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Abstract 
This essay is a comparative analysis of ideas about how Islamic terrorism is understood in 

terms of narrative. The narrative being studied is Occidentalism, Orientalism and postcolonial 

theory; based on these perspectives are possible explanations analyzed of what Islamic 

terrorism is all about.

Keywords = terrorism, islamism, modernism, postmodernism, religion, islam, förtryck, 

kolonialism, frihet, occidentalism, orientalism, postkolonial teori

Förord
Vilken plats religionen har i dagens värld och dess betydelse och hur korrelationen mellan 

religion och fred ser ut intresserar mig mycket, därav mitt val av ämne. Själv är jag övertygad 

om att religion kan vara en positiv kraft som ger människor tillförsikt, moral och mening, men 

att religion beroende på hur den tolkas och utövas också kan ställa till elände. Religion kan 

leda både till tolerans och intolerans, till medmänsklighet och omänsklighet, till godhet men 

också till ondska. Det är ett mysterium! Religion behövs för att göra världen bättre men 

paradoxalt nog så leder religion även till krig, våld och terrorism i vissa fall. Religionen har 

ett janusansikte, det förbryllar mig… 

    När jag först kom i kontakt med Edward Saids litteratur och tankar så var jag mycket 

skeptisk, men kunde ändå inte bara lämna hans tankar därhän. Istället växte ett behov av att gå 

till botten med hans tankar för att pröva dem. För att pröva hållbarheten i Saids teser så valde 

jag i min uppsats att även använda helt andra perspektiv och att ställa dessa mot varandra, 

d.v.s. att jämföra den postkoloniala diskursen med det perspektivet som Said kallar för 

orientalism, och dessutom även med occidentalismen som utgör orientalismens motsats. 

Under arbetets gång har jag alltmer insett förtjänsten av att inse betydelsen av det som Said 

pekar på, nämligen betydelsen av narrativ – att människor tolkar och förstår tillvaron utifrån 

olika berättelser, som orientalism är ett exempel på, och betydelsen av att lägga bort 

stereotyper och fördomar och att lära sig se och förstå andra perspektiv – att våga lyssna till 

den andres berättelse; att gå några mil i den andres skor… 

2



 

ABSTRACT                                                                                                                                                                 ............................................................................................................................................................  2  

FÖRORD                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................  2  

INLEDNING                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  4  

Jihad                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................................  4  
EN IDEAL VÄRLD - UTAN RELIGION?                                                                                                                                 .............................................................................................................................  6  

Religionens återkomst                                                                                                                                         ....................................................................................................................................  7  
PROBLEMOMRÅDE: RELIGIÖS TERRORISM                                                                                                                          .....................................................................................................................  8  
DEFINITIONER, AVGRÄNSNING & SYFTE                                                                                                                            ........................................................................................................................  9  

Frågeställning                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  11  
DISPOSITION                                                                                                                                                               ..........................................................................................................................................................  11  

Analysverktyg                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................  11  
TEORI                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................................  11  

Narrativ metod & idé analys                                                                                                                             .........................................................................................................................  13  
FORSKNINGSLÄGE                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  14  

Litteratur                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  15  

BAKGRUND                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................................  16  

Kolonialismen och imperialismen                                                                                                                     .................................................................................................................  16  
Klanen bin Ladin                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  17  
Teologi                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  19  
Radikal militant islamism                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  20  
Globalsamhällets brist på social rättvisa                                                                                                          ......................................................................................................  20  

BERÄTTELSERNAS KRIG                                                                                                                                    ................................................................................................................................  21  

OCCIDENTALISM                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  21  
Occidentalismens överstepräst                                                                                                                          ....................................................................................................................  22  
Den occidentala staden                                                                                                                                     .................................................................................................................................  23  

OCCIDENTALISM ENLIGT MOHAMMAD FAZLHASHEMI                                                                                                        ....................................................................................................  24  
Väst som föredöme                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  26  
Pendeln svänger                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  27  
Post-islamism                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  27  

OCCIDENTALISM TOLKAR TERRORISM                                                                                                                              ..........................................................................................................................  29  
Modernitet och terrorism                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  30  
Religion, islamism och terrorism                                                                                                                      ..................................................................................................................  31  
Hopp och hot                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  31  

ORIENTALISM                                                                                                                                                             ........................................................................................................................................................  32  
Islamologi                                                                                                                                                          .....................................................................................................................................................  32  

ORIENTALISM TOLKAR TERRORISM                                                                                                                                 .............................................................................................................................  32  
Modernitet och terrorism                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  33  
Religion, islamism och terrorism                                                                                                                      ..................................................................................................................  33  
Hopp och hot                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  34  

POSTKOLONIAL TEORI                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  34  
Kriget mot Orientalismen                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  35  

POSTKOLONIAL TEORI TOLKAR TERRORISM                                                                                                                       ...................................................................................................................  36  
Post-Orientalism – en alternativ berättelse                                                                                                                   ...............................................................................................................  37  
Kemalism                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................  37  

Modernitet och terrorism i en postkolonial berättelse                                                                                      ..................................................................................  39  
Religion, islamism och terrorism                                                                                                                      .................................................................................................................  39  
Hopp och hot                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  41  

JÄMFÖRANDE ANALYS                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  43  

SAMMANFATTNING & SLUTSATSER                                                                                                              .........................................................................................................  45  

EPILOG                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................  47  

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING                                                                                                    ................................................................................................  48  

3



 

Inledning

Jihad 

När ödestimmen närmar sig… välkomna helhjärtat döden för Guds sak. Kom hela tiden 
ihåg Gud. Endera avsluta ditt liv under bön, sekunderna innan målet, eller uttala dina 
sista ord: Det finns ingen Gud utom Allah, Muhammad är hans profet… Var glad, 
optimistisk, lugn, eftersom du är på väg mot en handling som Gud älskar och 
accepterar.1

Citatet ovan är en liten del utav de instruktioner som gavs till piloten Mohamad Atta, och de 

andra piloterna, som flög planen 11 september. Usama bin Ladin har i texter och tal gett 

uttryck för att han betraktar attacken 11 september som ingenting mindre än ett besök av Guds 

hämnd på en syndig nation: ”Här är Amerika slaget av Gud den Allsmäktige i ett av sina 

vitala organ, så att dess största byggnader förstörts. Nåd och tacksamhet till Gud.”2 Usama 

presenterade sig själv som ledare för de sanna troende och en helig krigare (mujahid) i tv-

kanalen al-Jazira efter attacken sittande på en bönematta med Kalashnikov och Koranen nära 

till hands. Han beskrev kaparna som ”en grupp av avantgarde muslimer, i förgrunden för 

islam” som Gud har välsignat ”för att krossa Amerika ”.3 Den 7 oktober 2001 talade bin Ladin 

på ett videoband om den förnedring och skam som islam fått utstå i över åttio år. I bin Ladins 

berättelse är tiden mellan avskaffandet av kalifatet och krossandet av det Ottomanska 

sultanatet 1918 fram till 11 september, för muslimerna, en tid av lidande, skam och förnedring 

orsakad av västmakterna. ”What America is tasting now is only a copy of what we have 

tasted. Our Islamic nation has been tasting the same for more than 80 years of humilation and 

disgrace, its sons killed and their blood spilled, its sanctities desecrated”.4 Efter det 

Ottomanska rikets nederlag i första världskriget styckades imperiet upp och blev kolonier till 

olika västeuropeiska stater. Sultanen hade inte bara varit härskare i det Ottomanska imperiet 

utan även kalif, ledare för alla sunnimuslimer och en viktig symbol för den muslimska 

identiteten och sammanhållningen, den sista i en obruten kedja alltsedan profeten 

Muhammeds död år 632 fram till det Ottomanska imperiets nederlag; under nästan exakt 

trettonhundra år regerade islamiska regimer över de muslimska folken.5 För många muslimer 

upplevs avsaknaden av kalifatet som ett traumatiskt nederlag för islam.6 al-Qaida står för ett 

1 Lincoln, Bruce, Holy terrors. Thinking about Religion after September 11,(Chicago : 2006) Univ. of Chicago, 
s. 10-11, (författarens egen översättning från engelska)
2 Lincoln, s. 22
3 Lincoln, s. 25  
4 Lincoln, s. 25  
5 Feldman, Noah, The fall and rise of the Islamic State, (Princeton : 2008) Princeton Univ. Press, s. 1
6 Sayyid, Bobby S., A fundamental Fear: eurocentrism and the emergence of Islamism. (London : 2003), Zed 
Books, s. xix
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världsomfattande islamistiskt uppror, riktad mot vad som uppfattas som västvärldens intrång i 

den muslimska världen.7 

    Den 11 september 2001 kapade 19 män tillhörande den islamistiska terrororganisationen al-

Qaida fyra amerikanska inrikesplan. Två av planen kraschade i de två tornen i World Trade 

Center i New York. Ett tredje rammade försvarshögkvarteret Pentagon i huvudstaden 

Washington. I det fjärde, som också var på väg mot Washington, förstod passagerarna vad 

som var i görningen och försökte göra motstånd vilket ledde till att planet störtade i 

Pennsylvania, varvid alla ombordvarande omkom. Sammanlagt omkom 3 000 människor i 

terrorattacken 11 september. al-Qaida och Usama bin Ladin har hela tiden motiverat terrorn 

med religiösa argument. Martyrskapet intar en central plats i den fundamentalistiska trosläran 

och den troende uppmanas att delta i kampen och belöningar utlovas till dem som dödas i ett 

jihad.8 Usama utfärdade en fatwa 1998 där han hävdar: ”att döda amerikaner och deras 

allierade – civila och militära – är en individuell plikt för varje muslim som kan utföra den i 

varje land där det är möjligt”.9

    Efter det kalla krigets slut har det blivit allt vanligare att olika typer av våldsdåd på olika 

håll i världen förknippas med religion. Under senare år har religiöst våld utbrutit bland 

högerkristna i USA, bland arga muslimer och judar i Mellanöstern, mellan hinduer och 

muslimer i södra Asien, och bland inhemska religiösa samfund i Afrika och Indonesien. 

Liksom aktivister associerade med Usama bin Ladin har de personer som är inblandade i 

dessa dåd åberopat religion för att ge politisk identitet och legitimitet till hämndlystna 

ideologier.10 För Usama bin Ladin och hans efterföljare är terrorattacken den 11 september en 

motattack, riktad mot västvärlden och framförallt emot USA som den främsta symbolen för 

de otrogna.11 Några timmar efter attacken förklarade USA: s president George W. Bush att 

USA befinner sig i krig. Kriget mot terrorismen hade inletts. 

7 Englund, Peter, ”Peter Englund. Om den muslimska terrorismen.” DN, 2005-01-09, 
http://www.peterenglund.com/textarkiv/muslimskaterrorism.htm
8 Karlsson, Ingmar, Tro, terror och tolerans : essäer om religion och politik,
(Stockholm : 2004), Wahlström & Widstrand, s. 268
9 Karlsson, s. 270
10 Juergensmeyer, Mark, Terror in the mind of God: the global rise of religious violence. 
(Berkeley : 2003), Univ. of California Press, s. xi
11 Lincoln, s. 25  
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En ideal värld - utan religion?
Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 

And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace12

Om det inte fanns länder så skulle det inte finnas något att döda eller dö för tänker sig John 

Lennon i texten till låten Imagine; han drömde om en värld där fred råder där det inte heller 

finns någon religion att bråka om. John Lennons tes tycks vara att religion, länder och ägande 

utgör hinder för fred. Den värld som Lennon föreställde sig var en värld befriad från religion 

och dessutom en värld utan nationer och ägande. Onekligen har många krig handlat om 

religion, och många krig har brutit ut p.g.a. nationella konflikter och nationalism; att bråk ofta 

handlar om vem som har äganderätten är ju också lätt att föreställa sig.   

    McGrath hävdar i boken The Twilight of Atheism att vi har passerat den moderna epoken, 

då ateismen hade tolkningsföreträde, en period av tvåhundra år 1789-1989. Runt år 1970 var 

man allmänt överens om att religionen höll på att försvinna, religionen skulle snart kunna 

kastas för gott på historiens sophög. 1971 blev John Lennons sång Imagine en succé som 

passade tidsandan perfekt, med den pågående Vietnamkonflikten och hippie & flower power 

samt fredsrörelsens genombrott. Lennon sjunger om en ideal värld där det inte finns någon 

religion och inga krig. Tro ansågs vara en fiende till fred.13 

    En historiker som heter Michael Howards menar att terrordåden 11 september visar hur 

bräcklig freden är. ”Freden är inget naturligt tillstånd. Den måste uppfinnas, vilket skedde för 

ungefär nära 300 år sedan” hävdar Howards.14 Howards menar att krig alltid har varit en del 

av mänsklighetens erfarenhet men att idéer om fred växte fram på 1700-talet med 

upplysningen. Fred är enligt Howard undantag i historien. Bl.a. den tyske filosofen Immanuel 

Kant (1724-1804) utvecklade idéer om fred bl.a. i sin bok Om den eviga freden (1795).15 

Voltaire och Rousseau var också tänkare som utvecklade tankar om tolerans och demokrati. 

”Jag avskyr dina åsikter, men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem” var en 

yttrandefrihetens princip som Voltaire hävdade. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) var en av 

12 Lennon, John, texten är från hans låt Imagine från 1971
13 McGrath, Alister, 2004, The rise and fall of disbelief in the modern world, The Twilight of Atheism, New 
York: Doubleday, Random House, Inc., s. 173
14 Howard, Michael, Fred och krig : hur freden uppfanns och kriget återuppfanns., (Stockholm : 2004), s. 11
15 Howard, s. 12
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de viktigaste personerna i grundandet av den moderna demokratin.16 Människorättskämpar 

anser att spridningen av humanitära principer utöver världen ska generera fred och humana 

styrelseformer; dock kan även upplysningens idéer och principerna om de mänskliga 

rättigheterna uppfattas som västerländskt hyckleri utanför västvärlden och ideal som 

framförallt västvärlden inte efterlever i vissa fall.17 Somliga hävdar, bl.a. filosofiprofessor 

Giovanna Borradori, att attacken mot tvillingtornen den 11 september är uttryck för ett 

förkastande av moderniteten och sekulariseringen och hela den filosofiska traditionen som 

upplysningen står för som legat till grund för åtskiljandet mellan kyrka och stat och 

utvecklandet av demokrati.18 

    När kommunismen föll var det tänkare och författare som hävdade att de mänskliga 

rättigheterna, liberal demokrati med kapitalistisk marknadsekonomi var de enda kvarvarande 

ideologiska alternativen för nationer efter det kalla krigets värld, många tänkte sig att det sista 

totalitära hotet var undanröjt och att den liberala demokratin som idé segrat vilket skulle bana 

väg för fred när det kalla kriget var över.19 Efter 11 september har dock kriget inletts mot 

terrorismen; men vad är terrorismen? Vem är fienden? George Bush beskrev kriget i sina tal 

som en kamp mellan civiliserade nationer mot terrorist-celler och deras supporters utav skurk-

stater medan Usama bin Ladin beskrev kriget som ett krig mellan de trogna och de otrogna. 

Både bin Ladin och Bush använde ett strikt dualistiskt narrativ i sina tal som en kamp mellan 

gott och ont.20 Är det en kamp mellan gott och ont som inletts? 

