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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine how religion and the construction of new religious
buildings are debated in social media. The study is based on two research questions concerning the
main arguments about the mosque building in Karlstad and what kind of image of Muslims and
Islam that exist. Data were collected from two Facebook-groups, Ja till moské i Karlstad and Nej
tack till moské i Karlstad and analyzed and categorised with a content analysis and image analysis.
The theory of the study rests on Mattias Gardell’s definition of Islamophobia. The theory also
includes Klas Borell’s definition of NIMBY and the concept of cyber-Islamophobia by Göran
Larsson.
The result showed that most arguments concerning the building of the mosque were based on
arguments of freedom of religion. The positive arguments claimed a mosque was good for the city
and the freedom of religion. The arguments that were negative claimed a mosque would be a threat
to the freedom of religion, since they claimed Islam is violent and that the location for the mosque
should be used for something better (housing, school, activities, etc.). Muslims and Islam i
portrayed mostly negative and stereotyped. However, these stereotypes are contradicted by Muslims
who claims their religion to be peaceful and respectful.the result showed that the arguments overall
was Islamophobic even though some arguments in favor to defend that Islam exist.
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SAMMANFATTNING
Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka hur religion och uppförandet av nya
religiösa byggnader debatteras på sociala medier. För att besvara syftet har studien brutits ner till två
forskningsfrågor där en undersökning kring vilka huvudsakliga argument som förekommer
angående moskébygget i Karlstad, samt vilka bilder av muslimer och islam som figurerar. För att
undersöka forskningsfrågorna har en kvantitativ innehållsanalys utförts på material hämtat från två
Facebook-grupper Ja till moské i Karlstad och Nej tack till moské i Karlstad. Teorin som studien
vilar på utgår från Mattias Gardells definition av islamofobi. Även Klas Borells definition av
begreppet används, liksom Göran Larssons begrepp cyber-islamofobi.
Resultatet visade att de huvudsakliga argumenten angående bygget av moskén grundades i
argument om religionsfrihet. De positiva rösterna menade att moskén var bra för staden och
religionsfriheten, medan de negativa rösterna menade att en moské hotade religionsfriheten pga
åsikten att islam är våldsam och att marken borde användas till något bättre (bostäder,
skolverksamhet etc.). Den bild som förekom av muslimer ovh islam var till största del negativ, där
man utgick från islamofobiska generaliseringar. Denna typ av generaliseringar bemöttes dock av
muslimer som menade att de var fredliga och respektfulla. Det framkom även att de flesta
argumenten överlag var islamofobiska och att de som var positivt inställda gjorde försök att
försvara islam, utan vidare resultat.

Nyckelord: Islamofobi, Moské, Sociala medier, Muslim, Innehållsanalys
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1. INLEDNINGSKAPITEL
1.1 Inledning
Planerandet och uppförandet av moskéer i Sverige är ett ämne som väcker många känslor och
manar till debatt. Argumenten kring uppförandet av byggnaderna är många och ambivalenta då man
yrkar på Sveriges religionsfrihet samtidigt som man inte önskar förstöra ”den svenska” stadsbilden
eller låta islam ta över det sekulariserade Sverige (Karlsson & Svanberg 1997:107-9).
Diskussionerna kring moskéerna är inte begränsade till att endast omfatta ett fåtal medier och
människor, utan får i samband med sociala medier större spridning. På Facebook bildas olika
grupper, både privata och offentliga, politiska som icke-politiska, positiva och negativa, där man har
för avsikt att vädra sina åsikter och argument med likasinnade. På Facebook har man chans att dela
med sig av sin egen verklighet och lyfta fram sina åsikter och värdering om vad man anser vara rätt/
orätt utan att behöva ta hänsyn till andra. Diskussionerna tenderar att bli aggressiva då man trycker
ner oliktänkande. Diskussionen tenderar även att stagnera då man är fri att lämna diskussionen eller
låta bli att svara om någon ifrågasätter värderingarna eller informationen (Cionea, Piercy &
Carpenter 2017: 447). Det finns således en ökad risk att allt fler lyfter fram sin rätt till
yttrandefrihet genom att uttrycka mer eller mindre förtryckande värderingar i sociala medier. I
diskursen på Facebook angående uppförandet av moskéer är det inte ovanligt att diskriminerande
åsikter och värderingar om islam och muslimer lyfts fram utan att bli ifrågasatta eller borttagna,
vilket leder till en normalisering av islamofobin (Oboler 2016:45). I samband med planerandet av
en moské i Karlstad bildades under 2011 två Facebook-grupper, Ja till moské i Karlstad och Nej
tack till moské i Karlstad, där argumenten och diskussionerna kring byggandet är många.

