 

(läkare vs patient) som naturligt. 18 Fairclough är tydlig med sin utgångspunkt som 

socialist, och att den teori han presenterar ger en dyster bild av hur språk används.19 

Många exempel i boken belyser problem relaterade till det kapitalistiska samhället, 

likt konsumerism. 

   Fairclough betraktar språkbruk som en form av social praktik, vilken han kallar 

diskurs.20 Därigenom etableras sociala strukturer.21 Han framhåller även att diskursen 

i olika samhällen endast är tillgänglig för ett fåtal, the dominant bloc, exempelvis 

media och religiöst lärda.22 Genom diskursen utövas och tillämpas makt, och bakom 

diskursen döljer sig maktförhållanden som råder i samhället. Kontroll över diskursen 

är således en kraftfull mekanism för att upprätthålla makt.23 Dominanta diskurser 

genomgår i sin tur en process av naturalisering, där den tappar sin anknytning till en 

viss ideologi och istället blir till sunt förnuft (common sense). Fairclough menar att 

denna naturalisering av den bakomliggande ideologin innebär att den blir dold, och att 

“ideology is truly effective when it is disguised.”24  

    

                                                           
18 Fairclough 1989: 1–2 
19 Fairclough 1989: 4–5  
20 Ordet kommer från franskans discours och latinets discursus ”att springa iväg”, sammansatt av ”dis” 

(iväg) och ”currere” (att springa) (1400-talet). Bland senare innebörder återfinns formellt tal eller skrift. 

Etymonline (hämtad 2017-05-15) 
21 Fairclough 1989: 41–42  
22 Fairclough 1989: 62 
23 Fairclough 1989: 73–74 
24 Fairclough 1989: 107 
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Olika perspektiv i diskursanalys 

Inom diskursanalys undersöker man diskurs utifrån olika perspektiv. En infallsvinkel 

är konstruktivistisk, dvs en detaljerad undersökning av hur en social verklighet har 

konstruerats. En annan approach är den kritiska, där man fokuserar på maktens 

dynamik, kunskap och ideologi som omgärdar diskursiva processer.25 Den kritiska 

diskursanalysen bekräftar att det finns en verklighet – fysisk eller social – utanför 

diskursen, men som har återskapats eller förändrats diskursivt. Den intresserar sig 

även för hur variation undertrycks och hur hegemoni (dominerat ensidiga tolkningar) 

produceras. Det analyserar vad som är ”allmänt vedertaget” eller ”passande” i ett 

samhälle och hur diskursiva konstruktioner bibehåller vissa tankesätt och praktiker 

genom att undertrycka alternativa diskurser. Den kan tillämpas på begrepp som clash 

of civilizations,26 legitimitetskampen för minoritetsreligioner och religion & 

statfrågor.27 Denna studie kommer att ha inslag av både konstruktivistisk och kritisk 

diskursanalys.  

 

I min egen studie kommer diskursen i det valda källmaterialet att analyseras både 

utifrån dess struktur och dess ideologi. Vi kommer att se djupare på hur diskursen är 

uppbyggd och vilka muslimska trossatser som utgör ideologin. Diskursanalysen 

inspireras även av Fairclough, som belyser språkets relation till maktförhållanden. 

 

Teoretisk bakgrund  

I den här delen kommer jag att presentera tidigare forskning om situationen för 

ahmadiyyamuslimer i världen, vilket tjänar som en bakgrund för min egen studie och 

som ger mig analytiska perspektiv som jag har användning av i relation till mitt 

svenska material. Nedan återges således andra studier om diskrimineringen av och 

diskurser om Ahmadiyya i två muslimska länder. Det första är Pakistan där 

Ahmadiyya har ett utav sina högkvarter, och där motsättningarna mot rörelsen har sin 

begynnelse och även är som allra störst. Det andra är Indonesien, där förhållandena är 

likt de i Pakistan. I båda länder förekommer motståndet gentemot Ahmadiyya på den 

allra högsta politiska nivån och pådrivs av den religiösa ortodoxin. Denna del syftar 

till att ge djupare förförståelse till den föreliggande uppsatsen, samt att belysa de 

sociala konsekvenser som antidiskurser kan få för minoriteter.  

 

“For the purposes of the Constitution or law”  

Efter att det brittiska Indien delades upp i Indien och Pakistan år 1947, så flyttades 

AMS högkvarter från den indiska till den pakistanska delen av Punjab. Där 

etablerades sedermera staden Rabwah, som idag är rörelsens huvudkvarter. Onekligen 

är Pakistan det land där förföljelserna mot AMS är som allvarligast. Det faktum att 

staden Rabwah efter religiösa ledares påtryckningar fick byta namn till Chenab Nagr 

(staden vid floden Chenab), är ett påtagligt exempel på detta.28 Man menade att 

Rabwah var ett ord som förekommer i Koranen, och därför inte får brukas av 

Ahmadiyya. Liksom det har nämnts i inledningen så fastslogs det genom 

                                                           
25 Hjelm 2011: 140 
26 En hypotes om kulturellt och religiöst orienterade konflikter av Samuel P. Huntington. 
27 Hjelm 2011: 142 
28 The Persecution of Ahmadis (hämtad 2017-05-01) 
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konstitutions- och lagändringar år 1974 respektive 1984 att Ahmadiyya skulle 

betraktas som en icke-muslimsk minoritet, och att det är brottsligt för 

ahmadiyyamuslimer att på något sätt associera sig själva med islam eller islamisk 

praktik. Med lagens stöd i ryggen har förföljelserna mot Ahmadiyya eskalerat. 

Regelbundna rapporter om våld (ofta dödligt), förstörelse av egendom och 

systematisk diskriminering mot medlemmar förekommer. Radikala religiösa krafter 

har genom statens upprepade bifall på sina önskemål fått ett oerhört inflytande över 

politiska, sociala och religiösa frågor i landet, vilket bland annat resulterat i att de 

öppet kan agitera mot Ahmadiyya utan myndigheternas ingripande.29 

 

Ahmadiyyamuslimer och den religiösa ortodoxin i Pakistan 

I boken Conscience and Coercion: Ahmadi Muslims and Orthodoxy in Pakistan 

(1989) beskrivs situationen för Ahmadiyyamuslimer i Pakistan ingående. Författaren 

Antonio Gualteri (professor i religion på Carleton university i Ottawa) reste själv till 

Pakistan för att undersöka situationen, och träffade även Ahmadiyyarörelsens 

dåvarande globale ledare i London. Författarens ton är empatisk, vilket även medges, 

men han framhäver även tydligt sin akademiska utgångspunkt till studien. I början av 

boken beskriver Gualtieri det teoretiska (conceptual) ramverk som han brukar. Det 

första kallar han för communal self-definition, dvs att Ahmadiyya anser sig själva vara 

muslimer. Men ortodoxin förvägrar dem denna rätt (external marginalization). 

Historiskt sett har religion ofta benämnts med nedsättande epitet av utomstående, som 

en del av anti-diskursen. I Ahmadiyyas fall har denna diskriminering nått högsta 

politiska nivå, i och med generaldiktatorn Zia ul-Haqs införande av Ordinance XX.30 

   Gualtieri inspireras här av religionsprofessorn Wilfred C Smith (d. 2000), vars teori 

han beskriver på följande vis: 

 

The first is that, regardless of what normative judgement one might personally 

make about the religious traditions and faith of others, they ought, as a minimal 

condition of scholarship, be able to recognize themselves in one’s 

characterizations of them. The second is that the names of religions have 

historically been given by outsiders, usually as derogatory designations. These 

orienting perspectives provided much of the background against which my 

research into the Ahmadis proceeded. Ahmadi self-understanding is un-

intelligible apart from their fidelity to the Qur’an, Hadith (traditions relating the 

precedents set by the prophet Muhammad) and the prophet Muhammad. Over 

and against this Ahmadi self-definition as irrevocably Muslim, stands the 

heteronomous definition by the orthodox ulama, religious scholars – especially 

of Islamic law – who declare the Ahmadis to be outside the pale, to be non-

Muslims because of their doctrinal apostasy, especially in the question of Khatm-

i-nubuwwat or Finality of the Prophet.31  

 

                                                           
29 Utrikesdepartementet 2017   
30 Gualtieri 1989: 13ff 
31 Gualtieri 1989: 13–14 
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Gualtieri kallar här de ortodoxas definition av Ahmadiyya som dominerande ensidig 

(heteronomous), och menar även att diskursen mot Ahmadiyya är ett exempel på hur 

religiösa känslor missbrukats för snäva politiska fördelar.32 Han skriver vidare:  

 

The government of Pakistan has endorsed a particular definition of Islam to 

which the Ahmadis do not conform. As a result, they have been declared non-

Muslim, their own self-definition notwithstanding.33  

 

Denna definition av islam innefattar synen på profeten Muhammad som den absolut 

siste profeten (finality of prophethood – se föregående citat). I den diskurs som 

förekommer om rörelsen är detta ett huvudmotiv.  

 

Den pakistanska statens syn på Ahmadiyya  

I studien Political Fields And Religious Movements: The Exclusion Of The 

Ahmadiyya Community In Pakistan (2015) av sociologen Sadia Saeed studeras hur 

statens förhållande till Ahmadiyya förändras under en viss period. Denna studie 

undersöker två perioder i Pakistans unga historia där religiös aktivism bedrevs för att 

på statlig nivå exkludera Ahmadiyya från rätten att definiera sig som muslimer, alltså 

runt åren 1954 och 1974. Det var först vid det senare tillfället som man gjorde detta 

framgångsrikt. Saeed diskuterar orsakerna till varför man misslyckades år 1954 och 

vad anledningarna till framgång var år 1974, och undersöker även skiftningen i 

statens syn på Ahmadiyya mellan dessa två perioder. Hon definierar själv sin metod 

på följande vis: “by positioning both the moments of accommodation and exclusion of 

Ahmadis as sites of critical enquiry.”34 Materialet bygger på statliga publikationer, 

tidningar och intervjuer av politiska huvudpersoner. Enligt Saeed har the Ahmadi 

issue främst teologiska, ekonomiska och symboliska dimensioner. 