    Edward Said hävdade i en artikel i The Observer den 16 september 2001, fem dagar efter 

attacken, att det finns inget syfte, ingen Gud, och ingen abstrakt idé som kan rättfärdiga 

masslakt av oskyldiga, speciellt när endast en liten grupp människor som är i stånd att begå 

sådana handlingar upplever sig vara representanter för ”den goda saken”, dock utan att ha ett 

verkligt mandat från någon att göra sådana handlingar.21 

Religionens återkomst 
Alister McGrath menar att intresset för religion har växt globalt sedan högvatten nivån för 

sekulariseringen på 1970-talet, även i väst.22 Alister McGrath hävdar att uppskattningsvis 

16 Howard, s. 14
17 Chirot, Daniel, Varför inte döda dem allihop?, (Uddevalla : 2008), Diadolas AB, s. 250
18 Borradori, Giovanna, Philosophy in a time of terror : dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida, 
(Chicago : 2003), Univ. of Chicago Press, s. 14
19 Chirot, s. 246
20 Lincoln, s. 27
21 Said, Edward, “Islam and the West are inadequate banners. The United States may too often have failed to 
look outside but it is depressing how little time is spent trying to understand America”, The Observer, Sunday 16 
September 2001, http://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/16/september11.terrorism3
22 McGrath, s. 190 
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hälften av världens befolkning var ateister år 1960 när ateismens sol stod i zenit. Dock har 

ateismen som idé inte samma popularitet längre menar han. Från 1990-talet blev tvärsäkra 

prognoser om religionernas försvinnande allt ovanligare. Istället började många ana att 

religionen är här för att stanna. Han ställer frågan vad det berodde på att den idén så länge 

kunde ha sådan trovärdighet och attraktionskraft. 

    David Herbert menar i sin bok Religion and Civil Society, Rethinking Public Religion in 

the Contemporary World att i klassisk samhällsteori så har man förväntat sig religionens 

frånfälle. Herbert hävdar att sekulariseringstesen har haft status av ett paradigm i 

statsvetenskap.23 Dock har det visat sig i många länder att det inte blivit en tilltagande 

sekularisering. Herbert nämner Egypten, Polen, Nicaragua, Iran och Indien bl.a. som exempel 

på länder där religionen gör sig gällande på olika sätt. Herbert menar att i så olika länder som 

Iran, Brasilien, Polen, Indien, USA och i delar av Afrika så har religionen vitaliserats i det 

offentliga livet de tre senaste decennierna. USA framstår som en anomali i 

sekulariseringsforskningen eftersom man har menat att moderna demokratier med utvecklade 

strukturer skulle sekulariseras, men det stämmer inte in på USA. Herbert menar att det råder 

förvirring i forskarvärlden angående sekulariseringen och religionens roll i samhället.24   

Problemområde: Religiös terrorism 
Om Lennons tes stämmer så är prognosen för fred i världen dålig eftersom det inte finns något 

som tyder på att religionen håller på att försvinna, istället har religiösa ideologier kommit att 

spela allt större roll.25 Inte heller finns det något som tyder på att nationalstaten kommer att 

försvinna, sedan 1948 bygger det internationella systemet och FN på nationalstater, och sedan 

kommunismens fall så är det inte många som talar om att upphäva det privata ägandet. I 

Usama bin Ladins retorik och för många islamister spelar inte nationalstater stor roll utan 

snarare Islam, den muslimska gemenskapen Ummah, eller Dar el-Islam (Islams hus) där 

muslimerna bor.26 Den nuvarande världsordningen och världsfreden utmanas utav ett nytt 

religiöst fenomen.27 Religionskrig trodde många var en företeelse som mänskligheten lämnat 

efter sig på historiens soptipp men tycks idag återigen stå på den internationella agendan. 

Enligt Chirot/McCauley gäller det framförallt islam och den islamiska fundamentalismen som 

befinner sig i krig med västvärlden.28 Eller är det snare tvärtom som Edward Said förmodligen 

23 Herbert, David, Religion and civil society : rethinking public religion in the contemporary, (Aldershot : 2003), 
Ashgate, s. 7 
24 Herbert, s. 4-5
25 Chirot, s. 246
26 Lincoln, s. 22, 116 (not 22); Sayyid, s. 91 
27 Sayyid, s. xxii
28 Chirot, s. 246 
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skulle hävda? ”Hursomhelst är det klart, att vi i al-Qaida står inför ett fenomen som vi faktiskt 

inte riktigt förstår” hävdar Peter Englund.29 Många har tänkt och skrivit om terrorismen, vad 

den är och vad den innebär. Så här resonerar Peter Englund:  

Den muslimska terrorismen är ett faktum ingen kan förneka. (Utom möjligen sådana där glada 
och förfärliga moderna mystiker som är villiga att tro vad som helst, bara det är nog otroligt, 
som t.ex. tysken Andreas von Bülow, som skrivit en riktigt usel liten bok som går ut på att 
dåden den 11 september var orkestrerade av CIA, med hjälp av Israel. Och det finns fler som 
ramlat ned i konspirationsteoretikernas bottenlösa svalghål av ”är-det-verkligen-en-
tillfällighet…” och ”det kan inte uteslutas att…” osv.) Frågan är hur den bäst skall förstås… 
För en person som bara har en hammare i sin verktygslåda, kommer alla problem att se ut som 
en spik. Så när en italiensk nationalekonom, Loretta Napoleoni, tittar på fenomenet i sin 
”Oheligt krig”, blir svaret att det EGENTLIGEN är en ekonomisk konflikt, skapad av 
globaliseringen, och att det religiösa bara är yta och svepskäl; organisationen blir i hennes 
ögon till inget annat än ett globalt underjordiskt finansimperium etc. Medan andra – nu senast 
Walter Laqueur i en intervju i Svenska Dagbladet – menar att drivkraften EGENTLIGEN är 
den nedtryckta sexualiteten i den muslimska världen etc. Den här känslan – för det är mer av 
en stämning än en idé – av att inget är som det utger sig för att vara, är inte alltid en fördel. 
Man skådar ut över världen, söker de dolda motiven, och finner, inte oväntat, spegelbilden av 
sitt eget sorgliga jag.30

Definitioner, avgränsning & syfte
Bruce Lincoln som är professor i religionshistoria vid University of Chicago har studerat 

dokument med instruktioner till piloten Mohamed Atta som flög in i World Trade Center, som 

han efterlämnade i sitt bagage tillsammans med sitt testamente. De andra kaparna hade också 

fått samma instruktioner, också dessa fann man bland deras tillhörigheter. En analys av dessa 

dokument visar att bakom attentatet 11 september som ledde till massmord fanns en religiös 

diskurs som tolkade terrorn som religiös tillämpning; och vidare visar dokumenten att al-

Qaida själva konstituerar sig som en religiös organisation som anser sig agera å den religiösa 

gemenskapens vägnar, d.v.s. det islamiska samfundet – ummah.31 Det går alltså att hävda 

utifrån terroristernas egna synsätt att den religiösa terrorn är ett religiöst fenomen. Enligt 

Lincoln så visar instruktionerna som i detalj guidade kaparnas sista dagar att de motiverades 

på intensivt och djupt religiösa grunder.32 Lincoln menar att männen bakom 11 september 

attentatet stod för en extremt militant omformulering av maximalistiska strömningar inom 

islam. Med maximalistisk menar Lincoln att religionen inte bara är en privatsak utan något 

som bör forma hela samhället, medan omvänt i en minimalistisk religionsuppfattning är 

religionen en separat sfär och en angelägenhet främst på individuell nivå, d.v.s. en privatsak.33 

29 Englund, 
30 Englund, 
31 Lincoln, s. 8
32 Lincoln, s. 16
33 Lincoln, s. 16
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    Det hade givetvis gått att studera kristen terrorism, hinduisk terrorism eller terrorism 

överhuvudtaget o.s.v., men en avgränsning har gjorts för att studera det som Peter Englund 

benämner som muslimsk terrorism som han påstår är ”ett fenomen som vi faktiskt inte riktigt 

förstår”.34 I den här uppsatsen väljer jag istället benämningen islamistisk terrorism för att göra 

det möjligt att åtskilja fenomenet islamism från Islam och för att inte språkligt koppla ihop 

ordet muslim med terrorism. Syftet i den här uppsatsen är att söka olika förklaringsmodeller 

till det religiösa fenomenet islamistisk terrorism. I den här uppsatsen används ordet islamism i 

den mening som Bobby S. Sayyid ger ordet, nämligen politisk islam d.v.s. att islam används 

som utgångspunkt för politisk protest och mobilisering.35 

    Filosofin har ett ansvar att bidra till den offentliga debatten om betydelsen av 9/11, vilket 

framstår som en händelse som påverkar vår förståelse av världen och oss själva hävdar 

Giovanna Borradori som diskuterat 11 september med bl.a. Jürgen Habermas och Jacques 

Derrida.36 För Habermas handlar fundamentalism och terrorism om en reaktion mot en allt 

snabbare modernisering som utmanat traditionella sätt att leva; Derrida däremot menar att det 

snarare är en reaktion som härrör från moderniteten själv. Terrorism är för honom symtom av 

en autoimmun sjukdom (autoimmune disorder) inom moderniteten som utgör ett hot mot 

deltagardemokratin och det rättsliga systemet som står bakom den, och som dessutom 

omöjliggör en skarp åtskillnad mellan den religiösa och den världsliga sfären.37 Många har 

hävdat att 11 september var en attack på hela upplysningsprojektet och moderniteten.38 Flera 

tänkare som jag refererar till i uppsatsen har teorier om hur fenomenet terrorism kan förstås i 

förhållande till upplysningens idéer och moderniteten respektive postmoderniteten.

    Ett sätt att förstå islamistisk terrorism är att tolka det som en motsättning mellan den 

muslimska världen och västvärlden, eller mellan Orienten och Occidenten, d.v.s. mellan 

Österlandet och Västerlandet. Med begreppet ”den muslimska världen” avses i den här 

uppsatsen de samhällen som historiskt har formats genom erfarenheten av islam.39 Syftet är att 

tolka terrorismen utifrån de berättelser som Occidentalism, Orientalism och postkolonial teori 

utgör.  

34 Englund, 
35 Sayyid, s. vii
36 Borradori, s. 4
37 Borradori, s. 20
38 Kumm, Björn, Terrorismens Historia, (Lund : 2008), Historiska media, s. 263
39 Sayyid, s. vii 
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Frågeställning
Huvudfråga: Vad är islamistisk terrorism? 

Underfrågor:

1. Hur kan islamistisk terrorism tolkas enligt occidentalismen, orientalismen respektive 
den postkoloniala teoribildningen? 

2. Hur förhåller sig islamistisk terrorism till moderniteten i dessa narrativ? 
3. Hur ser relationen ut mellan religionen återkomst, islamism i allmänhet och den 

islamistiska terrorismen? 
4. Vilka positiva respektive negativa konnotationer ges i berättelserna som förklaring till 

terrorismen?

Disposition 
I bakgrunden redogör jag för olika diskurser runt islamistisk terrorism som de sett ut i 

debatten både i massmedia och i mer eller mindre akademisk litteratur. I själva 

undersökningen under rubriken Berättelsernas krig studerar jag hur ämnet kan förstås och hur 

frågorna kan besvaras utifrån dels litteratur som diskuterar occidentalism och dels utifrån den 

orientalistiska och den postkoloniala teoribildningen. 

Analysverktyg
För att kunna göra en strukturerad analys och svara på frågorna så används i undersökningen 

följande rubriker som analysverktyg och för att tydliggöra vad som är svaret på respektive 

fråga, d.v.s. under rubrik 1 ges svar på fråga 1 o.s.v.: 

1. Occidentalism, Orientalism respektive postkolonial teori tolkar terrorism

2. Modernitet och terrorism

3. Religion, islamism och terrorism

4. Hopp och hot

Fråga 4 handlar om till vad man sätter sitt hopp, vad som uppfattas som befriande eller 

omvänt, vad som upplevs som ett hot, något som uppfattas som förtryckande. Till 

kommunismen t.ex. har människor satt sitt hopp, men andra har negativa konnotationer till 

kommunismen och upplever kommunismen som förtryckande, d.v.s. som ett hot. 

Teori 
Ett teoretiskt perspektiv som kan utgöra en bakgrund till att förstå fenomenet islamistisk 

terrorism presenterar Alister E. McGrath i boken The rise and fall of disbelief in the modern 

world, The Twilight of Atheism. Han är professor i historisk teologi vid Oxfords universitet 

och rektor vid Wycliffe Hall, Oxford men har också en utbildning inom molekylär biofysik. 

Modernitet handlar enligt McGrath om en epok från mitten av 1700-talet som förknippas med 
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upplysningen, ateism och ett vetenskapligt synsätt. Symbios rådde mellan ateism och 

moderniteten menar McGrath. Hoppet om ett bättre liv stod till ateism och vetenskap medan 

religionen och kyrkan sågs omvänt som ett hot mot upplysning, utveckling, fred och frihet.40 

Det fanns positiva konnotationer till ateismen snarare än till religionen i det moderna 

projektet. McGrath menar att med postmoderniteten så har det moderna projektet börjat 

ifrågasättas och religionens återkomst förklaras med att människor börjat sätta sitt hopp till 

religionen när rationaliteten och vetenskapen inte förmår att ge svar.41 McGrath hävdar i sin 

bok att religionen oväntat kommit att spela större roll i världen och förklarar detta med 

ateismens tillbakagång. Ateismen, menar McGrath, har inte kunnat tillhandahålla moralisk 

och intellektuell vägledning som är nödvändig för att möta det postmoderna livets 

komplexitet. Han menar att ateismen varit en av de viktigaste rörelserna i västerländsk kultur. 

I tvåhundra år såg det ut som att ateismen skulle eliminera religionen. I sin bok vill han visa 

vad som gick fel med den ateistiska drömmen och varför religionen istället kommer att spela 

en central roll under det tjugoförsta århundradet.42 Hans teori går ut på att framväxandet av 

postmoderniteten har påverkat religionerna och deras betydelse.43  

    McGrath skriver om den amerikanska revolutionen att den innebar en radikal reform men 

saknade den antireligiösa dimension som den franska och senare den ryska revolutionen hade. 