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur religion och uppförandet av nya religiösa
byggnader debatteras på sociala medier. Det finns sedan tidigare mycket forskning inom
religionssociologin både på hur debatten angående moskéer i västvärlden ser ut (se Cesari 2006,
Conti 2016, Karlsson & Svanberg 1997) såväl som forskning angående islamofobin och attityden
till muslimer (se Larsson 2007, Oboler 2016). Föreliggande uppsats ingår i ett studentbaserat
forskningsprojekt vid Karlstads Universitet Karlstads moské- förhandlingar om islam i Värmland,
där ambitionen är att belysa olika infallsvinklar kring den aktuella utvecklingen av islam i
Värmland. För att möjliggöra syftet kommer uppsatsen att brytas ned i frågeställningar som handlar
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om att undersöka vilka huvudsakliga argument som förekommer om moskébygget i Karlstad samt
vilka bilder av muslimer och islam som förekommer. Argumenten kommer dessutom att analyseras
i relation till islamofobisk teori, eftersom islamofobiska värderingar och hat tenderar att
normaliseras och inte raderas från Facebook (Oboler 2016:45). Då islamofobi ibland kan vara
svårdefinierat är det av värde att bena ut vad begreppet kan innefatta och analysera de båda
gruppernas argument. Islamofobin kommer således att genomsyra föreliggande uppsats analys.
Frågeställningarna i föreliggande uppsats undersöks med hjälp av ett specifikt material: två grupper
på Facebook, Ja till moské i Karlstad och Nej tack till moské i Karlstad. Undersökningen kommer
att utföras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys där inlägg, kommentarer och bilder kommer
att granskas. Argumenten och åsikterna kring uppförandet av moskén i Karlstad kommer att
kategoriseras och värderas utifrån om de är positiva, negativa eller neutrala till islam och analyseras
utifrån en teori om islamofobi. Ambitionen är inte att jämföra resultaten mellan grupperna utan att
förstå vad grupperna diskuterar och står för. Det finns ett intresse i att undersöka frågan, då bygget
inte bara är en politisk fråga utan även något som gemene man diskuterar och har åsikter kring. Det
är också av värde att utreda hur rösterna förhåller sig till religionsfrihetslagstiftningen, där frågor
som rör bland annat muslimers möjlighet att utöva sin religiösa tradition är centrala. Uppsatsens
huvudsakliga frågor är följande:
• Vilka är de huvudsakliga argument som lyfts för/mot byggandet av moskén på Rud i
respektive grupp?
• Vilka bilder av muslimer och islam förekommer?

1.3 Avgränsningar
I föreliggande uppsats begränsas materialet att endast omfatta de inlägg och argument som
publiceras i två Facebook-grupper, Ja till moské och Nej tack till moské i Karlstad. Grupperna är
utvalda då de båda varit aktiva sedan 2011 samt har relativt många följare vardera (drygt 500 i den
förstnämnda och cirka 3000 i den senare). Facebook-grupperna representerar även två olika
ställningstaganden till moskébygget, både positiva och negativa. Det finns fler Facebook-grupper
som för liknande diskussioner som de två utvalda, men de har inte lika stor andel medlemmar och
har inte heller varit aktiva under lika lång tid. De två grupperna är även specifikt skapade för att
föra en debatt angående just moskébyggandet av namnen att döma. Det finns även privatpersoner
utanför de två granskade grupperna som sprider åsikter och argument kring uppförandet av moskén,
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men syftet med föreliggande uppsats att kartlägga och analysera argumenten som förekommer i en
mer organiserad form varav de två ställningstagande Facebook-grupperna valts ut.

