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Abstract 
 

Unga muslimer i Sverige kan via Internet möta muslimsk kultur och genom mediet känna 

gemenskap med andra muslimer. Att förena två kulturer är inte alltid enkelt och här kan 

svenska islamiska webbsidor vara till hjälp. I studien undersöks fem sådana webbplatser 

utifrån innehåll och utseende genom observationer och textanalyser. Innehållet på sidorna 

skildrar hur det kan vara för en muslim att växa upp i Sverige, men interaktiviteten och 

möjligheten till att träffa likasinnade som är karaktäristiskt för Internet som medium saknas. 

Studien visar att webbplatserna främst tillhandahåller information om islam på olika sätt men 

att interaktivitet inte främjas. 

 

Ämnesord: Internet, ungdomar, blågul islam, cyberislam, diskussionsforum, interaktivitet 
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1 Inledning och bakgrund 
 

I Sverige råder religionsfrihet vilket medför att det är förbjudet att räkna människors 

religionstillhörighet. Därför är det svårt att uppskatta antal människor som bekänner sig till en 

viss religion, men fortfarande är kristendomen den största religionen och på andra plats finner 

vi islam. Det finns alltså inga exakta uppgifter på antal muslimer i Sverige och dessutom är 

forskare oense om vem som ska räknas som muslim. Man kan ju vara troende på flera olika 

sätt, oavsett hur ofta man besöker en moské eller vilka högtider man väljer att fira. Även om 

den näst största religionen är islam kan ungdomar som lever i Sverige och som har muslimsk 

bakgrund känna sig splittrade med sina två kulturer som möts. Svårigheten att balansera 

svenska ideal, där religionen oftare är något privat, med sin eventuellt mer synliga muslimska 

sida kan finnas. Som sagt så är graden av religiös hängivelse olika även hos muslimska 

ungdomar, men om de nu är troende och lever sitt liv enligt islam så kan de ha svårt att ha 

religiösa förebilder i Sverige. Närheten till moskéer kan påverka hur många andra muslimer 

man möter och kanske kan det vara svårt att få råd i frågor som man bär på. Det kan också 

vara svårt att prata om känsliga frågor med en imam som verkar i en moské eller kan dennes 

insikt i svenska ungdomars förhållanden vara begränsad. 

 

Flera olika organisationer, föreningar och företag har i dag egna webbplatser på Internet och 

når på så sätt ut till fler människor. Detta gäller också religiösa rörelser. Från hela världen kan 

Internet användas, vilket möjliggör en tillgänglighet med en känsla av närhet. Svenska 

ungdomar med muslimsk bakgrund kan alltså nå islam både med utländska webbplatser och 

med svenska. För att kunna förena sina svenska liv med sin bakgrund kan de svenska sidorna 

vara en virtuell plats där man möter andra i samma situation. Garbi Schmidt talar om en tredje 

verklighet, en cyberplats, där man kan finna gemenskap med andra.
1
 Schmidt har skrivit några 

artiklar inom ämnet men annars är tidigare studier som omfattar svenska Internetsidor med 

koppling till islam nästan obefintlig.
2
 Detta motiverar behovet av mitt eget arbete och det 

finns flera olika svenska webbplatser som riktar sig dels till muslimer och dels till andra för 

att berätta om religionen islam, men ett fåtal av dessa har blivit undersökta. Vissa riktar sig 

direkt till unga och vissa till alla ålderskategorier. Förekomsten av islam på nätet har gett 

upphov till uttryck som ”cyberislam”, vilket just kännetecknas av islam på Internet 

gemensamt förmedlat via en grupp människor och uttrycket ”cybermuslim” gäller de 

                                                 
1
 Schmidt 1998:85 

2
 Schmidt 1998 och 1999 
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muslimer som använder sig av Internet i islams tjänst.
3
 Ungdomar i dag är oftast flitiga 

användare av Internet och mitt eget intresse för de ungas relation med religionen och hur det 

kan vara att identifiera sig med två kulturer ligger till grund för arbetet och syftet med 

följande studie. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

I uppsatsen ska jag beskriva och jämföra olika svenska webbplatser som handlar om islam 

och som kanske främst riktar sig till muslimer. Min främsta utgångspunkt är att se vilket 

innehåll som presenteras och vilka frågor som ställs och diskuteras. Eftersom vissa sidor 

riktar sig enbart till unga muslimer, vill jag se hur och om ungdomarna gör sina röster hörda 

och vilka typer av frågor de söker svar på eller vill diskutera. Jag tänker redogöra för sidornas 

innehåll och utseende samt vilka det är som skriver där. Syftet med att beskriva dessa 

webbplatser är att se vilka sidor svenska ungdomar med muslimsk bakgrund kan komma att 

möta och vilket innehåll som hittas där. Jag kommer inte att ta upp några exakta siffror på hur 

många ungdomar som faktiskt använder sig av dem, utan fokus kommer att ligga på vilken 

bild muslimerna på nätet själva ger, vilka frågor som diskuteras och då också om mötet 

mellan Internet, islam och unga svenskar med muslimsk bakgrund. Eftersom det kan vara så 

att muslimska ungdomar i Sverige endast har dessa sidor att vända sig till, i sin religiösa 

identitet, tycker jag det är intressant att se vad sidorna säger och uttrycker. Det hade också 

varit intressant att se hur många unga som verkligen använder sig av de svenska sidorna, men 

även utländska, men det tillhör en större studie. Likadant förhåller det sig med orsakerna till 

varför ungdomar besöker de muslimska webbsidorna och vilken funktion de anser att dessa 

fyller för just dem. I denna studie är det främst följande frågor som ska besvaras: 

 

 Hur ser de utvalda svenska webbsidorna om islam ut? 

 Vad skrivs det om? Vilket är innehållet på sidorna? 

 Vilka frågor ställs och diskuteras på de utvalda Internetsidorna? 

 Vilka är det som skriver, frågar och svarar? 

  

                                                 
3
 Schmidt 1998:87, 89 
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1.2 Metod 

 

Att använda Internet som forskningsfält är en relativ ny företeelse och egna metoder har inte 

utvecklats än, utan forskaren är utlämnad till redan existerande metoder som får modifieras 

efter Internets miljö.
4
 Därför använder jag mig av metoder som jag har anpassat till Internet; 

observation och textstudie. Att observera ett forskningsobjekt kan göras på olika sätt, dels 

genom att vara deltagande och dels genom att vara dold för de studerade. Detta är en form av 

en etnografisk undersökning, där människor och deras kultur observeras. Som sagt får man 

inom Internetforskning anpassa metoderna lite, vilket gör att min metod kan sägas vara en 

etnografisk observation. Jag studerar webbsidorna och innehållet som skrivs av människor, 

vilket i sig utgör en egen form av kultur. Jag kommer att ta del av sidorna och 

diskussionsfrågorna ur ett inifrånperspektiv även om jag inte är deltagande. I den följande 

analysen blir det i stället ett utifrånperspektiv, där jag analyserar webbplatsernas innehåll och 

därmed vilken funktion de kan fylla.
5
 Hade jag deltagit i den textbaserade miljön på 

Internetsidorna hade jag gjort inlägg i diskussioner, svarat på frågor eller ställt egna. Då hade 

jag varit med och påverkat det jag undersöker, vilket inte är min avsikt. Jag väljer att 

observera osynligt, precis som många användare gör på Internet, en så kallad ”lurker” på 

nätslang, som är passiva i sitt deltagande.
6
 Detta för med sig en nödvändig diskussion 

angående etiska överväganden, se nedan. 

 

En av metoderna som jag använder mig av kan sägas vara en form av en textstudie där sidor 

studeras och fokus läggs på beskrivande, jämförande, tolkande och analyserande. Detta kan 

göras på olika sätt. Antingen kan man analysera samtalen i form av diskursanalys. Man är då 

intresserad av hur samtal fortlöper, vem som tar över talturen, hur detta görs, om samtidigt tal 

förekommer, pauser och så vidare. På Internet förlorar mycket av detta sin betydelse men 

vissa saker kan ändå studeras. Man kan se hur samtal inleds och avslutas, hur ämnena varierar 

eller om smileys eller liknande ikoner används. Språkbruket studeras i ett något vidare 

perspektiv och man kan se hur samtalen skapar mening för deltagarna och hur 

kommunikationen kan fungera i en gemenskap.
7
 Detta kan vara mer relevant på chattsidor än 

på diskussionsforum där frågor och svar oftast är strukturerat på ett mer lättöverskådligt vis, 

men kan ändå nämnas här. Vid analys av webbsidor är det både texter och bilder som 

                                                 
4
 Sveningsson m.fl. 2003:13 

5
 Sveningsson m.fl. 2003:102 

6
 Sveningsson m.fl. 2003:110 

7
 Sveningsson m.fl. 2003:127, 128 
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studeras. Vissa har även ljud och videofrekvenser. Texten vidgas till att inbegripa dem alla, 

och färg, form och placering har betydelse för det visuella.
8
 Vid studien av webbsidorna utgår 

jag från rubrikerna form, funktion och länkar. På så vis blir det en form av textstudie. 

 

1.2.1 Urval av webbplatser 
 

Det riskabla med att beskriva, jämföra eller analysera webbsidor är att dessa kan förändras 

under arbetets gång. Har man en skriven text i pappersform finns den på samma sätt framför 

en hela tiden, men när det gäller webbsidor förhåller det inte alltid sig så. De kan förändras, 

uppdateras med nytt material eller också helt tas bort och försvinna. Detta är en risk jag får ta 

i min studie och eftersom jag egentligen inte har någon erfarenhet av muslimska webbsidor 

vet jag inte vilka som är mest besökta, vilka som funnits länge eller vilka som man kan förlita 

sig på så att de inte upphör i nuläget. Urvalet är därför inte helt enkelt att göra. Jag har dock 

försökt att hitta webbplatser som jag tror är väl befästa och som då kan förväntas finnas kvar. 

Anledningen till att jag tror att de är tillförlitliga är att de har omtalats i någon av den litteratur 

jag har läst inom uppsatsens ämne och flera av webbplatsernas adresser återfinns i slutet av 

böckerna.
9
 För att undvika att oklarheter sker och för att läsarna själva ska kunna titta på 

berörda Internetsidor kommer jag att notera datum och tidpunkt då en webbsida använts och 

information omtalas. 

 

För att få insamlat data till min undersökning har jag studerat olika webbsidor utifrån mina 

frågeställningar. Men eftersom jag inte riktigt visste vad jag skulle hitta på de olika sidorna så 

började uppsatsarbetet med att jag, genom sökmotorn google och genom olika 

Internetadresser i böckerna, hittade sidor som både var svenska och handlade om islam. Jag 

tittade runt på de olika sidorna och förstod att ett urval skulle behöva göras, eftersom det 

fanns en uppsjö av webbplatser. Men jag fick på detta sätt en liten uppfattning av hur de såg 

ut och vilka som verkade relevanta för vidare arbete, eller vilka som kunde väljas bort. Jag 

hade alltså en liten förförståelse och med denna grundläggande orientering började jag sedan 

att välja ut webbsidorna. När sidorna väl var utvalda kunde jag göra en avsmalning av mitt 

syfte och frågeställningarna kunde preciseras. Nu visste jag vad jag skulle uppmärksamma i 

studiet av sidorna och vad jag senare ville beskriva utifrån layout och innehåll. Om jag inte till 

att börja med hade besökt och tittat i genom sidorna och senare gjort ett urval, hade jag inte 

                                                 
8
 Sveningsson m.fl. 2003:155 

9
 T.ex. i Larsson, Göran (2004), Islam och muslimer i Sverige, i Lövheim, Mia (2007), Sökare i cyberspace och i 

Stenberg, Leif (1999), Muslim i Sverige. 
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haft klart för mig vad som skulle fokuseras i uppsatsens teoridel och hur jag skulle formulera 

frågeställningarna. 

 

Att slutligen bestämma vilka webbplatser som skulle ingå i studien gick till på följande sätt. 

Jag ville helst ha svenska webbsidor om islam som riktade sig mot unga. Jag hittade flera 

stycken men fann att några av dem var lokala varianter av Sveriges unga muslimers 

webbsida.
10

 Det kunde tänkas att dessa var för lika varandra om de utgår från samma bas och 

därför valde jag endast huvudsidan www.ungamuslimer.se. Därefter kunde jag inte hitta fler 

webbplatser som verkade relevanta och som utmärkande riktade sig till en yngre målgrupp 

utan nästa steg blev att välja ut andra sidor som verkade väsentliga för studien. Unga 

muslimer kan ju lika gärna vända sig till andra webbsidor som inte enbart vänder sig till yngre 

och mitt val föll nu på Sveriges förenade cybermuslimers webbsida eftersom de utmärkande 

använder sig av Internet och denna tredje verklighet jag tidigare nämnt, cyberplatsen.
11

 Denna 

webbplats har analyserats tidigare av Garbi Schmidt och jag tyckte det kunde bli intressant att 

jämföra den med övriga.
12

 Vid en sökning av ordet islam på sökmotorn google kommer 

Internetadressen www.islamguiden.com som första alternativ och www.islam.se som tredje 

alternativ.
13

 De verkade relativt stora och användbara och fick därför också ingå i studien. På 

fjärde plats vid en sökning hamnade www.islamiska.org och då även denna visade sig lämplig 

var det den sista som valdes ut. Härmed var fem webbplatser utvalda. För ordningens skull 

ska jag också meddela vad som kom på andra plats vid en google-sökning. Det var 

Wikipedias förklaring av ordet islam och därför ingen webbsida som passar i uppsatsens 

syfte.
14

 Anmärkningsvärt är att den femte träffen vid en sökning av ordet islam är en kristen 

sida som åtar sig uppdraget att kritiskt granska religionen islam, enligt dem själva, men som 

öppet också säger sig stödja Sverigedemokraterna.
15

 Detta tydliggör vikten av att vara 

källkritisk när man som jag ska göra ett urval av sidor på Internet. Det är betydande att se vem 

eller vilka som är ansvariga för en sida samt att se hur väl uppdaterad den är, så att 

informationen är aktuell. 

  

                                                 
10

 www.ungamuslimer.se och www.ungamuslimer.nu Adresserna hänvisar till samma sajt. 2010-04-15 kl. 12.10 
11

 www.hempassagen.se/sfcm 2010-04-15 kl. 12.15 
12

 Schmidt 1999:107 
13

 Sökningen gjordes 2010-04-12 kl. 14.10 
14

 www.wikipedia.org/wiki/Islam 2010-04-20 kl 08.10 
15

 www.sanningenomislam.se 2010-04-12 kl. 14.25 

http://www.ungamuslimer.se/
http://www.islamguiden.com/
http://www.islam.se/
http://www.islamiska.org/
http://www.ungamuslimer.se/
http://www.ungamuslimer.nu/
http://www.hempassagen.se/sfcm%202010-04-15
http://www.wikipedia.org/wiki/Islam%202010-04-20
http://www.sanningenomislam.se/
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1.2.2 Forskarens roll 
 

Studerandet av webbplatserna bör göras på ett kritiskt sätt men man får inte glömma bort att 

hur objektiv forskaren än är, handlar det om en subjektiv tolkning. Forskaren har ett ”jag” och 

det är detta ”jag” som väljer ut data, samlar in den och tolkar den. Att vara källkritisk ingår i 

forskarens profession och jag ska sträva mot att beskriva, jämföra och analysera på ett 

objektivt sätt. Men i kvalitativ forskning är det forskaren som väljer ut och filtrerar materialet 

genom sitt eget synsätt. Validiteten i undersökningen, det vill säga om jag verkligen mäter det 

jag har som syfte, kan diskuteras. Vid observationer får man ofta ett stort insamlat material 

som kan vara svårt att strukturera och man kan aldrig riktigt veta vilket material webbsidorna 

ger, men i observationerna av sidorna är min tanke att först beskriva dem och sedan utgå från 

mina frågeställningar i insamlandet av data och tolkningen av den.
16

 På så vis tror jag att 

syftet uppnås. Reliabiliteten, det vill säga om en annan forskare som gör om denna studie 

skulle nå fram till samma resultat är frågan. Som tidigare nämnts är tolkningen subjektiv i viss 

mån, vilket kan göra det svårt att få samma svar. Dessutom kan webbsidor förändras eller tas 

bort. Min ambition är dock att redogöra för undersökningen på ett klart och tydligt sätt med 

väl underbyggda argument, att själva studien går att göra igen även om en annan forskare 

slutligen tyder webbplatserna något annorlunda.
17

 Data som jag hämtar från de olika sidorna 

är tänkt att informera andra och visar förmodligen organisationens eller rörelsens bästa sida. 

Det kan tänkas att informationen på så sätt är vinklad men jag anser att jag hade fått samma 

resultat vid, till exempel, en intervju av ansvariga för webbplatsen om de blivit tillfrågade 

angående den. Detta hade annars varit en alternativ metod för genomförandet av 

undersökningen. Att genomföra intervjuer av organisationerna hade emellertid varit 

tidskrävande eftersom det geografiska området kan vara stort. Att använda enkäter, både för 

ungdomar och för ansvariga för sidorna, hade kunnat vara ett annat sätt men hade då främst 

anknutit till hur de upplever och använder sidan, vilket kan vara en fortsättning på denna 

studie. För att kunna belysa webbsidorna, som i mitt fall är det genomgående, blir 

Internetsidorna mitt forskningsobjekt. 

 

Då jag studerar flera svenska Internetsidor om islam i en kvalitativ studie, med tyngd på att 

tolka, kan resultatet visa möjliga tendenser hos sidorna och dess användare, men anspråk på 

                                                 
16

 Sveningsson m.fl. 2003:167 
17

 Grenholm 2006:312 
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generaliserbarhet kan inte göras.
18

 Jag tänker till exempel på tendenser som gäller sidornas 

utseende, layout, bilder och länkar samt då jag redogör för vilka frågor som diskuteras. När 

det gäller vad olika personer skrivit, sagt och tyckt står detta dock för de enskilda användarna. 