De amerikanska revolutionärerna hade ett intresse av att bryta med den engelska kyrkans 

makt. McGrath menar att revolutionen dels hade ekonomiska och politiska mål, men många 

amerikaner såg också en möjlighet att skapa en renare, sannare kyrka. De ville frigöra sig från 

en kompromissande kyrka, som förföljt de religiösa puritanerna i England, och istället skapa 

en ren evangelisk kyrka. I Frankrike handlade revolutionen om att frigöra sig från förtryck 

utav en monarki, stödd av en kyrka som inte stod på folkets sida utan, som många upplevde 

det, representerade tyranni och vidskeplighet.44 För dessa utgjorde ateism hopp om frigörelse 

både moraliskt och politiskt och uppmuntrade därför revolutionen menar McGrath.45 

    McGrath menar att vi har passerat den moderna epoken, då ateismen hade 

tolkningsföreträde, en period av tvåhundra år 1789-1989. Religionens roll i samhället måste 

tolkas på ett nytt sätt menar han. McGrath beskriver att ateism respektive religion kan 

uppfattas som befriande eller som förtryckande beroende på kontexten. Han menar att i 

Frankrike 1790 framstod ateismen som allierad med revolutionen som skulle ge folket frihet, 

40 McGrath, s. 36
41 McGrath, s. 218-219
42 McGrath, s. 25
43 McGrath,  s. 219
44 McGrath, s. 28-29
45 McGrath, s. 35-36
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så var fallet också i Tyskland 1840 samt i Ryssland 1910.46 Under ryska revolutionen sågs 

religion som ett opium för folket, kyrkan skulle krossas. McGrath menar omvänt att i Korea 

har under 1900-talet kristendomen upplevts som befriande, annars skulle inte andelen kristna 

där ökat från 1 % 1911 till 49 % år 2000 (gäller främst Sydkorea medan Nordkorea är 

kommunistiskt). Skälet förklarar McGrath är att Japan sågs som fienden, inte väst; i Koreas 

strävan efter oberoende spelade kristendomen en viktig befriande roll.47 Få hävdar idag 

ateismens befriande potential i Nordkorea, där framstår istället ateismen och den 

kommunistiska regimen som förtryckande. Vad McGrath säger är att religionen kan ha olika 

konnotationer48 beroende på kontexten. På sjuttiotalet trodde de flesta att religionen skulle 

försvinna, men istället slutade decenniet med en religiös revolution i Iran.49 Det var en helt 

oväntad historisk vändning för de allra flesta, åtminstone i västvärlden.50 Sayyid hävdar att 

många experters profetior om islamismens bortgång hitintills kommit på skam.51 

Narrativ metod & idé analys
Vår bild av världen, var finner vi den? Sayyid menar att kommunismen var en berättelse som 

skulle förklara varför världen är som den är, och hur man kan föreställa sig en värld som den 

bör vara skulle kunna bli.52 Göran Bergström och Kristina Boréus hävdar i boken Textens  

mening och makt att alla människor identifierar sig och förstår tillvaron utifrån någon sorts 

berättelse – att människan är en narrativ varelse snarare än en helt rationell varelse. 

Människor förstår sig själv och andra utifrån berättelser. Historieberättandet kan även skapa 

gemenskap och användas politisk som maktmedel.53 Med berättelse avser jag det som Sayyid 

kallar för en hegemonisk diskurs. Islamism t.ex. kan vara en hegemonisk diskurs liksom 

orientalism.54 Ludvig Beckman beskriver olika metoder för idé & textanalys i boken 

Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. I den hävdas att syftet 

med en funktionell idéanalys inte är att ta ställning till idéernas hållbarhet och giltighet, 

istället är syftet att förklara hur en viss idé fick genomslagskraft, motiven samt de 

bakomliggande orsakerna till detta. Funktionell idéanalys fokuserar på budskaps uppkomst 

46 McGrath, s. 261
47 McGrath, s. 260
48 Konnotationer = ”bibetydelser” hos ett ord, de föreställningar som är förknippade med ordet. 
49 Karlsson, s. 9
50 Chirot, s. 246
51 Sayyid, s. vii 
52 Sayyid, s. xi
53 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. (Lund : 2005), Studentlitteratur, s. 220-221
54 Sayyid, s. 87
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och konsekvenser, inte på argumentens hållbarhet och giltighet.55 Med en idécentrerad 

textanalys så är syftet att jämföra och förstå olika förklaringsmodeller.56 I den här studien är 

avsikten att kartlägga olika narrativ och idéer för vad terrorismen handlar om. Uppsatsen är en 

analys utav olika narrativ - berättelser om terrorismen. 

Forskningsläge
Begreppet Orientalism myntades utav den palestinske forskaren Edward Said vars budskap 

fick stort genomslag efter att hans bok Orientalism publicerades 1978. Said har visat hur den 

intellektuella konstruktionen av Den Andre kan innebära en fortsättning på ”imperialismens 

och kolonialismens andliga järngrepp om människovärlden”.57 Edward W. Said var 

amerikansk litteraturvetare, professor vid Columbia University i New York och 

samhällsdebattör. Said var arabisk palestinier född i Jerusalem 1935, men bodde större delen 

av sitt liv i USA. Han undervisade under 40 års tid vid University of Columbia i New York, 

där han från 1992 och framåt var professor i engelska och litteratur. Edward Said avled efter 

en längre tids sjukdom den 25 september 2003.58 En utgångspunkt i den här uppsatsen är att 

undersöka hur den diskurs som Said benämner som Orientalism kan förklara fenomenet 

islamistisk terrorism. 

    Den motsatta konstruktionen av Den Andre är occidentalism som handlar om synen på 

västerlandet bland österländska tänkare. Ian Buruma och Avishai Margalit redogör i boken 

Occidentalism för en sådan tankebildning, hur stereotyper utvecklats om vad väst står för och 

om västerlänningen. Även Mohammad Fazlhashemi har skrivit en bok som heter 

Occidentalism i vilken han gör en djupgående genomgång av olika idéströmningar bland lärda 

tänkare i muslimvärlden. Kan dessa perspektiv ge en fördjupad förståelse och kunskap av ett 

fenomen som chockat världen och åter igen försatt världen i ett tillstånd av krig? 

    Tolkningarna går isär för vad terrorismen står för och vad som är orsakerna till den 

framväxande terrorismen även i den akademiska världen. De ”vetenskapsmän” som ägnat sig 

åt att studera Orienten (Österlandet) kallar Said för orientalister; enligt Said så är 

orientalismen ”psykologiskt sett… en form av paranoia, en kunskap som är annorlunda än till 

exempel den historiska”.59 Orientalism är enligt Said en term som han använder för att 

55 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Estland 2005, 
Santérus Frölag, s. 12-14
56 Beckman, s. 19
57 Westerlund, David, Islam eller kristendom? : nutida polemik och konflikter bland kristna och muslimer,
(Stockholm : 2009), Dialogos, s. 23
58 Svenning, Olle, ”Edward Said behövs nu”, Aftonbladet, 
http://www.aftonbladet.se/kultur/huvudartikel/article355106.ab
59 Said, Edward W., Orientalism, (Stockholm : 2000), Ordfront, s. 153
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beskriva Västerlandets sätt att närma sig Orienten som handlat om västlig dominans.60 

Somliga har kritiserat Said som menar att orientalism i många fall är tillförlitlig och att 

fördomar har funnits även i studier av andra samhällen än orienten.61 

    Aina Loomba menar att antikoloniala och feministiska aktivister har utmanat de 

förhärskande uppfattningarna om historia, kultur och representation. Intellektuella utvecklade 

postkolonial teori för att bekämpa de ideologier som rättfärdigade exploatering och dominans 

utav de kolonialiserade förtryckta folken. Dessa började kritisera de metaberättelser som hade 

uteslutit dem.62 Med postkolonial teori går det att tolka terrorismen utifrån arvet från 

kolonialismens historia och dess diskurser.63 

    Bobby Salman Sayyid undervisar vid universitetet i Leeds i Storbritannien och är författare 

till boken A Fundamental Fear: Eurocentrism and Emergence of Islamism som är en mycket 

djupgående analys av islamismen, terrorismen och relationen mellan islam och väst. Han 

hävdar själv att han skriver i den postkoloniala diskursteorins perspektiv som han menar 

börjat utmana den förhärskande etnocentriska berättelsen om tillståndet i världen som mest 

handlat om ”the west and the rest”.64  

Litteratur
För att återge olika perspektiv används flera böcker till bakgrundsfakta samt som 

referenslitteratur i analysen av de olika texterna, samt även Internet. Här redogör jag för några 

av dem. Boken Varför inte döda dem allihop? Är skriven av Daniel Chirot & Clark 

McCauley. Daniel Chirot är professor i internationella studier och sociologi vid University of 

Washington. Clark McCauley är professor i psykologi vid Bryn Mawr College och arbetar 

också med The National Consortium for the Study of Terrorism and Respons of Terrorism. En 

svensk författare Mattias Gardell är filosofie doktor i religionshistoria och har skrivit Bin 

Ladin i våra hjärtan : globaliseringen och framväxten av politisk islam. Björn Kumm är 

journalist och har skrivit boken Terrorismens Historia; Kumm ställer intressanta frågor och 

får vara något av en ciceron i den här uppsatsen för intressanta resonemang. 

60 Said, Orientalism, s. 154
61 Sayyid, s. 34-35
62 Loomba, Ania, Kolonialism/postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält, (Stockholm : 2006), 
Tankekraft, s. 049-050 
63 Loomba, s. 241
64 Sayyid, s. xxii 
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Bakgrund 
”Moderniteten har nått sin ände två gånger: i sin marxistiska form 1989 i Berlin, 
och i sin liberala form den 11 september 2001.”65 Stephen Healey, Christian Century

Många har beskrivit 11 september som ett vägskäl i historiens förlopp, eller en oväntad 

vändning på historien som få förutsett. Kanske var det modernitetens meta-narrativ som 

havererade? Kanske är det frågan som bör ställas; vilkens historia var det som kraschade med 

de två tornen i New York 11 september? Olika verklighetsförståelser leder till helt olika 

berättelser och tolkningar av händelsen och olika förklaringar till den islamistiska terrorismen. 

Med olika glasögon förstås samma fenomen på helt olika sätt. Hur ska vi idag i väst förstå och 

tolka islamistiska rörelser som använder sig av terrorism? Edward Said ställde efter 11 

september frågan: ”det finns anledning att fråga sig varför just New York och Washington 

hade angripits och inte Stockholm eller Rom. Var det verkligen för att USA inför världen 

symboliserade demokratin som självmordsflygarna rammat just World Trade Center, 

kapitalismens symboliska högborg, och Pentagon, högkvarter för amerikanska krigsmakten, 

som betraktas med stor fiendskap av så många i världen utanför USA?”66 Religionsvetenskap 

innebär att studera det mänskliga fenomenet religion utifrån alla möjliga perspektiv, här nedan 

följer några olika perspektiv.

Kolonialismen och imperialismen
Den svenska orientalisten Verner von Heidenstam tolkade en blodig massaker på kristna 1860 

utförd av arabiska nationalister och deras hat som att ”de kristnas upprörande plundringståg i 

korsfararnas tid hade lagt grunden till allt hat, all fanatism som ännu levde kvar i Orienten, 

beständigt ropande på hämnd”.67 Han menade att massakrerna varit islams svar på korstågen. 

På ett liknande sätt menar många idag att terroristerna nu ger igen för gamla oförrätter, att 

skälet till terrorismen är västvärldens förtryck av den ”svagare” världen, att terrorismen är den 

svages desperata krig mot den starkare. Få förnekar kolonialismens vidrighet men alla är inte 

överens om att detta mörka kapitel i historien räcker som förklaring till terroristernas hat mot 

västvärlden idag.68 

65 Lincoln, s. 148 (baksidan av boken)
66 Kumm, s. 265
67 Said, Orientalism, s. 28
68 Norell, Magnus, "Självutnämnda experter spekulerar om al-Qaida", DN, Publicerat 2007-07-05, hämtat 2010-
06-12, http://www.dn.se/debatt/sjalvutnamnda-experter-spekulerar-om-al-qaida-1.698741
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Klanen bin Ladin
Steve Coll hävdar i boken Bin Ladin : ett familjedrama, (Utländsk titel: The Bin Ladens) att många 

vill härleda Usamas radikalism till den islamiska väckelse som svept fram genom mellersta 

östern efter 1979 och dels från hans engagemang som jihadist under kriget i Afghanistan. Ett 

alltför stort fokus på dessa aspekterna gör dock att man missar betydelsen av den komplexa 

relation som Usama haft till sin familj och den saudiska kungafamiljen i Saudiarabien.69 

    Enligt Steve Coll använde sig Usama av en ”rik ideologisk tradition med rötter i 

Saudiarabien och i Brödraskapet”, men samtidigt var han influerad av idéer som han lärt sig 

av familjen bin Ladin. Det handlade om hans erfarenheter som en i klanen bin Ladin: hans 

tonvikt på mångfald och icke-exklusivitet, hans ekonomiska och administrativa 

självförtroende samt hans förkärlek för den teknik som den globala integrationen förde med 

sig. Steve Coll menar att de egenskaper han lärt sig från sin familj skulle spela större roll för 

al-Qaidas kraft än den islamiska ideologin.70 Långt före al-Qaidas bildande, under Usamas 

studietid, greps dock Usama av den islamistiska kampen när han deltog i koranstudiegrupper 

som en utav hans lärare hade på den skolan han gick. Mellan 1974 och 1979 studerade Usama 

företagsekonomi och personaladministration vid Abdel Aziz universitetet i Jiddah i 

Saudiarabien som var ett centrum för islamistiska dissidenter. 1974 var Usama 17 år gammal. 

Bland Usamas lärare fanns landsflyktiga medlemmar av det Muslimska brödraskapet bl.a. 

Muhammad Qutb från Egypten samt Abdullah Azzam från Palestina.71 Muhammad Qutb var 

kritisk till det saudiska systemet och flyttade till Saudiarabien 1972 efter att ha varit fängslad i 

Egypten. Många saudier blev influerade av Det muslimska brödraskapets idéer och av 

Muhammads bror Sayyid Qutb.72 Den egyptiske islamisten Ayman al-Zawahiri, ledare för den 

egyptiska Islamiska jihad, och den palestinske islamisten Abdullah Azzam befann sig också i 

exil i Jiddah under 1970- och 1980-talen. Dessa blev Usama bin Ladins mentorer.73 

    Det som Usama bin Ladin och Mohamed Atta och Zaid Jarrah från Beirut har gemensamt 

är inte att de upplevt någon anmärkningsvärd fattigdom, tvärt om, men däremot har de en 

annan sak gemensamt: de började vid unga år att delta i islamistiska celler. Studiekamrater till 

Atta berättar att han var en plugghäst, väldigt ambitiös. Mohammed Atta tog en 

ingenjörsexamen med inriktning på arkitektur. Vid universitetet i Kairo kom Atta först i 

69 Coll, Steve, Bin Ladin : ett familjedrama, Utländsk titel: (The Bin Ladens), Översättare: Mattias 
Göthe, (Stockholm : 2008), Albert Bonniers förlag, s. 26
70 Coll, s. 336
71 Gardell, Mattias, Bin Ladin i våra hjärtan : globaliseringen och framväxten av politisk islam,
(Stockholm : 2005), Leopard, s. 232
72 Gardell, s. 110-111
73 Gardell, s. 112

17



 

kontakt med militanta islamister. Atta studerade sedan vidare i Hamburg och började besöka 

koranstudiegrupper i Tyskland, som han senare ledde, den så kallade Hamburgcellen, som 

propagerade för en speciell sorts islamistisk förståelse av tillståndet i världen, i den 

gemenskapen greps Atta av den islamistiska glöden och för den heliga kampen - Jihad. Jarrah 

och Atta delade lägenhet i Hamburg tillsammans med Marwan al-Shehhi, son till en 

wahhabitisk imam i Förenade arabemiraten. Dessa gjorde resor till Afghanistans träningsläger 

under 1998 och 1999. Vid någon av dessa resor, menar somliga, träffade de Usama bin Ladin 

och diskuterade planer om en kommande terrorattack.74 Flera av självmordsbombarna 11 

september hade lyckats hålla den religiösa förändring de genomgått hemlig för sina föräldrar 

och nära anhöriga på ett förvånansvärt sätt.75 

    Vid en jämförelse av Mohamed Atta och Usama bin Ladin så framstår det som att båda, på 

ett liknande sätt, greps av en islamistisk tolkning av islam i unga år i en sorts 

koranstudiegrupper där de också upplevde gemenskap och en sorts religiös förvandling. 