   År 1953 startade religiöst lärda en social rörelse för att staten skulle deklarera 

Ahmadiyya som en icke-muslimsk minoritet. Aktionerna var på sina håll mycket 

våldsamma. Saeed menar att den politiska arenan vid denna tid karaktäriserades av 

inomstatlig kamp mellan den byråkratiska eliten och politiker för ökad politiska makt, 

tillika en kamp mellan staten och samhället om hur den konstitutionella relationen 

mellan islam och den pakistanska staten skulle se ut. Den religiösa rörelse som bedrev 

kampanjen mot Ahmadiyya misslyckades med att förena sin rörelses målsättning med 

denna centrala konstitutionella fråga, och tillämpade istället våld mot såväl anhängare 

av Ahmadiyya som staten. Detta var en av anledningarna till varför staten inte 

tillmötesgick deras krav om att exkludera Ahmadiyya. Även den byråkratiska eliten 

präglades under denna tid av misstro gentemot politiserad religion.35 

   Efter bildandet av Pakistan (som den religiösa ortodoxin inledningsvis var stark 

motståndare till) växte med tiden en enhetlig definition fram av islam. Detta 

möjliggjordes genom en transformation av den politiska arenan, där en tilltagande 

enhetlig politisk diskurs med hänvisning till islam, och ett skifte till representativ 

politik var två avgörande förändringar. Man kan alltså säga att demokratiseringen av 

landets politik möjliggjorde för mer radikala krafter att göra sin röst hörd, och som 

sedermera kom att vinna stort inflytande över folket. Synen på khatm-i-nubuwwat, 

                                                           
32 Gualtieri 1989: 24 
33 Gualtieri 1989: 25 
34 Saeed 2015: 190  
35 Saeed 2015: 195 
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vilket tolkas som att profeten Muhammad var den absolut siste profeten, blev 

dominerande. Ofta åberopas ”brott” mot denna princip i diskurser när man hetsar mot 

ahmadiyyamuslimer i Pakistan. Saeed menar att för många religiösa grupper i 

Pakistan så har sociala rörelser mot ahmadiyyamuslimer som de organiserat varit en 

huvudsaklig metod till att erhålla symbolisk makt, och givit dem både socialt och 

politiskt inflytande i landet. Islam i Pakistan definierades även utifrån en anti-

Ahmadiyya diskurs företrädd av motståndare till Ahmadiyya, där trossatsen khatm-i-

nubuwwat formulerades som en huvudprincip. Den starka relationen mellan staten 

och islam i landet gjorde att denna syn befästes.36 Frågan om Ahmadiyyas status 

utvecklades till att bli en nationell fråga gällande demokratiska normer.37 Saeed 

diskuterar även hur politisk makt blev tillgänglig för religiösa aktörer, genom 

tillämpandet av en stark diskurs inom en viss fråga av symbolisk betydelse och 

karaktär. I detta fall var det förstås synen på Ahmadiyya-rörelsen: 

 

Although they38 usually do not possess the resources to directly capture state 

power, they are centrally invested in directing cultural policies of the state. The 

aim is to carve out and monopolize a discursive space of political claims making 

in order to acquire symbolic capital. Thus, these social actors are players in the 

political field by virtue of engaging in symbolic struggles with state actors.39 

 

Den ekonomiska dimensionen i denna fråga är att ahmadiyyamuslimer generellt är 

mer välbärgade än andra muslimer, vilket också tas ur proportion i den propaganda 

som sprids om dem. 

   När Ahmadiyya deklarerades som en icke-muslimsk minoritet år 1974, så hindrade 

detta dem även från att inneha nyckelpositioner inom pakistansk politik eftersom de 

var reserverade för muslimer, likt premiärministers- och presidentämbetet. Det 

innebar även att anhängare till rörelsen skulle få tillgång till statliga ämbeten, 

allmänna utbildningsinstitutioner och federala och provinsiella lagstiftande 

församlingar på basis av sin numerära styrka, avgjord genom kvoter för minoriteter. 

År 1984 förstärktes förtrycket mot Ahmadiyya genom Ordinance XX (se appendix), 

vilket innebar att utövandet av islamisk praktik för ahmadiyyamuslimer kunde 

resultera i 3 års fängelse eller böter.40 

   I Pakistan har således diskursen mot Ahmadiyya även en tydlig politisk dimension, 

varigenom religiösa grupper erhåller symbolisk makt. Detta gör att de får inflytande 

över de beslut som landets politiker fattar.  

  

Åberopandet av islam i diskursen mot Ahmadiyya i Indonesien 

Ett annat land där diskrimineringen och förföljelserna mot Ahmadiyya är omfattande 

är Indonesien. Detta har belysts i flera studier.41  

   När det gäller diskursen kring Ahmadiyya i landet, så liknar den sin motsvarighet i 

Pakistan. Bruket av anti-Ahmadiyya diskurs säkrar social och politisk auktoritet, där 

uppmaningar till bojkott eller till och med våld mot rörelsen förekommer. Politiska 

partier använder sig av anti-Ahmadiyya retoriken i sina valrörelser.42 I denna process 

                                                           
36 Saeed 2015: 195–196  
37 Saeed 2015: 191 
38 D.v.s. religiösa aktörer. 
39 Saeed 2015: 194 
40 Saeed 2015: 197 
41 Se Hicks 2013: 322  
42 Hicks 2013: 327 
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är staten alltså inte bara frånvarande utan högst delaktig. Amnesty International har 

rapporterat om lokalpolitiker som både muntligt och skriftligt uppmanar 

ahmadiyyamedlemmar till att delta i konverteringsmöten.43 

   Antalet Ahmadiyyamuslimer i Indonesien uppskattas till 250.000 människor. 

Rörelsen har sedan sitt inträde i landet 1925 inte haft varken politiskt eller ekonomiskt 

inflytande. Den har fallit offer för ett begränsat antal fundamentalistiska muslimska 

grupper som bedriver lobbyverksamhet gentemot statliga aktörer.44 

   År 2008 utfärdade den indonesiska regeringen ett gemensamt ministerbeslut (joint 

ministerial decree) vari de deklarerade Ahmadiyyas läror vara avvikande från centrala 

muslimska trossatser. Detta ledde till sociala konflikter på olika håll i landet. 

Våldsamma attacker mot rörelsens medlemmar har förekommit sedan år 2005, då 

Rådet för Indonesiens rättslärda (MUI) utfärdade en fatwa (auktoritativ juridisk åsikt 

inom islam) vari de fastslog att Ahmadiyya gjort sig skyldiga till blasfemi.45 

   I boken Religious diversity in Muslim-majority states in Southeast Asia: areas of 

toleration and conflict (Bernhard Platzdasch, 2014) finns ett kapitel av asienkännaren 

och forskaren Andy Fuller som undersöker hur islam åberopas i diskursen kring 

Ahmadiyya i Indonesien, med material inhämtat från mainstream media och anti-

liberala texter. 46 Efter president Mohammed Soehartos resignation (1998) 

demokratiserades landet och medierna blev friare, vilket även breddade diskussionen 

om Ahmadiyya. Inflytelserika muslimska organisationer i landet, likt FPI (Islamiska 

försvarsfronten), LPPI (Institutionen för studiet och läran av islam), har försökt att ena 

det fragmenterade religiösa muslimska samhället genom att bland annat driva 

kampanjer mot Ahmadiyya. Likt fallet i Pakistan så har alltså demokratiseringen även 

här bidragit till religiösa radikalers ökade inflytande i samhället, på bekostnad av 

religionsfriheten. Numera statligt sanktionerade former av islam och statens 

inblandning i religiösa frågor har påverkat livet för minoriteter och icke-muslimer 

negativt.47 

   I sitt kapitel redogör Fuller för diskursen kring Ahmadiyya och försöker förklara 

kontexten till de utlåtanden som gjorts angående rörelsens status. Bland de röster som 

diskuterar Ahmadiyya i Indonesien finns tre framträdande diskurser: de hos statliga 

myndigheter, hos religiösa auktoriteter och hos muslimska aktivister och 

intellektuella.48 Dessa samverkade för att framkalla följande fatwa av MUI (Majlis 

Ulema Indonesia) år 2005: 

 

The MUI re-affirms the fatwa of 1980 that Ahmadiyah is a sect that is outside of 

Islam is misguided and misguiding. The fatwa also declares that people who 

follow Ahmadiyah are murtad (that is, they have left Islam). As such, in the 

aforementioned fatwa, MUI implores those that have already started to follow 

Ahmadiyah, to return to Islamic teachings in accordance with the Qur’an and 

hadiths. MUI asserts that the government of Indonesia should forbid the 

dissemination of Ahmadiyah teachings, freeze the organisation and close down 

all its places of activity. (MUI 2005, p. 1).49  

                                                           
43 Hicks 2013: 331 
44 Hicks 2013: 323 
45 Irawan 2017: 3–4 
46 Fuller 2014:75 
47 Fuller 2014: 76 
48 Fuller 2014: 79 
49 Fuller 2014: 80 
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Häri benämns anhängare av Ahmadiyya som avfällingar (murtad), och uppmanas 

återgå till vad som anses vara det autentiska islam. Likt nämnts ovan så fick detta 

dekret stöd av ett gemensamt ministerbeslut år 2008.  