Människor upplever samma sak eller situation på olika sätt och som forskare av webbsidor 

går det inte att redogöra för varje användares bild av en fråga eller situation. Det jag däremot 

kan göra är att ge min bild av det jag kan utläsa av sidorna och eftersom jag valt att endast 

använda mig av nätet, går jag miste om mycket runt deltagarna.
19

 Detta hade kunnat avhjälpas 

med enkäter eller intervjuer. Det bör också påpekas att den fysiska närhet som automatiskt 

skapas genom ”vanliga” observationer eller fältstudier inte åstadkoms vid 

Internetobservationer. Med detta är det inte sagt att närheten totalt uteblir. Det blir en annan 

form av närhet och observationen kan ändå ge relevant information. Vid observationer som 

görs öga mot öga, är rikare och bättre information ingen garanti.
20

 

 

1.2.3 Etiska överväganden 
 

Webbsidorna har egentligen sammanställts för ett annat syfte än för att medverka i min 

undersökning. Flertalet företag, föreningar och rörelser använder sig av Internet idag, vilket 

medför att de finns tillgängliga på ett smidigt sätt för många människor och detta på ett 

relativt billigt sätt. Syftet att sprida information av olika slag uppnås enkelt. Människorna som 

deltar i webbplatsernas eventuella diskussionsforum eller gör inlägg räknar antagligen inte 

med att bli föremål för en studie. Här kommer den etiska aspekten in. En forskare har vissa 

normer som han eller hon bör rätta sig efter och som blir mer komplicerade när det gäller 

Internetforskning. Forskaren ska helst informera berörda personer om att de studeras och de 

medverkande ska kunna godkänna sitt deltagande och medverka frivilligt. Forskaren ska 

också vara en garant för att deras identiteter inte ska kunna spåras och dessutom ska insamlat 

material endast användas till forskningen.
21

 Om jag i min forskning agerar som en dold 

observatör bryter jag mot de två första riktlinjerna, men som jag tidigare nämnt hade jag 

medverkat i min egen forskning om jag gjort inlägg i debatter och liknande på sidorna. Om 

deltagarna hade informerats om studien hade inlägg och kommentarer eventuellt uteblivit och 

syftet hade inte uppnåtts på samma vis. Därför har jag övervägt att min forskning trots allt är 

befogad. I Sverige är det i princip tillåtet att forska på offentliga platser utan medgivande och 

                                                 
18

 Sveningsson m.fl. 2003:68 
19

 Sveningsson m.fl. 2003:114 
20

 Sveningsson m.fl. 2003:115 
21

 Sveningsson m.fl. 2003:177 
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webbplatser kan ses som offentliga.
22

 När det gäller deltagarnas identiteter är diskussionen 

svårare. Med Internets hjälp kan man komma i kontakt med människor i hela världen som 

man annars inte hade träffat. Man har möjlighet att antingen vara sig själv eller helt enkelt 

hitta på en ny identitet. Ofta har användarna ett påhittat namn och kan därför vara svårare att 

spåra, vilket är bra i en undersökning som denna, men användarnamnet kan också ge en 

ledtråd till något som identifierar den verklige användaren. Dessutom kan kontinuerligt 

deltagande på webbsidorna ge besökarna en bra bild av vem som ligger bakom. I 

kommentarer kan man röja sin identitet och eventuellt kan då någon avslöjas i min studie, 

beroende på vad som framkommer. Jag har dock tänkt utelämna sådan information, men om 

någon skulle vilja leka detektiv kanske det kan gå att få viss ledning till vem som ligger 

bakom ett yttrande. Men jag tror att man i så fall endast får tillgång till användarnamnet på 

Internet och inte i det verkliga livet om nu man inte känner den personen både på och utanför 

nätet. Om jag nu inte ska röja någons identitet kan det bli svårt att svara på den sista av mina 

frågeställningar som var; Vem är det som skriver, frågar och svarar? Det är dock inte min 

tanke att svaret ska resultera i någon identitet utan mer vilka drag man kan se hos de som gör 

sina röster hörda, om det är en imam som svarar eller om en användare kommentarer ofta. Det 

kan också vara intressant att se vilka som ligger bakom artiklar, om det är privatpersoner eller 

organisationer. Jag vill alltså se vilka som gör sina röster hörda eller synliga på de utvalda 

webbplatserna utan att precisera deras identiteter. 
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2 Teoretiska perspektiv 
 

I kommande teoridel kommer jag att sammanställa vad dagens forskning säger om muslimers 

invandring till Sverige och hur detta har påverkat islam som religion och levnadssätt. Jag 

kommer också att förklara hur svenska ungdomar kan förhålla sig till sin religion i jämförelse 

med hur det kan se ut för flertalet muslimer i Sverige. Man ska dock komma ihåg att det är 

olika för alla och att generalisera kan vara farligt, eftersom man då dömer människor på 

förhand utan grund. Slutligen kommer jag att berätta om religionen i relation till Internet och 

hur nya typer av medier kan påverka ungdomars förhållande till religionen. Cyberislam 

diskuteras allra sist i kapitlet. 

2.1 Muslimernas ankomst 

 

Att spanjorer kommer från Spanien vet de flesta eller att kineser kommer från Kina. Varifrån 

muslimerna kommer är emellertid inte lika enkelt att besvara. I dagligt tal av gemene man 

sätts muslimer ofta samman till ett sorts folk, som om muslimerna kommer från ett enda land, 

medan de i själva verket kommer från ett stort geografiskt område. Deras religionstillhörighet 

blir, enligt detta sätt att generalisera, det centrala oberoende om de är troende eller inte. 

Muslimerna utgörs av en mångfald av kulturella, etniska, sociala, religiösa och ekonomiska 

aspekter och att foga ihop alla muslimer är att generalisera grovt. I forskning om islam och 

muslimer konstateras att det är svårt att definiera vem som egentligen är muslim. Kanske är 

det den som är född i ett land med övervägande muslimsk kultur trots att personen inte känner 

sig som muslim eller lever som muslim. Kanske är det den som praktiskt utövar sin tro genom 

att be fem gånger om dagen eller den som har en muslimsk pappa. Begreppet muslim innebär 

alltså olika för olika människor och det är viktigt att komma ihåg att ett praktiskt utövande av 

religionen islam skiljer sig mycket mellan lokala områden och mellan människor, därför 

uttrycks islam inte likadant hos varje individ. I Sverige är det förbjudet att registrera 

religionstillhörighet och siffran över antalet muslimer varierar beroende på hur en muslim 

definieras och vem som registrerar. I min uppsats används ordet muslim om de människor 

som själva anser sig tillhöra islam oavsett var de är födda eller hur deras religion uttrycks. 

Eftersom det inte finns en enhetlig syn på vem som ska räknas in, är det svårt att avgöra hur 

många muslimer som finns i Sverige. Antalet uppskattas ändå till mellan 250 000 och 

350 000.
23
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Efter andra världskriget behövde Sverige arbetskraft och då anlände muslimer i mer 

omfattande skala än tidigare. Det var främst lågutbildade män, från Turkiet och dåvarande 

Jugoslavien, som kom under 1960- talet. De hade inte för avsikt att stanna i landet, utan skulle 

arbeta för att sedan kunna åka tillbaka till sina familjer och sitt hemland. Intresset för den 

egna religionen var inte starkt och därför organiserade inte muslimerna sig i olika föreningar 

än och man verkade inte för att man skulle integreras i samhället, eftersom drömmen var att 

återvända. Denna våg av hitflyttade invandrare brukar kallas arbetskraftsinvandringen och tog 

fart i och med att behovet av arbetskraft ökade, främst i industrierna.
24

 Dessa invandrare var 

på så vis efterfrågade på ett helt annat sätt än senare migrationsströmmar. På 1970-talet kom 

även familjerna till dem som tidigare anlänt till Sverige och anknytningsinvandringen gjorde 

så att tankarna på att återvända till hemlandet försvagades. På 1980-talet och senare är det 

främst flyktinginvandringen som dominerat samtidigt som anknytningsinvandringen fortsatt. 

Flyktingarna har kommit från konflikt- och krigsdrabbade länder, som till exempel Libanon, 

Iran, Irak, Syrien, Pakistan, Somalia, Etiopien, Eritrea och före detta Jugoslavien. Med tanke 

på ländernas olika kulturer och geografisk hemvist kan man se vilken mångfald Sveriges 

muslimer består av. Iranier, turkar, bosnier, albaner, irakier, somalier och libaneser skiljer sig 

åt gentemot varandra och inom samma grupp. Alla är olika när det gäller språk, kultur, 

ekonomi, politik och utbildning.
25

 Att generalisera och prata om denna heterogena grupp 

under benämningen ”muslimer” kan bli missvisande. 

 

I Sverige räknas man som invandrare om man själv har invandrat, men även om man själv är 

född i Sverige kan man ingå i denna grupp genom att en eller båda föräldrarna är födda 

utomlands. Andra generationens invandrare kallas dessa personer och är alltså födda och 

uppvuxna i Sverige.
26

 Denna grupp är lika heterogen som den första generationens 

invandrare, även om de alla sammanförs under benämningen ”invandrare”. Numera kan man 

också tala om tredje generationens invandrare och man kan fråga sig hur långt diskussionen 

ska sträcka sig. När blir man egentligen accepterad som svensk? 
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2.2 Blågul islam 

 

Sverige ses ofta som ett land där den offentliga sektorn, det vill säga staten och kommunerna, 

tar hand om medborgarnas trygghet både socialt och ekonomiskt. Familj och släkt står inte för 

omsorgen på samma sätt som det kan vara i andra länder. I starka stater som Sverige, har 

individen rätt till lika hälsovård, utbildning och juridiskt skydd. Med detta menas dock inte att 

familjen inte är betydelsefull, utan enbart att det även finns ett yttre skydd för invånarna. I 

många delar av den muslimska världen svarar i stället familjen och släkten för tryggheten och 

för uppehället, eftersom staten har mindre möjligheter att garantera för detta. Det sociala 

skyddsnätet står alltså familjen för och familjen består ofta av ett stort antal människor. Därför 

är det också mer vanligt att lojaliteten finns inom gruppen snarare än till staten. Ett byte från 

denna sistnämnda kultur till Sverige kan således innebära en ganska omfattande förändring.
27

 

 

Som vi kan se av föregående avsnitt har muslimerna i dagens Sverige skilda bakgrunder och 

de har levt här olika länge. Vissa håller hårt på de religiösa traditionerna som har med 

religionen att göra, andra tonar ner det religiösa. Vissa anser sig oförstådda av omgivningen 

medan andra menar att Sveriges demokratiska välfärdspolitik går hand i hand med en idealisk 

bild av islam. I dag finns många andra- och tredjegenerationer här och en del människor har 

konverterat till islam. Naturligtvis påverkas både det svenska samhället och islam av 

varandra.
28

 Invandrare som kommer till Sverige genomgår enligt Leif Stenberg olika faser, 

där den första fasen handlar om etablering. Invandrare söker sig till liknande grupper och 

söker gemenskap. Muslimer träffas hemma hos varandra eller i källarlokaler för att dels utöva 

sina religiösa ritualer men dels också för samhörighetens skull. Nästa fas fokuserar på frågor 

som har med önskemål om bönelokaler att göra och nu verkar större grupper för att få tillgång 

till moskéer. Man behöver en större lokal och ser gärna ett islamiskt center som en 

samlingspunkt. Sista fasen handlar om utbildningsfrågor och frågor som rör mat. Man vill 

gärna att de muslimska eleverna ska ha förändrad undervisning, framförallt kan det gälla 

kristendoms- och sexualundervisningen.
29

 I takt med att invandringen har ökat har 

muslimerna organiserat sig i olika föreningar och rörelser. När även familjerna anlände till 

Sverige blev det viktigt, framför allt för barnens uppväxt och fostran, att få ta del i hemlandets 

kultur och religion, vilket organisationerna verkar för. Ankomsten till ett annat land kan 

påverka muslimer till att, ännu mer än tidigare, betona sin kultur, religion och sina traditioner. 
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Moskébyggen, att kunna fira sina högtider, frågor som rör undervisning och mat blir därmed 

viktiga frågor. Traditioner kan bli ännu mer betydelsefulla än vad de var i hemlandet eftersom 

det i en främmande miljö blir viktigt med sådant som man känner sig van vid.
30

 

 

I nya miljöer där man inte känner sig hemma blir som sagt moskén en viktig plats oavsett om 

den utgörs av ett praktfullt bygge eller av en källarlokal. Den fungerar som en samlingsplats 

där man möter likasinnade och man kan prata sitt eget språk, fira sina högtider och känna 

gemenskap. Detta blir viktigt för många muslimer när de befinner sig hemifrån. Moskén fyller 

andra funktioner som den inte gör i den muslimska världen. Den fungerar enande och 

stärkande men dit är också andra välkomna för att lära sig mer om islam.
31

 Liknande är det 

med muslimska organisationer i Sverige.
32

 För både människorna som samlas i moskéerna 

och för dem i organisationerna bedrivs verksamhet för att muslimerna ska känna samhörighet 

med varandra, men också för att de ska kunna fungera i det svenska samhället. Det kan röra 

sig om barn- och ungdomsverksamhet, samarbete med andra rörelser och språkkurser. Vissa 

muslimer känner sig tillfreds med termen ”blågul islam” och anser det vara självklart att 

religionen förändras i en svensk miljö, medan andra menar att en förändrad islam blir en 

snedvridning av den sanna religionen. Kritikerna ställer sig negativa till ”blågul islam” 

eftersom de menar att den sanna religionen islam inte ska förändras eller omtolkas.
33

 Hur 

muslimerna som växer upp i Sverige kommer att påverka sin religion är det omöjligt att veta 

något om, men Stenberg menar att religionen kan komma att mista sin allomfattande funktion 

och att endast olika levnadsregler kommer att bestå. Han tänker närmast på matreglerna om 

att inte äta griskött och blodmat och menar att religionen blir mer och mer privat även för 

muslimerna.
34

 

 

Som jag redan varit inne på kan alltså muslimer markera en tydlig gräns mot det svenska 

samhället där de isolerar och avskärmar sig och många gånger sker detta frivilligt. Man kan 

också se en ond cirkel eftersom båda sidornas misstro mot varandra skapar fientlighet. 

Somliga svenskars attityder om att inte vilja integrera sig med invandrare besvaras med att 

minoriteten isolerar sig ännu mer. Reaktionen från muslimer består av missnöje samt skepsis 

och de kommer att leva i utkanten av det svenska samhället. All segregation har förstärkt 
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dessa två motsättningar och ett islamfientligt samhälle står som en motpol mot muslimernas 

misstänksamhet. De i sin tur ser inga orsaker till att försöka medverka i svenskarnas samhälle, 

utan försöker leva som i sitt hemland och förstärker på så vis skillnader och håller hårdare i 

både religiösa och kulturella traditioner. Ett annat förhållningssätt som muslimerna kan inta 

kan vara ytterligheten på andra sidan och innebär att man tar avstånd från sin religion helt och 

hållet för att i stället anamma det svenska samhällets värderingar, ideal och regler. Genom 

båda dessa sätt kan man gå miste om både möjligheter och lösningar till problem som 

muslimer kan komma att möta i Sverige. Om muslimer inte får eller vill integrera sig förstärks 

segregationen, vilket är olyckligt och om de förnekar sin muslimska identitet för att helt 

anpassa sig till svenska förhållanden kan personen förlora sin identitet, vilket kan ge 

personliga, sociala och psykiska konsekvenser.
35

 Kunskap om och ett möte med varandra är 

det som i stället skulle behövas, även om muslimerna väljer att leva efter islams levnadssätt 

och den svenska majoriteten väljer sitt. Fördomarna mot muslimer skapas genom okunskap 

eftersom man inte lär känna varandra. Medias nyheter kan också ge en ensidig bild eftersom 

det ofta är tragiska händelser som skildras. Personer som gör brott eller våldsdåd i religionens 

namn eller enbart har ett utländskt utseende sammankopplas ofta med islam. På samma sätt 

får muslimerna fördomar om svenskarna. Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald ger exempel på 

att muslimer uppfattar det som att svenskar har hög alkoholkonsumtion, ofta sysslar med 

otrohet, att barnen tvingas flytta hemifrån när de fyllt arton år och att ingen bryr sig om sina 

gamla föräldrar.
36

 Skilsmässor, ensamstående kvinnor och icke-religiöst liv förknippas också 

med svenskar. Oftast bottnar det i att man inte känner eller träffar några. Muslimer som 

invandrat till Sverige kommer dock inte undan ett ställningstagande. Att kunna leva precis 

som i hemlandet går helt enkelt inte, utan man måste förhålla sig till sin svenska omgivning 

på något sätt och ta ställning i nya frågor. Som tur är finns det variationer mellan båda dessa 

ytterligheter och många försöker förena båda kulturerna, acceptera vissa saker och avvisa 

andra.
37

 Det är då vi får en ”blågul islam”. 

 

Många muslimer som kommer till Sverige väljer ett mer sekulariserat levnadssätt där 

religionen blir en privatsak. Religionen visar sig mest vid större högtider precis som hos 

sekulära svenskar. Som jag tidigare nämnt kan man vara religiös på olika sätt, även inom 

kristendomen. För många svenskar är det inte något konstigt att endast besöka kyrkan vid 
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dop, konfirmation, bröllop eller begravning, men ofta dras slutsatser om att en muslim alltid 

är djupt troende, vilket kan vara helt fel.
38

 Som Roald påpekar handlar det om att människor i 

dagens Sverige har individualiserat sin religion och på så vis syns den inte i lika hög grad i det 

offentliga livet. Man kan fortfarande vara troende men det syns inte i form av kontinuerliga 

gudstjänstbesök eller liknande. På samma sätt kan det vara med muslimer som invandrar och 

diskussionen om hur en muslim definieras gör sig påmind igen.
39

 Kvinnans bärande av slöja 

är något som många gånger har varit en mätning på hur troende och religiös hon är.
40

 Man 

menar att vissa kvinnor uppfattats som icke-troende om de inte bär slöja och att de som har 

slöja i stället måste vara djupt troende. På skalan från att vara traditionell, i den bemärkelsen 

att man som invandrare håller fast vid sitt hemlands levnadssätt, till ytterligheten att helt 

förkasta det gamla till förmån för svenska ideal, kan man som inflyttad muslim alltså inta 

olika grader av religiös attityd. Man kan lika gärna vara en sekulariserad muslim som 

sekulariserad svensk. Resonemanget syns såväl hos vuxna invandrare som hos unga. 