Familjen bin Ladin hävdar att de såg en förvandling hos Usama under den här tiden, under 

Usamas studietid då han fortfarande var i tonåren. Den radikalismen som han greps av ledde 

senare till hans engagemang som jihadist i kriget i Afghanistan vilket i sin tur gjorde honom 

ännu mer motiverad att bedriva jihad vidare även efter kriget i Afghanistan. Usama var 22 år 

då Sovjetunionen i december 1979 invaderade Afghanistan.76 

    När jag läser Steve Colls bok – Bin Ladin : ett familjedrama – så framstår familjen som 

både vanlig och ovanlig på samma gång.77 Flera utav Usamas syskon studerade i väst och tog 

till sig mycket utav den västerländska kulturen och stilen och ser på bilderna vanliga ut på det 

sättet att de såg moderna och västerländska ut i sin klädstil och de lyssnade på västerländsk 

popmusik, gick på krogar, fester och gillade lyxiga bilar och prylar. De ser inte ut som 

beduiner, snarare som John Travolta i Saturday Night Fever (på bilder från slutet av 

sjuttiotalet). Muhammed bin Ladin, Usamas far, hade 54 barn varav 29 var av kvinnligt kön. 

Usama hade alltså 53 halvsyskon. De var väldigt olika, alla var inte särskilt religiösa och de 

ägnade sig åt olika saker, men de flesta männen ägnade sig åt affärer av något slag. Hassan 

bin Ladin var en av de större delägarna till Hard Rock Café Middle East. Hassan samlade på 

bilar – Ferrari, Cadillac, Chrysler, Rolls-Royce och Mercedes-Benz bl.a.78 Han försörjde sig i 

export & importbranschen som ung man och var intresserad av fotboll, musik, kasinon och 

74 Gardell, s. 276
75 Martyrskapets ödesdigra spiral. Viasat history. Fransk tv-dokumentär från 2002.
76 Gardell, s. 232
77 Rudbeck, Carl, ”Steve Coll: "Bin Ladin. Ett familjedrama"”, DN, 
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/steve-coll-bin-ladin-ett-familjedrama-1.585729
78 Coll, s. 449
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nattklubbsliv. Han var en hängiven supporter till fotbollslaget Al-Ittihad från Jiddah som varit 

rivaler till det fotbollslag som Usama hejat på som tonåring.79 Hassan startade restaurangen 

och baren Hard Rock Café i Beirut. När den invigdes spelade det franska popbandet Gipsy 

Kings på stora scenen.80  

    Usama var ett utav syskonen som inte studerade i väst men även Usama deltog i klanens 

vidlyftiga, och delvis framgångsrika, affärer och projekt. De flesta utav Usamas syskon greps 

aldrig utav den extremism som Usama sedermera skulle se som sitt kall. Tvärt om så tog 

familjen alltmer, under 1990-talet, avstånd ifrån hans inställning till islam, hans kritiska 

inställning till Saudiarabien, USA och västvärldens kultur. En åsikt som Usama hade 

gemensamt med den saudiske kungen Faisal var att de sympatiserade med det som står i den 

antisemitiska skriften Sion vises protokoll, som även hade varit Hitlers favoritdokument.81 

Usama blev dock allt mer kritisk till den Saudiska kungafamiljen som han ansåg vara styrd av 

USA som i sin tur leddes, enligt Usama, av de judiska sionisterna. En kväll 1996 befinner sig 

alltså en utav Mohamed bin Ladins söner i landsflykt och grips alltmer av den islamska 

revolutionen med drömmar om jihad, samtidigt som några utav hans bröder startar en 

restaurang i Libanon, en arabisk huvudstad influerade av västerländsk pop-kultur. Väggarna 

pryddes med skjortor som tillhört Michael Jackson, Elvis Presley samt John Lennon, en 

Stratocaster som tillhört Eric Clapton o.s.v.82 Vad kan det bero på att Usama valde en annan 

väg i livet än hans syskon? Det framstår som ett personligt val, Usama lät sig inspireras av en 

speciell tolkning utav islam och jihad som han lärde sig utav olika ”koranlärde”, han blev vad 

han blev p.g.a. av en viss islamistisk undervisning. Hans syskon hade samma utgångspunkter 

i livet men blev inte terrorister som Usama. 

Teologi
Sayyid Qutb (1906-1966) var en inflytelserik islamistisk författare och teoretiker. Han hade 

jobbat med de fria officerarna som förde Nasser till makten i Egypten men blev senare 

desillusionerad över Nassers mix av nationalism och socialism som för honom framstod som 

sekulär och själlös. Istället kom han att sympatisera med det Muslimska Brödraskapet, för det 

blev han fängslad mellan 1954 till 1964. Under den fängelsetiden skrev han sitt mest militanta 

verk Milestones som ledde till att han sedermera blev hängd.83 Usama bin Ladin har onekligen 

tagit intryck utav Sayyid Qutbs korantolkningar. 

79 Coll, s. 450
80 Coll, s. 451
81 Coll, s. 457
82 Coll, s. 450-451
83 Lincoln, s. 3
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Radikal militant islamism
Magnus Norell, som är terrorforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, menar att 

grundproblemet i Mellanöstern inte är den arabisk-israeliska konflikten utan istället radikal 

islamism som motsätter sig en förhandlingslinje för att lösa konflikten.84 De radikala 

islamistiska rörelserna, som enligt Norell är ett eko från gårdagens panarabiska nationalistiska 

rörelser, har vuxit under det senaste decenniet och blivit fler och dessutom vunnit politiskt 

inflytande.85 Dessa har medfört ett ökat hat mot USA, Israel och väst och medfört allt fler 

terrorattacker. Både Hizbollah och Hamas får stöd av Iran och har som mål att förinta Israel, 

är motståndare till fred med Israel.86 Terrorattacker anses legitima eftersom USA, Israel och 

väst anses vara fiender till hela den ”muslimska världen” menar Norell. Politisk islam och 

dess militanta gren har vuxit sig allt starkare i Mellanöstern under de senaste decennierna. 

Den mest oförsonliga ideologin i Mellanöstern har på så sätt fått vind i seglen vars mål är 

Israels utplåning. Ungdomar värvas till jihad – budskap sprids om äran i att få dö som en 

martyr för islam och att få komma direkt till paradiset via en självmordsattack.87 

Globalsamhällets brist på social rättvisa
”Som en religion med universella anspråk yttrar sig islam, liksom kristendomen, om världens 

och mänsklighetens enhet, vilket medför ett spänningsförhållande till den nu pågående 

globaliseringsprocessen. Många islamister ser globaliseringen som en fortsättning på 

kolonialismen och är odelat kritiska mot globalsamhällets brist på social rättvisa och andliga 

värden” menar Gardell.88 

    Filosofen Derrida menar att i den västerländska upplysningstraditionen har principer 

utvecklats, som getts universella anspråk, vilka dock innebär en uppsättning normer som 

gynnat vissa men varit till nackdel för andra.89 Derrida hävdar att för att möta de särskilda 

globala utmaningarna i vår tid krävs samhällskritik och etiskt ansvar som bygger på 

dekonstruktion av förespeglat neutrala men potentiellt hegemoniska ideal.90 

84 Norell, Magnus, Islamismens seger. Från Libanon till Iran, Malmö 2009, s. 43-44
85 Norell, s. 114, 118
86 Norell, s. 48
87 Norell, s. 119, 147
88 Gardell, s. 12
89 Borradori, s. 15
90 Borradori, s. 17
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Berättelsernas krig
Har den liberala berättelsen dolt ett förtryck som den postkoloniala teorin synliggjort? Det 

hävdar postkoloniala teoretiker.91 Sayyid hävdar att både liberalismen och det sovjetiska 

systemet var försök att skapa en samhällsordning utifrån ”grand narratives” som härrör från 

upplysningen men att islamisterna lanserat en alternativ berättelse vilket skapat oro i väst.92 

Sayyid menar att det pågår ett slag mellan eurocentrism respektive islamism som handlar om 

hur berättelsen om världens framtid ser ut.93 ”Vi känner eller upptäcker oss själva, och visar 

oss för andra, genom de historier vi berättar”.94 Nedan följer själva avhandlingen som är en 

studie av berättelser som leder till olika förklaringar av vad islamistisk terrorism är. 

Occidentalism
Ian Buruma menar att den syn som Fjodor Dostojevskij hade på västvärlden mycket väl kan 

kallas för occidentalism. Dostojevskij protesterade mot det han kallade för scientismen, som 

för honom innebar tron att samhället kan byggas helt rationellt. Dostojevskij tänkte sig att 

västvärlden tagit ställning för scientismen som i hans ögon var en vilseledande ideologi. 

Västvärlden, enligt det här synsättet, drivs enbart utav andefattig rationalism och utilitarism 

vilket enligt Dostojevskij strider mot människans natur.95 I själva verket är människor beredda 

att göra saker som inte går att förstå rationellt, som t.ex. en självmordsbombare agerar inte 

utifrån ”det mänskliga beteendets utilitaristiska kalkyl” menar Dostojevskij.96 Enligt Ian 

Buruma så jämför de flesta former av occidentalism ”den tomma västerländska rationalismen 

med den djupa själen av vilken ras eller tro som occidentalisterna än prisar”97 Occidentalism 

har i historien handlat om att man förklarat krig mot västvärlden i den ryska själens, den tyska 

rasens, statsshintoismens, kommunismens och i islams namn. Occidentalismen har motiverats 

utifrån en kamp för nationen, rasen men även utifrån religiös eller politisk tro. Idag är den 

viktigaste källan till occidentalism islam; islamismen, som delvis influerats av västländska 

idéer, skildrar den västländska civilisationen som ”en form av avgudadyrkande barbari” 

menar Buruma.98 Vidare menar han att islamister inte bara ser vår tids politiska verklighet 

som politisk utan tolkar den i ett teologiskt perspektiv vilket lett till att de i vissa fall ser 

91 Sayyid, s. xii
92 Sayyid, s. 130
93 Sayyid, s. 149
94 Bergström & Boréus, s. 225
95 Buruma, Ian; Avishai Margalit, Occidentalism : fiendens syn på västerlandet, (Stockholm : 2008), Natur & 
kultur, s. 102-103
96 Buruma & Margalit, s. 103
97 Buruma & Margalit, s. 105 
98 Buruma & Margalit, s. 104-105
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sekulära styrelsesätt i muslimska länder som avgudadyrkan, d.v.s. som att dessa regimer är 

lakejer åt västerlandet.99 

    I den religiösa occidentalismen på islamistisk grund betraktas materia som Västerlandets 

gud och materialismen dess religion medan Österlandet är ”den djupa andlighetens rike”.100 

Den borgerliga kapitalismen anklagas således från två helt olika ståndpunkter, nämligen dels 

av religiösa troende som ser materialismen som avgudadyrkan men också av marxister som är 

materialister och uppfattar kapitalismen som ”varufetischism”.101 

    Ian Buruma hävdar att självmordsbombning och dödskult inte nödvändigtvis måste hänga 

samman med och vara en produkt utav fattigdom, underutveckling eller utländskt förtryck. 

Som exempel anger han Japan och Tyskland på fyrtiotalet där dödskult blomstrade i 

samhällen som uppvisade sofistikerad teknologi, kultur och industri.102 

Occidentalismens överstepräst  
Enligt Buruma så är Sayyid Qutb ”occidentalismens överstepräst” och en utav förra 

århundradets mest inflytelserika islamistiska tänkare.103 Qutb var i sin tur starkt påverkad utav 

den pakistanske ideologen Abu al-Ala Mawdudi. Mawdudi omtolkade begreppet jahiliyya och 

förespråkade revolutionär islam och den muslimska staten som styrs enligt sharialagar.104 

Mawdudi hävdade 1948 att deltagande i en nationalistisk demokrati var detsamma som att 

vara en förrädare mot profeten och hans Gud. Han menade att det bara fanns två partier enligt 

Koranen: Guds parti som bestod av sanna muslimer och å andra sidan Satans parti dit alla 

andra ansågs tillhöra.105 Qutb anslöt sig till muslimska brödraskapet efter att en tid ha bott i 

USA. I USA hade han utvecklats i occidentalistisk riktning.106 Buruma menar att det var en 

kombination av minnen från det brittiska kolonialstyret och Gamal Abdel Nassers regims 

påtvingade moderniserande reformer samt upplevelser från tiden i USA som gjorde honom till 

en ivrig islamist och religiös occidentalist. Hans occidentalism tog sig dessutom uttryck i en 

våldsam antisemitism. Lincoln hävdar att Qutb under perioden USA blev bedrövad över det 

myckna våldet i amerikansk fotboll och över husägarnas besatthet över skötseln av sina 

gräsmattor. De välskötta gräsmattorna såg Qutb som symboler för själlös individualism vilket 

äcklade honom.107 I Qutbs senare skrifter diskuterade han mest begreppet jahiliyyah som för 

99 Buruma & Margalit,  s. 108 
100 Buruma & Margalit, s. 112  
101 Buruma & Margalit, s. 112
102 Buruma & Margalit, s. 68-69  
103 Buruma & Margalit, s. 39, 123
104 Buruma & Margalit, s. 123  
105 Buruma & Margalit, s. 124
106 Buruma & Margalit, s. 122-123 
107 Buruma & Margalit,  s. 121 
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honom kom att betyda ett tillstånd av uppror mot Guds suveränitet på jorden.108 Qutbs 

aktivism föranleddes av hans uppfattning att jahiliyyah svepte över Egypten och att detta 

dessutom gynnades utav eliterna i den sekulariserade postkoloniala staten.109 

    Qutb refererade gärna till Sions vises protokoll för att bevisa att en världsomspännande 

judisk sammansvärjning förelåg.110 Han såg en världsomfattande sammandrabbning mellan 

islams kultur, som enligt Qutb var i Guds tjänst, och å andra sidan barbarernas kultur 

(jahiliyyas = de otrogna) som lever enbart för mat, dryck och sex, d.v.s. på djurens nivå. Han 

betraktade västvärlden som helt omänsklig.111 Jahiliyya är det centrala i religiös occidentalism 

enligt Buruma. I traditionell islam så var jahiliyya detsamma som okunnighetens tidsålder, 

d.v.s. tiden före profeten Muhammads uppenbarelser och förkunnelse. I modern tid har 

begreppet för islamister snarare kommit att innebära ”västförgiftning”, d.v.s. västerländsk 

dyrkan av det materiella ses som en farligare form av avgudadyrkan än den som araberna av 

okunnighet gjorde sig skyldiga till när de tillbad andra gudar.112 Qutb hävdade att ”Alla 

samhällen som inte är muslimska är jahiliyya”, d.v.s. barbariska eller otrogna. Han 

uppmanade till våldsam revolution och till jihad för att upprätta gudomlig lag och att avskaffa 

mänskliga lagar.113 al-Qaida betraktar USA som en nutida inkarnation av jahiliyyah: barbariet 

och den andliga ignoransen som föregick islam.114 

Den occidentala staden
”Occidentalisterna, från Hitler till Mao Zedong och bin Ladin, avskyr staden, föraktar det 

torra förnuftet och fruktar kvinnans frihet. Mot västerlandets materialism ställer de en heroisk 

och manlig kamp för en andligare världsordning” hävdar Avishai Margalit och Ian Buruma.115