 

”Dom är inte muslimer” 

I studien They are not Muslims: A critical discourse analysis of the Ahmadiyya sect 

issue in Indonesia av Andi Irawan undersöks diskursstrategier tillämpade av en 

muslimsk organisation i Indonesien, FPI (The Islamic Defenders Front). Metoden är 

kritisk diskursanalys (CDA), och baserar sig på Teun A. van Dijks ideological square 

d.v.s. positive self- and negative other representations. CDA är ett analytiskt redskap 

som avslöjar sociala och politiska företeelser, och undersöker maktförhållanden, 

maktmissbruk, maktdiskrimination, social ojämlikhet och orättvisa. Dess styrkor 

ligger i att kunna avslöja hur minoriteter (individer och grupper) diskrimineras i 

texter. Diskriminerande diskursiva strategier tillämpas ofta gentemot invandrare, 

asylsökande, flyktingar, etniska grupper och muslimer.  

   Källmaterialet utgörs av två tal och två artiklar av ordföranden för den radikala 

muslimska organisationen FPI, Shihab Rizieq (f. 1965): Ahmadiyyas heresi (2013); 

Upplös Ahmadiyya (2013); Ahmadiyya bedrar: fem anledningar att avvisa 

Ahmadiyya (2012); och Upplös Ahmadiyya eller revolution (2012). Frågeställningen 

lyder hur Ahmadiyya framställs av FPI och vilka diskursiva strategier som 

tillämpas.50 Slutsatsen är att FPI framställer sig själva som en tolerant grupp (som står 

upp för religionsfriheten för landets 6 erkända religioner), medan Ahmadiyya 

framställs som icke-troende (kafir), kapare, svikare och fiender av islam (som 

dessutom hotar denna religionsfrihet). Fatwan mot Ahmadiyya grundar sig i 

blasfemilagen från 1965, som samtida religiösa grupper hänvisar till när de kräver 

hårdare tag mot dem.51 Trots att Ahmadiyyamuslimer endast utgör cirka 1 procent av 

Indonesiens totala muslimska befolkning, så framställs de som ett allvarligt hot mot 

övriga muslimer. 

   Irawan påpekar att Ahmadiyya fått lite uppmärksamhet i tidigare studier om 

diskriminerande diskurser. Vad som särskiljer diskursen om Ahmadiyya är att den 

baseras på teologiska och religiösa motiv, istället för politiska och sociala. Efter 

MUI:s fatwa år 2005 har våldet mot rörelsens medlemmar eskalerat.52 

   FPI grundades kort efter Soeharto-regimens fall 1988, och fick stöd av religiöst 

lärda från Indonesiens större städer. Rörelsens företrädare anser bestämt att 

Ahmadiyya gjort sig skyldiga till blasfemi, och att dess grundare genom sitt anspråk 

försökt skada muslimernas tro. FPI har aktivt spridit texter vari de uttryckt sitt 

motstånd mot Ahmadiyya, och dess medlemmar har även deltagit i våldsamma 

aktioner mot rörelsen.53 

   Enligt FPI:s ordförande Shihab, finns det minst fem problematiska aspekter som 

särskiljer Ahmadiyya från islam: 

1. Profetskapet (dvs synen på profeter efter islams grundare). 

2. Helig skrift (dvs att Ahmadiyya, enligt Shihab, har en separat helig skrift). 

                                                           
50 Irawan 2017: 164 
51 Irawan 2017: 167 
52 Irawan 2017: 165 
53 Irawan 2017: 168–169 
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3. Kolonialmakternas agenter. 

4. Lagligheten av Ahmadiyya i Indonesien. 

5. Rörelsens framgångar i den muslimska världen. 

   Bland dessa betraktas punkt 1 som allvarligast. Enligt Shihab erkänner anhängare av 

Ahmadiyya profet Muhammad som islams profet, men inte som profeternas insegel 

(khatam-un-nabiyyin). Enligt Shihab håller Ahmadiyya boken Tadzkirah som sin 

heliga skrift. 

   Irawan beskriver sedan de diskursiva strategierna som Shihab tillämpar. Bland dessa 

återfinns takfir (att anse någon vara kafir, d.v.s. förnekare av islam), avhumanisering 

och andrefiering. Shihab menar att Ahmadiyya-anhängares trolöshet och falskhet 

utgör ett hot och potentiell orsak till social konflikt, och hetsar mot rörelsen genom att 

tillämpa skrämseltaktik. Han benämner dem som kapare och fiender av islam, och 

som dessutom är svikare då de går kolonialmakternas ärenden. För att ge ett gott 

intryck av FPI påpekas det att organisationen verkar för muslimers och de sex 

religionernas religionsfrihet, vilken hotas av Ahmadiyya. Bruket av metaforer är 

återkommande i Shihabs retorik, och han kallar rörelsens anhängare för ”falska 

polisofficerare”, ”säljare av falskt elektroniskt gods”, och ”skyldiga till copyright 

infringement”.54 Ahmadiyyas verksamhet likställs med bedrägeri, piratverksamhet 

och manipulation. Shihab anser det därför vara rätt att frånta Ahmadiyya rätten att 

använda ”varumärket” islam.55  

   I framställningen av Ahmadiyya som fiende används krigsnyanserade uttryck, och 

aktioner mot Ahmadiyya jämställs med krigstillstånd (”fight”, ”strive”, ”shed blood”), 

eller med jihad.56 Även det islamiska påbudet al-amr bi al-ma’ruf  wa al-nahy an al 

munkar 57 tillämpas för att betona motståndets religiösa betydelse. Kamp mot 

Ahmadiyya likställs med att försvara profeten, revolution och att dö som martyr. 

Anhängare av rörelsen avhumaniseras och framställs som onda. Jihad mot Ahmadiyya 

är enligt Shihab inget förhandlingsbart, utan en religiös förpliktelse. Utmålningen av 

Ahmadiyya som svikare och förrädare av islam sker genom negativ attribution. 

Grundaren framställs som britternas agent och lojal gentemot kolonialmakterna, och 

rörelsen associeras med utländska politiska intressen. Våld mot Ahmadiyya likställs 

med kamp mot kolonisatörerna.58  

   Irawan drar slutsatsen att negativa diskurser kan ha negativa sociala konsekvenser 

för ahmadiyyamuslimer: 

 

The negative presentations against Ahmadiyya may have negative social effects 

on the Ahmadiyya followers. According to Van Dijk (1989a, 2006b), texts or 

discourse constructions have cognitive and social functions. Similarly, 

Fairclough (2003) also argues that texts or discourse presentation can have social 

effects, with the first effect being on the minds of readers. By reading and 

interpreting texts, people learn new things that can shape their minds, and it may 

then influence their attitudes and behaviours, either positively or negatively. The 

discriminatory discourses against Ahmadiyya may shape and enforce the 

                                                           
54 Irawan 2017: 171 
55 Irawan 2017: 172 
56 Det arabiska ordet betyder ”strävan”, och används även för kamp mot fienden inom islam. 
57 En återkommande föreskrift i Koranen som uppmanar muslimer till att påbjuda det goda och 

förhindra det onda. 
58 Irawan 2017: 169–174 
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negative image of Ahmadiyya in the public’s minds. Consequently, this shaping 

may exacerbate the plight experienced by the followers of the sect.59 

 

Sammanfattning av del I 

I den första delen av denna uppsats, som tar upp en relativt stor del av studien, ges en 

introduktion till Ahmadiyya och motsättningar i både Sverige och andra delar av 

världen. Denna motsättning utgörs bland annat av en diskurs, där rörelsen, dess 

grundare och dess anhängare beskrivs på ett visst sätt. I både Pakistan och Indonesien 

har vi sett att diskursen möjliggör för religiösa grupper att erhålla symbolisk och 

politisk makt och inflytande över samhället. Vi har även sett att demokratiseringen av 

dessa två länder varit en förutsättning för att detta blivit möjligt, då ett öppnare 

samhälle bidragit till att den religiösa polemiken blivit hårdare. I slutändan har denna 

utveckling resulterat i lagar och religiösa utlåtanden som diskriminerar Ahmadiyya, 

och som även går att koppla till dess anhängares utsatthet för hot, trakasserier och 

våld från andra muslimska grupper i samhället. 

   Denna kunskap bär vi med oss in i del II, där diskursen mot Ahmadiyya bland 

muslimer i Sverige presenteras. I den avslutande diskussionen kommer 

likheter/skillnader att påpekas i den slutgiltiga analysen av diskursen. 

 

 

Del II 

 

Urval av källor 

I denna del av studien redovisas källmaterialet för diskursanalysen. Detta material är 

inhämtat från 4 svensk-muslimska websidor (med sunnitisk inriktning), samt en 

intervju av en sunnitisk imam i Malmö som publicerades i en svensk tidning. I urvalet 

har jag valt sidor som innehåller en mängd information om muslimsk lära och praxis, 

och inte bara om en specifik aspekt eller organisation. Sidorna önskar tillhandahålla 

allmän kunskap och information om islam. Texterna om Ahmadiyya är utförliga och 

således lämpade för diskursanalys. Jag har alltså undvikit sidor som bara kort nämner 

rörelsen. När det gäller intervjun, så är imamen i fråga en framträdande personlighet 

inom sunnimuslimska kretsar, och han förekommer även ofta i offentliga 

sammanhang där islam diskuteras. De motiv som senare har valts ut för 

diskursanalysen är sådana som är återkommande i flera utav källorna.  

Nedan återges fler detaljer kring källorna som har använts. 

 

Islamguiden  

IslamGuiden är en muslimsk organisation som grundades 1997. Dess målsättningar, 

som redogörs på hemsidan, presenteras på följande vis: 

1. Förmedla en sann bild av islam. 

2. Besvara frågor om islam från såväl muslimer som andra. 

3. Starta och ansvara för olika projekt (likt Koranöversättning, Dawafonder etc). 

IslamGuiden har även mottagit priser från bland andra Ibn Rushd Studieförbund. 