1.4 Metod
I följande avsnitt kommer metoden för föreliggande uppsats att redogöras för. Undersökningen i
uppsatsen har utförts med hjälp av två olika metoder, en kvantitativ innehållsanalys samt en
bildanalys som även kvantifieras. De kategorier som det analyserade materialet delas in i kommer
även att redogöras för precis som urvalet. Slutligen kommer reflektioner angående metod och urval
att presenteras.
1.4.1 Kvantitativ innehållsanalys
Den huvudsakliga metoden som tillämpas i föreliggande uppsats är en kvantitativ innehållsanalys.
Metoden lämpar sig väl vid undersökningar av utvecklingen av ett visst fenomen eller värderingar,
då man enkelt får en överblick över hur frekvent ett fenomen eller värdering förekommer
(Bergström & Boréus 2005:46). Metoden fungerar väl med att kvantifiera huruvida värderingar/
åsikter är positiva, negativa eller neutrala, (a.a. s. 47). Då föreliggande uppsats ämnar undersöka
vilka som är de mest förekommande argumenten angående moskébygget, och om framförda
argument positiva, negativa eller neutrala lämpar sig metoden väl. Med en kvantifiering och
kategorisering får man snabbt en överblick över de värderingar som förekommer i materialet.
1.4.2 Kategorier
I föreliggande uppsats kommer materialet att kodas i olika kodningskategorier enligt ovanstående
kodningsschema för att sedan placeras in i olika teman. Urvalet av kategorier är speciellt framtaget
för föreliggande undersökning men baserat på tidigare forskning angående de generaliseringar som
är vanligt förekommande angående muslimer och islam, exempelvis att muslimer är våldsamma,
kvinnoföraktande och strävar efter att överta västvärlden (Törnberg & Törnberg 2016:140). Urvalet
av kategorier och är även till viss del inspirerade av professor i masskommunikation Nagwa El
Gazzar (2013) kvalitativa innehållsanalys, där hon undersökt huruvida argument angående
muslimer framställs negativt eller positivt i sociala medier i Egypten. Argumenten är indelade i
olika teman och kategorier, bland annat kring vilka ord som används vid framställandet av
islamister, men även om argument hänvisar till medborgerliga-, liberala- och kvinnliga rättigheter

!3

(Gazzar 2013:41-2). I föreliggande uppsats är framförallt kategorierna kvinnosyn, religionsfrihet
och islamisering inspirerade av Gazzars teman.
De olika teman som kodningen delas in i är följande:

Kategori

Identifikation

Ex. argument (från
transkriberingsdokument)

Kvinnosyn

”Islam ger mannen total makt
Syn på kvinnor baserat på klädsel, över kvinnan” ( s. 7),
”[…] jag är muslim för att jag
manlig hegemoni
känner mig mer värd som kvinna”
(s. 100)

Islam som våldsam religion

Islam och muslimer som
våldsamma och stridslystna

”Egna sharia lagar hedersmord,
halshuggning mm” ( s. 106)

Religionsfrihet

Hänvisar/avvisar religionsfrihet i
Sverige

”[…] det råder religionsfrihet i
Sverige och alla har rätt till sin
religion” (s. 32)

Islamisering

Rädsla/oro över islamisering av
västvärlden

Placering

Diskuterar var en helig byggnad
(moské, kyrka) bör uppföras
baserat på geografi, demografi,
historia och stadsbild

Negativ/positiv utan anledning

Outvecklade argument som är
negativt/positivt inställda till
moskébygget

”Muslimer håller på att ta över
Sverige i full skala” (s.129)
”i Sverige har vi kyrkor, vi ska
inte behöva anpassa oss” (s. 41)

”Nej tack” (s. 117)