Buruma menar att i Occidentalismen finns ett hat mot staden. Som exempel beskriver han 

japanska intellektuella på 1940-talet som hatade storstadscivilisationen som de ansåg vara 

ytlig, materialistisk, medelmåttig, rotlös, kyligt rationalistisk, mekanisk, utan själ och 

ojapansk i motsats till den djupa och andliga kultur som de själva och det japanska ansågs stå 

för. Dessa intellektuella förfasade sig över amerikanismen i storstäder som Tokyo och Osaka; 

där visades Hollywoodfilmer och det fanns kaféer, dansställen, radioapparater, tidningar, 

108 Lincoln, s. 3
109 Lincoln, s. 4
110 Buruma & Margalit, s. 121-122 
111 Buruma & Margalit,  s. 123 
112 Buruma & Margalit, s. 117 
113 Buruma & Margalit, s. 128-129 
114 Lincoln, s. 13
115 Buruma, Ian; Avishai Margalit, ”Occidentalism, eller fyra skäl att bomba Babylon”, DN, Publicerat 2002-01-
16 10:23, hämtat 2010-04-03, http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/occidentalism-eller-fyra-skal-att-bomba-
babylon-1.165335
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filmstjärnor, korta kjolar och bilar samt handel. Västvärlden upplevdes som en 

”maskincivilisation”.  Staden sågs som en kommersiell ondskefull metropol och symbol för 

snålhet, gudlöshet och rotlös kosmopolitism.116 När Sayyid Qutb kom till New York 1948 

upplevde han staden som en enorm verkstad. Han blev upprörd när han såg  en 

danstillställning i en kyrka som han upplevde som syndig och obscen.117 Adolf Hitler hade 

mer än 50 år före al-Qaida haft planer på att skicka stridsflygplan för att krascha in i 

skyskraporna på Manhattan. Hitler såg den enorma makt som Manhattans skyskrapor 

symboliserade. Han ansåg att New York var ”centrum för den judiska kapitalistiska 

sammansvärjningen”, och ville omintetgöra den.118

Occidentalism enligt Mohammad Fazlhashemi
I Fazlhashemis berättelse har en elit av intellektuella, skriftlärde och politiker i muslimska 

länder pendlat mellan europasvärmeri och förakt mot väst. På 1800-talet såg många tänkare i 

Iran Europa som världens centrum som Iran borde efterlikna. De betraktade det egna 

samhället och dess religion och traditioner som hopplöst efterblivna och såg ett närmande till 

Europa och ett anammande av upplysningens och moderniteten som en väg ur det traditionella 

samhällets bojor.119 Bilden av västerlandet har pendlat mellan två ytterligheter i den 

muslimska världen menar Fazlhashemi, västerlandet har varit skräckexempel eller omvänt ett 

ideal som man sett upp till. Att förhålla sig till väst blev nödvändigt parallellt med 

modernitetens globalisering vilket innebär en spridning av modernitetens strukturer till den 

muslimska världen. Fazlhashemi hävdar att orientalismen, i linje med vad Edward Said också 

menar, har använts som ett maktmedel för att rättfärdiga västerlandets överhöghet över 

Orienten. Occidentalismen handlar omvänt om en motreaktion som kännetecknades av 

motstånd mot det västerländska inflytandet och västerländsk politisk dominans som associeras 

med imperialismen, pågående konflikter samt vad som uppfattats som västerlandets moraliska 

och kulturella dekadens och materialism. Occidentalismen kom att utgöra en plattform för 

utformningen av en muslimsk identitet.120 En negativ bild av västvärlden har växt fram under 

senare delen av 1900-talet, negativa stereotyper konstruerades som hämtade näring ifrån bl.a. 

militära konfrontationer och västerländska staters i vissa fall nästan totala politiska, 

ekonomiska och kulturella dominans över den muslimska världen. Enligt Fazlhashemi så har 

116 Buruma & Margalit, s. 29, 39
117 Buruma & Margalit, s. 39
118 Hitlers krig mot Amerika, Viasat history,  Sänt torsdag 2010-05-27, Tysk dokumentär producerat år 2005. 
119 Fazlhashemi, Mohammad, Exemplets makt, Föreställningar om Europa/Väst i Iran 1850-1980. Stockholm 
2000, Brutus Östlings Bokförlag Symposium. s. 34-37
120 Fazlhashemi, Mohammad, Occidentalism : idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare, (Lund : 
2005), Studentlitteratur, s. 8
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occidentalismens idétradition utvecklats bland muslimska intellektuella och rättslärda under 

1900-talet.121 

    Muslimer har i varierande grad haft kontakter med européerna ända sedan islams 

begynnelse. Tidigt visade muslimer stort intresse för det hellenistiska bildningsarvet som 

dominerade regionerna kring Medelhavet. Grekernas vishetsläror ansågs kunna vara till nytta 

för att med hjälp av förnuftet komma till insikt om Gud och universums harmoni. Sådan 

vishet inlemmades i både teologin och i filosofiska föreställningar som utvecklades i den 

muslimska världen under 700- och 800-talen. I Spanien och Portugal, eller sedermera 

Andalusien skedde ett kulturutbyte mellan muslimer och européer och en kulturellt och 

materiellt välutvecklad civilisation etablerades. Här levde judar, muslimer och kristna under 

långa tider i fredlig samexistens. Förhållandet mellan muslimer och européer försämrades 

under korstågstiden, d.v.s. från slutet av tusentalet. Det Osmanska riket lade under sig stora 

delar av Europa från 1400-talet och framåt och hade täta kontakter med väst. De militära 

framgångarna under 1400- och 1500-talen visade att osmanernas modell och politiska styre 

var framstående och effektivt. Under 1700-talet var okunskapen stor i den islamiska 

kultursfären och Europa framstod som mytomspunnet och märkligt och ansågs bebos av de 

otrogna.122 Det europeiska systemet framstod inte som något att ta efter eller att se upp till.  

    Dock kom det osmanska riket i gungning i slutet av 1700-talet när flera europeiska stater 

blev viktiga maktfaktorer. Det ledde till en attitydförändring och européerna sågs allt mer som 

föredömen som osmanerna ville efterlikna.123 I det Osmanska rikets utkanter och bl.a. de 

arabiska områdena såg man skeptiskt på rikets nedgång och européernas framgångar och 

menade att osmanerna svikit islam när de tillät västerländska influenser och menade att de 

otrogna européerna inte bör vara föredöme för den muslimska världen. En som menade att de 

osmanska ledarna var avfällingar var Mohammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) som var 

verksam på den arabiska halvön. Han förespråkade en extrem och puritansk tolkning av islam 

och en återgång till den tidiga ursprungliga islam som den ansågs vara under profeten 

Mohammeds tid.124 

    I slutet av 1700-talet började den traditionalistiska andan sakta brytas och ett intresse för 

moderniteten började spira. Hos den intellektuella eliten väcktes ett intresse för framstegstro 

och upplysningens idéer.125 En allt mer positiv bild växte fram utav väst. Bilden av väst har 

under långa perioder varit synnerligen positiv och muslimska tänkare förespråkade ett 
121 Fazlhashemi, Occidentalism, s. 9
122 Fazlhashemi, Occidentalism, s. 14-15
123 Fazlhashemi, Occidentalism, s. 11-12
124 Fazlhashemi, Occidentalism, s. 12-13
125 Fazlhashemi, Occidentalism, s. 15
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närmande till den europeisk-västerländska modellen. Bl.a. en muslimsk tänkare, 

reformförespråkaren Abdul Rahman al-Kawakibi (1854-1902), var verksam i bland annat 

Beirut och Kairo. Han skrev boken Despotins natur och förtryckets fallgropar som gavs ut i 

början av 1900-talet, den boken påverkade många andra muslimska tänkare. I den boken 

framhöll al-Kawakibi att despoti är oförenlig med islam, han kritiserade makthavarna i den 

muslimska världen och i synnerhet det osmanska rikets despotiska styre.126 al-Kawakibi hade 

låtit sig inspireras utav flera europeiska tänkare och upplysningsfilosofer, såsom 

Montesquieu, Rousseau och Voltaire bl.a. En som influerades av al-Kawakibis tankegångar 

var den shiitiske skriftlärde Mohammad Hussein Naíni (1860-1936), han hävdade att de 

europeiska konstitutionella reformerna var förenliga med islam. Han menade att en oinskränkt 

statsmakt inte kan vara legitim eftersom den grundas på godtycklighet och envälde. Han 

riktade hård kritik mot religiös despotism och menade att det fanns två sorters skriftlärda. Den 

ena gruppen bestod av dem som vigt sitt liv till islam och som bekämpade den politiska 

despotin och dess orättvisor, dessa ställde sig positiva till konstitutionalismen. Den andra 

gruppen skriftlärda rättfärdigar despotins orättvisor och religiös despotism är farligare än 

politisk sådan enligt Naíni. Bildning och medvetenhet är det bästa sättet att bekämpa religiös 

despotism menade han. Hans kritiker menade att det räcker med att ha Koranen som grundlag 

och att den konstitutionella styrelseformen stred mot Islam. 127  

Väst som föredöme
Många drömde om något bättre, dels materiellt och teknologiskt men även efter ett rättvisare 

samhälle. Det kom att råda en allmän konsensus om att vägen till framsteg var att anamma det 

moderna och upplysningens ideal. Vissa förespråkade en odelat positiv bild av Europa och 

somliga gick så långt att de tog till sig den orientalistiska bilden av Orienten som europeiska 

tänkare konstruerat. I den bilden stod Europa för utveckling, vetenskap och konstitutionalism 

medan Persien stod för stagnation, fördomar och politiskt godtycke och ett passionernas 

välde.

    I den orientalistiska bilden var Orienten irrationellt, sensuellt och ålderdomligt. Det fanns 

alltså tänkare från den muslimska kultursfären som försvarade den bild av orienten som 

konstruerats av europeiska tänkare. Målet för dessa var att bli som europén, de ville 

förverkliga den utveckling och de framsteg som de såg i väst även i den muslimska världen.128 

Med vetenskap och en rationell världsbild skulle den moderna idealmänniskan skapas även i 

126 Fazlhashemi, Occidentalism, s. 25
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Mellersta östern tänkte sig många, bl.a. tänkare som t.ex. Mirza Fatháli Akhoundzadeh (1812-

1878) var influerad av upplysningens religionskritik. Han menade att om den ”muslimska 

världen ska uppnå samma nivå av utveckling och framsteg skulle muslimerna i likhet med 

européerna inse detta och befria sig från sin religiösa tankevärld”.129 Liknande åsikter hade 

Mirza Malkum Khan (1833-1908) som förespråkade de muslimska ländernas assimilering 

med det europeiska politiska systemet. Malkum publicerade 28 böcker där han propagerade 

för reformer och europeisering av den muslimska världen. Den europeiska civilisationen 

framstod för Malkum som ett framgångsrecept, genom utbildning skulle samhällsförändring 

komma till stånd trodde han.130

Pendeln svänger
Synen på västerlandet i den muslimska världen svängde när de europeiska staterna satte sina 

egna politiska och ekonomiska intressen före reformer i de muslimska länderna. Mot slutet av 

1800-talet undergrävde europeiska stater snabbt sin trovärdighet genom ökade militära 

interventioner, kolonisering, ekonomisk exploatering och inblandning i muslimska staters 

angelägenheter. Det var enligt Fazlhashemi orsaken till att pendeln svängde från beundran till 

besvikelse över den europeiska modellen.131 

Post-islamism 
Med post-islamism menar Fazlhashemi en diskurs som företräds av en rad framstående nutida 

liberala eller modernistiska muslimska tänkare och skriftlärda. Dessa ifrågasätter den 

muslimska occidentalismens föreställningar och slår an en annan ton i förhållandet till 

västvärldens kultur, civilisation, dess vetenskapliga traditioner och kriterier, moderniteten 

samt globaliseringsprocessen. Den diskursen ligger långt ifrån den occidentalistiska 

dikotomiska världsbilden menar Fazlhashemi.132 

    En sådan tänkare är Mojtahed Shabestari som menar att demokrati är förenligt med islam 

och att det inte behövs någon speciell ”islamisk demokrati”.133 Enligt Shabestari handlar 

demokrati om att varje individ oavsett kön, klass, etnicitet, religiös tro eller social status ska 

kunna åtnjuta grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. Shabestari menar att det är 

ytterst osannolikt att dessa friheter skulle garanteras utifrån en klassisk-historisk, traditionell 

eller islamistisk tolkning av islam eftersom dessa tolkningar utgår ifrån förmoderna 

129 Fazlhashemi, Occidentalism, s. 20
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föreställningar.134 Skillnaden mellan de traditionella tolkningsmönstren med postislamistiska 

tolkningar är förhållningssättet till moderniteten.135 En traditionell fundamentalistisk tolkning 

respekterar inte religionsfriheten enligt Fazlhashemi.136 Shabestari menar att islam kan ge svar 

på människors frågor under den moderna eran men betonar också nytolkning för att göra 

andemeningen i budskapet relevant i dagens värld.137 Vidare menar han att man varken bör 

kapitulera inför moderniteten eller bortse ifrån den, därför bör vetenskapliga metoder 

användas vid tolkningen av den muslimska traditionen och dess källor.138 Shabestari 

förespråkar kulturutbyte vilket han anser vara en gammal tradition i muslimernas historia. 

Under 800-1200-talen skedde ett vetenskapligt, teologiskt och filosofiskt utbyte med andra 

kulturer och civilisationer menar Shabestari som befruktade den islamiska civilisationen. 

Också Abu Zeid är en muslimsk tänkare; han hävdar att rättviseprincipen är viktig i islam och 

att det bästa sättet att värna om rättvisa under den moderna epoken är med demokrati och 

respekt för mänskliga rättigheterna.139 Fatima Mernissi är sociolog och menar att islam 

egentligen är en jämställd religion men att kvinnofientliga förislamiska föreställningar levt 

kvar i muslimska samhällen. Hon menar att sharialagarna kan demokratiseras och att 

Muhammed hade kämpat för kvinnornas jämställdhet men att patriarkala traditioner har 

påverkat tolkningarna av koranen. Hon har med historiska tolkningsmetoder visat att 

kvinnofientliga uttalanden tillskrivits profeten på felaktiga grunder.140 

    Ytterligare en modernistisk islamisk tänkare är filosofen Soroush. Han menar att den 

muslimska världen inte haft någon tradition av politisk sekularism som innebär åtskillnad 

mellan stat och religion. Han förespråkar en stat som är neutral i förhållandet till religionen. I 

muslimska länder har sekularism ofta uppfattats som antireligiös vilket grundar sig på 

missförstånd menar Soroush. Sekulariseringen behöver inte var antireligiös eller innebära ett 

angrepp på religionen. Sekularisering handlar istället om att samhället och politiken inte 

måste styras av religiösa institutioner men att religionen fortfarande kan vara en angelägenhet 

mellan individen och Gud.141 
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Occidentalism tolkar terrorism
När Usama stred för den islamiska saken i Afghanistan på 1980-talet mot Sovjet så var det i 

ett nära samarbete, och med stöd av Saudiarabien och dess kungafamilj och även med USA.142 

CIA hade engagerat hjälpt till med utbildning och vapen till Afghankrigarna.143 Det finns flera 

exempel på konflikter där USA stött muslimska befolkningar t.ex. i Kuwaitkriget men också i 

Jugoslavienkriget stödde USA (i en Nato-allians) Bosnienmuslimerna i kriget mot det kristna 

Serbien. Att Usamas hat och många islamisters förakt för väst skulle bero på att USA, och 

andra västländer, alltid krigar emot muslimer håller inte riktigt som förklaring. 