Enligt hemsidan hade de år 2013 cirka 2000 medlemmar och 30,000 unika 

                                                           
59 Irawan 2017: 176 
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besökare/månad.60 Websidan fungerar även som en portal till andra sidor, och 

innehåller en mängd information om muslimsk tro och praktik. Av datumen för 

inläggen att döma är sidan fortfarande i bruk. 

 

Al-Ibadah 

Al-Ibadah.com är en muslimsk portal innehållandes religiöst-juridiska utlåtanden av 

tidigare imamer och auktoriteter inom sunni-islam, likt de arabiska teologerna Ibn 

Báz, al-Albáni och al-Jibrin. Websidan introduceras på följande vis: 

 

Denna webbplats vänder sig till dig som vill följa islam baserat på 

Koranen, profetens - över honom vare Guds frid och välsignelser -

 sunnah och de rättfärdgia [sic!] följeslagarna. Detta utefter de lärdes 

förklaringar.61 

 

Likt IslamGuiden finns här en mängd information om islamisk tro och praktik. På 

hemsidan återges en fatwa tryckt från Maktaba Dar us-Salam i Libanon om 

Ahmadiyya, som översatts till svenska. Det är svårt att uttrycka sig om sidans 

popularitet, då sidan är rudimentär och bland annat saknar forum för kommentarer 

och inlägg från allmänheten. 

 

Hidayah 

Hidayah.se är en välstrukturerad hemsida som sponsras av organisationen Koran och 

Sunnah från Uddevalla. Den grundades år 2015. Syftet är att utbilda om islam (sunni) 

och ge vägledning (hidayah) i frågor kring muslimsk praktik. Enligt hemsidans 

information har namnen på administratörerna ej lagts upp av säkerhetsskäl, men det 

rör sig om ett flertal personer med fördjupade kunskaper inom islam och verksamma 

inom bland annat Halmstads moské, Uddevalla moské och Sveriges förenade 

muslimer (SFM).62 

 

Darulhadith 

Websidan darulhadith.com drivs av ungdomar i Malmö. Sidan uppdateras aktivt, och 

erbjuder såväl studiecirklar som en bokhandel. En mängd litteratur från sunnitiska 

auktoriteter finns översatta på websidan, som även har en mängd audio- och 

videofiler. Verksamheten beskrivs som ideell och oberoende. För diskursanalys har 

tre olika texter om Ahmadiyya valts ut från sidan. Sidan förekommer även i en 

liknande studie av professor Susanne Olsson från Stockholms universitet, som 

undersöker dess negativa framställning av shiamuslimer. Även om sidan gör anspråk 

på en icke-sekteristisk hållning, så menar Olsson att den har tydlig salafitisk 

inriktning.63 Det är svårt att uttrycka sig om sidans popularitet, men det omfattande 

materialet på hemsidan är välstrukturerat och hänvisar till äldre auktoriteter inom 

sunni-islam. 

 
                                                           
60 Islamguiden (hämtad 2017-05-01) 
61 Al-Ibadah (hämtad 2017-05-01) 
62 Hidayah (hämtad 2017-05-13) 
63 Olsson 2017  



16 
 

”Därför tillhör de inte islam” 

Salahuddin Barakat är en svensk imam med libanesiskt ursprung, som studerat en 

längre tid i olika länder i Asien och Mellanöstern. Han är grundaren av läroverket 

Islamakademin i Malmö.64 Han inbjuds ofta till att representera islam i olika 

sammanhang, och syns regelbundet i svenska medier. I en intervju med Sydsvenskan, 

inför byggandet av Ahmadiyyas nya moské i Malmö, gav han sina synpunkter kring 

rörelsen.  

 

Redovisning av inhämtat material  
Nedan presenteras källmaterialet från dessa källor gemensamt, under de olika 

tematiska rubrikerna. Likt nämnts ovan är det de återkommande temana som valts ut. 

 

Ny profet 

Ett återkommande motiv för diskursen kring Ahmadiyya på dessa websidor är 

rörelsens syn på profetskapet. Detta motiv förekom även i inledningen och i den 

teoretiska bakgrunden (Del I). Synen på att en profet kan uppstå efter profeten 

Muhammad står helt i strid med gängse uppfattningen bland muslimer, påpekas det. I 

IslamGuiden står det:  

 

Ahmad ansåg sig vara en profet från Gud, en budbärare sänd till mänskligheten 

för att rena och förfina Islams budskap… Det är klart och tydligt för var och en 

att se att Ahmadiyya således är en villfarelse, ingen profet kommer efter Profeten 

Muhammed och om man säger något annat tror man inte på Koranen och 

Profetens sunnh [sic!].65  

 

I texten på sidan al-Ibadah står det: ”Han påstod att han hade fått ta emot en 

uppenbarelse, att han var den utlovade Messias och att vår profet, Muhammad bin 

'Abdullāh, inte var den siste profeten.”66 

   Hidayah går ett steg längre, och menar att Mirza Ghulams anspråk var om sin  

överlägsenhet: ”Sedan påstod han vara en Profet och att hans profetskap var högre än 

det av Muhammad (må Allahs frid och välsignelser vara över honom).”67 

   Vidare står det: 

 

Qadianis tror att Profetskap avslutades inte [sic!] med Muhammad (må Allahs 

frid och välsignelser vara över honom) utan att det fortsätter och att Allah sänder 

ett sändebud när det finns behov för det och att Ghulam Ahmad är den bästa av 

alla Profeter… De säger att… och ingen Profet förutom under ledarskapet av 

Ghulam Ahmad.  

 

Bland punkterna som gör Mirza Ghulam Ahmad till en tydlig kaafir68 är 

följande: Hans yttrande om att han är en Profet.69 

                                                           
64 Islamakademien (hämtad 2017-05-17) 
65 Islamguiden (hämtad 2017-05-01) 
66 Al-Ibadah (hämtad 2017-05-01) 
67 Hidayah (hämtad 2017-05-13) 
68 Förnekare av islam, icketroende. 
69 Hidayah (hämtad 2017-05-13)  
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På websidan Darulhadith formuleras detta på följande sätt: 

 

Exempelvis anser de att profetkallet inte har förseglats än. Det bekräftades av 

deras profet Mîrzâ Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî som sades sig vara profet. Därför 

tror de på Mîrzâ Ghulâm Ahmads profetkall…70 

 

På detta vis menar de att Ahmadiyya inte tror på eller förnekar betydelsen av 

följande vers i Koranen: ”Han är Allâhs sändebud och profetlängdens sigill.”71 I en 

annan text på hemsidan beskrivs detta som en direkt fara: ”Till denna sekts [sic!] 

farligaste grunder och trosläror hör att dess ledare anser sig vara profet och att han 

tar emot uppenbarelser.”72 

   Vidare står det att denna syn är i klar strid med islam: 

 

Kortfattat har denna grupp förklarat indiern Mirzâ Ghulâm Ahmad vara profet 

som tog emot uppenbarelser från Allâh och att ingen kommer ha korrekt islam 

förrän man tror på honom. Han föddes på 1300-talet H (1800-talet), men Allâh 

har talat om för oss i Sin bok att profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa 

sallam73) är den siste profeten. Alla muslimska lärda har enstämmigt hållit fast 

vid att den som hävdar att det kan dyka upp någon annan profet efter honom 

(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är otrogen eftersom han beljuger Allâhs bok och 

profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth som säger att han (sallâ Allâhu 

´alayhi wa sallam) är den siste profeten.74 

 

I intervjun med Sydsvenskan förklarar imamen Salahuddin Barakat att:  

 

Ahmadiya tror att det kommit en profet efter Muhammed. Därför tillhör de inte 

islam… De ser honom som en profet, men Muhammed var den siste profeten.75  

 

Alla källor som används i denna studie tar således upp Ahmadiyyas syn på 

profetskapet, och menar att den är avvikande.  

 

Förnekelse av jihad och relationen till kolonialmakter 

Källmaterialet visar även på att man anser Ahmadiyya förneka jihad, vilket betraktas 

vara en religiös plikt. Detta kopplas till rörelsens relation till kolonialmakterna, vilka 

tros ha givit upphov till och stött Ahmadiyya. Det står i IslamGuiden: 

 

År 1889 bildade han officiellt sin organisation, redan då kallad Ahmadiyah, med 

de Brittiska [sic!] härskarna goda minne och stöd. Ahmad hade nämligen 

deklarerat att jihad inte existerar, och de brittiska ockupanterna tyckte att denna 

nya form av islam passade deras syften. Faktum är att trohet mot det brittiska 

                                                           
70 Darulhadith (hämtad 2017-05-05) 
71 Koranen vers 33:40, översättning från hemsidan. 
72 Darulhadith (hämtad 2017-05-05) 
73 Betyder ”Guds frid och välsignelser vare med honom”, och används av muslimer efter uttalandet 

eller skrivandet av profet Muhammads namn. 
74 Darulhadith (hämtad 2017-05-05) 
75 Sydsvenskan (hämtad 2017-05-03) 
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imperiet finns inskrivet i de skrifter som Ahmadiyah följer och anser vara 

uppenbarelser från Gud!76 

 

Al-Ibadah beskriver rörelsens grundares relation till kolonialmakten på följande sätt: 

 

Det har även framkommit från vad Mirza Ghulam Ahmad själv har skrivit i ett 

stort antal brev till den engelska regeringen i Indien att han stödde dem och att 

han förklarade att djihād var förbjudet. Syftet var att få muslimerna lojala mot 

den engelska kolonialmakten i Indien. Han påstod att djihād, som några 

okunniga muslimer erkänner, hindrade att de visade lojalitet mot 

engelsmännen.77 

 

Hidayah framställer Ghulam Ahmad som svikare av sitt land och sin tro: 

 

Qadianiyyah78 är en rörelse som grundades år 1900 (CE) som en plan av de 

brittiska kolonisatörer i den indiska subkontinenten med målet att avleda 

muslimerna från deras religion och från obligationerna av jihaad speciellt, så att 

de inte motsätter sig kolonialismen i Islams namn… Han härstammade från en 

familj som var välkänd för att ha svikit sin religion och land, så Ghulam Ahmad 

växte upp lojal och lydig till kolonisatörerna på varje sätt och vis. Därmed valdes 

han för rollen av en så kallad profet så att muslimerna skulle samlas runt honom 

och han skulle distrahera dem från att lyfta jihaad mot de engelska 

kolonisatörerna. Den brittiska regeringen utförde många tjänster för dem så att de 

var lojala till britterna… De kallade på avskaffande av jihaad och blind lydnad 

till den brittiska regeringen eftersom, som de påstod, britterna var ”de i 

auktoritet” så som det sägs i Koranen (att man ska lyda de i auktoritet).79 

 

Darulhadith gör ett liknande utlåtande om Ghulam Ahmads syn på jihad: ”Han påstår 

att Djihâd är avskaffat…”80 

   I intervjun med Barakat nämns inte rörelsens syn på jihad.  