 

Jan Samuelsson påpekar att muslimsk identitet vanligen ger låg status i Sverige och negativa 

särbehandlingar kan följa, till exempel inom arbetsmarknaden. Vissa muslimer sekulariseras 

men Samuelsson menar att aktivt troende muslimer inte alls sekulariseras automatiskt och han 

påstår att det är den låga statusen på muslimer som gör att de ännu hårdare håller fast vid sina 

traditioner. De som är hängivet troende har svårare att släppa olika traditioner eller införliva 

dem med de svenska. Med andra ord anser antagligen Samuelsson att om den muslimska 

statusen kan höjas och om muslimerna blir likvärdiga svenskarna på arbetsmarknaden och i 

gemene mans synsätt, får detta till följd att muslimerna också vågar släppa på sina 

traditioner.
41

 Samuelsson menar ändå att islam kommer att förändras och att detta har redan 

har skett. De områden som uttrycks är främst att bönestunderna har luckrats upp i det svenska 

samhället. Tiderna hålls inte på samma sätt längre och fredagsbönen i en moské kan inte alltid 

uppnås. Arbetslivet i Sverige tillåter inte alltid detta. Begravningsreglerna i Sverige har också 

påverkat en förändring av de islamiska reglerna kring begravningar och dessutom har kvinnan 

fått en något mer framträdande roll i islam i Sverige. Det finns till exempel kvinnliga imamer 

i Sverige och kvinnliga redaktörer och skribenter som arbetar på tidsskriften Salaam.
42

 

Firandet av Ramadan, fastemånaden, har också fått en svensk prägel på många håll. Dels talas 
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det mycket om hur skadlig fastan kan vara (främst i media och bland skolsköterskor) och 

många muslimer beskriver högtiden som mindre festlig än i hemlandet.
43

 Dels talar man om 

en förändring som många ser positivt på. Man ger till exempel barnen presenter och kläder 

och många har också en speciell almanacka där barnen får en present varje dag under hela 

Ramadan, som en adventskalender. I de muslimska länderna poängteras släktbesök och dylikt 

medan det på många håll i Sverige blivit en högtid för barnen, med lekar och tävlingar.
44

 Ett 

annat område som har förändrats är den muslimska rituella slaktmetoden. Eftersom den inte är 

tillåten i Sverige har reglerna hos många muslimer modifierats för att passa i det svenska 

samhället. En förändring av hemlandets traditioner görs när man kommer till Sverige, oavsett 

vad man tycker om det. En ”blågul islam” kan alltså visa sig på många konkreta sätt och 

ytterligare ett är många organisationers anordnande av simundervisning för muslimska 

kvinnor. 

 

Unga muslimer som växer upp i Sverige lever i två olika kulturer som ändå ingår i ett och 

samma samhälle. I dag är islam en del av svensk kultur men ungdomarna bär med sig den 

muslimska kulturen från sina föräldrar samtidigt som de växer upp i den svenska. Ibland kan 

de känna press för att de ska passa in i båda. Problemet behöver egentligen inte vara att ha två 

kulturer med sig utan att omgivningen förväntar sig att man bara ska leva i en. Föräldrar vill 

betona sin livsstil medan de unga behöver anamma den svenska tonårskulturen för att passa in 

bland kompisar. Olika ungdomar väljer olika sätt att förhålla sig men det som är säkert är att 

de också måste göra ett ställningstagande.
45

 Ibland ser omgivningen inte att invandrarna i 

stället är berikade med två kulturer, två synsätt och två referensramar utan ser istället detta 

som något negativt. Då blir det också svårare för individen att se något gott i det.
46

 Ungdomar 

tror att de ska återvända till sitt hemland och integrerar sig inte med svenska ungdomar och de 

anpassar sig heller inte till det svenska samhället, menar Kurdo Baksi. Deras vänkrets utgörs 

av andra ungdomar från samma land och man blir aldrig tvungen att ta steget in i samhället. 

Andra ungdomar behåller hemlandets traditioner men förenar de med svenska. Att vara 

flykting kan innebära att man vet att man har svårigheter att återvända till hemlandet och 

kanske kan det medverka till anpassningen. De som tillägnar sig svenska ideal helt kan som 

tidigare nämnts få svårigheter när de blir vuxna.
47

 För unga kan det vara svårt att leva upp till 
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de olika rollerna de förväntas ha, men även för deras föräldrar kan det vara svårt. En man som 

alltid varit familjens överhuvud kan eventuellt hamna i underläge eftersom barnen klarar 

anpassning och språk bättre. Konflikter kan uppstå på grund av en mängd orsaker i svenska 

tonårshem och att även behöva brottas med kulturkrockar kan bli än mer besvärligt.
48

 

Dessutom får ungdomar stå mitt i mellan två kulturer i skolan. Det handlar inte bara om 

undervisningsfrågor eller om olika maträtter i skolmatsalen utan om att bli accepterad av 

andra ungdomar. Gemenskap i klassen eller av jämnåriga är viktigt för en tonåring som ska 

befästa sin identitet. 

2.3 Ungdomar och religion 

 

Ungdomstiden i dag tenderar att tidsmässigt vara längre än vad den tidigare varit. 

Myndighetsgränsen går vid arton års ålder och kan vara det första steget in i vuxenvärlden, 

men i dag är det inte ovanligt att unga människor lever utan fast arbete, utan att bilda familj 

eller utan eget boende till långt över trettioårsåldern. Förr var det vanligt att man i 

jordbrukarsamhället ansågs bli vuxen i och med konfirmationen och sågs då som myndig och 

ansvarstagande.
49

 Samtiden erbjuder fler möjligheter. De flesta kan, åtminstone i vår del av 

världen, välja ur ett större utbud av det mesta och det är upp till individen själv att bestämma 

sin framtid. Vi kan, från det att barnen är små, välja mellan olika förskolor och skolor och 

under uppväxten kan vi välja fritt bland gymnasieprogram, fritidsaktiviteter och senare bland 

olika yrken samt bostadsorter. Vi kan välja vilken förening, politiskt parti eller religiöst 

samfund vi vill tillhöra samtidigt som utbudet bland TV-kanaler, matvaror och annat är näst 

intill obegränsat. Dessa möjligheter är inte enbart positiva utan avsaknaden av tydliga svar har 

också lett till en ökad oro och ångest. Eftersom yrkesval, bostad och ibland även giftermål 

ofta var förutbestämt för den unga människan förr i tiden, behövde man inte lika ofta grubbla 

på dessa beslut. Valmöjligheterna var mycket mer begränsade än i dag. I samtiden kan i stället 

den unga individen få göra många olika val, där varje val har ett stort antal olika alternativ att 

beakta. I Sverige lever människor med olika religiösa uppfattningar tillsammans och även det 

religiösa valet kan ge existentiella problem.
50

 

 

Barn och ungdomars basala värderingar grundläggs tidigt. Att växa upp i en religiöst troende 

familj påverkar naturligtvis barnet med ideal och värderingar, men i dag finns det en öppenhet 
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och ett sökande bland unga människor som gör att barnet kan komma att ifrågasätta olika 

ståndpunkter hos föräldrarna. Detta sker oavsett om familjen är religiös eller inte och det kan 

vara på detta sätt identiteten hittas och stärks. Därmed är det inte sagt vilket ställningstagande 

individen tar. Den unga människan kan välja ett religiöst engagemang oberoende uppväxt, 

lika gärna som man som ung kan ta avstånd från familjens religion.
51

 Filosofie doktorn i 

religionsvetenskap Göran Larsson påpekar att forskningen om ungdomar och deras relation 

till religion inte finns i någon stor skala, men menar dock att trots sekularisering, där det 

institutionella religiösa praktiserandet har minskat, tycks ungas intresse för andlighet och 

livsåskådningar leva kvar.
52

 Man kan alltså tala om att religionen har blivit privat för många 

men samtidigt har dagens samhälle lett till att många söker svar hos olika rörelser och 

samfund. Vi kan alltså inte generalisera utan bara se olika tendenser. 

 

Rörelser och samfund kan ge den unga individen tydliga svar och medför trygghet men kan 

också ställa höga krav och ge hänvisningar om vad som är rätt och fel.
53

 När det gäller unga 

muslimer kan de uppleva en kamp mellan olika levnadssätt. De möter det ”moderna” Väst 

samtidigt som de har sina egna traditioner från föräldrar och auktoriteter i moskén till 

exempel. Mångfalden inom gruppen muslimer påverkar också. Här i Sverige samlas olika 

riktningar och tolkningar av islam och dessutom kan de unga ta del av flera synsätt genom 

Internet, vilket möjliggör ett ifrågasättande av den egna tron och av föräldrarnas tolkning. 

Mångfalden kan öppna ögonen för att flera tolkningar finns och då vill man pröva sin egen. 

Oftast vill de unga behålla en tolkning sprungen ur autentiska källor medan traditioner som är 

av lokal och kulturell karaktär ifrågasätts. Detta kan bero på att de unga muslimerna är mer 

integrerade i den svenska kulturen än sina föräldrar och på att de unga har fått andra 

utbildningsmöjligheter där kritiskt granskande är något positivt. Självständigt tänkande kan 

ses som en motsats till koranskolors utantillärning.
54

 Att ungdomar intar motstånd mot sina 

föräldrar tillhör vanligheter och för en muslimsk familj kan det innebära att den unga 

familjemedlemmen helt tar avstånd från det religiösa livet eller också att den intar en mer 

konservativ eller till och med fundamentalistisk ståndpunkt. Återigen syns två ytterligheter, 

samtidigt som det finns flera alternativ där i mellan. Ungdomar tänker kritiskt och gör uppror 

och revolt. Så har det varit i alla tider, oberoende av geografisk plats, även om revolterna 
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uttrycks på olika sätt. Om det inte hade varit för dem hade kanske inte världen förändrats och 

utvecklats.
55

 

 

Många av dagens svenska ungdomar tenderar att värdera hälsa och ett inre harmoniskt liv 

med kärlek högre än rikedom och makt enligt en undersökning.
56

 De lever mer i nuet och 

håller stundens lycka högt. Detta kan strida mot föräldrars och andra vuxnas mer långsiktiga 

synsätt, medan de unga inte förstår problemet. Att provocera tillhör ofta ungdomstiden och 

unga muslimer kan göra detta genom att vidhålla att de är muslimer samtidigt som de lever ett 

västerländskt liv. De lever ett liv där flera synsätt kombineras och väljer inte ut ett enda.
57

 De 

söker sin identitet genom att provocera, utforska och testa sig fram. Yngre muslimer som 

växer upp i Sverige ställer ofta andra typer av frågor än äldre muslimer gör, menar 

religionsvetarna Daniel Andersson och Åke Sander. Frågorna rör relationer mellan könen, 

sexualitet och homosexualitet och utgår från det moderna samhällets möjligheter och 

problem. De unga söker efter svar och möjliggör en diskussion, vilket äldre kan tycka 

urholkar religionen och dess grundläggande tolkning. Allting blir relativt och 

postmodernistiskt. De unga kommer att förändra islam och här i Sverige kan man tala om en 

”blågul islam”.
58

 

2.4 Ungdomar och Internet 

 

Det som man förr behövde många olika saker för att kunna göra, kan man numera göra enbart 

via datorn om man vill. Vare sig det gäller att lyssna på radio och musik, titta på TV och film 

eller skicka brev och umgås med kompisar så kan allt detta göras med datorns hjälp. Man kan 

till och med ringa via datorn, hitta partners, handla och söka information. I stället för att spela 

sällskapsspel som förr, kan detta nuförtiden göras med hjälp av datorn och istället för att leka 

med dockhus, pussla eller bygga tågbanor kan dataspel erbjuda samma sak.
59

 Internet var från 

början ett medium som endast erhöll information men har utvecklats även till ett 

kommunikationsmedium, där användaren inte bara är en passiv mottagare utan också en aktiv 

producent. Mediet används både i envägs- och i tvåvägskommunikation.
60

 Det är lätt att ha 

kontakt med många personer om man vill eller att enbart vända sig till en person genom ett 
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enskilt mejl. Internet kan sägas vara ett massmedium men också ett personligt medium.
61

 Med 

hjälp av Internet kan man ta del av information från hela världen och man blir inte begränsad 

till tid och rum. När som helst går det att komma i kontakt med andra delar av världen och 

uppleva nya impulser och seder utanför den egna världen.
62

 

 

Unga människor i dag är uppvuxna med Internet och använder det i många syften. Förutom 

som underhållning eller som en informationskälla handlar det om kommunikation med andra. 

Att småprata, föra djupare resonemang eller känna gemenskap och samhörighet är viktigt för 

de flesta men framför allt för de unga. Detta bidrar till ett identitetsskapande och hjälper till 

med tolkningen av olika intryck.
63

 På Internet söker unga människor ofta kontakt med 

likasinnade, men användare med olika intressen, kunskaper och syften möts också. Vissa 

söker seriösa diskussioner medan andra gör allt för att provocera och kritisera andra.
64

 Alla 

sorters människor som finns i verkligheten finns också på Internet. Via Internet kan 

användaren besöka föreningars, företags, organisationers, rörelsers eller enskilda människors 

webbsidor och han eller hon kan läsa om tankar, få information om kommande evenemang 

eller lotsas vidare genom att klicka på olika länkar. Användaren kommer vidare till andra 

sidor genom dessa länkar och kan då besöka andra webbplatser. Eller kan användaren hålla 

sig inom en webbplats som ändå kan innehålla flertalet sidor. Denna samling utav sidor 

brukar kallas webbplats eller sajt. I och med att användaren kan klicka på vilken länk man vill 

och i vilken ordning man vill kan texterna läsas på olika sätt. Denna så kallade hypertext 

innebär en ny typ av läsning då det är läsaren som bestämmer ordningen, inte författaren.
65

 

 

Användaren kan surfa runt på Internet, mejla till olika företag, chatta med vänner eller 

okända, läsa tidningar, betala räkningar, beställa flygbiljetter, skriva bloggar, ladda ner eller 

skapa egen musik, diskutera, göra inlägg i debatter, köpa hus eller söka hjälp och stöd med 

hjälp av enbart en dator och uppkoppling.
66

 Men eftersom datorn och uppkopplingen faktiskt 

behövs, finns det många människor som står utanför cybervärlden. Internettekniken är något 

av en västerländsk företeelse då läskunnighet, engelskkunskaper, elektricitet och telenät är 

nödvändiga för Internets funktion, samtidigt som olikheter även finns i väst. Skillnader finns 
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när det gäller klass, kön och ålder.
67

 Så parallellt med att vi säger att Internet möjliggör att vi 

kan ta del av en mångfald av lokala, etniska, religiösa och nationella perspektiv, vilket skapar 

tolerans för det främmande, är det bara vissa människor förunnat. Ekonomiska och sociala 

aspekter påverkar.
68

 För unga kan även föräldrars gränser och syskon att dela datorn med 

inverka på tillgången till dator.
69

 När man dock väl har tillgång till Internets cybermiljöer 

finns det annat som påverkar vem som hörs eller syns på nätet. I olika diskussionsforum eller 

vid inlägg i debatter är det av vikt att användaren kan uttrycka sig tydligt samt ha ett bra språk 

och kunskap i det som diskuteras för att tas på allvar.
70

 Egenskaper som med andra ord också 

behövs i diskussioner utanför nätet. 

 

Den virtuella platsen som Internet utgörs av påminner om en låtsasvärld menar somliga, 

eftersom man inte kan placera den någonstans. Andra menar däremot att den är en del av vår 

verklighet eftersom det är människor i det verkliga livet som agerar via datorer. Situationer i 

människors liv utanför nätet påverkar diskussioner på nätet, samtidigt som det som sker på 

nätet får konsekvenser i verkligheten.  Det användarna gör och säger i cybervärlden influeras 

av världen utanför nätet vilket visar att de båda världarna i stället utgör var sin del av en större 

verklighet. Men anonymiteten som finns på Internet förstärker teorin om en låtsasvärld, 

eftersom man kan anta påhittade identiteter och olika roller.
71

 De uppfattningar och 

ståndpunkter som framförs av en oäkta identitet kan dock ändå få verkliga konsekvenser.
72

 

 

Möjligheterna med Internet är många som jag redan har visat, men det finns också många 

risker med Internet. Att vissa upplever det som en låtsasvärld och kanske inte riktigt förstår 

konsekvenserna som kan uppstå är en sak, men det finns också de som vinklar information 

medvetet. Man kan som användare ta del av många åsikter i det breda utbudet, men man ska 

vara källkritisk och fråga sig vem som ligger bakom texten och vad denne vill uppnå. 