    ”Vilken auktoritet besatt Usama bin Ladin?” undrar Björn Kumm.144 Ganska begränsad i 

den religiösa islamska hierarkin förmodligen, men han gjorde sig till språkrör för en utbredd 

fientlighet mot väst och USA som finns arabvärlden.145 Usama bin Ladins tolkning av vad 

Jihad innebär, d.v.s. heligt krig, att det är varje muslims plikt att gå i krig mot ”korsfararna” 

som ockuperat islams territorier, enligt honom, har fått gehör bland många. Syftet med kriget, 

som är en skyldighet för varje muslim, är att sprida islam till hela mänskligheten som sedan 

ska styras enligt sharia. För fundamentalisterna är jihad en universell revolutionär kamp och 

de åberopar bl.a. vad Sayyid Qutb hävdade, att fred enligt islam är ”där all religion tillhör 

Gud, vilket betyder att alla människor dyrkar Gud”.146 Terroristerna själva är enligt Björn 

Kumm så övertygade ”om den egna sakens rättfärdighet, att de funnit det extremt lätt att se 

inte bara motståndaren som moraliskt ond, en som förtjänar att dödas, de har dessutom haft en 

tendens att se så gott som alla utom sig själva som fiender.”147 ”Varje vuxen muslim hatar 

amerikaner, judar och kristna. Det är vår övertygelse och religion. Sedan jag var pojke har jag 

befunnit mig i krig med och hyst ett hat mot amerikanerna”, hävdade Usama bin Ladin i en 

TV-intervju 1998.148

    Buruma menar att om skulden till övergrepp, terrorism och förtryck som äger rum i våra 

dagar i före detta västerländska kolonier läggs ensidigt på den amerikanska imperialismen, 

den globala kapitalismen eller den israeliska expansionspolitiken så missar man poängen; den 

inställningen utgör enligt Buruma i själva verket en sorts orientalistisk nedlåtenhet, att enbart 

västerlänningar kan förväntas vara moraliskt ansvariga för sina handlingar.149 Buruma menar 

att hat mot väst egentligen inte behöver vara ett problem men att occidentalismen kan 
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generera ett hat mot väst som blir farligt när det binds till politisk makt, då kan idéerna bli 

dödliga och legitimera våld och terrorism.150 Buruma beskriver occidentalismen och hatet mot 

USA och väst som ett irrationellt fenomen som har likheter med antisemitismen i Europas 

historia. 

Modernitet och terrorism
Ian Buruma hävdar att västerlandet genomgick en industriell revolution som ledde till att 

västvärlden dramatiskt blev rikare än andra delar av världen. Industrialiseringen medförde 

också en ökad tillämpning av vetenskap och teknologi vilket ofta ansetts leda till 

sekularisering.151 Sayyid definierar modernitet som en diskurs som formade och konsoliderade 

Europa. Enligt det synsättet så går det inte att skilja moderniteten från det europeiska 

projektet.152 Så resonerade även Kemal Atatürk, det moderna Turkiets grundare, att det 

västerländska var nödvändigt för att modernisera nationen. Därför förbjöds traditionell 

klädedräkt som ofta hade haft en religiös innebörd; kvinnorna tilläts inte längre bära slöja.153 

Fazlhashemi menar att under mellankrigstiden gjordes ansatser att modernisera muslimska 

länder, dock utan att demokratisera. Medvetet uteslöts modernitetens mjuka aspekter eftersom 

medborgerliga fri- och rättigheter ansågs vara onödiga för muslimska länder. Nazismen, 

kommunsimen och fascismen i Europa visade att ekonomisk och industriell tillväxt var möjlig 

utan politisk demokratisering154

    I den occidentalistiska berättelsen framstår islamistisk terrorism som ett antimodernt 

fenomen. Occidentlism står för ett förkastande av rationalism och ett vetenskapligt synsätt 

som anses själlöst och mekaniskt, liberala jämlikhetssträvanden betraktas som förfall. 

Västvärldens överdrivna rationalism och avfärdande av religionen som en källa till kunskap 

ses som övermod. Occidentlismens förbittring vänder sig mot förnuftets påstådda 

överlägsenhet och den västerländska tron på scientismen, d.v.s. tron att det bara är genom 

vetenskapen det är möjligt att erhålla sann kunskap.155 Västvärlden drivs av tom andefattig 

rationalism och kan därför inte förstå hur någon kan vara villig att offra sitt liv som 

självmordsbombare.156 Buruma beskriver occidentalism som en kritik emot upplysningen med 

rötter i Europa och romantiken som sedan spridits till andra delar av världen.157 Occidentalism 
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innebär en nedvärdering av andra människor som mindre värda som kan få revolutionär styrka 

och leda att människor förintas menar Buruma.158 Fazlhashemi hävdar dels att konservativa 

teologiska tolkningar och synsätt med rötter i ett förmodernt samhälle kan vara ett skäl till 

hatet mot moderniteten och väst men samtidigt menar han att occidentalismen utvecklats 

under framförallt 1900-talet vilket innebär att occidentalismen snarare framstår som en 

reaktion inom moderniteten mot modernitetens ensidiga rationalism, atomism och 

objektifiering av verkligheten, på samma sätt som romantiken var en reaktion emot 

upplysningen inom moderniteten.159 Fazlhashemi hävdar att ”Där en traditionalistisk tolkning 

av islam inte kan ge svar på de frågor som uppstår hos en människa som konfronteras med en 

modernitet som utesluter religionen, skapas en god jordmån för islamism”.160

Religion, islamism och terrorism
Enligt Buruma är islam den viktigaste källan till occidentalism i vår tid. I den islamistiska 

ideologin är den västerländska civilisationen en form av avgudadyrkande barbari. Eftersom 

avgudadyrkan är den allra skändligaste synden så är alla medel tillåtna för att motarbeta 

synden. Buruma menar att den occidentalistiska bilden av väst har färgats utifrån 

vrångtolkningar av religiösa källor. I den religiösa occidentalismen finns idéer om att ett 

heligt krig måste utkämpas mot en absolut ondska.161

Hopp och hot
Enligt Fazlhashemi har muslimernas möte med moderniteten pendlat mellan occidentalism 

och orientalism. En occidentalistisk inställning till väst har gått hand i hand med en negativ 

inställning till moderniteten. Postislamisterna erkänner moderniteten och vetenskapliga 

synsätt samtidigt som de vill vara förankrade i islams värderingar. Med ett postislamistiskt 

synsätt så blir religionen en privat angelägenhet och teologin rationaliseras. Postislamister 

menar att det är möjligt att skapa ett modernt samhälle i enlighet med Guds vilja som är 

demokratiskt och bygger på mänskliga rättigheter där religionen fortfarande är en vital del av 

samhället.162 Fazlhashemi menar att framförallt unga inte velat underkasta sig islamisternas 

synsätt och att islamismens misslyckande lett till att en extrem ytterst konservativ islamism 

växt fram som kännetecknas av rabiat occidentalism. Den sortens radikala islamism benämner 

Fazlhashemi som neo-islamism; dessa använder sig av terrorism som ett vapen mot väst och 
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mot muslimska makthavare som anses ha svikit islam.163 Occidentalismens företrädare 

betraktar moderniseringen som ett angrepp på islam.164 Occidentalismen har underblåsts utav 

auktoritära makthavare i muslimska länder som velat modernisera dock utan att 

demokratisera.165

Orientalism 

Islamologi 
Bernard Lewis var under mer än 30 år professor i Mellanösternstudier vid Princeton 

University och är nyss 86 år fyllda fortfarande verksam. Han har författat ett trettiotal böcker 

och många vetenskapliga artiklar. Lewis behärskar hebreiska, arabiska, turkiska och persiska. 

Han har varit rådgivare åt regeringar såväl i USA och Europa som i arabvärlden och Israel.166 

Orientalism tolkar terrorism
Lewis menar att rötterna till den muslimska förbittringen ytterst handlar om en konflikt 

mellan civilisationer, en kanske irrationell men säkert historisk reaktion från en gammal rival 

mot vårt judisk-kristna arv, och vårt nuvarande sekulära, samt den världsvida expansionen av 

dessa båda.167 Lewis framhåller att alla arabnationer erhöll självständighet från 

kolonialmakterna under 1900-talet utom Palestina. Dock visade det sig att självständighet inte 

nödvändigtvis innebar politisk frihet, tvärtom erfor de arabiska befolkningarna tyranni och 

förtryck under de inhemska regimerna. I det läget behövdes en ny förklaring till vad som gått 

fel; svaret för många blev religiösa känslor och en identifikation med islam.168 En religiös 

mobilisering skedde som i väst benämnts som pan-islamism. När de sekulära ideologierna 

misslyckats fanns en grogrund för radikala fundamentalister att ta över kampen, 

tolkningsföreträdet och den politiska mobiliseringen.169 I Lewis perspektiv handlar bin Ladins 

krigsförklaring mot USA om en fortsättning på den kamp för religiös dominans över världen 

som påbörjades under sexhundratalet av profeten Muhammed.170
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Modernitet och terrorism
I slutändan, menar Lewis, riktar sig fundamentalisternas kamp mot två fiender: sekularism 

och modernism. De avfärdar sekularism, d.v.s. uppdelningen mellan kyrka och stat, som en 

ultra-hednisk kraft i den moderna världen som de tillskriver judar, väst och USA. Reaktionen 

mot det moderna är riktad mot de förändringar som skett i den islamiska världen under det 

sista seklet som handlar om att de traditionella värdena har utmanats och att många känner sig 

bestulna på sin övertygelse och värdighet och även i ökande grad på sitt livsuppehälle menar 

Lewis.171 Enligt Usama bin Ladin så är åtskiljandet mellan stat och religion en stor synd. ”You 

separate religion from your policies, contradicting the pure nature which affirms Absolute 

Authority to the Lord and your Creator” hävdar bin Ladin.172

Religion, islamism och terrorism
Bernard Lewis hävdar att det finns två olika traditioner inom islam som går tillbaka till 

profetens liv. Den ena härrör från profeten Muhammads tid i Mecka från ca 570-622 där han 

beskrivs i koranen som motståndare till den regerande hedniska oligarkin som rådde där. Den 

andra härrör från profetens senare del av sitt liv efter flytten till Medina ca 622-632 där han 

var härskare i en stat. Dessa traditioner representerar två aspekter från profetens liv, den ena 

auktoritär och kvietistisk173 medan den andra är radikal och aktivistisk enligt Lewis.174 Lewis 

hävdar att till skillnad från andra religioner så var grundaren av islam, d.v.s. Muhammad inte 

bara lärare och profet utan också ledaren för ett statsskick och ett samfund, en regent och en 

krigsherre. Följaktligen involverade hans kamp en stat och dess väpnade styrkor. Enligt Lewis 

har islam, precis som kristendomen, och även upplysningens idéer, universalistiska 

ambitioner. Lewis menar att islam har bringat välbefinnande, fred och vägledning till 

oräkneliga miljoner människor i historien. Islam har inspirerat människor av olika raser och 

tro att leva i broderskap sida vid sida i tolerans. Men precis som andra religioner så har islam 

gått igenom perioder då religionen istället inspirerat till hat och våld. Enligt Lewis går delar 

av den muslimska världen igenom en sådan fas nu i vår tid, vilket 11 september var ett uttryck 

för enligt honom.175 Lewis menar att de flesta muslimer inte är fundamentalister, och de flesta 

fundamentalister är inte terrorister, men de flesta nutida terroristerna identifierar sig själva 

171 Lewis, ”The Roots of Muslim Rage”, s. 25
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som muslimer.176 Lewis menar att Hamas och Hizbollah var pionjärer att sända människor ut 

på självmordsuppdrag, från omkring 1982 i Libanon och Israel.177

Hopp och hot
Lewis menar att förmodligen alla mänskliga samhällen har någon slags uppdelning mellan vi 

och dem, och så är fallet också inom islam. I ett islamiskt perspektiv är mänskligheten 

uppdelad i islams hus respektive otrons hus.178 Al-Qaida ser förförelse av Amerika och dess 

slösaktiga, utsvävande livsstil som det största hotet mot den typ av islam som de vill 

förverkliga.179 

Postkolonial teori
Den svenske författaren och skalden Viktor Rydberg ställde frågan år 1859: ”Finnas ej två 

grundtyper, till hvilka alla mänskliga varelser kunna hänföras – en orientalisk och en 

västerländsk?”180 

    Ania Loomba hävdar i boken Kolonialism/postkolonialism. En introduktion till ett  

forskningsfält att vi bör fjärma oss från de globala narrativerna och istället uppmärksamma de 

undanträngda berättelserna och perspektiven, då kan också den övergripande strukturen 

förändras menar Loomba.181 Frågan här är hur berättelsen om islamisk terrorism lyder i det 

postkoloniala perspektivet. 

    Loomba hävdar att Edward Said i boken Orientalism använder begreppet diskurs för att ge 

studiet av kolonialismen en ny inriktning. Boken undersöker hur den akademiska forskningen 

om ”Orienten” i samverkan med litterära och kulturella nyckeltexter befäste vissa specifika 

syn- och tänkesätt som bidrog till att stärka kolonialmaktens funktioner. Dessa nya perspektiv 

som Said använder har kommit att ses som grundläggande för förståelsen av hur 

kolonialsamhällena skapades och upprätthålls. Orientalism kan sägas markera födelsen av en 

ny metod att studera kolonialismen. Said menar att framställningarna av ”Orienten” i 

europeiska romaner, reseböcker och andra skrifter bidrog till att upprätta en dikotomi mellan 

européerna och ”de andra”.182 I flera avseenden var det Saids val att granska den koloniala 

makten via dess manifestationer i kultur och kunskapssfären som markerade startpunkten för 

forskningen om koloniala diskurser.183 Loomba menar att för att skapa opposition mot de 
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koloniala stereotyperna måste först en medvetenhet utvecklas om att vi alltid är inbäddade i 

historiska processer och att även vårt moderna kunskapssystem har koloniala rötter. Kritiska 

tänkare såsom Marx, Gramsci och Said har bidragit till att avslöja dominerande sätt att tänka 

vilket är en början till en sorts avlärning som enligt Loomba är nödvändig.184 Det pågår ett 

krig om olika berättelser, den postkoloniala teoribildningen är en uppgörelse med en falsk 

berättelse och ett försök att etablera en mer ”jämlik” berättelse. 