 

Brister i Koranen och inrättandet av en ny helig skrift 

I det källmaterial som studerats framgår även uppfattningen om att Ahmadiyya 

antingen förnekar Koranen, att de anser den innehålla brister eller att de bytt ut den 

mot en annan helig skrift. IslamGuiden skriver exempelvis: ” Ahmadiyah anser att 

Profeten Muhammed inte förstod alla suror81 i Koranen, och att det faktiskt finns fel i 

Koranen som den kom till Muhammed.”82  

   På al-Ibadah citeras en av rörelsens tidskrifter, som man menar syftar till dess 

avvikande syn på bland annat Koranen: 

 

I journalen al-Fadhl berättar han att hans fader, Ghulam Ahmad, har sagt: 

                                                           
76 Islamguiden (hämtad 2017-05-01) 
77 Al-Ibadah (hämtad 2017-05-01) 
78 Används som nedsättande epitet för Ahmadiyya, och hänvisar till grundarens födelseort Qadian. 
79 Hidayah (hämtad 2017-05-13) 
80 Darulhadith (hämtad 2017-05-05) 
81 Benämning för kapitel i Koranen, surah. 
82 Islamguiden (hämtad 2017-05-01) 
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”Vi är oense med muslimerna om allting beträffande: Allāh, profeten, Koranen, 

bönen, fastan, vallfärden och allmosan. Mellan oss och dem finns väsentliga 

skillnader i allting.” 83 

 

Hidayah går ett steg längre, och menar att Ahmadiyya har inrättat en ny helig 

skrift: 

 

De tror att Jibreel84 brukade komma ner till Ghulam Ahmad och att han brukade 

ha med sig uppenbarelse till honom, och att hans inspirationer är som Koranen… 

De säger att det inte finns någon Koran förutom det som den ”utlovade Messias” 

(Ghulam Ahmad) förde med sig, och inga hadeeth85 förutom de som är i enlighet 

med hans läror, och ingen Profet förutom under ledarskapet av Ghulam 

Ahmad… De tror att deras bok uppenbarades. Dess namn är al-Kitaab al-

Mubeen och är annorlunda från den Heliga Koranen.86 

 

Darulhadith menar att rörelsen gör lögnaktiga tolkningar av Koranen: ”Han beljuger 

den väldiga Qur’ânen… Ty deras åsikter består av ett beljugande av Qur’ânen, 

Sunnah87 och samfundets samstämmighet.”88 

I intervjun med imamen Barakat finns inget motsvarande utlåtande om rörelsens syn 

kring Koranen. 

 

En avvikande och vilseledd sekt 

Ahmadiyya och dess trossatser framställs i dessa källor som avvikande från islam. 

Exempelvis står det i IslamGuiden: 

 

Ahmadiyah, eller Qadiani-islam är en sekt som måste ha avstigit helt från Islams 

bana, och bör därför noggrant urskiljas från de varianter av isalm [sic!] som 

fortfarande är islam.89 

 

Rörelsen påstås ha tagit influenser från andra religioner: 

 

Andra åsikter som Ahmad hade var att han var en andra inkarnation av 

profeterna Moses, Ibrahim, Jesus och Muhammed, men bättre! Och att masjid al-

Aqsa skulle ligga i hans födelsestad Qadian.90 

 

Al-Ibadah menar att Ahmadiyya på detta sätt önskar vilseleda andra muslimer: 

”Qadanis trosprinciper är oislamiska och att dess anhängares presentation av sig 

själva som muslimer endast är ett sätt att vilseleda än mer.”91 

   

                                                           
83 Al-Ibadah (hämtad 2017-05-01). Citatet ovan refererar till grundarens son, Mirza Bashiruddin 

Mahmood. 
84 Ängeln Gabriel, som enligt muslimsk tro förmedlade Koranen till profeten Muhammad. 
85 Utsagor av islams grundare profeten Muhammad. 
86 Se länk till Hidayah ovan. 
87 Profeten Muhammads sedvana och praktik. 
88 Darulhadith (hämtad 2017-05-05) 
89 Islamguiden (hämtad 2017-05-01) 
90 Islamguiden (hämtad 2017-05-01) 
91 Al-Ibadah (hämtad 2017-05-01) 
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Hidayah tillskriver grundaren negativa egenskaper och uppfattningar:  

 

Ghulam Ahmad var känd bland sina följeslagare för att vara ostabil, med många 

hälsoproblem och beroende av droger… Qadiani tror att hans gud är engelsk 

eftersom han tilltalar honom på engelska… De tillåter alkohol, opium, droger 

och berusningsmedel…Hans antropomorfism eller yttranden att Allah liknar 

människorna…Hans tro i transmigrationen av själarna och inkarnation… Dess 

tro är helt motsatt till Islam…92 

 

Darulhadith menar att även om Ahmadiyya betraktar sig själva som muslimer, så 

innebär deras avvikelse att de ej kvalificerar för att kunna bekänna sig till islam:  

 

Det råder inga tvivel om att Qâdiyâniyyah tillskriver sig islam, även om islam 

inte har något med dem att göra. Ty de har avvikit från muslimerna inom många 

av sina trosläror… Qâdiyâniyyah är en vilsen sekt. Den är utanför islams 

ramar.93 

 

Även imamen Barakat är tydlig med att markera att Ahmadiyya ej betraktas som 

muslimer. Han menar att rörelsens medlemmar likt kristna har rätt att besöka deras 

moské, och benämner i intervjun Ahmadiyyas moské som ”ett tempel”. Han förefaller 

medvetet undvika ordet moské, som ju på svenska används för muslimers bönehus: 

 

Ahmadiya är välkomna i Islamic Center, säger Salahuddin Barakat, men inte för 

att hålla egna gudstjänster. 

– Precis som kristna. 

Välkomnar ni en ny moské94 i Malmö? 

– I Sverige har vi religionsfrihet och alla ska ha rätt att bygga sina tempel. 

Ahmadiya har säkert behov av en böneplats.95 

 

I alla källor återfinns alltså yttringar där Ahmadiyya framställs som annorlunda och 

avvikande från islam. 

 

Hänvisning till konsensus bland stater och muslimer  

Ett annat återkommande motiv i diskursen kring Ahmadiyya är att det råder 

konsensus kring rörelsens status. Flera aktörers utlåtanden om rörelsen anförs om hur 

Ahmadiyya bör betraktas. Exempelvis står det i Islamguiden: 

 

Detta är en del av en serie som gått i MUFU-Bladet om de sekter och grenar av 

islam som avvikit så mycket från mittfåran att de inte längre av majoriteten av 

muslimerna betraktas som muslimer.96 
 

Al-Ibadah uttrycker detta med följande ord: 

 

                                                           
92 Hidayah (hämtad 2017-05-13) 
93 Darulhadith (hämtad 2017-05-05) 
94 Hänvisning till det Ahmadiyya Muslimska Samfundets nya moské i Malmö, som under tillfället för 

intervjun var under konstruktion. 
95 Sydsvenskan (hämtad 2017-05-03) 
96 Islamguiden (hämtad 2017-05-01) 
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Baserat på detta tillkännagav Parlimentary Terrirorial Committee i Pakistan 

1974, i total enighet bland dess medlemmar, att Qadyanisekten var en icke-

muslimsk minoritet i Pakistan. Nationalrådet för den pakistanska nationen var 

även enigt om att Qadyani var en icke-muslimsk minoritet.97 

Hidayah åberopar konsensus på följande sätt: 

 

År 1953 fanns det en populär revolution i Pakistan som krävde borttagningen av 

Zafar-Allah Khan98 från positionen av utrikesminister och att Qadiani sekten 

skulle ses som en icke-muslimsk minoritet. Under detta dödades ca 10 000 

muslimer (som martyrer in shaa Allah) och de lyckades med att få bort Qadiani 

ministern från positionen… I Rabee’ al-Awwal 1394 AH (april 1974), en stor 

konferens hölls av Muslim World League i Makkah som gästades av 

representanter av muslimska organisationer från hela världen. Den här 

konferensen meddelade att den här sekten är kaafir och utanför islams gränser, 

och tilltalade muslimerna att motstå dess faror och inte samarbeta med Qadianis 

eller begrava deras döda på muslimska begravningsplatser.99 

 

Darulhadith skriver: 

 

Flera lärda i flera länder har alarmerat om denna sekts [sic!] fara och att de är 

uteslutna från islam och att det är obligatoriskt att bekämpa och utrota den. 