Trots kategoriseringen av de olika teman som förekommer, täcker dessa inte in alla typer av
argument som förekommer i debatten. Exempelvis berör kodningen inte argument angående politik
och personangrepp. Det är ett medvetet val, då det efter genomläsning av materialet står klart att
argumenten rörande politik samt personangrepp inte har någon större koppling till just muslimer
och islam i detta fall. Det förekommer dock argument med politisk koppling inom de olika teman,
exempelvis diskuterar man över vilka partier som röstat ja/nej till moskébyggandet, placering av
byggnaden samt religionsfrihet. Uppsatsens teman täcker dock in de flesta argumenten som berör
fördomar gällande muslimer och islam. Det finns även ett tema negativ/positiv utan anledning, där
simpla outvecklade argument som ”nej”, ”nej tack” eller ”ja tack” analyseras. Detta då de uttrycker
ett tydligt ställningstagande för eller mot moskén, även om det saknas en motivering till åsikten.
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I Gazzars (2013:45) undersökning analyseras även argumenten genom att avgöra huruvida de har
exempelvis en bitter, optimistisk, sarkastisk, dryg etc. attityd i sin kommentar. Även i föreliggande
uppsats kommer argumenten att värderas. Dock begränsas värderingarna till att kategoriseras utifrån
värderingen positiv, neutral eller negativ i de olika kategorierna. Den positiva värderingen är öppen
till islam och muslimer och fördelarna med religionen lyfts fram. Det motsatta gäller vid den
negativa värderingen där man snarare har en tydlig negativ bild av islam och muslimer. Den
positiva värderingen är öppen till islam och muslimer och fördelarna med religionen lyfts fram. Det
motsatta gäller vid den negativa värderingen där man snarare har en tydlig negativ bild av islam och
muslimer.
1.4.2 Bildanalys
Även om materialet i föreliggande uppsats främst består av text, förekommer även vid några
tillfällen bilder i form av både fotografier och memes1. Trots att illustrationerna utgör ett mycket
litet fragment av materialets omfång, är de ändå intressanta att kvantifiera då de uttrycker en åsikt
eller värdering angående islam. Man brukar säga att en bild säger mer än 1000 ord, och är således
ett lämpligt komplement att använda sig av vid ett annars textdominerat material (Fors &
Bäckström 2015:14). Av den anledningen kommer utvalda illustrationer att kvantifieras och delas in
i teman. Likt urvalet av texten som ingår i analysenheterna ska även de utvalda bilderna innehålla
något rörande moskéer, islam och muslimer. Varje bild kommer sedan att placeras under lämpligt
tema och med en värdering huruvida den är positiv/negativ/neutral till islam.
Bilderna i föreliggande uppsats kommer att analyseras mycket förenklat, då det endast utgör en
mycket liten del av materialet och ambitionen är att de ska kvantifieras in under lämpligt tema. Det
hade dock varit intressant att granska dessa typer av bilder och dess mening djupare vid val av en
annan metod. Analysen i föreliggande uppsats sker utifrån en social dimension. En social dimension
på bildanalysen innebär att man bland annat undersöker i vilket sammanhang bilden förekommer,
alltså man utreder vem mottagaren är samt i vilken kontext bilden förekommer i (a.a. s. 50). Det
krävs således att bilderna i föreliggande uppsats analyseras tillsammans med publicerat inlägg för
att verkligen kunna utläsa kontexten och för att kunna avgöra huruvida bilden används positivt/
negativt/neutralt. Vidare kan man fördjupa analysen med att undersöka betydelsen av innehållet i
bilden (a.a. s. 133). I det fallet som text förekommer som en del av bilden, analyseras den enligt