Informationen kan vara vinklad, styrd och direkt felaktig och tid behövs för att jämföra olika 

webbplatsers pålitlighet och relevans.
73

 Att användarna själva är aktiva i skrivandet på forum 

eller i diskussionsgrupper ökar också risken för trakasserier och mobbning, då vem som helst 

                                                 
67

 Svanberg & Westerlund 2008:82 
68

 Sveningsson m.fl. 2003:17 
69

 Löwheim 2007:177 
70

 Löwheim 2007:170 
71

 Sveningsson m.fl.2003:22, 25 
72

 Löwheim 2007:82 
73

 Löwheim 2007:61 



23 

 

kan komma till tals.
74

 Dessutom kan olika användare befinna sig på olika platser och vid olika 

tillfällen vilket ökar risken för missförstånd. Har man inte samma kontext, och förutom detta 

behöver vara kortfattad i sina formuleringar, blir missförstånd och generaliseringar ofta fler.
75

 

En annan negativ aspekt av Internet är att ungdomar framför allt, kan ha svårigheter med att 

överblicka konsekvenserna av att dela med sig för mycket av sig själva. Förekomsten av 

webbkameror ökar och att lägga ut bilder är vanligt och ångrar man en bild på Internet kan 

detta vara försent i med att andra redan kan ha sparat bilden och lägga ut den på nytt. Även 

Internets tillgänglighet dygnet runt skapar en stress för många att ständigt hålla sig online och 

uppdaterad om vad som sker eller att vara först med att få reda på saker.
76

 Positivt är dock att 

Internet kan ifrågasätta fördomar och konflikter mellan olika grupper men samtidigt tyvärr 

också bevara dem. Problem som finns utanför nätet finns också på nätet, vilket visar att det är 

en och samma verklighet vi lever i.
77

 

 

Unga använder, i något större utsträckning än äldre, olika medier för nöjes skull eller för att 

skapa sociala relationer medan vuxna mer använder medier i arbetssammanhang, enligt en 

undersökning.
78

 Skapandet av dessa relationer sker ofta i diskussionsforum som kan vara 

utformat som en anslagstavla där inläggen står i tidsordning eller ordnade i form av 

trädstruktur där rubriker förgrenar ämnena i olika kategorier.
79

 Användarna läser det som 

verkar intressant och väljer bort annat. Man kan ta del av vad andra säger i ett ämne och 

diskussionsgrupperna ger en känsla av gemenskap. Ungdomars identitetsprövande som jag 

redan har kommenterat kan ske till stor del i dessa forum och Internet är ett lättillgängligt 

verktyg för den som vill söka nya vägar, vilket är vanligt i unga år. Många webbplatser har 

också en frågelåda dit man kan vända sig med sina tankar. En kunnig person, vare sig det är 

en psykolog, präst eller imam, kan sedan svara. Frågor som man annars kanske inte vågar 

ställa kan man nu anonymt få svar på.
80

 Alla former av gemenskapsforum finns på nätet, även 

religiösa gemenskaper. Människor söker kontakt med dem som delar samma intressen.
81
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2.5 Internet och religion 

 

Internet kan ge den som söker en mängd information om allt möjligt, inte minst när det gäller 

olika religioner och livsåskådningar. Användaren kan bevista virtuella miljöer, vilket betyder 

att olika platser visas genom simulation. Han eller hon kan besöka en moské, en synagoga, 

klagomuren, göra en virtuell pilgrimsfärd, sända in böner via e-post, tända ett virtuellt ljus 

genom e-post till en församling, utföra elektronisk bikt, lära sig be på ett muslimskt vis eller 

lämna offergåva i ett hinduiskt tempel. Användaren kan dessutom läsa om religioner, 

diskutera dem samt lyssna och se på gudstjänster.
82

 Mängder av information utifrån ett 

nyandligt perspektiv kan också hittas här. Internet innehåller, till skillnad från texter förr i 

tiden, både den religiösa elitens tolkningar och vanliga människors syn på sin religion, tro och 

utövande, vilket många menar har urholkat religionen.
83

 Äldre källor gav mer information om 

hur människor borde leva utifrån sin tro, medan vi i dag mer får en bild av vanliga människors 

faktiska religiösa utövande.
84

 Förr fanns kyrkan mitt i byn och var den plats där människor 

samlades, medan detta i dag ser något annorlunda ut. Fokus har flyttat från det offentliga till 

en mer privat religion. Religionen finns alltså fortfarande men har antagit nya former. I stället 

för att traditioner och auktoriteter är de styrande har nu individen blivit viktigare.
85

 Unga i dag 

blir kanske mer undervisade i att religion kan uttryckas på fler olika sätt i stället för som förr, 

att det fanns ett sätt som var rätt. Det är nu upp till var och en att välja ur det generösa utbudet 

och Internet har medverkat till att sprida och informera om olika religiösa budskap. Som jag 

tidigare påtalat måste religioner och livsåskådningar följa utvecklingen i samhället och finnas 

där människorna befinner sig och eftersom unga i stor utsträckning använder sig av datorer 

och nätet, är det också där religiösa rörelser bör befinna sig. Internet används emellertid 

främst som ett komplement till redan befäst tro.
86

 Det som finns utanför nätet finns numera 

vanligtvis också på nätet. Skillnaden är att människor inte möts fysiskt. 

 

Av Internets breda utbud är det individen själv som begränsar sitt sökande och väljer ut sina 

rätta tolkningar.
87

 Man blir på så vis sin egen religiösa auktoritet. Internet ger makten till 

användaren och sökaren väljer utifrån innehåll, mening eller utseende. Unga som söker en tro 

på nätet väljer ur den stora mångfald som erbjuds, de överskrider gränser, väljer bort vissa 
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kontakter och behåller andra. De flesta vill ha kontakt med likasinnade och om en webbplats 

eller ett forum blir alltför ytligt och är öppen för alla, kan detta leda till att sökarna lämnar 

sidan, eftersom många av de religiösa sökarna vill diskutera på djupet.
88

 Gemenskap är ett 

nyckelord när det gäller de religiösa rörelsernas sajter och deras användare. Vissa forskare 

hävdar att gemenskap endast är något som kan uppnås i verkliga livet men andra påpekar att 

även Internet, som är en del av verkligheten, kan skapa relationer och samhörighet mellan 

människor.
89

 Mia Löwheim har försökt att definiera användarna av diskussionsforum på 

religiösa webbsidor. Med hjälp av sin forskning har hon delat in dem i olika grupper. Hon 

kallar dem för debattörer, förändrare, sökare och den dolda gruppen. Gränserna mellan vissa 

grupper (främst debattörer och förändrare) är varierande och vissa personer kan inta olika 

förhållningssätt beroende på vilket ämne som diskuteras.
90

 

 

 Debattörerna kan antingen vara radikala eller kritiska. De spenderar mycket tid på 

nätet och är aktiva med inlägg i diskussioner. Antingen försvarar man det man tror på 

eller är man oerhört ifrågasättande. Typiskt är att man är välformulerad och använder 

sig av logik och fakta i sitt resonemang. Att stå för sin tro eller ståndpunkt samtidigt 

som man är respektfull mot andra kan vara svårt och debattören vill ofta framhäva sin 

uppfattning.
91

 

 Förändrarna är inte lika dominerande som debattörerna utan de presenterar sig och sin 

tro, men är öppna för andra synsätt. Internet är något som passar denna grupp med 

tanke på det stora utbudet som man kan ta del av. Då debattörerna kan uppmuntras av 

stämningar på forumen blir förändraren oftare trött och besviken när olika synsätt inte 

får komma fram och har alltså en mer accepterande karaktär. Det minimala utrymmet 

för att fördjupa resonemang känns en aning frustrerande för förändraren.
92

 

 Sökarna är en sorts surfare som inspekterar vad som finns på Internet utan att alltid 

helt valt ut en tro. De anser att självständighet och frihet är viktigt och bör inta en 

kritisk hållning när de söker runt på olika sidor. En seriös sökare vill nå bekräftelse på 

att den egna tron är sann eller vill de hitta något som de kan stå för.
93
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 Den dolda gruppen kännetecknas av frågornas karaktär. De undrar över existentiella 

frågor om livet, skuld, ångest och ensamhet utan att diskutera detta i ett religiöst 

sammanhang eller utifrån en specifik tro.
94

 

 

Efter att ha redogjort för användarna av diskussionsforumen utifrån Löwheims forskning kan 

det vara på sin plats att också nämna något om de religiösa aktörerna som finns på motsatt 

sida, alltså de som vill nå ut till användarna. Janne Svärdhagen redogör för att det dels finns 

de aktörer som sprider information om sin verksamhet via nätet och som samtidigt också finns 

i den fysiska miljön. Deras syfte är att dela med sig av sin religiösa övertygelse. Dels finns det 

aktörer som enbart har verksamhet på nätet och saknar motsvarighet utanför cybervärlden. De 

anser det vara viktigt att vara där människor befinner sig, på Internet. Men Svärdhagen 

nämner också en tredje grupp som han spår kan komma att bli verklighet så småningom. Det 

är en virtuell värld i form av en kyrka, där man ska kunna möta människor interaktivt och där 

användarna ska kunna inta olika roller och gå runt i en värld och agera och leva med andra.
 95

 

Detta är dock inte något som finns i dag men de två första grupperna kan vi se på Internet 

redan nu. Att använda Internet kan dock innebära att man både är aktör och brukare, vilket 

gör det svårt att definiera olika personligheter som figurerar på Internet. Rollen som 

konsument och producent kan utgöras av samma personer. Ett annat sätt att beskriva dessa är 

att dela in aktörerna i två grupper, där en grupp vill dela med sig av sina personliga berättelser 

och tala med andra om tankar och känslor om religion och existentiella frågor. Denna grupp 

innehåller alla Löwheims fyra användare som jag tidigare nämnde. Den andra gruppen vill i 

stället utgöra en auktoritet som kan guida och påverka användarna och administrera 

webbsidor och diskussionsforum.
96

 Konkurrensen mellan olika webbplatser som erbjuder 

religion eller andra alternativ till livsåskådningar ökar och de rörelser som lyckas kombinera 

tekniken för kommunikation och skapandet av sociala relationer med meningsfullt innehåll 

kan troligen få de flesta användarna.
97

 Funktionerna på en webbsida bör vara enkla att förstå 

och sidan bör vara lättöverskådlig. Dessutom bör den uppdateras ofta och användarnas 

inskickade frågor förväntas ansvariga svara snabbt på. Eftersom utbudet är så stort är det 

också lätt för en användare att välja bort en sida som inte passar.
98
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Vad skriver då unga om på olika religiöst inriktade Internetsidor? Som jag redan förklarat 

finns olika typer av förhållningssätt som användarna kan inta och Löwheim har i sina studier 

av diskussionsforum funnit att inläggen präglas av en motsättning mellan vetenskapen och 

förnuftet på den ena sidan och Gud, Bibeln, Allah, Koranen eller andra religiösa aspekter på 

den andra. Sällan är det någon som ändrar uppfattning, utan det handlar mycket om att 

kritisera eller försvara sin egen ståndpunkt.
99

 Oftast är den som är religiöst intresserad och 

aktiv på Internet också aktiv utanför nätet. Nätreligion blir ett komplement till personers 

religiösa liv och frågor som ställs i forum eller liknande är sällan nya.
100

 När man tar del av 

andras åsikter i ett forum sker en prövning, bekräftelse eller ett ifrågasättande av den egna 

religiösa identiteten då man känner att man gjort rätt val eller kanske upptäcker nya frågor hos 

sig själv. Rådvillhet kan också uppstå och alla känslor och frågor kan man diskutera i ett 

forum. Att höra andra i samma situation väcker känslan av tillhörighet.
101

 Grupperna som man 

hittar kan på detta viset vara ett enormt stöd men lika gärna finns det destruktiva grupper som 

får anhängare. 

 

När en enskild person fastnar för en webbplats eller väljer bort en annan, görs detta beroende 

av tidigare erfarenheter och kunskaper. Som i det fysiskt verkliga livet är det ens samlade 

erfarenhet som ligger till grund för hur man agerar. Den situation man befinner sig i just nu, 

vilka attityder man har till religion, förmågan att uttrycka sig, datavana, den sociala och 

kulturella bakgrunden samt materiella och ekonomiska förutsättningar påverkar också ens 

identitetssökande och vilken information man väljer att ta till sig.
102

 Enligt Löwheim utgörs 

ungas Internetanvändning av sökande efter svar på existentiella frågor samt frågor om 

mening, identitet och tillhörighet. Det är viktigt att deras frågor tas på allvar och att det finns 

vuxna som vågar belysa och svara på dem. Internet är ett komplement till skolan och 

samfunden som tidigare ensamma fick stå för detta. Positivt är att många kan skicka sina 

frågor till ett diskussionsforum och ventilera med andra eller skicka frågan till en sorts 

frågelåda och få svar av en utbildad och insatt person. Anonymiteten gör det enkelt och man 

kan våga fråga sådant som man kanske inte hade vågat vid ett fysiskt möte.
103

 

Diskussionsforum och frågelådan skiljer sig lite i utformning eftersom det i ett forum kan vara 

vem som helst som svarar medan det är en insatt person som svarar på en sorts frågesajt. Det 
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blir dock synligt för alla och kan på så vis vara till stöd för andra. När olika saker diskuteras 

på forumen är det viktigt att användaren är insatt i ämnet annars kan det få en effekt av att 

andra inte tar en på allvar och ignorerar kommande inlägg, unga sökare vill ha svar.
104

 Ett nytt 

sätt att förmedla själavård har också skapats med Internets hjälp. Prästen Erik Stenberg- Roos 

menar dock att likheterna är stora. Det är det fysiska mötet som skiljer sig åt och att man 

skriver i stället för att prata. Gemensamt är att lyssnandet är i fokus även om skriften i sig kan 

skapa missförstånd. Att förstå hur allvarligt något upplevs, är svårt i skrift och skämt, ironi 

och hot missförstås lätt eftersom kroppsspråk och olika nyanser i talet inte syns.
105

 Andra 

problem med Internet är tidsaspekten eftersom material kan förändras eller försvinna från en 

dag till en annan.
106

 Dessutom har ungdomar ett ganska fritt spelrum eftersom lärare eller 

föräldrar inte har en direkt insyn, på gott och på ont. Fördomar kan spridas men även positiva 

värderingar precis som i livet utanför nätet.
107

 Det stora utbudet på Internet har alltså sina för- 

och nackdelar. 

 

Det finns två snarlika begrepp som försöker förtydliga vad religion på nätet egentligen 

innebär. Det ena är ”religion online” och det andra är ”online religion”. Man kan tycka att 

detta är samma sak, men till att börja med innebar ”religion online” att det var olika religioner 

som använde sig av Internet för att sprida sitt budskap, ungefär som böcker eller broschyrer 

gör. Någon interaktion med användare eller medlemmar fanns inte utan rörelserna använde 

sig av Internet enbart genom envägskommunikation. ”Online religion” drar däremot nytta av 

Internets tvåvägskommunikation och användaren blir både den som konsumerar och den som 

producerar. Deltagarens aktivitet syns i diskussionsforum, i inlägg eller i kommentarer. 

Numera blandas ”religion online” och ”online religion” med varandra och de flesta 

webbplatserna använder sig av båda sätten, vilket ger möjlighet till både information och 

deltagande.
108

 

2.6 Cyberislam 

 

Den grupp av religiösa Internetanvändare som bekänner sig till islam kan kallas för 

”cybermuslim”. Definitionen som Garbi Schmidt använder sig av, är något bredare och 

inkluderar både nätsurfare som är intresserade av islam utan att för den skull tillhöra 
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religionen samt muslimer som besitter kunskaper och eventuellt utbildning i datateknik.
109

 

När flera cybermuslimer kollektivt presenterar en gemensam form av islam kan begreppet 

”cyberislam” användas. I Schmidts studier beskrivs amerikanska islamiska webbsidor och 

jämförande forskning av svenska är relativt knapp, men man kan säga att de amerikanska har 

som syfte att agera som guider i en islamisk cybervärld samt att arbeta för en gemenskap av 

troende muslimer på nätet. De flesta organisationer finns även i den fysiska verkligheten där 

man erbjuder olika former av aktiviteter. Ett annat syfte till cyberislam är att informera icke-

muslimer om sin religion. På nätets olika sidor som undersökts av Schmidt presenteras islam 

som poesi, filosofi, konst och som en fredlig religion, vilket är en motvikt till den bild som 

många amerikaner annars har av islam.
 
Att vara en cybermuslim kan innebära att man inte 

bara ska informera muslimer utan även att man ska nå utanför denna gemenskap.
110

 

 

Gary R. Bunt som skrivit boken Islam in the Digital Age försöker i denna förklara de 

cyberislamiska miljöerna. Han utgår främst från en muslimsk värld och dess förhållande till 

Internet och menar att datateknologin inte är tillgänglig för alla och att den digitala klyftan 

syns i muslimska samhällen. Fortfarande är det den ekonomiska aspekten som spelar roll men 

även utbildning. När teknologin blir billigare kommer också fler människor att kunna ta del av 

den. Men de behöver förutom tillgången till teknologin även ha kunskap i dataanvändning för 

att man ska kunna se en jämlikhet mellan och inom generationerna. Ett övertygande argument 

för att öka attraktionen till mediet kan vara möjligheten att nå ut och sprida det islamiska 

innehållet.
111

 Dessutom kan tillgängligheten av datorer öka viljan att utbilda sig, för som Bunt 

menar är dagens islamiska webbsidor skrivna av en elit för en elit. Det ”vanliga” folket kan 

inte ta del av sidorna av både materiella skäl och kunskapsskäl. Antal muslimska webbplatser 

ökade efter attackerna den 9 september 2001. Det gäller både webbsidor som stödde 

attackerna men framför allt blev fredliga muslimer tvungna att ta avstånd från icke-fredliga 

rörelser. Internet och datorn som medium gjorde det möjligt att nå ut relativt enkelt och billigt 

till en större publik.
112

 Men Bunt påtalar också att islam är en religion som hade levt vidare 

utan tillgången till datorer och Internet eftersom dessa inte är nödvändiga för islams 

fortlevnad på många håll i den muslimska världen. Islam byggde tidigt på utantillärning och 

eftersom många inte har Internet visar det hur stark religionen är.
113

 Trots allt kan Internet 
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erbjuda cyberislamiska miljöer med en mängd sammanhang och perspektiv samt olika 

möjligheter till användningsområden för muslimer. Innehållet på webbsidorna kan utgöras av 

nyheter, samtal och nätverkande i form av åsiktsutbyten samt information av olika slag.
114

 

Bunt riktar som sagt in sig på muslimska Internetsidor och på användarna i den muslimska 

världen, men det finns inte några geografiska gränserna på nätet som de vi kan hitta i den 

reella världen utanför. Muslimer som har flyttat till Sverige, eller till andra delar utanför de 

muslimska gränserna, kan lika gärna surfa in på utländska sidor som att hålla sig till de 

svenska webbsidorna. Tillämpningen av Internet och cyberislam som fenomen oberoende 

språk eller land kan dock visa på likheter. Syftet att sprida och informera om islam har de 

båda, även om de svenska sidorna uppkommit i en annan kontext. En blågul kontext som 

färgar av sig på islam. 

 

Svensk cyberislam är ett uttryck för och en reaktion på att muslimer i Sverige lever som en 

minoritet och svenska cybermuslimer använder Internet för att diskutera sin tro, för att skapa 

kontakter och för att stärka sin religiösa övertygelse i ett icke-muslimskt land, menar Schmidt. 