Islamic World Leauge [sic!] i Makkah fastställde det 1974/1394. Likaså Islamic 

Fiqh Aqademy i Makkah 1978/1398. Detsamma gäller styrelsen Kibâr-ul-

´Ulamâ’. Sharî´ah-domstolen i Pakistan gjorde samma sak 1984… Den 

pakistanska regeringen har dömt dessa människor som avfällingar från islam. 

Likaså har Muslim World League i Makkah gett ut en liknande dom. 1394 H 

(1974) skrev MWL ner denna grupps verkliga principer, hur och var den startade 

o s v.100 

 

Även imam Salahuddin Barakat påpekar denna konsensus som delad mellan sunni 

och shia: 

 

De stora muslimska lärosätena, både inom sunni och shia, har därför deklarerat 

att Ahmadiya inte tillhör islam, säger Salahuddin Barakat, imam inom den 

traditionella sunni-muslimska läran.101 

 

Hos alla källor råder det således enighet att uppfattningen om Ahmadiyyas avvikelse 

har allmänt stöd bland muslimer.  

 

Blasfemi 

Även beskyllningar rörande blasfemi är ett återkommande tema i diskursen. Dessa 

riktas främst mot rörelsens grundare. IslamGuiden skriver: 

                                                           
97 Al-Ibadah (hämtad 2017-05-01) 
98 Sir Muhammad Zafrullah Khan (d. 1985), ahmadiyyamuslim, jurist och Pakistans förste 

utrikesminister. 
99 Hidayah (hämtad 2017-05-13) 
100 Darulhadith (hämtad 2017-05-05) 
101 Sydsvenskan (hämtad 2017-05-03) 
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Andra åsikter som Ahmad hade var att han var en andra inkarnation av 

profeterna Moses, Ibrahim, Jesus och Muhammed, men bättre! Och att masjid al-

Aqsa skulle ligga i hans födelsestad Qadian. 

 

Men den värsta smädelsen får Jesus utstå. Ahmad kallar Jesus en tvångsmässig 

lögnare, ständigt svärande alkoholist, son till snickaren Josef . Att han med tiden 

blev galen till följd av epilepsi, och Ahmad har uttalat att han önskar att Jesus 

aldrig blivit född till denna jord.102 

 

Al-Ibadah menar bland annat att rörelsens pilgrimsfärd sker till grundarens stad 

Qadian: 

 

Han påstod att han var gudomligt inspirerad, att mer än 10 000 verser hade 

uppenbarats till honom, att den som inte tror på honom är en icke-troende och att 

muslimerna är skyldiga att valfärda [sic!] till Qadyan [då han påstod att det var 

en helig stad likt Mecka och att det är staden som kallas för al-Masjid al-

Aqsa].103 

 

Hidayah.se gör en mängd påståenden i detta hänseende: 

 

Sedan påstod han vara en Profet och att hans profetskap var högre än det av 

Muhammad (må Allahs frid och välsignelser vara över honom). 

 

Qadianis tror att Allah fastar, ber, sover, vaknar, skriver, gör misstag och har 

samlag – Upphöjd är Allah långt över allt som de säger. 

 

Qadiani tror att hans gud är engelsk eftersom han tilltalar honom på engelska. 

 

Qadianis tror att Profetskap avslutades inte [sic!] med Muhammad (må Allahs 

frid och välsignelser vara över honom) utan att det fortsätter och att Allah sänder 

ett sändebud när det finns behov för det och att Ghulam Ahmad är den bästa av 

alla Profeter. 

 

De tror att Jibreel brukade komma ner till Ghulam Ahmad och att han brukade 

ha med sig uppenbarelse till honom, och att hans inspirationer är som Koranen. 

 

De tror att de är följare av en ny och självständig religion och en självständig 

Sharee’ah och att vännerna av Ghulam är som Sahaabah. 

 

De tror att Qadian är som Madeenah och Makkah, om inte bättre än dem, och att 

dess land är heligt. Det är deras Qiblah104 och platsen som de gör hajj till. 

 

Han [sic!] handling där han attribuerade en son till Allah och hans påstående att 

vara Guds son.105 

                                                           
102 Islamguiden (hämtad 2017-05-01) 
103 Al-Ibadah (hämtad 2017-05-01) 
104 Qiblah är inom islam en benämning för riktningen mot helgedomen Kaʿbah i Mecka, som muslimer 

vänder sig mot under bönen. 
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Darulhadith och intervjun med Barakat saknar hänvisning till blasfemiska inslag i 

rörelsen. 

 

Farliga mål och motiv, uppmaning till försiktighet och motsättning  

Al-Ibadah varnar redan i titeln till sin text för rörelsen (Qadiyanis [Ahmadiyah] – en 

varning), och menar att Ahmadiyyas målsättning är att förstöra korrekt islamisk tro 

och att vilseleda muslimer: 

 

Efter att ha studerat dessa och andra dokument – vilket inkluderat ett stort antal 

manuskript som klargör Qadyanis trosprinciper, dess grundare, dess farliga mål, 

förstörandet av den korrekta islamiska tron och vilseledningen av muslimer – har 

fiqh-akademin i total enighet kommit fram till att Qadanis trosprinciper är 

oislamiska och att dess anhängares presentation av sig själva som muslimer 

endast är ett sätt att vilseleda än mer.106  

 

Vidare står det: 

Fiqh-kommitten tillkännager därmed att alla muslimer, regeringar, lärda, 

författare, tänkare, predikanter och andra över hela världen måste motsätta sig 

denna vilseledda sekt och dess anhängare.107 

På Hidayah lyfts rörelsens relation till staten Israel som en anledning till 

försiktighet: 

Qadianis har starka band med Israel. Israel har öppnat center och skolor för dem, 

och hjälpt dem att publicera en [sic!] magasin som är deras munstycke, att trycka 

ut böcker och publikationer som skall delas ut över världen. 

Relationen till andra religioner framställs också som en potentiell fara: 

 

Faktumet att de är inblandade med judendomen, kristendomen och al-

Baatiniyyah108 är tydligt från deras tro och handlingar, även då de påstår sig vara 

muslimer… Dess tro är helt motsatt till Islam, så muslimer bör se upp för deras 

aktiviteter, eftersom ‘Ulama (de lärda) av Islam har sagt att de är icke-

muslimer.109 

 

Darulhadith menar att Ahmadiyya har farliga målsättningar: 

Deras motiv är att försvaga muslimerna, sprida sekter bland dem och hindra dem 

från det sanna islam och budskapet som det kallar till… Flera lärda i flera länder 

har alarmerat om denna sekts fara och att de är uteslutna från islam och att det är 

obligatoriskt att bekämpa och utrota den. 

 

                                                                                                                                                                      
105 Hidayah (hämtad 2017-05-13) 
106 Al-Ibadah (hämtad 2017-05-01) 
107 Al-Ibadah (hämtad 2017-05-01) 
108 Termen används av sunnimuslimska teologer och polemiker för esoteriska rörelser inom shiaislam. 

Al-Batin betyder det dolda, esoteriska. 
109 Hidayah (hämtad 2017-05-13) 
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De islamiska regeringarna, kallarna och muslimerna över lag är ålagda att varna 

för denna sekt och visa människorna vad den verkligen står för. De får klargöra 

att de inte är muslimer och vända sig till alla myndigheter för att utrota den, 

avslöja dess falskhet, förhindra dess aktiviteter och klargöra dess avvikelse.110 

 

Hänvisning till denna rubrik saknas i IslamGuiden och i intervjun med imamen 

Barakat. 

Ovan har texterna från nämnda källor återgivits på ett så neutralt sätt som möjligt. I 

studiens nästa del genomförs själva diskursanalysen av detta material. 

 

Del III 

Diskursanalys  

Från materialet ovan kan man urskilja en tydlig diskurs kring Ahmadiyya om hur 

rörelsen uppfattas som någonting annorlunda, separat från islam. Genom att använda 

uttryck som ”det är klart och tydligt för var och en att se”, ”om man säger något annat 

tror man inte på Koranen och profeten” och ”bör därför noggrant urskiljas från de 

varianter av islam…”  framställs denna syn på rörelsen som allmänt vedertagen och 

grundad på sunt förnuft. Den omedvetne läsaren får omedelbart uppfattningen att 

detta rör sig om en avvikande religiös rörelse. Det är tydligt att man bortser från det 

faktum att det enbart är ett fåtal trossatser som skiljer Ahmadiyya från övriga 

muslimska inriktningar. Det innebär att det är en selektiv och exkluderande 

beskrivning som konstruerar denna uppfattning (konstruktion snarare representation 

av verkligheten). Det är inte säkert att denna diskurs om Ahmadiyya delas generellt 

bland muslimer i Sverige, men den är ofta förekommande i svenska muslimers 

beskrivningar av rörelsen.  

   När en diskurs kring en företeelse blir allmänt etablerad kallas den hegemonisk, och 

sättet att betrakta företeelsen på ett specifikt sätt genomgår en naturalisering (se 

Fairclough). I det här fallet är det möjligt att sättet att betrakta Ahmadiyya som 

ickemuslimer blivit normaliserat hos grupperna bakom källmaterialet. Även andra 

som tagit intryck av denna diskurs kan ha svårt att se Ahmadiyya som något annat än 

en avvikande, icke-muslimsk religion eller en separat sekt. I intervjun med imamen 

Salahuddin Barakat används även ord som ”tempel” och ”böneplats” för Ahmadiyyas 

nya moské, vilket tydligt syftar till att rörelsen ska betraktas som något annorlunda än 

islam. Genom andrefiering, dvs främmandegörandet av och betraktandet av 

Ahmadiyya som en rörelse som avviker från islamiska normer, så förstärks bilden av 

att Ahmadiyya inte är muslimer ytterligare. 