Typ av internetfenomen i form av bild, vide, text. Sprids snabbt viralt och har ofta en humoristisk ton som speglar
samtida kultur. https://surfalugnt.se/appar-tjanster/2015/vad-ar-internet-meme-2/ [2018.01.02].
1
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bildanalysens instruktioner. De bilder som ingår i materialet kommer således att avgränsas utifrån
om de innefattar ett innehåll rörande moskéer, islam eller muslimer. Bilderna kommer sedan att
analyseras utifrån deras tänkta mottagare och egentliga kontext samt analyseras utifrån betydelsen
av innehållet för att slutligen kvantifieras och kategoriseras under lämpligt tema.
1.4.3 Urval
Det material som ska kodas och analyseras är hämtat från Facebook-grupperna Ja till moské i
Karlstad samt Nej tack till moské i Karlstad. Då de sammanlagt 320 publicerade inläggen innefattar
både artiklar och tillhörande kommentarer (sammanlagt drygt 100 000 ord eller ca 400 a4-sidor
text), har ett urval och en avgränsning krävts. Den första avgränsningen har skett genom att sortera
ut inlägg där något av orden mosk*, islam eller muslim förekommit minst en gång. Vidare behövs
det bestämmas kring vad som ska vara en analysenhet, det vill säga den text som ska analyseras och
kvantifieras (Bergström & Boréus 2005:50). I föreliggande uppsats utgör de 233 inlägg som återstår
efter första avgränsningen varsin analysenhet. De artiklar som förekommer i kommentarsfälten har
sållats bort, då kommentarerna i de flesta fall är underbyggda med utvecklade argument och egen
information. Däremot artiklarna som publicerats i samband med ett huvudyttrande medräknade i
analysenheterna, då publicisterna använt artiklarna för att understödja sina åsikter och argument.
Exempelvis kan åsikten vara ”Ut med packet!” följt av en artikel rörande kopplingar mellan
värmländska muslimer och salafismen.
Vidare har ytterligare ett urval skett då kodningsschemat utformats och kodningsenheter bestämts.
Kodningsenheterna är de ord och teman som kommer att räknas i analysen. Dessa väljs lämpligen ut
efter genomläsning av materialet, då man vet på ett ungefär vilka ord eller teman som förekommer i
analysenheten (Bergström & Boréus 2005:49). I föreliggande uppsats är de kodningsenheter som
använts är utvalda ordstammar, substantiv och i enstaka fall även verb (se bil. 1). I kodningen av
kategorin islamisering används dock uteslutande bara verb som kodord. Valet av kodord i form av
ordstammar är för att fånga upp så många morfem som möjligt oavsett ordklass. Det är möjligt att
utfallet av resultatet blivit ett annat om exempelvis adjektiv hade använts som kodord. Istället för att
få en heltäckande bild av vad som engagerar människor i de båda grupperna att diskutera, hade
resultatet säkerligen blivit mer beskrivande kring hur muslimer skulle ta över väst, hur kvinnor
förtrycks etc. Då föreliggande uppsats använder en kvantitativ innehållsanalys täcker ordstammar,
substantiv och verb in ett större område av materialet, vilket bidrar till en mer nyanserad bild över
hur frekvent värderingarna förekommer.
!6

De citat som lyfts fram i resultatet och analysen är tänkt att representera ställningstaganden som
både är positiva eller negativa åsikter. Detta för att få en rättvis bild av vad som uttrycks från båda
sidor. De neutrala värderingarna lyfts fram vid vissa tillfällen, men då de främst förekommer i
artiklar och på ett icke-uppseendeväckande sätt citeras de mer sällan än de två andra värderingarna.
1.4.4 Reflektioner om metod och urval
Viktigt att notera är att det inte alltid är kvantifierandet av värderingar/åsikter som är det mest
betydelsefulla i resultatet. Det är snarare hur dessa värderingar/åsikter framställs i resultatet som blir
det väsentliga att analysera (Bergström & Boréus 2005:77). Det betyder att om en typ av värdering i
resultatet förekommer med låg frekvens, är den inte mindre värd att analysera än de värderingar
som förekommer med hög frekvens. I föreliggande uppsats kommer således inte resultatet att
värderas enbart utifrån dess frekvens, utan snarare utifrån vad det säger om den samtid vi lever i. Av
den anledningen kommer resultatet att presenteras i procentsatser baserat på hur stor del av
argumenten i respektive tema som är positiva/negativa/neutrala till islam. Resultatet blir tydligare
över vad som faktiskt uttrycks och med vilken typ av ton det uttrycks, än om resultatet visat hur stor
procent de kvantifierade orden förekommit i materialet. Det är dock nämnvärt att poängtera att
metoden bidrar till att argumenten kan tyckas förekomma mer frekvent och utgöra större del av
materialet än vad det faktiskt gör.
Den kvantitativa innehållsanalysen mäter vad den vill mäta och därmed riskerar validiteten att inte
vara tillräckligt hög. Istället för att ta hänsyn till materialets kontext, analyseras och tolkas istället
det explicita i texten (Bergström & Boréus 2005:79,85). Exempelvis eftersöks i föreliggande
uppsats flera substantiv som tenderar ha negativa konnotationer ,varvid resultatet även tenderar att
bli negativt och onyanserat. Detta ska i möjligaste mån undvikas i föreliggande uppsats, då
kodningsenheterna kommer att läsas i sin kontext för att kunna kategorisera och värdera dem rätt.
Ytterligare en negativ aspekt med urvalet är att redan innan kodningen påbörjas, behövs det
bestämmas för vad som eftersöks och man behöver aktivt välja bort delar av materialet. Samtidigt
bjuder metoden och urvalet att fördjupa sig en specifik företeelse eller värdering (a.a s. 77). Trots
några av innehållsanalysens nackdelar, utgör ändå metoden och kvantifieringen en god grund för
vidare forskning eller jämförelse mellan materialet då man snabbt fått en överblick över ett fenomen
som man senare kan fördjupa sig ytterligare i (a.a. s. 84).
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1.5 Material
I följande avsnitt kommer materialet till föreliggande uppsats att presenteras. Materialet är hämtat
från två Facebook-grupper, Ja till moské i Karlstad samt Nej tack till moské i Karlstad. Materialet
innefattar såväl skriftlig som multimodal text publicerade av både grupperna samt deras besökare.
Vidare kommer även reflektioner angående materialet att belysas.
1.5.1 Ja till moské
Facebook-gruppen Ja till moské i Karlstad startades 20 februari 2011 då man behövde en
samlingslokal för Karlstads muslimer. Denna tanke utvecklades senare till att bli större och man
ville inte längre ha en samlingslokal, man ville ha en moské. Gruppen startades även som en motpol
mot gruppen Nej till moské i Karlstad, då man ville motbevisa fördomarna om att muslimer skulle
vara våldsbejakande och önska överta Sverige och Europa. Facebook-gruppen lyfter fram att de inte
syftar till att tvinga någon att bli muslim, utan att de istället har en förhoppning om att alla
religioner i framtiden kan leva sida vid sida i Sverige, utan att någon religion/grupp ska förtryckas
och diskrimineras2 . Hösten 2017 har gruppen 575 medlemmar. Gruppen är öppen för alla att läsa
och delta i oavsett medlemsskap.
Materialet från Ja till moské i Karlstad har efter första avgränsningen reducerats från 21
analysenheter till att innefatta sammanlagt 11 analysenheter, varav 4 enheter består av inlägg
publicerade av Facebook-gruppen, 1 enhet innehåller gruppens information samt profil- och
omslagsbild och resterande 6 enheter är inlägg publicerade av besökare. Materialet är publicerat
under tidsperioden februari 2011- juni 2017. Inläggen är av varierande karaktär och kan bestå av
artiklar, diskussioner, okommenterade inlägg samt bilder.
1.5.2 Nej tack till moské i Karlstad
I Facebook-gruppen Nej tack till moské i Karlstad har man under hösten 2017 cirka 2900 följare.
Den information Facebook-sidan ger till den nyfikne, är kortfattad. Man beskriver sig som en
politisk organisation med Stefan Löfvén som utgivare. Vidare skriver man ”Inga ockupationsbaser