Dels vill man informera om att en svensk islam är grundlagd och formad efter svenska 

förhållanden och dels vill man visa att bilden av muslimer skiljer sig från mediernas, samt att 

acceptans och demokrati även är muslimska ideal.
115

 De svenska islamiska webbsidorna ökar 

i antal och de erbjuder texter, inspelade predikningar och undervisning av kända muslimer. 

Men man kan också mejla och ställa frågor och Svanberg och Westerlund, som jag tidigare 

nämnt, menar att ansvariga för sidorna inte är anonyma.
116

 Trots allt är de inte kända för de 

unga muslimerna i Sverige så de har många gånger lättare för att fråga en imam på nätet än att 

vända sig till en lokal imam.
117

 Nätets anonymitet kan ändå kännas trygg. Men det är viktigt 

att komma ihåg att ett svar från en muslimsk teolog som publiceras synligt för alla på nätet, 

inte automatiskt tolkas lika av alla. Dessutom finns det inget som säger att alla muslimer 

följer eller accepterar rådet som ges. Skillnaden mellan idealet och hur det faktiskt är kan vara 

stort.
118

 Några av de muslimska organisationerna i Sverige har webbplatser på nätet för att nå 

ut med information. Men för att nämna några av organisationerna finns; Förenade Islamiska 

Församlingar i Sverige (FIFS), Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Sveriges Muslimska 

Råd, Islamiska informationsföreningen (IIF), Islamiska Riksförbundet i Sverige (IRFS), 

                                                 
114

 Bunt 2003:5 
115

 Schmidt 1999:119, 120 
116

 Svanberg & Westerlund 2008:240 
117

 Hjärpe 2003:8 
118

 Larsson 2006:41 



31 

 

Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksförbund i Sverige, Islamiska Shiasamfunden i Sverige 

(ISS) samt Sveriges unga muslimer.
119

 Som vi har sett tidigare är det främst redan etablerade 

medlemmar som besöker webbsidorna. Sveriges unga muslimers verksamhet består till stor 

del av att förmedla muslimska traditioner och förhållningssätt vidare för att stärka unga 

muslimers identiteter. Man verkar för att de ska behålla sin tro men samtidigt engagera sig i 

det svenska samhället. Arbete med att förena muslimer med icke- muslimer samt att få yngre 

muslimer att närma sig den äldre generationen och vice versa sker också.
120

 Sveriges unga 

muslimer är alltså ett exempel på en organisation som finns både på nätet och i det fysiska 

livet där den är förgrenad i flera olika lokala falanger. Sveriges förenade cybermuslimer är ett 

annat exempel på en förening som bara finns i den virtuella världen. Genom dessa sidor och 

flera andra på Internet kan en muslim som lever i Sverige få råd om hur han eller hon bör leva 

i vardagen i ett icke-muslimskt land, enligt Svanberg.
121
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3 Empiri 
 

I empiridelen kommer jag att beskriva och redogöra för de utvalda webbplatsernas utseende 

och innehåll utifrån Malin Sveningssons (m.fl.) mall för analyser av webbsidor med 

rubrikerna ”Form”, ”Funktion” och ”Länkar”.
122

 Webbplatserna består ofta av flera webbsidor 

och dessa kan också kallas ”hemsidor” på svenska. Samtidigt så kallas en webbplats första 

sida för hemsida, därför håller jag mig till begreppen ”webbplats” och ”webbsida” när jag 

talar om Internetsidorna, och använder mig av ordet ”hemsida” när jag syftar på den första 

sidan. När jag beskriver formen är det layouten med färg, bilder, symboler och placeringar jag 

kommer att titta på, i första hand på platsernas hemsida. Rubriken som rör sidornas funktion 

är den stora delen i analysen eftersom både text-, bild- och ljudmaterial kan ingå här. Det är 

här främst innehållet som studeras. Under rubriken om länkarna är det just att se vilka sidor 

som är sammanlänkade med den studerade sidan som är betydande. Dock måste en 

begränsning göras och det är inte tänkt att beskriva länkarna i någon större utsträckning. 

Dessutom kommer jag att se vad webbplatsen har att erbjuda för sina besökare, inte enbart i 

form av information och texter utan om det finns en frågelåda eller ett diskussionsforum och 

vad som diskuteras där. I vissa fall är styckena väldigt korta och orsaken är svårigheten att 

beskriva webbsidorna för någon som inte själv har sett dem. För att förtydliga för läsaren har 

jag valt att använda mig av nytt stycke när nya områden beskrivs. 

3.1 Sveriges unga muslimer123 

 

Form 

Längs hela övre kanten på hemsidan syns ett blått fält som liknar en himmel med moln. I 

denna blåa himmel står det ”sveriges unga muslimer” med gula bokstäver. Bilden av en 

månskära och en stjärna som symboliserar islam finns intill. I den högra kanten hittas en ruta 

för att söka bland webbsidans material. Här finns olika annonser som uppmanar att hjälpa, 

stötta och bidra till olika arrangemang, bland annat med att skänka pengar till verksamheter 

som hjälper människor i Gaza och på andra platser. Annonserna består av bilder i färg varav 

en är rörlig i sin text. En annons erbjuder utbildning för unga och en informerar om var man 

ska vända sig vid diskriminering och ytterligare en annons verkar för att unga ska engagera 

sig politiskt i Sverige. På motsatt sida, längs hela kanten till vänster, finns en 
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innehållsförteckning. Där står olika rubriker till kategorier som man kan klicka på för att 

komma vidare. Rubrikerna heter ”Hem”, ”Om oss”, ”Nyheter”, ”Aktiviteter”, ”Multimedia”, 

”Islam & muslimer”, ”Lokalföreningar”, ”Press” och slutligen ”Kontakta oss” och när jag för 

datormusen över en rubrik blir den orange till färgen. Några av dessa har underrubriker som 

jag sedan kan klicka ytterligare på. Lite längre ner på sidan finns andra klickbara rubriker i 

punktform om kommande aktiviteter som ligger nära i tiden. Det rör sig om årsmöte, årets 

sommarkollo och en språkresa. Till vänster kan användaren också fylla i om han/hon vill ha 

ett nyhetsbrev skickat till sig och längst ner hittas bönetiderna i Stockholm lättöverskådligt 

med en länk till tiderna för andra städer. 

 

I mitten av hemsidan finns en bredare kolumn och överst hälsas jag välkommen och får 

kortfattad information om rörelsens uppbyggnad och verksamhetens syfte. Under presenteras 

olika artiklar och reportage i tidsföljd, främst om de kommande aktiviteterna men också 

reportage kopplat till annonserna. Jag kan läsa några rader om varje reportage och en liten 

bild ses vid två av dessa och sedan kan jag klicka vidare och få tillgång till hela artikeln. Vissa 

öppnas i nya fönster då jag kommer in på andra sidor som inte står under 

www.ungamuslimer.se. Längst ner på sidan finns sex rubriker på artiklar som jag kan klicka 

på utan att först få läsa några rader och under detta hittas adressen och telefonnumret till 

organisationen. Hela sidan utom den översta kanten går i vitt eller ljustgrått och sidan är 

lättöverskådlig med materialet i punktform. Färgerna på texterna är svart eller grå och sidan 

har ett par småbilder men det är texterna som verkar centrala. 

 

Funktion 

På webbplatsens första sida läser jag att organisationen arbetar för att unga med muslimsk 

bakgrund ska lära känna sin religion och stärkas i sin tro samtidigt som de ska känna sig 

positivt inställda till det svenska samhället. Man vill även informera icke-muslimer för att 

motverka fördomar. De klickbara kategorierna till vänster ger mer information och är 

strukturerade med underrubriker. Rubriken ”Om oss” berättar att rörelsen är partipolitiskt 

obunden, att den bildades 1991, att det finns ca 40 lokalföreningar samt att medlemsantalet är 

över 3500. Syftet förklaras återigen, men något djupare denna gång. Sist finns organisationer 

som Sveriges unga muslimer är medlemmar i. Underrubriken till denna kategori ”Våra 

projekt” berättar om kommande projekt vilket i stor utsträckning är samma aktiviteter som vi 

kan läsa om på flera ställen. 
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På förstasidan står det kort om sommarkollot 2010, om att Forix
124

 söker medlemmar som vill 

engagera sig politiskt och i samhället, information om årsmötet, en inbjudan av Forix till en 

inspirationsdag och en artikel om diskriminering. Det är detta jag sedan kan läsa vidare om i 

artiklarna och det är alltså mycket av detta som sedan finns på ytterligare platser. Även under 

kategorin ”Nyheter” hittar jag två av dessa artiklar tillsammans med nyhetsbrev samt små 

inlägg från organisationen om tips på bra musik, att man funnit en skylt på en flygplats som 

visar var man kan be eller vilka som stod som vinnare i en tävling. Innehållet är alltså blandat 

och totalt sett finns 92 klickbara alternativ, varav det senaste är från år 2005. Under rubriken 

”Aktiviteter” finns förutom det redan nämnda årsmötet också exempel på fler aktiviteter i 

punktform, vilket gör det lättöverskådligt. Dessa har med kultur, demonstrationer mot rasism, 

konferenser, föreläsningar, föredrag eller läger och grillkvällar att göra. Under kategorin 

”Multimedia” finns både ljudfiler (en intervju), åtskilliga bilder från konferenser och liknande 

samt videoinspelade föreläsningar, till exempel med en imam som talar. Klickar man på 

intervjun öppnas ett nytt fönster och användaren kan få tillgång till flera ljudfiler genom 

Hikmainstitutet
125

 som vill lära ut om islam. Under rubriken ”Islam & muslimer” förklaras 

religionen islam utifrån en allmän artikel som kortfattat tar upp det mesta inom islam och 

utifrån tre andra artiklar som berör kvinnan, ungdomar och Allah. I den sistnämnda skrivs det 

om ”någonting högre” och citat ur Koranen ges. Artikeln om kvinnan visar hur kvinnans 

ställning har sett ut genom tiderna i flera andra religioner och på olika geografiska platser 

samt hur det varit för muslimer. Tillbaka i huvudkategorin ”Lokalföreningar” finns adresser 

till 40 olika lokala föreningar och dokument, kallelser och protokoll som dessa kan använda 

sig av. Rubriken ”Press” delar sig i underavdelningar och en ger tillgång till material och 

artiklar i dagstidningar som kan vara relevanta för muslimer och andra intresserade. Jag kan 

klicka mig vidare till de olika tidningarna och läsa artiklarna. Främst handlar de om fördomar, 

islamofobi och främlingsfientlighet, men även om helt andra ämnen. Jag kan läsa några rader 

om vad artikeln handlar om innan jag klickar upp hela. Längre ner finns dessutom flera 

artikelrubriker jag kan läsa vidare om och ytterligare sidor. Sammanlagt finns 17 artiklar där 

man uppmärksammar sexualundervisning för tjejer, svenskarnas handskakningar, att yoga är 

förbjudet för muslimer, om halal-Tv, om firande av högtider och om lokaltrafiken i 

Stockholm. Sista huvudkategorin meddelar att användaren kontaktar Sveriges unga muslimer, 

via brev, e-post eller genom att ringa. Namn och e-postadresser till varje person i styrelsen, på 
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kansliet eller till revisorerna finns att hitta. Innehållet på Sveriges unga muslimers webbplats 

är främst material om kommande aktiviteter och inte mycket om religionen i sig. 

 

Länkar 

Det finns ingen länksamling knuten till Sveriges unga muslimer, men man kommer ändå in på 

andra webbplatser när man klickar på olika artiklar. Det rör sig då om olika tidningar, där 

artiklarna kan hittas eller som i fallet av ljudfiler, där man hamnar på Hikmainstitutet som 

utbildar i islam. Vissa av reportagen under rubriken ”Press” har en länk till svt.se så att man 

kan ta del av olika debatter som varit. 

3.2 Islamguiden.com126 

 

Form och funktion 

Anledningen till att detta skrivs under en och samma rubrik är för läsarens skull. Sidans 

oerhört stora utbud är lättare att beskriva gemensamt i form och funktion. Hemsidans ovandel 

utgörs av flera bilder bredvid varandra. Jag ser en bild på Jerusalem till vänster, en bild av 

Koranen i mitten och till höger finns en bild av Kaba. Bilder av en kamelkaravan finns också 

och ett citat eller något ord på arabiska finns längst upp i hörnet till vänster. Hela sidan går i 

färgerna brun, orange och beige med rubriker i rött eller i svart på gul bakgrund. Rubrikerna 

finns som överskrifter eller i punktform och vissa punkter blinkar i olika färger. Under den 

större bilden med de olika bilderna finns en mindre, även denna långsmal, som visar en 

vacker solnedgång över vattnet och med klippor i ena kanten. Bilden är stilla men vattnet 

böljar. Mellan de båda bilderna finns ett smalt gult fält med klickbara rubriker som öppnar 

nya fönster. Här finns kontaktformulär om användaren har någon fråga eller synpunkter, men 

det står också att islamguiden har svårigheter att hinna med att svara alla eftersom de på 

webbplatsen arbetar ideellt. Andra rubriker innebär att man kan sända fax, få information om 

organisationen, ta del av en lista över flera moskéer i Sverige samt en kalender. Under 

vattenbilden hittar jag dagens datum både i den svenska almanackan och med den muslimska 

tideräkningen. 

 

I rubriken ”Om oss” berättas att den politiskt obundna organisationen islamguiden.com har 

som syfte att förmedla en sann bild av islam som ofta snedvrids av andra muslimer i olika 

terrorhandlingar men också av media. Organisationen grundades 1997 och har ca 30 000 
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besökare varje månad. Man försöker att uppdatera sidan dagligen. Utbudet är enormt och de 

många bilderna, blinkandet, färgerna och rörligheten på förstasidan ger lätt ett rörigt 

förstaintryck. Sidan är dock välstrukturerad och som användare har man ett stort utbud att ta 

del av och med hjälp av överskrifter hittar man relativt lätt. Tillgången på information, 

artiklar, fakta och underhållning är gedigen. 

 

Hela sidan är uppdelad i fyra kolumner varav de i mitten går ihop till en kolumn längst upp. 

Där finns en bild av arabiska ord och under står ” I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges 

Namn” och till detta finns en ljudfil på fyra minuter på arabiska. Det som sägs kan jag inte 

förstå men jag gissar att detta är några verser ur Koranen eller kanske det som sägs vid tid för 

bön. De två kolumnerna i mitten innehåller ”Dagens video” där en man talar på engelska om 

hur han, innan han konverterade, såg på muslimer. Videon byts dock ut till andra med jämna 

mellanrum under dagen och senare kunde jag ta del av en annan man som föreläste om 

bevisen för islam samt en som visade hur ett barn sjöng eller reciterade Koranen på arabiska. I 

mitten finns också de första raderna om en artikel som man kan läsa. Den handlar om 

meningen med livet men byts också ut under dagens gång till en som belyser vikten av att låta 

barn lära sig om islam redan från början. Vi hittar också datum på olika högtider under 2009 

och år 2010, varav den nästkommande står i rött. Dessutom rullar en textslinga runt om och 

om igen med en bild av en palm. Det står där att inskickade artiklar kan komma att publiceras. 

 

Längre ner på mitten av sidan finns små och större klickbara rutor som berättar om sitt 

innehåll. Via de mindre rutorna kan användaren ta kontakt med konvertiter för att ställa frågor 

om islam, jurister svarar på frågor om vårdnadstvister, asylärenden och liknande, en imam 

svarar via telefon på frågor som rör trosfrågor, religiösa regler och frågor om islam i Sverige 

och slutligen finns en ekonom som svarar på frågor gällande starta eget, bokföring, skatter, 

deklaration och liknande. Till samtliga utom till imamen finns färdiga kontaktformulär och 

det berättas kort om ”experternas” bakgrund. Det finns inget forum där användaren kan ta del 

av andras frågor utan mejlet skickas privat. Man hänvisar också till en annan sida om det 

gäller skolarbete, sindbad.se - muslimernas mötesplats i Skandinavien (återkommer till denna 

efter empirin). 

 

Hemsidan är lång och om jag rullar ännu längre ner i mitten av sidan finns större rutor med 

rubrikerna ”Insändare & Krönikor”, ”Aktivitetskalender”, ”Senaste nytt på Islamguiden”, 

”Senaste nytt på andra islamiska hemsidor”, ”Uppsnappat Video & Audio på Internet” och 
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slutligen ”I media”. I den första rutan finns inskickade artiklar och krönikor som jag kan läsa. 

Just nu finns det åtta stycken och de går tillbaka till december år 2009. De handlar till 

exempel om hur man bör leva sitt liv, om att telefoner bör vara avstängda under fredagsbönen 

och om samhällets syn på muslimer. När man klickat in på en artikel visar sig en rad med 

länktips på olika språk vid ena sidan. Tillbaka på förstasidan hittas rubriken om aktiviteter 

runt om i Sverige och användaren kan klicka sig vidare för att läsa mer. Det rör sig om 

föreläsningar, kurser och seminariekvällar angående fördomar och om att lära sig mer om 

islam. Under rubriken ”Senaste nytt på Islamguiden” finns många olika artiklar, material, 

målarbilder, debattartiklar, information och fakta samt en klickbar länk till ett arkiv med över 

300 artiklar från år 2001 och framåt. En likadan ruta med möjlig åtkomst till ett annat arkiv 

finns placerad under och innehåller material från andra webbsidor. Dessa öppnas i nya 

fönster. Utbudet i kategorierna ”Uppsnappat Video & Audio på Internet” och ”I media” är 

enormt stort. Dessa två sista rutor på första sidan är också uppbyggda med klickbara rubriker 

och länkar till arkiv. Den första länkar många videos till Youtube och den sista länkar till 

många olika tidningar och handlar om diskriminering som skett, om krigen i världen, om 

kritik mot muslimer och annat som stått i tidningar under perioden 2002-2010. Längst ner på 

sidan finns sju bilder som länkar till helt andra webbsidor. Dessa återkommer jag till under 

rubriken ”Länkar”. Slutligen finns ett räkneverk som visar antal besökare totalt samt just nu. 