Kriget mot Orientalismen
Edward Said hävdar att ”Lewis är ett intressant fall för en vidare undersökning eftersom hans 

ställning i det anglo-amerikanska mellanösternetablissemanget är den lärde orientalistens.”185 

Enligt Said så är Lewis en akademiker som ger sig ut för att bedriva liberal och objektiv 

forskning som i själva verket istället är skandalös propaganda. Lewis syfte är, enligt Said, att 

förminska och smutskasta araberna och Lewis förmåga ”som forskare och historiker tycks ha 

övergivit honom”.186 Said hävdar att enligt Lewis så utvecklas aldrig islam och inte heller 

muslimerna.187 Said menar att Lewis politiska propaganda, som Lewis själv anser vara 

objektiv vetenskap, är höjdpunkten på orientalismen som dogm.188 Även Sayyid nämner 

Lewis som exempel på en som anser att islam p.g.a. sin beskaffenhet inte kan skilja mellan 

politik och religion.189 

    Likt planen som kraschade i World Trade Center i New York slog Edward Saids bok 

Orientalism ned som en bomb i den akademiska världen. Boken är en skoningslös uppgörelse 

med många forskares möda och livsverk och en hel akademisk disciplin - orientalistiken – 

d.v.s. det akademiska studiet av Orientens kulturer, religioner och språk.190 Said menar att 

orientalism handlar mer om den europeisk-atlantiska makten över Orienten snarare än en 

verklighetstrogen diskurs om Orienten.191 ”Orientalismen är en disciplin som företräder den 

institutionaliserade västerländska kunskapen om Orienten och i denna egenskap utövar den 

således sin makt” menar Said.192 

184 Loomba, s. 072-073
185 Said, Orientalism, s. 465
186 Said, Orientalism, s. 465 
187 Said, Orientalism, s. 467
188 Said, Orientalism, s. 469
189 Sayyid, s. 14
190 Swartz, Richard, DN, ”Europas återtåg, Kolumnen: Richard Swartz om västerlandet som ålderdomshem”
Publicerat 2009-12-12, http://www.dn.se/opinion/kolumner/europas-atertag-1.1014212
191 Said, Orientalism, s. 69-70
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Postkolonial teori tolkar terrorism
Sayyid menar att med det kalla krigets slut och kommunismens nederlag försvann också en 

förklaring till användandet av våld insatt i ett narrative av befrielsekrig mot imperialistiskt 

förtryck som idag istället utifrån en nyliberal berättelse kallas för terrorism. Det som för vissa 

framstår som en befrielsekamp tolkas av andra som terrorism.193 Kommunismen framstod för 

många som en hållbar ideologi för samhällelig förändring vars frånfälle istället banat väg för 

islamismen som en antikolonial ideologi.194 Sayyid tolkar den nuvarande islamiska väckelsen 

som de undertrycktas revansch.195 Sayyid menar att islams politiska betydelse ökat, och att 

islamismens framväxt måste förstås som en reaktion på västerländska projektets hegemoni. 

Islamismens styrka ligger i dess övertygelse att ”det finns inget behov av en omväg genom 

västerlandets historiska labyrinter för att komma fram till en vision av det goda livet och en 

rättvis ordning: universella värden kan hämtas från islam”.196 

    Journalisten Björn Kumm hänvisar ofta till Said i boken Terrorismens historia och kommer 

förmodligen fram till den slutsats som är rimlig utifrån den verklighetsförståelse som Said 

redogör för i sina böcker. Kumm hävdar att ”USA till mycket stor del hade sig självt att skylla 

för det ursinniga terroristattentatet den 11 september”.197 Det är en vanlig vänsterpolitisk 

förklaring som bl.a. tydligt kommer till uttryck i den kommunistiska tidningen Proletären:

Vad är terrorism?
I sin bok Terrorismens historia vänder och vrider Björn Kumm på begreppet terrorism. 
En tydlig definition är inte så lätt att ge. Klart är att ordet terrorism idag används för att 
demonisera. 
    – Vad är terrorism? Israel håller på med statsterrorism. Går in och mördar folk, men 
deras seriemördande brukar inte få den beteckningen. Nelson Mandela hade idag klassats 
som terrorist för sin befrielsekamp i Sydafrika, säger Björn Kumm och drar en parallell 
till de tre män av somaliskt ursprung som i våras greps anklagade för terrorism. Deras 
”brott” var att skicka pengar hem till Somalia till stöd för motståndet mot Etiopiens USA- 
och brittiskstödda ockupation. 
    Han ser egentligen inte terrorismen som ett stort problem. Det stora problemet är 
istället västvärldens uppträdande i länder som Afghanistan, Irak och Palestina, menar 
Björn Kumm.198

I sin sista bok Humanism and democratic criticism (2004) hävdar Said att USA som den enda 

kvarvarande supermakten intervenerar nästan överallt och att dess dominans är kolossal. Detta 

gör, menar Said, att det vilar ett extra stort ansvar på de amerikanska intellektuella att utmana, 

193 Sayyid, s. xi-xii
194 Sayyid, s. xi
195 Sayyid, s. 3
196 Sayyid, s. xxii
197 Flyghed, Janne (red.), Laglöst Land. Terroristjakt och rättsäkerhet i Sverige, redaktörer: Janne Flyghed & 
Magnus Hörnqvist, (Stockholm : 2003), Ordfront, s. 22
198 Littorin, Nils, Proletären nr 35, 2008http://www.proletaren.se/index.php?
option=com_content&task=view&id=1534
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avslöja och belysa maktsystemet.199 Said menar att orientalismen legitimerat kolonialism och 

västlig dominans över den muslimska världen, mot den bakgrunden framstår den ”islamistiska 

terrorn” som ett befrielsekrig snarare än som terrorism. 

Post-Orientalism – en alternativ berättelse
Inställningen till kolonialmaktens natur har varit infekterad inom det postkoloniala 

studiefältet. Vissa forskare anklagar hela postkoloniala disciplinen för att anamma en 

Foucaultiansk syn på den koloniala makten som allestädes närvarande. Said hålls ansvarig för 

denna perspektivförskjutning på grund av hans påstående att orientalisterna inte bara skapade 

kunskap om Orienten utan dessutom formade själva den verklighet som de ansåg sig beskriva. 

Denna ståndpunkt implicerar att ”de koloniala folkens egna historiska erfarenheter inte har 

någon självständig existens utanför orientalismens texter…200 Ania Loomba menar att det som 

gör Saids bok Orientalism så värdefull är att boken inte bara fastslår sambandet mellan 

kunskapsproduktion och statsmakt under den koloniala eran, utan även visar hur detta 

samband lever vidare i en ”postkolonial” global maktstruktur med USA i centrum.201 Bobby 

S. Sayyid presenterar en berättelse om islams politiska historia i boken A fundamental fear.  

Eurocentrism and the Emergence of Islamism.202 Han försöker förklara orsakerna till islamism 

genom att studera narrative – berättelser om dess framväxt.203 Sayyid hävdar att han vill 

presentera en postorientalistisk politisk historia, som jag redogör för nedan, om den 

muslimska världen i kölvattnet av de europeiska imperierna som bl.a. handlar om fenomenet 

kemalism.204 

Kemalism
Mustafa Kemal Atatürk (född Mustafa; senare känd som Mustafa Kemal Pascha), född 19 maj 

1881 i Selânik i dåvarande Osmanska riket, död 10 november 1938 i Istanbul, var en turkisk 

militär och revolutionär politiker. Han grundade det moderna Turkiet och var dess förste 

president från 29 oktober 1923 fram till sin död 1938. Han var ledare för Republikanska 

folkpartiet. Kemal avskaffade kalifatet och skilde islam från staten. Kemalisterna ansåg att 

islam stod för underutveckling och vidskepelse.205 Av det skälet avskaffades kalifatet den 3 

199 Said, Edward W., Humanism and democratic criticism, 1935-2003 (författare), (New York : 2004), Columbia 
University Press, s. 135
200 Loomba, s. 057-058
201 Loomba, s. 259
202 Sayyid, s. 5
203 Sayyid, s. 18
204 Sayyid, s. 52
205 Sayyid, s. 156
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mars 1924.206 Med kalifatet försvann en viktig enande symbol för islam över 

nationsgränserna. Ummah (den islamiska gemenskapen) hade blivit uppdelat och islam var 

inte längre ihopkopplad med en stat.207 Mustafa Kemal var anhängare av nationalstattanken 

som var vägledande efter första världskriget för Nationernas förbund efter Versailles freden. I 

kemalisternas perspektiv var islam oförenlig med moderniteten.208 För kemalisterna stod 

Europa för den mest avancerade civilisationen i världen. Deras politik gick helt ut på att 

modernisera Turkiet genom västanpassning på alla områden inklusive klädedräkt, musik, 

opera, språk och uppdelning mellan religion och politik. Islam som statsreligion 

avskaffades.209 Det turkiska språket skapades med det latinska alfabetet. 

    Islam ansågs vara symbol för Orienten. Att bli modern innebar att bli västerländsk, i den 

kemalistiska diskursen ansågs modern oförenligt med att samtidigt vara oriental.210 Målet var 

egentligen att få bort islam med syftet att inte längre vara en del av Orienten. Genom att av-

orientalisera de muslimska samhällena så skulle deras primitiva natur övervinnas ansåg man. 

Detta kan tolkas som att den västerländska tankekonstruktionen orientalism blev realpolitik i 

en kemalistisk design; eller som Said uttrycker saken, att en orientalisering skedde av 

Orienten. Islam blev en markör för orientalisk identitet som utgör motsatsen till en 

västerländsk identitet i den orientalistiska berättelsen.211 Sayyid menar att de flesta 

postkoloniala regimerna i muslimskt dominerade länder präglades av fenomenet kemalism. 

Kemalism innebär en hegemonisk politisk diskurs i den muslimska världen där islam inte 

längre var den huvudsakliga betydelsegivaren (master signifier) för den politiska ordningen.212 

Något paradoxalt använde sig kemalisterna av islam som en sorts exteriör för att bibehålla 

legitimitet, såsom t.ex. kungarna i Saudiarabien vill framstå som goda muslimer och 

beskyddare av de heliga städerna Medina och Mecka eller Saddams Husseins retorik av att 

vara en muslimernas företrädare. Trots att kemalisternas syfte var att avpolitisera islam så 

skedde det motsatta. Under 1970-talet kom islam att alltmer utgöra en politisk kraft som 

utmanade den kemalistiska hegemonin.213 En tilltagande polarisering uppstod mellan 

kemalism och islamism i muslimska länder.214

206 Sayyid, s. 57
207 Sayyid, s. 91
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Modernitet och terrorism i en postkolonial berättelse
Sayyid menar att modernitet kan beskrivas som en diskurs som formade och konsoliderade 

Europa. När han diskuterar modernitet och postmodernitet så hävdar han att det är omöjligt 

utan att göra det i termer av relationen till västvärlden. Postmodernitet kan ses som en produkt 

av en kris för två huvudidéer i moderniteten, nämligen: idén om historien som en enda enad 

sekvens och idén om historien som en utveckling av ständigt framåtskridande.215

    Islamismens logik kolliderar med eurocentrismens logik, islamism upplevs av många i väst 

som hotande eftersom den vägrar att erkänna det ”västerländska projektets” universalism.216 

Loomba beskriver postmodernismen som att den handlar om att en rad ”gamla sanningar 

började hamna i blåsväder från 1900-talet och framåt”.217 Under lång tid var det nödvändigt, 

bland eliten i de muslimska länderna, att vara västvänlig för att det ansågs vara vägen ut ur 

stagnation och vägen in i det moderna. På sjuttiotalet skedde en förändring då glorifierandet 

utav väst byttes ut mot islam som en politisk lösning. 

    Sayyid menar att den postkoloniala ordningen i muslimvärlden hade dominerats utav en 

kemalistisk diskurs. Islamismens framväxt berodde på en förtroendekris för den ordningen 

som fick en grogrund i ett postmodernt förhållningssätt som hade att göra med decentrering 

utav väst. Islamism handlade om att istället för att se väst som centrum, och det moderna 

projektet som förknippades med väst, så satte islamisterna islam i centrum och förkastade väst 

som förebild. Den tidigare inställningen att väst var överlägset resten av världen hade kommit 

på skam. 

Religion, islamism och terrorism 
Islamism är alltså ett projekt som försöker förvandla islam från en minsta gemensamma 

nämnare (nodal point) i diskurserna bland muslimska samfund till en huvudmarkör. 

Islamisterna artikulerar islam som en huvudmarkör (master signifier) av den politiska 

diskursen, d.v.s. islam är den enande punkten i den diskursiva produktionen för 

islamisterna.218 För många muslimer innebär islam ett hopp om en bättre framtid och 

framväxten av islamism beror enligt Sayyid på eurocentrismens försvagade ställning. 

    David Herbert hävdar i sin bok Religion and Civil Society, Rethinking Public Religion in  

the Contemporary World att religionen vitaliserats i det offentliga livet de tre senaste 

decennierna.  Det kan förklaras med McGraths teori att när andra idéer såsom 

marknadsfundamentalismen, arabnationalismen, arabsocialismen, kemalismen och 

215 Sayyid, s. 107-108
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kommunismen blivit misskrediterade har endast Gud och islam positiva konnotationer och 

framstår därför som lösning. Långt ifrån alla islamister är våldsbenägna men ofta kommer 

terroristerna ur militanta islamistiska grupper. 219 Det har i historien funnits olika exempel på 

revolutionära rörelser som ansett våld vara legitimt i kampen för ett rättfärdigt samhälle, t.ex. 

gerillarörelser i Latinamerika där i vissa fall även katolska präster stött den väpnade kampen 

mot förtrycket. Christer Hedin menar att bakgrunden till att muslimer i vår tid tillgripit våld är 

den utveckling som ledde fram till bildandet av Muslimska brödraskapet i Egypten. 

Muslimska brödraskapet bildades av Hasan al-Banna 1928 och var en reaktion på utbredd 

korruption, sociala orättvisor och ekonomiskt förtryck menar Hedin. Brödraskapet ville 

förändra samhället med islam som utgångspunkt, vissa med demokratiska metoder medan 

andra har valde en revolutionär strategi, att med våld förändra samhället.220 Hedin tolkar 

Usama bin Ladins agerande som resultat av en konflikt mellan den socialt radikala 

islamismen och den wahhabistiska konservativa islam som stöds av kungahuset i 

Saudiarabien. När den saudiska ledningen valde att samarbeta med USA vid Kuwaitkriget 

1990-1991 istället för att för att anlita gerillakrigarna från Afghanistan som Usama ville 

engagera, så blev inte bara den saudiska regimen fiende utan dessutom USA vars stöd ansågs 

vara ett hinder till förändring i Saudiarabien av bin Ladin.221 

    Det är förståeligt att händelserna i Algeriet 1992 ledde till indignation när islamistiska FIS 

vann ett demokratiskt val men ändå inte släpptes fram till den politiska makten. Det ledde till 

blodiga kravaller där ledande upprorsmän var de återvändande veteranerna från 

Afghanistan.222 I Egypten dödades många från det Muslimska brödraskapet av Anwar Sadats 

regim och senare av efterträdaren Mubaraks regim.223 Islamister hade mördat president Sadat 

1981.224 De hemvändande krigarna från Afghanistan kom i många fall att hamna i opposition 

till styret i sina olika hemländer, det ledde till att ett internationellt nätverk där al-Qaida kom 

att spela en sammanhållande roll utvecklades. Al-Qaida växte till en sorts 

nätverksorganisation som blev till en väv av självständiga grupper.225 Sayyid menar att när 

både vägen via fria val liksom den revolutionära vägen till en islamisk stat var blockerad av 

de regerande västvänliga eliterna i muslimska länder; då framstod terror som det sista och 

219 Gardell, s. 168
220 Hedin, Christer, Islams historia : tro och traditioner genom tiderna 
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enda möjliga alternativet till att kapitulera vilket skulle ha upplevts som ett nederlag för 

islam.226

Hopp och hot
Said hävdar i inledningen till sin bok Orientalism att hans granskning av orientalismen är ett 

försök att undersöka vilka spår den västerländska kulturen, som varit ”en så betydelsefull 

faktor i alla orientalers liv” har lämnat på orientalerna själva och i synnerhet på honom själv 

som ”orientaliskt subjekt”.227 Said menar att det framförallt är tre företeelser som bidragit till 

att uppfattningar om araber och islam ofta blir så politiskt laddade att de kan utlösa våld. Det 