https://www.facebook.com/pg/Ja-till-moské-i-Karlstad-135237519876580/about/?ref=page_internal beskrivning av
gruppens syfte på Facebooksidan Ja till moské i Karlstad
2
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på värmländsk mark!”3. Även denna grupp är startad under tidigt 2011. Gruppen är öppen för alla
med Facebook att läsa och delta i och det syns inte vilka som är tillhörande medlemmar i gruppen.
Det material som är hämtat från Nej tack till moské i Karlstad innefattar sammanlagt 220
analysenheter efter en reducering från 299 analysenheter. Analysenheterna har fördelats på två
grupper, det som Facebook-gruppen själv publicerat (141 enheter) varav 1 analysenhet innefattar
Facebookgruppens beskrivning och profil- och omslagsbild, samt det samt det som besökare och
medlemmar publicerat (79 enheter). Inläggen är publicerade under tidsperioden februari 2011november 2011. Materialet innefattar inlägg i form av åsikter, poddsammanfattningar, diskussioner,
delade länkar och artiklar, bilder som enskilda inlägg men även som ett diskussionsfragment.
1.5.3 Reflektion om materialet
Analysen kommer att fokusera på skriven text och stillbilder, medan material som innehåller
ljudklipp och videofilmer kommer att sorteras bort. Detta då innehållsanalysen fokuserar på
kvantifieringen av ord, och det således hade behövts en transkribering av video- och ljudklipp.
Materialet anses även vara tillräckligt omfångsrikt för att analyseras, utan dessa klipp. Dock
kommer nedskrivna beskrivningar kring ljudfiler och videoklipp att inräknas i materialet, som
exempelvis en podd-sammanfattning. Det är inte alltid som videofiler, artiklar och poddar är
tillgängliga, vilket är olyckligt om det förekommit kommentarer kring dessa i grupperna. I
möjligaste mån kommer dock försök till att tolka inläggens kontext och innehåll, för att förstå vad
tillhörande kommentarer diskuterar.
Med tanke på kodningsschemat kommer enbart svenska texter att analyseras, med undantag för de
bilder med engelsk text, som kommer att översättas för att räknas med i resultatet. Med text avses i
föreliggande uppsats skriven text och bildtexter, men inte nödvändigtvis fullständiga meningar utan
ibland förekommer ensamma ord. Övervägande stor del av materialet är dock skriven på svenska, så
bortfallet är inte stort, endast någon procent är skrivet på annat språk (engelska och arabiska). Då
mina kunskaper i arabiska är bristfälliga kommer eventuella arabiska texter/bildtexter att exkluderas
ur materialet. Detta för att undvika tvivelaktiga översättningar som kan spegla resultatet orättvist.
Det är naturligtvis en brist att detta material inte kan analyseras, men det är en intressant fråga att
undersöka hur arabiska texter och bilder används i respektive grupp.