 

Till vänster längs ena kanten på hemsidan finns en sökruta och överskrifter med underrubriker 

som man kan klicka på. Färgen här är beige med röda små punkter och blå text. Här finns all 

fakta och information om religionen islam i allmänhet. Överskrifterna lyder; ”Gud”, 

”Koranen”, ”Islam”, ”Profeten”, ”Fem pelarna”, ”Islam & Mat”, ”Biblioteket”, ”Bönetider” 

samt ”Övrigt”. Underrubrikerna är många och tar upp ett brett spektrum av islam, både 

trosfrågor och frågor av praktisk karaktär. Exempel på några underrubriker som kanske inte är 

alldeles självklara utifrån huvudrubriken är ”vetenskapen”, ”skapelsen”, ”fosterutveckling”, 

”högtider”, ”monoteism”, ”konvertering”, ”missförstånd”, ”alkohol” och ”griskött”. I 

biblioteket kan man välja mellan tre olika punkter; arabiska, svenska och engelska varav alla 

öppnar nya fönster med en bild av en bokhylla med böcker i. På bokryggarna som finns i 

olika färger står boktiteln och dessa går att klicka på. Återigen öppnas ett nytt fönster och man 

kan läsa artiklar och bli länkade till andra webbplatser. Är användaren inne i den arabiska 

bokhyllan kan man ta del av arabiska texter och webbplatser och under punkten ”svenska” 

kan islamiska.org nås och man får tillgång till visst material där. Flera andra boktitlar ger 

emellertid information om att länken är bruten. 
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Under faktakategorierna finns många rutor med bilder eller logotyper på och jag kan klicka på 

dessa för att komma vidare. Genom någon kommer jag till en shoppingsida online där man 

kan handla slöjor, kläder, badkläder, kläder för att be i, sagor, CD-skivor, DVD-skivor, 

böcker eller elektroniska saker som en ”Digital Koran Kompakt”, vilket är en liten datoriserad 

bandspelare med skärm så att man kan läsa och lyssna på koranen var som helst. Via en annan 

ruta kan användaren läsa koranen på arabiska men få den översatt på andra språk och via en 

annan kan koranen läsas på arabiska och bläddra i ”boken” på sin dataskärm och höra prasslet 

av en riktig bok. Jag kan också genom en annan ruta komma vidare till al-ibadah.com som är 

en stor frågesajt. Rutan avslöjar inte att det handlar om en frågesajt och jag förstår inte det 

förrän jag klickat och ett nytt fönster öppnar sig. Här kan användaren fråga om allt möjligt 

och alla frågor och svar finns i lättöverskådliga kategorier (kommenteras grundligare i 

analysen). Andra rutor hänvisar till Hikmainstitutet, gratiskoran.se, en tidningstablå samt flera 

arabiska sidor. 

 

På den högra sidan av hemsidan kan man tycka till om webbplatsen, prenumerera på ZamZam 

som är ett nyhetsbrev via mejl, svara på webbfrågan, skriva med arabiskt och kurdiskt 

tangentbord, söka i koranen och i hadither och slutligen finns här också rutor med bilder som 

är klickbara, precis som de i den vänstra nederkanten. Några öppnar nya fönster till andra 

webbplatser, andra öppnar nya fönster men håller sig ändå inom islamguidens webbplats och 

några öppnar inte nya fönster alls. Överskrifterna är ”Bönetider”, ”Moskéguiden”, 

”Dawafond”, ”Dawa-material” (material som kan laddas ner ang. islam, Gud, Muhammed, 

koranen, fördomar mm.), ”Donation”, ”Tajweed” (koranrecitation), ”Ordbok”, 

”Kvinnohörnan”, ”Barnhörnan”, ”Konvertitguiden”, ”Biblioteket”, ”Fredags khutba” 

(predikningar om olika ämnen som man kan ladda hem i textform) , ”Länkguiden”, ”Kurs i 

arabiska”, ”Webshop”, ”Skicka vykort”, ”Månfaser”, ”Matrecept” och ”Naturbilder”. I 

webbshopen finns flera olika affärer att handla i, både svenska och utländska. En erbjuder ett 

sortiment av bad- och träningskläder för muslimska kvinnor. I barnhörnan finns spel, sagor, 

målarbilder, tävlingar och mycket mer. I kvinnohörnan finns matrecept, länk till shopping, 

artiklar om betydelsefulla muslimska kvinnor och artiklar om kvinnan i islam. 

Konvertitguiden öppnar ett nytt fönster och länkar dig till samma webbplats som nedan. 
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Länkar 

Annonserna längst ner på förstasidan hänvisar till andra webbsidor såsom 

koranensbudskap.se, sahihalbukhari.se (samling av sunnah), dawafonden (för att skänka 

pengar), konvertitguiden.se, islamsvarar.se (en webbplats som besvarar frågor om islam och 

denna kommenteras i analysen), barnskolan.se (med information och aktiviteter för barn ang. 

islam) och till moslim.se (ger förslag på ytterligare webbsidor). Konvertitguiden.se är en 

webbplats som ger mycket praktiska och användbara råd. I videofilmer visas till exempel hur 

tvagningen bör göras samt hur bönen ska gå till. Dessutom kan man ta kontakt med muslimer 

on-line för rådfrågning men det är samma formulär som på islamguiden.com så på något vis 

sker ett samarbete mellan dessa båda webbplatser. Användaren kan nå ännu fler länkar om 

han eller hon klickar in på en av artiklarna på första sidan. Då kan hela artikeln läsas och i 

kanten till höger visas fler länktips på olika språk i en samling. 

3.3 Islam.se127 

 

Form 

Hemsidan har inga starka färger eller bilder utan går mycket i vitt. Texterna är i svart och en 

lång vågrät bild upptar det mesta av förstasidan. Bilden föreställer en allé med höstlöv i 

skiftande färger. Till vänster finns bänkar och överallt på marken ligger löv i färgerna orange, 

brunt och gult. Längst bort i allén och längst bort i bild är det dimmigt och alldeles vitt eller 

grått. Över bilden finns förutom namnet islam.se också en sökruta och tre överskrifter som 

heter ”Livets mening”, ”Missförstånd” och ”Fakta om islam”, varav de två första har så 

kallade gardiner med underrubriker. Under bilden till vänster står det i ett kort stycke vem 

islam.se vänder sig till och till höger hittar jag rubriken ”Nytt material” med två punkter under 

och rubriken ”Snabblänkar” med tre punkter. I gardinerna kan jag klicka vidare på 

underrubrikerna och det kan även göras på de nedre punkterna och flera olika sidor med 

diverse material kan nås. 

 

Vilken underrubrik jag än klickar på i de övre gardinerna är sidorna uppbyggda på liknande 

sätt som förstasidan. En lång vågrät bild syns och motiven är oftast från naturen. Under bilden 

finns ett kort stycke om det som man klickat in på och till höger syns små korta faktarader i 

punktform. De är inte klickbara utan ger en snabb, överskådlig sammanfattning. Längre ner 

på sidorna finns artiklar och kortare texter om olika ämnen. Jag kan läsa ett par rader om 
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artikeln och den handlar om något som rör den underrubrik jag klickat in på. På förstasidan 

finns en huvudrubrik utan gardin och även denna är uppbyggd på samma sätt med en bild och 

små kortare texter. 

 

Rubrikerna längre ner på förstasidan till höger hänvisar till annat material. Snabblänkar finns 

till olika områden, bland annat en för konvertiter och från den sidan kan man nå andra länkar 

som kan vara till hjälp. Textmaterial finns, men även videoinspelningar finns att se. Det är då 

en muslimsk man i vitt som sitter ensam i en moské som berättar olika episoder eller ger tips 

till blivande muslimer. Han berättar på ett enkelt och vardagligt sätt och man får inte känslan 

av att han är en auktoritet även om han kanske är religiöst lärd. Han är en bland alla andra. 

Hela webbplatsen känns enkel trots det stora utbudet och utformningen av sidorna ger ett 

lugnt och behagligt intryck, vilket de stillsamma bilderna bidrar ytterligare till. 

 

Funktion 

Innehållet i artiklarna och i de kortare texterna är av informativ karaktär med ämnesområde 

som ”Universum”, ”Själen”, ”Andra religioner”, ”Gudsuppfattning”, ”Jihad & tolerans”, 

”Kvinnosyn”, ”Sharia” och ”Vetenskap”, vilket framgår av underrubrikerna i gardinerna. 

Under rubriken ”Om islam” finns texter som rör ”Trosbekännelsen”, ”De fem pelarna”, 

”Trosartiklar”, ”Profeten Muhammed”, ”Efter döden” och ”Koranen”. När man väl kommit in 

på dessa sidor finns vid hela högra kanten förslag på andra texter och dessutom e- böcker om 

islam. Alltså information om islam men i bokform i den bemärkelsen att faktatexten kommer i 

löpande text som i en bok, fast den läses på skärmen om man inte vill skriva ut den. Två andra 

böcker rekommenderas att köpa på andra boksajter och man hänvisas dit. Textutbudet är stort 

och brett på islam.se men någon chans till rådfrågning eller liknande finns inte. Dessutom 

hittar jag inte om det är någon organisation som ligger bakom sidan eller en enskild person. 

Något namn är inte utsatt, jag kan inte ens se vem eller vilka som är författare till artiklarna. I 

huvudrubriken ”Missförstånd” med underrubriken ”Sharia” hittar jag frågor och svar inom 

äktenskap, graviditet, familjeliv, vetenskap samt islam i praktiken, men som källa hittas al-

ibadah.com (se nedan). 

 

Länkar 

Snabblänkarna på första sidan tar mig inte till andra webbplatser utan håller mig inom 

islam.se och jag får ta del av webbplatsens egna material. Från sidan för konvertiter finns 

exempel på en svensk sida, al-ibadah.com, som är en stor frågesajt dit användaren kan ställa 
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frågor och läsa andras (denna nämns vidare i analysen). Snabblänkarna tar också med 

användaren till ett ifyllningsformulär om han eller hon vill dela med sig av sin väg till islam 

och slutligen finns det en sida som lär ut hur man ska be och två videos visar tvagningens och 

bönens utförande. 

3.4 Islamiska.org128 

 

Form 

Hela sidan går i vitt men en smal blå rand finns i övre kanten. Uppe till vänster finns en blå 

ruta där man kan ändra till danska, engelska eller arabiska. Under rubriken svenska finns en 

gardin med olika klickbara rubriker. En sökruta finns också för att enkelt hitta rätt material. I 

mitten längst upp hittas en logotyp där det står islamiska.org i ett blått fält med två ringar i 

blått och rött tillsammans med en grön stjärna. Under denna hittas åtta små bilder i två lodräta 

rader med fyra bilder i varje. Bredvid varje bild finns små texter som berättar lite om 

innehållet jag kan ta del av och jag kan under denna lilla text klicka på det format jag vill läsa 

texterna i. Bilderna och texterna byts ut och cirkulerar med jämna mellanrum flera gånger på 

en dag. Längst ner på sidan finns en stor ruta och denna kan leda användaren vidare till en 

webbaffär för kläder. Över alla bilderna hänvisas jag till islam.se via en direkt länk för att få 

mer fakta om islam (alltså den webbplats som jag beskrev under punkt 3.3). 

 

Funktion 

Bilderna på förstasidan och texternas innehåll handlar om koranen, Jesus, olika lärda män, om 

en bok om islam och kristendom samt om profeten. Andra bildtexter berättar om kvinnan, att 

man kan skicka vykort, lyssna på föredrag och slutligen om kolonialismen, men som sagt 

skiftar innehållet och andra bilder och texter kommer upp varje gång jag går in på sidan. I 

kategorierna till vänster på huvudsidan hittar vi 14 rubriker. Under rubriken ”Senaste nytt” 

som hittas i gardinen till vänster finns åtskilliga längre och kortare artiklar och ljudfiler att 

lyssna på. Ett fåtal texter går inte att öppna men de övriga handlar om kvinnan, hedersmord, 

kolonialism, slöjan, rasism, sekulära västkulturen, kläder, tolerans, friskolor, darwinism, 

sunnan, ramadan, koranstudier och mycket annat. Under ”Vi och vårt syfte” kan jag läsa att 

islamiska.org bildades 1997 av Bilal och Salih i syfte att kalla människor till islam, möta 

missförstånd om islam samt att informera om islam genom en virtuell plats. Namnen Bilal och 

Salih är klickbara i texten och jag kommer vidare till en sida med videomaterial respektive till 
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Hikmainstitutet för utbildningar. Namnen är troligen namn på personer, men jag vet inte 

säkert. På denna sida om webbplatsen finns inget skrivit om hur jag kommer i kontakt med 

ansvariga. 

 

Den följande rubriken heter ”Huvudsidan” och har flera punkter under sig. Dessa punkter 

innehåller mycket textmaterial inom ämnena ”Islams lära”, ”Profetens traditioner”, 

”Komparativ religion”, ”Koranen & vetenskap” och ”Samhället” som också är punkternas 

namn. Mycket av materialet är samma som det jag tidigare nämnde under rubriken ”Senaste 

nytt”. I kategorierna till vänster hittar jag även bokrecensioner, ljud- och bildmaterial, 

biblioteket (återigen med samma artiklar men även många fler), avancerad sökfunktion samt 

bönetider för Malmöregionen. Under två av alla kategorier, nämligen ”Bokrecensioner” och 

”Biblioteket” kan man hitta, när jag rullar längst ner på sidan, en textrad som säger att om jag 

har frågor eller synpunkter kan Bilal mejlas genom att klicka på ett kuvert. Det verkar dock 

främst gälla artiklarnas innehåll och inte andra typer av personliga frågor. Men bibliotekets 

innehåll vittnar om artiklar med religiös karaktär som både handlar om tro och praktiska 

levnadsfrågor. Dessutom har flera ett historiskt perspektiv men även nutida problem 

åskådliggörs. 

 

Utbudet är relativt stort när det gäller artiklar men det är i många fall samma artiklar som nås 

både under rubriken ”Senaste nytt”, ”Biblioteket” och under punkterna i rubriken 

”Huvudsidan” så utbudet kanske inte är så stort som man luras att tro. Materialet är dock 

lättöverskådligt och man hittar rätt artikel med hjälp av titlarna. Sidan är lätt att använda men 

har ett torftigt utseende eftersom artiklarnas titlar är uppradade under varandra och vill man 

läsa dem klickar man på ett dokument bredvid. Jag kan inte läsa ett par rader om artikeln utan 

endast titeln syns. 

 

Länkar 

Den allra sista rubriken i fältet till vänster på förstasidan heter ”Länkar” och här kan jag 

komma vidare till en sida som visar hur man ska be (med samma videoinstruktioner som 

islam.se, dock inte samma sida), man hänvisar både till islam.se och till islamguiden som 

också varit föremål för mina studier och jag kan komma till en sida med föreläsningar. 

Dessutom finns länkar till Hikmainstitutet och till frågesidan jag tidigare nämnt al-ibadah.com 

(nämns i analysen). Alla länkarna i länksamlingen är aktiva och jag kan ta del av dem alla. 
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3.5 Sveriges Förenade Cybermuslimer129 

 

Form 

Passagen.se är en större webbplats där man kan skapa en egen webbsida bland många andra. 

Sveriges förenade cybermuslimer är alltså en egen webbsida men ändå knuten till passagen. 

Detta visar sig genom att lite mindre än halva sidans överkant är avsedd för passagens reklam, 

sökfunktion och några andra rubriker. Sveriges förenade cybermuslimer har alltså lite mer än 

den undre halvan av sidan och den är helt blå. I mitten längst upp står SFCM med stora gula 

bokstäver tillsammans med en flagga med en månskära och en stjärna på. Under logotypen 

finns fem understrukna gula rubriker som är klickbara. 

 

Funktion och Länkar 

Orsaken till sammanslagningen av rubrikerna är att det största innehållet på webbplatsen 

utgörs av olika sorters länkar. ”SFCM Idé”, ”Svenska islamiska resurser”, ”Kontakta en 

muslim”, ”Mailinglistan” och ”Länkar till utlandet” är rubrikerna och under den första kan 

läsas att SFCM skapades av Jonas, Ulf Ibrahim och Pyar som ville sprida information om 

islam. Rörelsen utgörs av en blandning av muslimer med islam och Internet som intresse och 

ska vara ett nätverk för debatt och upplysning. Deras mål är att förena muslimer, sprida 

nyheter om islam i Sverige, hjälpa andra muslimer att bilda Internetsidor, vara ett kontaktnät 

samt att erbjuda en relevant länksamling rörande svenska Internetsidor om islam. Under nästa 

rubrik hittas denna länksamling. Men av de 16 länkarna är det endast sju stycken jag kan 

komma åt. Jag nekas tillträde antingen för att det är fel adress, för att sidorna inte finns längre 

eller för att länkarna är inaktuella. De sju aktiva länkarna hänvisar till Sveriges muslimska 

ungdomsförbund, islamguiden och islamiska.org som finns med i denna studie men de har ett 

annat namn på islamiska.org även om den länkar dit. Namnet här är ”Islam on-line from 

Europe”. De andra länkarna går till en personlig webbsida, till islamiska 

informationsföreningen i Göteborg och till samma förening i Uppsala och en erbjuder texter 

om islam på svenska men tillhör en utländsk sida från början. När det gäller uppdateringen på 

den sistnämnda verkar den inte aktuell längre och detta tillsammans med nekad åtkomst till 

flera av de övriga länkarna, ifrågasätter även om Sveriges förenade cybermuslimers webbplats 

är aktuell. Inaktuella länkar i deras länksamling bidrar till att tilltron för webbplatsen brister. 

Dessutom är länken till Sveriges unga muslimer felaktig då den hänvisar till Sveriges 

Marknadsundersökningsköpares Förening med samma begynnelsebokstäver. Bredvid alla 
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länkar finns ett namn eller förening och intill islamiska.org står namn jag mött tidigare i 

studien (Bilal och Salih) och intill islamguiden står det Bror Aso. Längst ner på denna sida 

finns även en inaktuell länk till en norsk sida. 