är först fördomar om araber och islam vilka avspeglas i orientalismen, för det andra är det den 

israelsk/palestinska konflikten och inflytandet av sionismen på kulturen, som backas upp av 

amerikanska judar; för det tredje är det avsaknaden av ”någon kulturell inställning” som 

skulle kunna göra det möjligt för folk att identifiera sig med araberna och islam eller att 

diskutera dessa ämnen neutralt.228 Said skriver i inledningen till sin bok att förklaringen till att 

han skrivit boken är hans egna erfarenheter av att bli utsatt för västerlandets fördomar. Han 

upplevde att en ”palestiniers liv i Västerlandet och i synnerhet i USA är beklämmande”.229 

Han menar att många palestinier upplevt den väv av rasism, politisk imperialism och 

kulturella stereotyper av araber och muslimer som ett grymt öde.230 ”Det samband mellan 

kunskap och makt som skapat ‘orientalen’ och på sätt och vis utplånat honom som mänsklig 

varelse är således inte enbart en akademisk fråga för mig” hävdar Said.231 

    Det går att förstå den islamistiska terrorismen utifrån Nietzsches påstående: ”för det är 

upplevelsen av att vara maktlös mot människor, inte mot naturen, som genererar den mest 

desperata existentiella förbittringen”.232 Den typen av nihilism uppstår, menar Sayyid, under 

politiskt förtryck. Enligt Buruma är nihilism motsatsen till occidentalism eftersom den 

eftersträvar rationalitet och har målet att underminera det som inte är rationellt.233 Både Said 

och Sayyid använder sig av perspektiv vars teoretiska utgångspunkter hämtats ur Foucaults 

och Nietzsches tankegods. En hegemonisk världsbild gör universella anspråk och utgör en 

maktfaktor men framstår som ”en naturlig ordning” tills den utmanas. Orientalism innebär 

inte bara stereotyper och en essentialistisk syn på Orienten och islam utan är dessutom en 

226 Sayyid, s. xii
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diskurs av makt, eftersom det finns en nära relation mellan kunskap och makt.234 En berättelse 

om tillvaron som t.ex. upplysningsidéernas universella anspråk utgör en hegemonisk 

diskurs.235 Sayyid menar att en diskurs av europeisk universalism har varit otroligt 

framgångsrik under en period av hundra år, från 1870-talet tills på 1970-talet. Attraktionen 

och positiva konnotationer till islamism är avhängigt till hur islamisterna kan kombinera en 

dekonstruktionistisk logik i den postmoderna kritiken av moderniteten med en ansats att tala 

från ett annat centrum, utanför väst.236 Ett postmodernt perspektiv kan förklaras utifrån 

Foucaults kritik av moderniteten som går ut på att allt skulle kategoriseras och kontrolleras. 

Som en infektion, för att inte spridas, bör kontrolleras och isoleras för att slutligen elimineras, 

så har moderniteten behandlat religionen genom att isolera den till en avskild sfär separerad 

från det offentliga för att där kunna kontrollera den och sedan helst eliminera den.237 Många 

islamister har negativa konnotationer till västs sekulariseringstes att religionen ska trängas 

undan i något skrymsle. De vill istället aktivera islam till politisk mobilisering.

    Narrativ är ett begrepp som ofta förknippas med postmodernism, vilket till stor del kan 

tillskrivas Lyotard, som hävdade att ”det postmoderna tillståndet” utmärks av att ett fåtal 

metanarrativer har ersatts av ett oräkneligt antal mikronarrativer. Han använde termen 

”narrativ kunskap” som hänvisning till ett förnimmelsesätt som skiljer sig från monologiska 

föreställningar om sanningen.238 Postmodernister framhåller den frigörande förmågan hos 

mikronarrativerna som legitimerar olika grupper som har utmanat de gamla, hegemoniska 

metanarrativerna.239 Terrorismen kan mot den bakgrunden tolkas som ett krig mot en 

berättelse som legitimerat västvärldens hegemoniska förtryck och islamismen som en ansats 

till en alternativ berättelse som inger hopp om en bättre framtid och som legitimerar tidigare 

undertryckta folk och deras kamp. Terrorismen kan utifrån den postkoloniala teorins 

berättelse tolkas som ett uttryck för den förtrycktes desperation.   
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Jämförande analys
”Synen på västvärlden inom occidentalismen är lik de värsta aspekterna av dess motsvarighet, 

orientalismen, som berövar sina mänskliga måltavlor deras mänsklighet… Occidentalismen är 

minst lika inskränkande, dess trångsynthet vänder helt enkelt upp och ner på den orientaliska 

uppfattningen. Att förminska ett helt samhälle eller en hel civilisation till en massa av själlösa, 

dekadenta, snikna, rotlösa, trolösa, okänsliga parasiter är en form av intellektuell 

tillintetgörelse… när synen på andra som mindre värda personer får revolutionär styrka leder 

den till att människor förintas.”240 

    Bernhard Lewis hävdar att det finns specifika egenskaper i islam som gör att islam har svårt 

att bejaka moderniteten och att föreställningar om jihad, d.v.s. heligt krig finns i islam på ett 

annat sätt än i t.ex. kristendomen vilket han ser som ett skäl till terrorismen. Said däremot 

menar att västvärlden missförstått vad islam är eftersom orientlisterna konstruerat 

föreställningar av muslimerna och islam som inte överensstämmer med verkligheten.241 Enligt 

Sayyid så är den orientalistiska inställningen till islam essentialistisk vilket gör att bilden av 

islam blir en karikatyr istället för att återspegla den mångfald som finns inom islam.242 Sayyid 

menar att islam inte har någon historisk fastlåst essens utan att islam istället konstrueras hela 

tiden.243 

    ”Föreställningen att teologi är apolitisk är en av historiens farligaste illusioner” hävdar 

Svenungsson som menar att de kristna teologerna bidrog till nazisternas antisemitism på 

1940-talet och indirekt till Förintelsen.244 Teologiska vrångtolkningar har underblåst både 

orientalism och occidentalism och kan forma människors föreställningsvärld med en 

förespeglad auktoritet ifrån Gud. På ett liknande sätt menar Said att litteratur och kultur har 

ansetts vara opolitiskt och historiskt oskyldigt; men Said menar tvärtom att samhälle och 

litterär kultur bör studeras tillsammans och att orientalismen är en ”märklig och hemlig del av 

den västerländska antisemitismen”, d.v.s. att orientalismen i själva verket är antisemitismens 

islaminriktade gren.245 

    Said vill skapa förståelse för på vilket sätt kulturell dominans fungerar. Said visar på det 

farliga med att konstruera föreställningar om Den Andre.246 Islam och väst är helt enkelt 

240 Buruma & Margalit, s. 18-19
241 Sayyid, s. 36
242 Sayyid, s. 32
243 Sayyid, s. 48
244 Svenungsson, Jayne, ”Nazismens rensning av religionen”, SvD, 16 mars, 2009, s. 11
245 Said, Orientalism, s. 97
246 Said, Orientalism, s. 7
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otillräckliga baner att följa blint menar han. Vissa kommer även framgent att ty sig till dessa, 

men det är egensinnigt och tragiskt att döma de kommande generationerna till fortsatta krig 

och mer lidande. Hänsyn måste istället tas till varandras historiska umbäranden, orättvisor och 

förtryck för att söka en gemensam frigörelse och ömsesidig upplysning. Demonisering av 

Den Andre är inte en legitim grund för någon form av anständig politik, särskilt inte när 

rötterna till terrorn i orättvisor kan påvisas menar Said. Tålamod och utbildning är en bättre 

investering för framtiden än ännu mer storskaligt våld som leder till mer lidande. Som direkt 

respons på 11 septemberattacken hävdade Said i The Observer att antiamerikanism i detta 

sammanhang inte har sin grund i hat mot moderniteten eller att det beror på teknologisk 

avundsjuka utan snarare på en berättelse som handlar om interventioner, en supermakt nästan 

konstant involverad i krig, härjningar och konflikter på muslimernas domäner, och det 

irakiska folkets lidanden under USA-påtvingade sanktioner och USA: s stöd till den 34-åriga 

Israel-ockupationen utav palestinska territorier.247 

    Både occidentalism och orientalism handlar om att skapa dikotomier och en demonisering 

av Den Andre. Krig börjar ofta med en demonisering av fienden. Om det helt gick att lära bort 

”det nedärvda dominerande tänkesättet” så skulle både ”Orienten” och ”Occidenten” 

elimineras menar Said.248 

247 Said, “Islam and the West are inadequate banners. The United States may too often have failed to look outside 
but it is depressing how little time is spent trying to understand America” 
248 Said, Orientalism, s. 98
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Sammanfattning & slutsatser 
Med utgångspunkt i Alister E. McGraths teori om religionens återkomst sedan 1970-talet och 

hur religionens genomslagskraft kan förklaras med konnotationer, d.v.s. vad folket förknippar 

med religion respektive ateism så går det utifrån de analyserade texterna att urskilja följande 

berättelser. I S. Sayyids berättelse är fenomenet kemalism framträdande vilket handlar om 

ansatser hos en intellektuell och politisk elit i muslimska länder att modernisera sina 

respektive länder. I början av 1900-talet fanns en utbredd längtan att ta till sig det moderna 

projektet som uppfattades som vägen till utveckling bort från det traditionella, gammaldags 

samhället; det var inte bara Kemal Atatürk som drev den politiken utan det var en utbredd 

trend i länder med muslimska befolkningar. Eftersom den politiken ofta drevs hårdhänt och 

odemokratiskt och hade en antireligiös karaktär ledde den till en motreaktion under den andra 

hälften av 1900-talet som i vissa fall blivit våldsam. Den här beskrivningen stämmer ganska 

bra med vad Fazlhashemi hävdar, att inställningen till väst har pendlat. 

    Sayyid sammankopplar den här utvecklingen med ett ifrågasättande av moderniteten 

överhuvudtaget, även i väst, och en besvikelse över bristen på demokrati i muslimska länder. 

Sayyid menar att islamismen står för en uppgörelse med moderniteten utifrån ett postmodernt 

perspektiv medan Lewis ser terrorismen som ett uttryck för det traditionella samhällets 

reaktion mot det moderna. Occidentalismen framstår som en antimodern tendens inom 

moderniteten med romantiska drag i linje med vad Derrida betraktar som en antiimmun 

sjukdom inom moderniteten.

    McGrath hävdar att ateismens tillbakagång beror på att den inte kan tillhandahålla moralisk 

och intellektuell vägledning som är nödvändig för att möta det postmoderna livets 

komplexitet. Även Sayyid betonar postmoderniteten som ett skäl till religionens revitalisering, 

som ledde till islamismens framväxt enligt honom. Fazlhashemi betonar västs kolonialism och 

övergrepp som skäl till occidentalismen, d.v.s. ett tilltagande förakt mot väst vilket egentligen 

är vad Said säger också. Det går att förstå islamismen, vilket också Bernhard Lewis hävdar, 

som att när det moderna projektet, med väst som förebild, inte infriade folkets förväntningar 

sökte sig många istället till religionen. Sayyid hävdar att det moderna projektet i den 

kemalistiska diskursen handlade om det europeiska projektet, det förklarar varför ett 

ifrågasättande av moderniteten samtidigt i muslimvärlden innebar en uppgörelse med 

eurocentrismen, d.v.s. de positiva konnotationerna för det europeiska projektet avtog och 

istället vänder förväntningarna mot islam som en politisk kraft. När modernitetens berättelse 
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inte längre framstod som trovärdig sökte sig människor andra svar och för många blev det i 

religionen. 

    Många muslimer började under senare delen av 1900-talet identifiera sig i berättelser om 

sina samhällens öden med ett språk som härrör från vad de upplevde vara deras islamiska arv. 

Den berättelsen kallas för islamisk fundamentalism i väst och har skapat oro där eftersom den 

inte inordnar sig den förhärskande berättelsen i det västerländska världssamfundet. Lewis 

menar att al-Qaida står för en vrångtolkning av islam som om den får gehör bland muslimer 

leder till en ”culture clash” med hela västvärlden som i bin Ladins berättelse utgör otrons hus. 

Det går att med McGraths resonemang förklara den islamistiska väckelsen som svept över 

muslimvärlden med positiva konnotationer till islam när västvärldens lösningar inte hade 

slagit väl ut. Bland, i vissa fall, starkt växande befolkningar ledde besvikelsen mot 

västorienterade, USA eller väststödda, diktatoriska regimer i muslimska länder till ett 

våldsamt hat som genererat islamistisk terror. Occidentalism och orientalism kan i viss mån 

tolkas som två olika sidor på samma mynt, dock med lite olika betoning. Said lägger 

betoningen på västs övergrepp på Österlandet som en förklaring till terrorn medan 

Fazlhashemi åtminstone delvis ser hatet mot väst som occidentalism, d.v.s. som t.ex. 

antisemitism så är det en sjukdom i sig av irrationell karaktär som i och för sig kan 

underblåsas av t.ex. Israels och västs politik men som ändå i grund och botten handlar om 

stereotyper och fördomar. I Saids berättelse är väst förövaren och muslimerna offret medan 

Fazlhashemi, Buruma, Lewis och även Sayyid också ser t.ex. brist på demokrati i de 

muslimska länder som ett problem som varit en grogrund till förbittring och terrorism. 
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Epilog
En tidigare ”terrorist” i historien som hette Sitting Bull hade 1876 besegrat General Cook i 

slaget vid Rosebud och tillsammans med bl.a Crazy Horse utplånat General Custers styrkor i 

slaget vid Little Big Horn den 25 juni samma år. Sitting Bull hade en helt annan berättelse än 

den förhärskande berättelsen om USA, han hävdade att Wakan Tanka (den store anden) gett 

indianerna rätten att jaga och leva som de alltid gjort. Ordet äga fanns inte i indianernas språk 

eller föreställningsvärld, ingen kunde äga marken i indianernas berättelse. Den berättelsen 

gjorde inte intryck på de amerikanska politikerna som med sitt ”krig mot terrorismen” då 

krossade den amerikanska ursprungsbefolkningens traditionella livsstil och kultur genom 

massakrer och fördrivning av indianerna. Så etablerades den ”kristna liberala amerikanska 

civilisationens berättelse” å på den vägen e de… 

    År 1889 anordnades en orientalistkongress i Stockholm, Uppsala och Kristiania under 

beskydd av Oscar II, och mottot för kongresser var Goethes ord: ”Orient och Occident kan 

inte längre skiljas”.249 Det är förmodligen mer sant idag än någonsin tidigare att 

globaliseringen lett till att världen blivit mindre, och att varje del av världen blivit allt mer 

beroende av den övriga världen. Frågan är vilkens berättelse som ska råda. Om människor i 

framtiden i en allt mer global värld ska kunna leva tillsammans i fred så behövs demokrati 

och tolerans; som jag ser det spelar det mindre roll om den demokratin och toleransen bygger 

på den västerländska upplysningens idéer eller på islamiska idéer. Demokrati och tolerans 

känns igen liksom tyranni oavsett dess olika ideologiska eller religiösa förtecken. Demokrati 

respekterar människans värde medan diktatur genererar hat. En demokratisk utveckling 

förutsätter dock en sorts kunskap – en berättelse - som är motsatsen till fördomar och 

stereotyper; eller som Said hävdar, att det behövs nya berättelser som inte legitimerar någons 

förtryck eller dominans över någon annan.  

”De intellektuellas uppgift är konstruera fält för samexistens snarare än fält för strid.”250

249 Said, Orientalism, s. 33
250 Said, Edward W., Humanism and democratic criticism, s. 141-142
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