   Genom diskurs skapas även identiteter, relationer och trossystem. I denna studies 

källmaterial kan vi se hur muslimer bildat sin religiösa identitet kring synen på islams 

profet som den sista profeten, och att en motsatt syn anses avvikande. Detta förenar 

även grupper med så vitt skilda uppfattningar som sunni och shia. Det instuderade 

materialet visar tydligt att det främst är synen på profetskapet som utesluter 

Ahmadiyya, och att det är denna trossats som diskursen är uppbyggd utav och kretsar 

kring. En muslim är alltså någon som tror att profet Muhammad var den allra sista 

                                                           
110 Darulhadith (hämtad 2017-05-05) 
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profeten. I diskursen framgår även bruk av orden ”vår” profet, i motsatts till ”deras” 

profet, vilket är ett klart polariserande uttryck. 

   I den diskurs som vi tagit det av ovan finns även en social och politisk dimension. 

Ahmadiyya anknyts till koloniala intressen och ambitioner. Därigenom framhålls 

rörelsen som en svikare av islams intressen. Det underlättar även i att konstruera 

bilden av Ahmadiyya som en grupp som utgör ett socialt hot för muslimer i 

allmänhet. Diskursen hämtar näring från texter som Ahmadiyyas grundare skrivit om 

britterna, och som presenteras utan en klar och tydlig kontext. 

   Genom att lyfta fram potentiella hot som rörelsen sägs utgöra, samt att uppmana till 

avståndstagande, tillämpas skrämseltaktik. Därigenom hindrar man människor 

effektivt från att se retoriken på ”den andra sidan”, då samröre med den anses vara 

farligt och även kan leda till ett socialt stigma. Sedan konstateras det att Ahmadiyyas 

trosuppfattningar är blasfemiska, alltså en skymf mot religionen. Exempelvis 

framhävs det att Ahmadiyya ser brister i Koranen, eller att de bytt ut den mot en ny 

helig skrift. Det skulle vara svårt för en praktiserande muslim att vilja ha någon som 

helst anknytning till en rörelse med en sådan stämpel. Att rikta sådana anklagelser är 

också en effektiv diskursiv strategi.    

   Alla utav de källor som använts för denna studie hänvisar även till en konsensus i 

den muslimska världen kring synen på Ahmadiyya. Det blir då mycket svårt för en 

enskild individ att betrakta rörelsen annorlunda än den ses av till exempel Pakistan 

och Indonesien, som är två av de större muslimska länderna i världen. Den 

uteslutande diskursen framhålls som allmängiltig i stora delar av den muslimska 

världen.  

   Den hårda retoriken mot rörelsens grundare kan också bidra till att förändra synen 

på rörelsens anknytning till islam. I diskursen tillskrivs han diverse sjukdomar och 

omoraliska egenskaper, varav flera som är förbjudna enligt islams lära.  

  Begreppet kaafir (förnekare, icketroende) har historiskt använts flitigt av muslimer 

för både icke-muslimer men och avvikande trosfränder. Begreppet takfir betyder att 

klassificera någon som kaafir. I diskursen mot Ahmadiyya är detta förstås vanligt 

förekommande. Det är främst synen på profetskapet inom Ahmadiyya som motiverar 

detta. Men även en annan princip inom islam, jihad (begreppet används i 

källmaterialet främst som motstånd till kolonialmakterna), lyfts också fram i 

diskursen. Ahmadiyyarörelsens grundare anses ha förnekat, förbjudit eller avskaffat 

denna ”plikt”. Syftet hos Ahmadiyya anses vara att minska motståndsviljan hos 

muslimer gentemot kolonialmakterna. Diskursen kring Ahmadiyya kretsar således 

mycket kring muslimernas relation med stormakterna under kolonialtiden. Även 

samröre med Israel lyfts fram, något som kan uppfattas mycket negativt av muslimer i 

allmänhet. 

   När rörelsen benämns i källorna används ofta ordet ”Qadiyani”. Detta är ett namn 

som används i nedsättande syfte. Istället för att kalla rörelsen för dess egennamn, 

Ahmadiyya, så används detta ord som hänvisar till grundarens födelseort. En 

anledning till detta kan vara att ”Ahmad” är ett arabiskt/muslimskt namn och att man 

därför inte vill använda det för en rörelse som uppfattas vara ickemuslimsk. 

Hursomhelst är detta en diskursiv strategi för att ge lyssnaren just detta intryck. 

   I källmaterialet finns ingen tydlig uppmaning till våld mot rörelsen. Men det finns 

uttryck för att detta ska ses som en positiv handling. Upproret mot 
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ahmadiyyamuslimen Zafrullah Khan, vilket enligt Hidayah resulterade i att 10,000 

muslimer dödades, betraktas som en ädel martyrdöd. Den hårdaste retoriken används 

av Darulhadith, som menar att det ”är obligatoriskt att bekämpa och utrota den” och 

uppmanar andra muslimer att ”vända sig till alla myndigheter för att utrota den, 

avslöja dess falskhet, förhindra dess aktiviteter och klargöra dess avvikelse.” Det är 

oklart huruvida denna diskurs är uppriktigt menad eller enbart inspirerad av liknande 

diskurser, som vi sett i del I. Hursomhelst ingår det alltså i diskursen mot Ahmadiyya 

att framställa aggression mot rörelsen som någonting positivt. 

  I den redogörelse av diskursen om Ahmadiyya som presenterats ovan, finns inslag 

av både det konstruktivistiska- och det kritiska perspektivet. Vi har alltså både 

analyserat diskursens struktur och dess ideologi, som förstås kretsar kring begrepp 

som är av central betydelse inom islam. Men går det att säga någonting om de 

maktstrukturer som omgärdar denna diskurs? Vi ser tydligt i detta fall att det är 

majoriteten muslimers diskurs gentemot en inriktning som är i minoritet. Det är i detta 

fall majoriteten som fått definiera inom-muslimska begrepp som khatam-i-nubuwwat 

(profeternas insegel), jihad och vad som ska betraktas som blasfemi eller inte. Genom 

en antidiskurs mot Ahmadiyya förstärks de egna tolkningarnas hegemoni, och 

utesluter samtidigt andra tolkningar. Vi har sett från materialet ovan att en muslim 

anses vara någon som tror att det inte kan finnas någon profet efter Muhammad. Det 

finns alltså en tydlig relation här mellan språk och makt, likt Fairclough påpekade, 

och hur diskurser tillämpas för att upprätthålla social makt.   

     

 

Del IV 

 

Avslutande diskussion 

Denna studie visar att diskursen om Ahmadiyya bland muslimer i olika delar av 

världen även förekommer här i Sverige. Tidigare studier har visar att detta även 

påverkar myndigheters och övriga samhällets syn på rörelsen, som ofta marginaliseras 

i olika sammanhang (se del I). Den negativa presentationen av Ahmadiyya kan alltså, 

enligt van Dijks teori (se Del I1), ha sociala påföljder för rörelsens medlemmar i 

Sverige. Än så länge har det inte rapporterats om fysiska angrepp mot 

ahmadiyyamuslimer i Sverige. Men det går att urskilja vad som kan vara exempel på 

sociala och kognitiva effekter av denna diskurs. I artiklar i svensk media beskrivs 

Ahmadiyya ofta utifrån vad andra anser om dem.111 Likt det nämnts i inledningen är 

Ahmadiyya inte med i någon muslimsk paraplyorganisation, och deras moskéer 

besöks sällan av muslimer från andra inriktningar. 

   Om man återkopplar till frågeställningarna till denna studie (Del I), så kan det 

konstateras att diskursen om Ahmadiyya som förekommer runtom i världen även 

finns bland vissa grupper i Sverige. Den har främst teologiska motiv, men även inslag 

av politiska företeelser förekommer som exempelvis relaterar till kolonialtiden. Bland 

de diskursiva strategier som används finns ”guilt-by-association” (relationen till 

kolonialmakterna), hänvisning till inom-muslimsk konsensus och diverse 

beskyllningar för blasfemi, avvikande trosuppfattningar och påstådd förnekelse av 

                                                           
111 Bubenko 2016; Lembke 2016; Walter 2016 
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centrala islamiska läror. Det är tydligt utifrån diskursen att det är majoritetens 

definition av muslimska begrepp och trossatser som framhålls som korrekta, till 

skillnad från minoritetsgruppens avvikande uppfattningar. 

  Vi kan se flera likheter mellan de diskurser som togs upp i den teoretiska 

diskussionen i del I och den diskurs som framkommit i denna studie. Men det finns 

även betydande skillnader. I både Pakistan och Indonesien har statsmakten givit efter 

för religiösa radikalers önskemål om hur Ahmadiyya ska betraktas. Detta vore 

otänkbart i Sverige, vilket är ett sekulariserat land. Men eftersom det finns ett stort 

antal muslimer i Sverige så kan denna syn om rörelsen (ifall den är utbredd bland 

dem) även påverka hur myndigheter, media och allmänhet uppfattar Ahmadiyya. 

Detta såg vi ett exempel på i inledningen, där Ahmadiyya nekats gravplatser avsedda 

för muslimer. Diskurs är en social praktik, och likt Irawan påpekade i sin studie, med 

hänvisning till van Dijk och Fairclough, så har den både sociala och kognitiva 

funktioner, och kan påverka uppfattningar som människor har om saker och ting. Om 

denna diskurs kring Ahmadiyya är vanligt förekommande även i Sverige, så kan det 

alltså påverka samhällets syn på rörelsen negativt. 

 

Sammanfattning 

I inledningen av denna studie berättades det kort om Ahmadiyyas historia i Sverige, 

dess betydelse för islam i landet och om motsättningar från andra muslimer. Detta 

kopplades till lagändringar i Pakistan, som fick en inverkan i hur rörelsen kom att 

betraktas globalt.  