 

Under rubriken ”Kontakta en muslim” kan man rådfråga en syster eller sex bröder om vad 

som helst när det gäller islam. Man får personliga svar och andra kan inte ta del av några 

frågor. Många av mejladresserna vittnar om att dessa människor hjälper till ideellt då de har 

hotmailadresser och inte är kopplade till SFCMs sida. Dessutom kan man kontakta SFCM om 

man som muslim vill hjälpa till att svara på frågor. Att kontakta SFCM genom mejl verkar 

vara lättillgängligt eftersom varje sida har ett kuvert längst ner som man kan klicka på. Under 

”Mailinglistan” kan man skicka in sin mejladress om man vill komma med i en större lista 

med adresser. Rörelsens syfte var ju att förmedla kontakter och det är på detta vis det sker. 

Här finns inget forum som samlar flera användare utan man mejlar privat till varandra. De 

utländska islamiska länkarna är tre stycken varav en inte fungerar. De övriga två hänvisar till 

islamicity.com som är en webbplats på engelska och till den norska webbplatsen som här 

fungerar, islam.no. 
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4 Analys 
 

Den blågula islam som växer fram i Sverige syns på de utvalda webbplatserna i studien. Flera 

av dem klargör tydligt sina mål med verksamheten; att den islamiska tron bör bevaras och 

stärkas, samtidigt som många svenska samhällsideal bör anammas. Stenberg och Westerlund 

påpekar att de olika kulturerna påverkar varandra och webbsidorna vittnar också om detta. Att 

förena de muslimska synsätten med de svenska är något som tas upp i flera artiklar, till 

exempel i artiklar som berör slöjan, kvinnosynen, rasism, missförstånd, matfrågor och 

högtider. Samtidigt finns det många artiklar, föreläsningar och information som vill sprida 

islams budskap. Samuelsson ger exempel på flera olika områden inom islam som har 

påverkats av svensk kultur och webbplatsernas innehåll vittnar om det. Vissa aktiviteter som 

kollo känns svenskt, kvinnohörnan med texter om betydelsefulla kvinnor visar att kvinnorna 

lyfts fram och den svenska almanackan bredvid den islamiska tideräkningen är några små 

exempel på föreningen mellan kulturerna. Men framför allt föreläsningarna på svenska och 

deras och artiklarnas innehåll tyder på en blågul islam. Färgerna på ett par hemsidor visar att 

islam är en del av Sverige. På Sveriges unga muslimers hemsida står namnet i gult på en blå 

bakgrund och på Sveriges förenade cybermuslimers hemsida dominerar färgerna gult och 

blått, precis som i svenska flaggan. Den sistnämnda sidan visade sig dock vara inaktuell och 

därför har den mer eller mindre utgått ur analysen. Många av dess länkar fungerade inte och 

intrycket blev inte helt positivt då jag genom en länk till Sveriges unga muslimer, i stället 

hamnade på Sveriges Marknadsundersökningsköpares Förenings webbsida. Att länka rätt och 

att ha aktuella länkar är relevant då man vill förmedla kontakter, som är deras syfte. För att 

undersöka saken något grundligare använde jag mig av ett kuvert längst ner på en sida för att 

mejla ansvariga. Jag skrev att jag ville uppmärksamma dem om att länken de använder sig av 

hänvisar fel, men mitt mejl gick aldrig fram och jag fick flertalet meddelande från min server 

att mejlet inte kunde levereras. Slutsatsen är att Sveriges förenade cybermuslimer inte har en 

aktuell webbsida. 

 

De övriga hemsidorna är lättöverskådliga, trots att islamguiden har en rörig layout. 

Rubrikerna på sidorna lotsar användarna rätt och punktformen gör sidorna lättillgängliga samt 

tidsbesparande. På Sveriges unga muslimers hemsida utgörs innehållet främst av aktiviteter 

medan de tre övriga webbplatserna är informationsrika med ett stort utbud av olika artiklar 

och föreläsningar. Löwheim tar upp att problem som finns utanför nätet också finns på nätet. 

Internet kan hjälpa till att bevara eller ifrågasätta fördomar och på webbsidorna syns tydligt 
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att rasism och fientlighet är något som man vill bemöta. Många av artiklarna tar upp dessa 

ämnen och flera belyser även islamofobi och vill bringa klarhet i vanliga missförstånd, vilket 

flera webbplatser uttryckligen också säger. Löwheim, som i sin forskning studerat 

diskussionsforum, fann att användarnas inlägg ofta handlar om vetenskapen kontra det 

religiösa och det behandlas också i flera av de artiklar jag har stött på. Många artiklar handlar 

också om hur det är att vara muslim i Sverige och det är också det centrala om man ser till 

Sveriges unga muslimers aktivitetsutbud. De gör reklam och informerar om kommande kollo 

och årsmöte för att engagera unga muslimer i Sverige och det är aktiviteterna som verkar vara 

betydande i verksamheten, eftersom de går att läsa på många olika sidor. De vill informera 

och aktivera och har liknande funktion som organisationer utanför Internet. De arbetar för en 

gemenskap för muslimer, men en gemenskap utanför nätet eftersom aktiviteterna sker i den 

fysiska verkligheten. Engagemanget och gemenskapen är dock central. Att Sveriges unga 

muslimer betonar livet utanför nätet visas också genom att det tydligt framgår på deras 

webbplats hur man kommer i kontakt med olika personer. Besöksadressen och mejladresser 

till olika styrelsemedlemmar och ansvariga är tydligt utskrivna. När det gäller de tre andra 

webbplatserna är det inte gemenskapen som främst verkar vara i centrum, utan informationen 

om islam. Janne Svärdhagen talar om olika aktörer på Internet. Den grupp som sprider sin 

information enbart via nätet är den grupp jag främst har mött i studien. Islamguiden.com, 

islam.se, islamiska.org och Sveriges förenade cybermuslimer finns inte utanför nätet som en 

organisation med annan verksamhet, men Sveriges unga muslimer verkar som sagt mer i den 

fysiska verkligheten och använder sin webbplats främst som en anslagstavla för kommande 

aktiviteter. Detta är en stor skillnad mellan webbplatserna och det är främst islamguiden.com, 

islam.se, och islamiska.org som fyller samma funktion och har samma syfte. Sveriges unga 

muslimer tydliggör vikten av att förena islam med svenska traditioner medan de övriga mer 

vill informera om islam för att bemöta missförstånd. Med denna förklaring är det Sveriges 

unga muslimer som står för och verkar för en blågul islam och de tre andra som vill nå ut med 

islams sanna budskap i Sverige, även om de förändrar innehållet utifrån en svensk kontext. 

Indirekt är detta också en blågul islam även om det inte framgår lika tydligt hos dem. 

 

Undersökningen utgår från Internets möjligheter till gemenskap vilket är viktigt för ungas 

identitetssökande. Endast Sveriges unga muslimers webbplats riktar sig uttalat till unga men 

även de övriga finns till förfogande för unga användare. Att söka sin identitet kan äldre också 

göra men det är främst unga som detta gäller. Löwheim menar att unga i något större 

utsträckning använder sig av Internet för nöjes skull samt i kommunikationssyfte och såväl 
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unga som äldre kan använda sig av förekommande webbsidor. Dessutom är nätet ett relativt 

lättillgängligt medium, som unga svenska muslimer kan använda sig av, för att förena sin tro 

med svenska ideal, vilket är ett av Sveriges unga muslimers webbplats syfte. På så vis kan 

denna webbplats hjälpa de muslimska ungdomarna i Sverige. Det gör även de andra 

webbplatserna genom artiklar och islamguiden.com genom sina frågeformulär till olika 

kunniga personer. Tydliga svar till en ung person kan medföra trygghet i ett identitetssökande 

men även osäkerhet kan följa. Ett för stort urval eller alltför många olika svar kan förvilla den 

unge sökaren men även bristen på mångfalden kan få honom eller henne rådvill. Jag anser att 

unga muslimer enklare i dag kan ta del av olika riktningar och tolkningar av islam genom hela 

Internets utbud, men mina fem webbplatser erbjuder egentligen en liten mångfald och visar 

inte alls på den pluralism som faktiskt existerar i Sverige. Samtidigt som muslimerna möter en 

blågul islam främst på Sveriges unga muslimers webbplats ger övriga sidor ett ensidigt 

bemötande. Möjligheterna att diskutera och fråga flera olika personer är för små för att en 

ordentlig prövning av den unges eget ställningstagande ska kunna göras. För unga 

identitetssökare är det viktigt att komma i kontakt med likasinnade och det görs inte på nätet 

med hjälp av de analyserade webbplatserna. Unga muslimers webbplats främjar gemenskapen 

i verkligheten men även på övriga sidor saknas diskussionsforum. Det kan tänkas att dessa 

möts på andra forum men jag hävdar att jag borde ha hittat dem bland länkar eller dylikt. 

Samtidigt skulle de lika gärna kunna använda sig av forum utan religiös prägel, till exempel 

finns Lunarstorm, MSN och Facebook som ger chatt- och kontaktmöjligheter. Genom 

studiens webbplatser med tillhörande länkar kan otaliga sidor med ett väldigt stort utbud nås 

av användaren. Att undersöka alla länkar är alltför tidskrävande för denna studie och utan 

tvivel kan användaren ta del av mer material än vad jag kunnat beskriva här. Att lära sig att be 

muslimskt, tvätta sig enligt föreskrifterna, lyssna på föreläsningar och ljudklipp, sända vykort, 

rita målarbilder, ta del av sagor, få fakta samt köpa kläder är bara några av aktiviteterna som 

erbjuds. Vad jag som användare väljer ur detta stora utbud är upp till mig och på så vis blir 

jag min egen auktoritet, något som Löwheim påpekar kännetecknar en privatreligion. Detta är 

nytt för många muslimer som vuxit upp med lärda auktoriteter att rådfråga och eventuellt är 

det därför som diskussionsforum och dylikt saknas på de svenska webbplatserna. Att lekmän 

diskuterar sig fram till olika tolkningar eller synsätt, tillhör inte vanligheterna bland muslimer 

och många menar också att det är detta som urholkar den sanna religionen. Men sådana forum 

borde så småningom utvecklas i högre grad. Det är naturligtvis inget jag kan veta säkert men 

med tanke på att blågul islam hela tiden förändras finns det sådana möjligheter. 
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Gemenskap är något av ett nyckelord för de religiösa rörelserna och likadant när det gäller 

deras webbsidor. Att möta likasinnade är viktigt för alla men främst för unga i sitt 

identitetsskapande och att då få höra andra berätta eller få kontakt med andra i samma 

situation stärker samhörigheten. Men den sortens gemenskap ger inte webbsidorna i min 

undersökning. Däremot kan jag på islamguiden.com hitta texter skrivna av konvertiter som 

berättar om sin övergång till islam och där finns texter som kvinnor har skrivit om sina 

situationer. Jag får dock leta efter det. Ingen av mina webbplatser har alltså en tydlig rubrik 

som meddelar att andra delar med sig av sina personliga berättelser. Trots det stora 

textutbudet verkar ingen klarligen vilja tala om tankar och känslor för att stödja andra. 

Internetsidorna vill bara guida och vägleda genom information och fakta och kan sägas likna 

äldre källor eftersom de informerar om hur tron bör utövas. Svanberg berättar att vi idag 

hellre kan sägas få en bild av hur människor faktiskt lever, men de utvalda webbsidorna 

stärker inte detta på ett tydligt sätt. Islamguiden.com har dock en frågelåda som andra inte kan 

ta del av, vilket kan vara positivt om man vill vara anonym men negativt då frågorna inte 

finns till hjälp för andra. Frågelådan kan också fylla samma funktion som själavård på nätet 

kan göra, enligt prästen Stenberg-Roos, trots att han använder sig av chatt. I det stora utbudet 

av Internetsidor vinner den webbplats som bäst lyckats kombinera innehållet med tekniken, 

menar Svärdhagen, och det kan jag se hos islamguiden.com som har ett oerhört brett utbud till 

olika människor men främst på grund av möjligheterna till att ställa frågor. Här finns både 

användbarhet, fakta, olika sorters innehåll, artiklar tillsammans med färg, ljud och bilder. 

Tillsammans bidrar de olika webbsidorna till ett ännu större utbud och innehållet för muslimer 

eller icke-troende är digert. Det är interaktionsmöjligheterna i ett diskussionsforum som helt 

saknas. Löwheim påpekade att alla former av gemenskapsforum finns på nätet och då även 

religiösa gemenskaper, vilket jag inte håller med om utifrån ett diskussionsforum. Eventuellt 

menar hon att det räcker att ta del av svenska islamiska sidor för en muslim att känna 

samhörighet men jag betvivlar detta. För att känna gemenskap måste kontakter skapas. 

 

Svärdhagen menar att den grupp av aktörer som enbart befinner sig på nätet väljer detta 

eftersom de vill vara där människorna befinner sig, på Internet. Jag anser att de svenska 

hemsidorna trots ett stort utbud borde kunna erbjuda ännu mer. Mer information om olika 

riktningar och tolkningar inom islam borde finnas, samt fungerande forum där människor 

verkligen kan mötas. Aktörerna och ansvariga för webbplatserna har inte följt med 

utvecklingen riktigt då användaren borde kunna agera lite mer som en producent, inte enbart 

som en konsument. Löwheim definierar en grupp som gör sig hörda genom personliga 
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berättelser och tankar och användarna benämns debattörer, förändrare, sökare och dolda. 

Dessa saknas i föreliggande studie i och med att diskussionsforum inte finns, men den andra 

gruppen som vill guida och påverka användarna genom att administrera webbsidor hittar jag 

hos samtliga fungerande webbplatser. Sveriges förenade cybermuslimer hade som syfte att 

gynna kontakter mellan muslimer men det visade sig inte fungera. 

 

Internet når, som jag tidigare sagt, delar av världen på ett lättillgängligt sätt. För unga 

muslimer som är födda i Sverige erbjuder nätet ett möte med föräldrarnas hemland och dess 

kultur och religion. Detta sörjer även organisationer och moskéer i det fysiska livet för, men 

Internet med sin smidighet underlättar. Detta förutsätter dock att man har tillgång till 

uppkoppling som både Sveningsson m.fl., Bunt samt Svanberg och Westerlund påtalar. 

Internet kan erbjuda samhörighet och gemenskap precis som moskén kan och de fyller 

snarlika funktioner där nätets anonymitet kan vara positiv. Men återigen, den interaktiva 

processen som Svanberg och Westerlund också talar om, finns inte på de svenska 

webbplatserna än. Användaren kan ta del av olika artiklar och insändare men någon form av 

interaktivitet finns inte. Enligt Sveningsson m.fl. erbjöd Internet från början endast 

information i en envägskommunikation för att sedan utvecklas till en interaktiv plats där 

användaren är en aktiv deltagare. Ingen av de utvalda webbplatserna styrker denna utveckling. 

På islamguiden.com kan vissa inskickade texter komma att publiceras men en 

tvåvägskommunikation är det inte riktigt tal om. Erbjudandet av information är dock generöst 

och tekniken med videoinspelade föreläsningar och ljudklipp har följt med utvecklingen. 

Likadant erbjuder islamguiden.com sidor för barn, shopping och rågfrågning till auktoriteter. 

Man kan säga att de vill aktivera och engagera sina användare vid datorn medan Sveriges 

unga muslimer främst är en förening i verkliga livet som vill nå ut till ungdomar i samhället. 

När det gäller medlemmars eller användarnas möjlighet till interaktion och deltagande i 

diskussioner är detta emellertid obefintligt hos alla webbplatser. 

 

Muslimer har befunnit sig i Sverige i större skala sedan 1960-talet och framåt och Internet 

gjorde entré i Sverige i slutet av 1990-talet.
130

 De svenska islamiska webbsidorna har ökat 

hela tiden och Internet erbjuder både den religiösa elitens tolkningar och vanliga människors 

syn på sin religion, enligt Svanberg och Westerlund. Det kan jag hålla med om, men att hitta 

både auktoriteters och vanliga människors tolkningar och berättelser på samma webbplats 
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gick inte mer än på islamguiden.com i viss utsträckning. Vill man nå både auktoriteter och 

vanliga människor kan användaren alltså inte enbart vända sig till en webbplats utan behöver 

hela Internets sortiment. Olika delar hittas på olika platser. Därför är det kanske inte så 

konstigt att diskussionsforum saknas på de webbplatser som jag valde ut. Eventuellt har 

ansvariga gjort bedömningen att diskussionsforum och liknande står att finna utanför deras 

webbplats. Det som strider mot detta är att de faktiskt länkar vidare till forum som dels är 

stängda för somliga och dels är inaktuella. 

 

Tre av de utvalda webbplatserna hänvisar alltså till ett forum, en annan webbplats; frågesajten 

al-ibadah.com,
131

 när det gäller frågor som rör islam. De som hänvisar hit är 

islamguiden.com, islam.se och islamiska.org. Alltså tre stora webbplatser som kommer bland 

de första alternativen vid en googlesökning som jag tidigare nämnt under metoddelen. 

Frågesajten al-ibadah.com är lätt att använda eftersom man hittar frågor och svar under olika 

kategorier. Jag hittar enkelt de områden som frågorna är uppdelade i. Men det rör sig inte om 

ett diskussionsforum där flera användare interagerar med varandra utan frågor och svar är 

sorterade av ansvariga för sidan. Hur användaren skriver och skickar in sin fråga vet jag inte 

eftersom det inte finns någon som helst information om detta. Kanske är det ett äldre forum 

som numera inte är aktivt men som har de gamla frågorna kvar. Detta får betydelse då denna 

sajt rekommenderas av tre andra aktuella webbplatser. Är det denna sida som unga och äldre 

svenska muslimer blir hänvisade till när de har funderingar angående Sverige och islam, 

borde det stå hur man kontaktar eller ställer en fråga. Andersson och Sander menar att unga 

har andra typer av frågor än äldre och det visar vikten av aktuella frågesajter eller 

diskussionsforum istället för att endast gamla frågor finns till förfogande. 

 

På dess startsida presenteras fyra lärda män vars texter är de som ligger till grund för svaren 

på webbplatsen. Vem som skriver ner svaren och står som ansvarig för sidorna kan jag 

emellertid inte hitta. En av de lärda männen lever fortfarande men har uppnått en hög ålder, 

medan de övriga gått bort år 2001 och 2002. Detta stärker mitt antagande att någon annan 

måste vara ansvarig för sidan och förmedla de lärdes texter och dessutom översätta det till 

svenska om sidan fortfarande är aktuell. Det är ändå intressant att se vilka lärda män som 

presenteras. Klickar jag på deras namn får jag information om dem och ser att alla är födda 

eller har koppling till Saudiarabien och någon har varit högsta mufti (religiöst lärd som tolkar 
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sharia) och i alla fall en av dem tillhörde den hanafitiska rättsskolan som har en sunnitisk 

inriktning. Mångfalden av olika riktningar och tolkningar går därmed förlorad. Dessa lärda 

män borde komma från olika länder och tillhöra olika riktningar inom islam eftersom 

muslimerna i Sverige är en heterogen grupp. 

 

Islamguiden.com hänvisar skolungdomar som söker information till skolarbete vidare till en 

annan sida, sindbad.se.
132

 Denna webbplats är uppbyggd som ett diskussionsforum och 

användarna kan göra inlägg och kommentera varandra. Den är också uppbyggd i 

ämneskategorier så att man kan hitta och följa diskussioner i de ämnena som intresserar en. 

En kategori heter ”Inbjudan till islam” och är öppen för alla som är intresserade. De andra 

ämneskategorierna är stängda och man måste registrera sig och bli medlem för att kunna ta 

del av övriga diskussioner. I februari år 2005 har dock den ansvariga moderatorn skrivit att 

nyregistreringar inte automatiskt ger tillgång till forumet. För att ett konto ska kunna aktiveras 

av administrationen måste äldre medlemmar gå i god för en ny medlem. Här kan alltså 

muslimer i Sverige ta del av diskussioner om man accepteras som medlem. Därför stängs 

vissa ändå ute ur detta forum. Detta är dock det närmaste ett diskussionsforum jag har kommit 

i min studie, men att ta del av inläggen kan jag inte. 

 

Islamguiden.com är den enda webbplats som länkar till islamsvarar.se.
133

 Detta är en 

webbplats som besvarar frågor om islam och som vill motverka missförstånd. På denna 

webbplats kan man bli medlem, vilket jag har blivit och i uppsatsskrivandet sista skede har 

jag fått inloggningsmöjligheter. Även i detta fall är det dock inte tal om ett diskussionsforum, 

utan om frågor som lärda systrar svarar på. Frågorna finns dock synliga för alla medlemmar 

och hänvisningar finns till de källor som ligger till grund för svaret och författaren till svaret 

finns utskrivet. Det är ingen organisation som ligger bakom webbplatsen utan kvinnor som 

konverterat till islam och möjlighet till interaktivitet finns inte. Upplägget liknar al-

ibadah.com men med tanke på att jag kunde bli medlem, är den aktuell. 

 

Användaren möter cybermuslimer i studiens material på olika sätt och cyberislam presenteras 

på sidorna. Det handlar främst om information som hade sett likadan ut i tryckt text på papper 

eller i böcker men ändå är det cyberislam eftersom budskapet ges via Internet, i så kallade 

hypertexter. De amerikanska sidorna som var föremål för Schmidts forskning ser något 
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annorlunda ut än de svenska som jag har studerat. De amerikanska agerar vägledande i islams 

värld men arbetar också för en gemenskap för muslimer på nätet. Här anser jag att det skiljer 

sig. Kanske skulle ansvariga för de svenska sidorna också säga att de vill verka för 

gemenskap hos muslimerna men i så fall menar jag att detta görs genom information om hur 

islam bör tolkas eller utövas, inte genom gemenskapsforum. Att religionen i sig ger en 

gemenskapskänsla stämmer i och för sig, men om ordet gemenskap ska tolkas som att olika 

muslimer kommer i kontakt med varandra så hävdar jag att samtliga svenska webbplatser inte 

nått det målet. Likheter mellan de svenska och amerikanska sidorna är dock att religionen 

framställs fredlig, samtidigt som missuppfattningar som bottnar i kulturella föreställningar 

och inte har med religionen att göra klargörs. Schmidt menar i en annan artikel
134

 att svenska 

webbsidor används av muslimer för att diskutera sin tro och knyta vänskapskontakter och 

detta menar jag inte fungerar tillfredsställande på mina utvalda webbplatser. Svanberg och 

Westerlund säger att ansvariga för sidorna inte är anonyma utan användaren kan mejla och 

ställa frågor. Jag har bevisat motsatsen, eftersom islam.se inte uppfyller detta. Inte heller 

Sveriges förenade cybermuslimers sida gör det, men den sidan är antagligen inte aktuell 

längre, även om den finns kvar. När användaren tycker om en sida är det valet baserat på 

tidigare erfarenheter. Alla människor är olika och har olika behov, vilket också tyder på att 

webbplatserna borde utgöras av samma mångfald som användarna gör. Att unga söker svar på 

existentiella frågor genom sin Internetanvändning är ett faktum, enligt Löwheim, och då 

borde webbplatserna kunna erbjuda detta. Min undersökning visar att de svenska hemsidorna 

med islamiskt innehåll inte håller måttet. Frågelådan på islamguiden.com är fullt acceptabel, 

men det är också den enda tillfredsställande sidan som erbjuder någon slags rådfrågning. 

 

Utvecklingen när det gäller Internet och religion i samspel drar numera nytta av 

tvåvägskommunikationen, menar Svanberg och Westerlund. De fortsätter att påpeka att 

”religion online” och ”online religion” numera blandas i en interaktiv miljö där användaren 

kan få del av både information och deltagande. Jag kan inte dra några generella slutsatser 

utifrån mitt resultat men eftersom de utvalda webbplatserna verkar vara de största när det 

gäller islamiska webbsidor på svenska anser jag att diskussionsforum inte finns på ett 

tillfredsställande sätt för svenska muslimer. Webbsidorna i studien medger i stort sett inget 

deltagande utan här handlar det enbart om att konsumera information på skilda sätt. Att 

gemenskap, samhörighet och kommunikation som är nyckelord i diskussioner om Internet, 
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men även i resonemang om religioners funktioner, inte finns att hitta i studiens webbsidor är 

förvånande. Interaktiviteten är en viktig del av Internet och avsaknaden av den på de 

webbsidor jag behandlar är ett intressant resultat. 

  



54 

 

5 Slutdiskussion 
 

I Sverige bor muslimer som kommer från ett stort geografiskt område med skilda kulturer, 

olika språk och olika inriktningar inom islam. Denna mångfald visar sig dock inte på de 

undersökta webbsidorna och de två frågesajterna som de hänvisar till, al-ibadah.com och 

sindbad.se, väcker många frågor. Den förstnämnda ger exempel ur texter från fyra lärda män, 

hemmahörande i Saudiarabien. Borde inte svenska muslimer ha tillgång till dels aktuella 

webbsidor och dels till en skiftande mångfald? Muslimerna som är en heterogen grupp utifrån 

språk, kultur, ekonomi, politik och utbildning är här hänvisade till en sida som förespråkar sin 

islam. Effekten kan bli att muslimer hellre söker sig till utländska sidor. Några länkar jag har 

klickat på från mina utvalda webbsidor har varit på arabiska som eventuellt har kunnat 

erbjuda rådfrågning och kontaktmöjligheter. Om det blir här som muslimerna samlas kan 

avståndet till Sverige och det svenska samhället i stället öka. Muslimerna borde kunna ta del 

av flera svenska webbplatser med diskussionsmöjligheter för att kunna engagera sig. På så vis 

kommer de att vara aktiva och delaktiga i utvecklingen av en blågul islam. En påverkan av 

islam kommer att ske oavsett, men för att det inte enbart ska vara de svenska synsätten som 

formar islam utan en ömsesidig påverkan, som många kan acceptera, krävs deltagande. Med 

tanke på att islam är den näst största religionen i Sverige och då mängder av rörelser och 

religiösa samfund befinner sig på nätet borde muslimer ha tillgång till fler svenska forum. 

Och kanske finns detta någonstans i cyberrymden, men jag anser att då borde några av mina 

utvalda webbplatser hänvisa till dessa forum. 

 

Sindbad.se är ett stängt diskussionsforum för dem som inte har kontakter och blir 

rekommenderade av redan betrodda medlemmar. Eventuellt är det icke-muslimer som stängs 

ute, men det kan även gälla troende muslimer. Vad får det egentligen för effekt om 

diskussionsforumet är stängt för icke-muslimer? Segregation förstärker enbart gränserna och i 

stället borde kunskap om varandra och möten med varandra främjas. Detta för att förståelse 

mellan kulturerna ska skapas och fördomar, som Ouis och Roald nämner, förhindras. Jag har 

alltså ingen möjlighet att ta reda på vad muslimerna diskuterar, men de områden som har flest 

ämnesområden med inlägg är; ”Islamisk kunskap”, ”Aktuella händelser” och ”Övriga 

diskussioner” men jag hittar också rubriker angående högtider, koranen, vetenskap, 

naturläkemedel, familj och barnuppfostran samt litteraturförslag. Alla slags människor möts 

på Internet och Mia Löwheim menade att vissa användare av diskussionsforum försöker 

fördjupa diskussioner medan andra gör allt för att provocera. Detta är en av anledningarna till 
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att Sindbad.se är stängt för obehöriga, enligt administrationsansvarig. Man vill, som Löwheim 

upplyser om, undvika ytligheten eftersom det annars är lätt hänt att seriösa medlemmar 

lämnar forumet. Samtidigt kan vissa trosföreställningar behöva provokation för att stärkas, 

förkastas eller i varje fall begrundas. Eftersom jag inte ser på sindbad.se hur jag kan kontakta 

de ansvariga för att fråga huruvida icke-muslimer får vara medlemmar, vet jag inte vilka 

forumet är stängt för. Jag har ansökt om medlemskap och har fått ett konto men i skrivande 

stund är det inaktivt och jag har inte fått besked om när det kan aktiveras eller om det över 

huvudtaget kommer att ske. Jag kan alltså inte ta del av materialet på webbplatsen. Kanske är 

alla välkomna förutom de som förstör diskussionerna. Och i så fall finns det eventuellt ett 

fungerande forum. Nya inlägg har kommit detta år, 2010, men varför är det inte fler av 

studiens webbplatser som hänvisar hit? 

 

Frågesajten al-ibadah.com verkar som sagt inte vara aktuell men det är islamsvarar.se. De är 

uppbyggda på liknande sätt med frågor och svar som är organiserade av ansvariga för sidan. 

Jag frågar mig samma fråga som tidigare: Varför länkar inte fler än islamguiden.com till 

islamsvarar.se? Det är ju den som är aktuell och inte al-ibadah.com som tre webbplatser 

istället hänvisar till. Jag finner detta anmärkningsvärt och intressant. 

 

I analysen framkom att Sveriges förenade cybermuslimers webbsida inte är aktuell längre. Jag 

har ändå tagit med den i studien eftersom det är en sida som fortfarande finns på nätet. Det är 

egentligen den enda sidan av de observerade som har som syfte att förmedla kontakter mellan 

muslimer och den enda som uttryckligen använder sig av begreppet ”cybermuslim”. 

Cyberislam, alltså islam och Internet, framställs på de svenska Internetsidorna som vilken 

informationsbroschyr som helst. Detta visar att Internet inte används i den utsträckning som 

det egentligen har kapacitet till. Jag frågar mig hur detta kan komma sig. Varför utnyttjar inte 

muslimer i Sverige nätets interaktivitet? Beror det på tillgång och på kunskap så som Gary 

Bunt påpekar? Har det möjligtvis att göra med den låga status muslimer har i Sverige, enligt 

Jan Samuelsson, vilket påverkar deras ekonomiska situation och därmed förutsättningarna för 

deras användning av datorn? Kanske menar nätets aktörer detta och anser att det inte finns 

tillräckligt underlag för diskussionsforum. 

 

Eftersom jag inte har tillgång till ett diskussionsforum kan jag inte undersöka vilka människor 

som gör sina röster hörda och inte heller hur de uttrycker sig eller om vad de skriver. Jag har 

alltså inte uppnått hela syftet eller svarat på alla mina frågeställningar. Jag beskriver 
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webbplatsernas utseende och innehåll och dessutom framgår frågor och svar på islam.se, även 

om de är hämtade från al-ibadah.com. Så långt det är möjligt visar jag vilka som är ansvariga 

för en sida, om det är en organisation eller privata människor och jag redogör för 

auktoriteterna som svarar till exempel på islamguiden.com. Vilka ungdomar som gör sina 

röster hörda eller andra som deltar i diskussionsforum framgår emellertid inte. Syftet att visa 

vilka sidor muslimer i Sverige kan komma att möta tycker jag ändå att jag uppnår, även om de 

inte erbjuder det jag själv antog från början. Trots detta tycker jag själv det är intressant och 

uppseendeväckande att det som litteraturen betonar så starkt och som är ett kännetecken för 

Internet, saknas i de svenska motsvarigheterna av islamiska webbplatser. Jag tänker då på 

gemenskap, kontakter, kommunikation och interaktivitet. 

5.1 Fortsatt forskning 

 

Uppsatsen har fått mitt intresse för Internets betydelse för religiösa människor att öka och 

uppslag på fortsatt forskning finns. Jag skulle vilja ta reda på i vilken utsträckning muslimer i 

allmänhet besöker olika svenska islamiska webbplatser, men även att granska ungas 

användning skulle vara intressant. Kanske lägger forskare för stor vikt vid Internet i religiösa 

sammanhang med tanke på att människor oftast också är religiöst engagerade utanför nätet. 

Att intervjua muslimer och få ta del av deras syn på webbsidorna och vilka funktioner dessa 

kan fylla är en annan aspekt. Framför allt skulle jag dock vilja undersöka bristen på 

interaktivitet och diskussionsforum på webbplatserna som jag kommit fram till i denna studie. 

Vad beror detta på och varför tillhandahåller inte de ansvariga för olika svenska islamiska 

webbplatserna forum? 
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6 Sammanfattning 
 

Unga människor skapar sina identiteter i möten med andra människor och för detta kan 

Internet vara av stor betydelse. Om man dessutom är en ung invandrare med muslimsk 

bakgrund kan Internet ge kunskap om hemlandets kultur och religion men även vara ett bra 

sätt att möta sitt nya hemlands kultur. När det gäller forskningen om svenska islamiska 

webbplatser är den dock begränsad. Ungdomar i dag är oftast flitiga användare av Internet och 

mitt eget intresse för de ungas relation med religionen och hur det kan vara att identifiera sig 

med två kulturer ligger till grund för arbetet och syftet med studien. Fem svenska webbplatser 

som handlar om islam studeras, beskrivs och jämförs. Sidornas innehåll och utseende är i 

fokus för att se vilka sidor muslimer i Sverige kan ta del av. Att se vilka personer som gör 

sina röster hörda på nätet är också meningen. Metoden är en form av observation som sker ur 

ett inifrånperspektiv då jag tar del av webbplatserna som en användare gör även om jag inte 

deltar, men ändå ur ett utifrånperspektiv när sidorna analyseras. En sorts textstudie som 

omformats efter Internets speciella karaktär görs också och här ingår det att titta på symboler, 

bilder och layout men främst studeras sidorna utifrån innehåll och länkar. Urvalet av 

webbplatser har främst utgått från en google-sökning, där de mest relevanta sidorna valdes ut. 

De hamnade som de översta alternativen vid en sökning utom en webbplats som valdes ut då 

de riktade sin verksamhet till unga muslimer. I teoridelen framkommer att muslimer som av 

olika anledningar kommer till Sverige behöver förena sin muslimska kultur med rådande 

svenska värderingar och detta kan kallas en blågul islam. För att stärkas i sin identitet är det 

av vikt att få kontakt med människor med samma intressen och här erbjuder Internet stora 

möjligheter genom olika diskussionsforum och liknande, enligt samtliga forskare inom 

ämnesområdena religion och Internet. Precis som andra organisationer hittas också religiösa 

rörelser på nätet eftersom de vill vara där människor befinner sig och i samtiden används 

Internet på många olika sätt. Svensk cyberislam verkar för att stärka religionen hos muslimer 

samt för att informera om islam men cybermuslimer använder sig också av Internet för att 

skapa kontakter. På webbsidorna som jag studerat syns den blågula islam som finns i 

samhället, men den mångfald av muslimer som finns i Sverige motsvaras inte av 

Internetsidorna. Unga muslimer som lever i Sverige ges ett stort utbud av information genom 

de utvalda webbplatserna men mångfalden saknas. Det finns olika riktningar och tolkningar 

inom islam men detta syns inte på de utvalda sidorna. Detta tyder på att unga som skapar sin 

identitet inte får del av olika synsätt varpå den religiösa tolkningen görs utifrån en auktoritet. 

Privatreligionen, som syns här i Sverige, går snarare ut på att individen ska få välja fritt ur ett 
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större utbud och Internet har ett brett utbud. När det gäller svenska islamiska sidor finns där 

emellertid mer att önska. Innehållet på webbplatserna vittnar om vikten att förena svensk och 

muslimsk kultur, där endast en webbsida förtydligar detta ytterligare och denna sida verkar 

även för en blågul islam utanför nätet. De övriga har inga verksamheter i den fysiska 

verkligheten och ännu en webbplats visar sig innehålla inaktuella länkar och verkar inte alls 

fungera längre. För unga identitetssökare är gemenskap och samhörighet viktigt samt att 

kunna rådfråga om det man undrar över. En av de observerade webbplatserna erbjuder 

möjlighet att ställa frågor till auktoriteter men någon form av diskussionsforum finns inte. 

Internets potential till tvåvägskommunikation utnyttjas inte. Interaktivitet är en viktig del av 

Internet och i dagens cybervärld kan användaren både vara konsument och producent. Den 

interaktiva miljön erbjuder både information och deltagande men interaktivitet saknas på de 

webbsidor jag studerat. Vissa av webbplatserna hänvisar till andra forum, men eftersom de 

antingen är begränsade eller är inaktuella kan man fråga sig vilken hjälp invandrade muslimer 

får av de svenska hemsidorna att förena sin islam med svenska värderingar. Det finns med 

andra ord mycket att göra, för exempelvis de muslimska organisationerna, när det gäller de 

svenska islamiska webbsidorna och möjligheterna till interaktivitet och en eventuell 

utveckling av webbsidorna kan vara av intresse att följa upp i fortsatt forskning.  
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