   Sedan presenterades metoden diskursanalys, och att den skulle tillämpas för att 

undersöka retoriken om rörelsen bland andra muslimska grupper i Sverige. För ökad 

förståelse om motsättningarna redogjordes det för studier om anti-Ahmadiyya 

diskurser i Pakistan och Indonesien. Där framkom det att oppositionen mot rörelsen 

förekommer på allra högsta politiska nivå. 

   Material för diskursanalys inhämtades från fyra hemsidor och en publicerad 

intervju, som presenterades i Del II. Därefter genomfördes diskursanalysen i Del III. 

Det fanns både likheter och skillnader i diskurserna från den teoretiska bakgrunden 

och källmaterialet. Enligt min uppfattning beror diskursen på de lokala 

förutsättningarna, både sociala och politiska. Men föreställningarna om Ahmadiyyas 

tro hade stora inbördes likheter. Bland de 5 punkter som nämndes i Del I av Shihab 

(ledaren av FPI) som avvikande hos Ahmadiyya, så återkommer åtminstone 4 i den 

svensk-muslimska diskursen mot rörelsen. 

 

 

Vidare forskning 

Ahmadiyya Muslimska samfundet har idag runt 1000 medlemmar i Sverige112, med 

två ändamålsenliga moskéer i Göteborg och Malmö. Organiserade församlingar finns 

även i Stockholm, Kalmar och Luleå.113 Företrädare för rörelsen syns i olika 

sammanhang i svensk media, främst i debattartiklar och reportage. I dessa mediala 

framträdanden uttrycker de tydligt sin anknytning till islam, och bemöter ofta 

                                                           
112 Jacobsen, Larsson & Sorgenfrei 2015:362 
113 Ahmadiyya Muslimska Samfundet (websida) besökt 2017-05-10 
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islamkritiska påståenden. För vidare forskning föreslås en ökad kännedom om hur 

rörelsens medlemmar upplever sin situation i Sverige. Det vore även intressant att 

studera hur de bemöter den bild av Ahmadiyya som målas upp av andra muslimer. 

   I Islam och muslimer i Sverige – en kunskapsöversikt tar Göran Larsson upp tre 

ytterligare aspekter som kan vara intressanta för vidare forskning. 114 Den första är 

ökad kännedom om hur globala idéströmningar påverkar Sverige:  

 

Transnationella rörelser som muslimska väckelserörelser och sufi-organisationer 

är av central betydelse att analysera och studera eftersom de har stora möjligheter 

att påverka hur muslimer lever sina liv i Sverige. 
 

Den andra är ökad kunskap om inom-islamiska skiljelinjer och konflikter: 

 
Ett annat område som bör framhållas ar studiet av inom-islamiska skiljelinjer och 

konflikter. Dessa frågor Är idag speciellt aktuella eftersom internationella 

händelser och konflikter från bland annat Syrien, Irak och Somalia påverkar 

situationen for muslimer i Sverige. Även spänningar och konflikter mellan olika 

muslimska inriktningar som sunni och shia, men också Ahmadiyya och andra 

minoritetsriktningar bör analyseras och dokumenteras.  

 

Den tredje aspekten rör teologiska tolkningar: 
 

Nar det gäller den framtida forskningen sa saknas i stort sett kunskap om vilka 

teologiska tolkningar som återfinns i muslimska församlingar. Vilka skrifter som 

sprids och hur dessa studeras samt vilka islamtolkningar som framförs i moskéer 

är några av de ämnen som bör studeras i framtiden.  

 

Alla dessa infallsvinklar är av intresse för framtida studier om muslimer, och i 

synnerhet ahmadiyyamuslimer, i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Larsson 2014: 138–139  
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Appendix 

 

I. Villkor för initiering i Ahmadiyya 

 

1. Den som ansöker om inträde skall högtidligen och med uppriktigt hjärta lova 

att fram till sitt sista andetag avhålla sig från att sätta upp någon jämlike 

bredvid Gud (shirk). 

2. Att avhålla sig från falskhet, otukt, ögats överträdelser, korruption, 

utsvävningar, grymhet, oärlighet, upproriskhet, och att stifta ofred/skapa 

missämja och att inte tillåta sig själv att övermannas av sina begär, hur starka 

de än må vara. 

3. Att regelbundet be sina fem dagliga böner i enlighet med Guds Budbärarens 

och Sändebuds (Profeten Muhammadsa) påbud och att försöka sitt bästa för att 

regelbundet be den frivilliga nattbönen (tahadjud) och att nedkalla 

välsignelser (darud) över Profeten Muhammadsa. Att göra det till sin dagliga 

rutin att be om förlåtelse för sina synder, be om styrka från Allah och att göra 

det som är gott (istighfar) med uppriktig kärlek, att komma ihåg Guds, den 

Högste, barmhärtighet och att lovprisa och lovsjunga Honom. 

4. Att inte under inflytande av sina impulsiva drifter orsaka någon av Guds 

skapelser någon som helst skada, varken genom sin tunga, sina händer eller på 

något annat sätt. Det gäller Guds skapelser i allmänhet och muslimer i 

synnerhet. 

5. Att alltid komma att förbli trogen mot Gud i alla livets skiften, i sorg och 

glädje, i medgång och motgång, i lycka och under prövningar och att alltid 

foga sig i Guds påbud och hålla sig redo att möta allt lidande och alla slags 

kränkningar på Hans väg och aldrig vända sig bort från Honom, hur svår sorg 

som än måtte drabba, utan istället fortsätta sträva framåt. 

6. Att avhålla sig från oislamiska seder och syndfulla böjelser och istället helt 

underkasta sig under den Heliga Qur’anens lära och att göra Guds ord och den 

Helige Profetenssa råd till sina vägledande principer i alla livets skiften. 

7. Att helt ge upp sin stolthet och fåfänga för att i stället tillbringa sitt liv i 

anspråkslöshet, ödmjukhet, gladlynthet, tålmodighet och saktmodighet. 

8. Att hålla sin religion, trons upphöjdhet och islams välgång kärare än sitt eget 

liv, rikedom, heder, barn och alla sina kära. 

9. Att som regel hålla sig sysselsatt med att tjäna Guds skapade varelser för Hans 

skull och att anstränga sig för att uppnå det som är det bästa för mänskligheten 

enligt sin allra bästa förmåga och den styrka som Gud har givit. 

10. Att ingå i ett broderskapsband med denne Guds ödmjuke tjänare och för Guds 

skull lova lydnad i allting som är tillbörligt och att förbli trogen detta ändamål 

till sitt sista andetag. Och lova att visa en så hög tillgivenhet när det gäller att 

respektera detta broderskapsband att dess like inte kan återfinnas i någon 

annan världslig relation eller i något annat sammanhang som kräver en 

tillgiven oliktuppfyllelse. 115 
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II. Second amendment to the Constitution of Pakistan 

It is hereby enacted as follows:- 

1. Short title and commencement 

(1) This act may be called the Constitution (Second Amendment) Act, 1974. 

  

(2) It shall come into force at once. 
 

  

2. Amendment of Article 106 of the Constitution. 

In the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan hereinafter referred to as the 

Constitution, in Article 106, in clause (3), after the words "communities" the words 

and brackets”and persons of Quadiani group or the Lahori group (who call 

themselves ‘Ahmadis’)” shall be inserted. 

  

3. Amendment of Article 260 of the Constitution. 

In the Constitution, in Article 260, after clause (2) the following new clause shall 

be added, namely-- 

(3) A person who does not believe in the absolute and unqualified finality of The 

Prophethood of MUHAMMAD (Peace be upon him), the last of the Prophets 

or claims to be a Prophet, in any sense of the word or of any description 

whatsoever, after MUHAMMAD (Peace be upon him), or recognizes such a 

claimant as a Prophet or religious reformer, is not a Muslim for the purposes of 

the Constitution or law.116 
 

 

III. Ordinance XX 

 

Inserted by Anti-lslamic Activities of Quadiani Group, Lahori Group and Ahmadis (Prohibition and 

Punishment) Ordinance, XX of 1984. 

 

298-

B. 

Misuse of epithets, descriptions and titles, etc., reserved for certain holy 

personages or places: 

(1) Any person of the Quadiani group or the Lahori group (who call themselves 

'Ahmadis' or by any other name who by words, either spoken or written, or 

by visible representation- 

(a) refers to or addresses, any person, other than a Caliph or companion of 

the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him), as "Ameer-ul-

Mumineen", "Khalifatul- Mumineen", Khalifa-tul-Muslimeen", 

"Sahaabi" or "Razi Allah Anho"; 

(b) refers to, or addresses, any person, other than a wife of the Holy 

Prophet Muhammad (peace be upon him), as "Ummul-Mumineen"; 

(c) refers to, or addresses, any person, other than a member of the family 

"Ahle-bait" of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him), as 

"Ahle-bait"; or 
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(d) refers to, or names, or calls, his place of worship a "Masjid"; 

shall be punished with imprisonment of either description for a term which 

may extend to three years, and shall also be liable to fine. 

  

(2) Any person of the Qaudiani group or Lahori group (who call themselves 

"Ahmadis" or by any other name) who by words, either spoken or written, 

or by visible representation refers to the mode or form of call to prayers 

followed by his faith as "Azan", or recites Azan as used by the Muslims, 

shall be punished with imprisonment of either description for a term which 

may extend to three years, and shall also be liable to fine. 

  
 

298-

C. 

Person of Quadiani group, etc., calling himself a Muslim or preaching or 

propagating his faith: 

Any person of the Quadiani group or the Lahori group (who call themselves 

'Ahmadis' or by any other name), who directly or indirectly, poses himself as a 

Muslim, or calls, or refers to, his faith as Islam, or preaches or propagates his 

faith, or invites others to accept his faith, by words, either spoken or written, or 

by visible representations, or in any manner whatsoever outrages the religious 

feelings of Muslims shall be punished with imprisonment of either description 

for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.117 
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