https://www.facebook.com/pg/Nej-tack-till-moské-i-Karlstad-161855850533369/about/?ref=page_internal
beskrivning av syftet på Facebooksidan Nej tack till moské i Karlstad
3
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I samband med den valda metoden, kvantitativ innehållsanalys är det även möjligt att gå miste om
viktiga fragment i materialet. Då kodningschemat försöker att täcka in de delar av materialet som är
av relevans för undersökningens forskningsfrågor, är ambitionen att inte gå miste om värdefull
information. Vidare bör nämnas något om att materialets omfång i de båda grupperna skiljer sig
anmärkningsvärt. Då materialet i Facebook-gruppens Ja till moské i Karlstad enbart innefattar 11
analysenheter, kan det endast visa tendenser på vilka typer av argument som skulle föras i en större
kontext. Av den anledningen faller det sig naturligt att resultats- och diskussionsdelen i gruppen Nej
tack till moské i Karlstad ges större utrymme. Trots denna skillnad i materialomfång har beslut ändå
tagits om att båda Facebook-grupperna ska analyseras, då båda grupperna har som grundidé att lyfta
fram ett ställningstagande för/mot moskébygget.
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2. TEORETISK BAKGRUND
2.1 Tidigare forskning
I följande avsnitt kommer tidigare forskning angående diskurser om moskéer i Europa att
presenteras. Vidare kommer även forskning som undersökt både argumentation på sociala medier i
allmänhet samt debatter om islam på sociala medier att läggas fram.
2.1.1 Diskussion kring moskéer
Uppförandet av moskéer i europeiska icke-muslimska länder och Sverige väcker ofta starka
diskussioner. Samtidigt som islam blir synligt och en etablerad del av väst, undergår den även stora
anpassningar. Islam är en religion gått från att ha utövats i det privata, med bönerum och
sammankomster i lägenheter till att uppföra moskéer och därmed synliggöra och väcka starka
känslor kring religionen för Europas icke-muslimer (Cesari 2006:1018). I Sverige innebär även
moskébyggandet att immigrerade muslimer planerar att stanna kvar i Sverige, och att islam därmed
blir en del av svenskheten. Då detta bryter mot det som är normalt och känt för svenskarna skapas
upprörda känslor (Karlsson & Svanberg 1997: 114-5).
När den första svenska moskén byggdes, utan diskussion i Göteborg under 1970-talet, förändrades
och hårdnade klimatet angående uppförandet av moskéer under 1980-1990-talet (Karlsson &
Svanberg 1997:103). Det är inte enbart myndigheter och politiker som har en historia i att försöka
motarbeta byggandet av moskéer i Sverige, även privatpersoner är inblandade. Argument som är
vanligt förekommande i motarbetandet av moskéernas uppförande uttrycker en oro över att förstöra
stadsbilden eller förstärka bilden av invandrartäta områden, en rädsla för att islam ska ”ta över”
eller att trafikförändringar ska störa omgivningen och moskébesökarna (a.a. ss. 107-9). Dessa typer
av argument är inte specifika för just Sverige, utan de förekommer frekvent i övriga Europa med.
Moskén blir synonymt med förstörd stadsplanering, oroligheter och bråk samt att ha en agenda med
avsikt att islamisera hela Europa (Cesari 2006:1019-20).
Något som är gemensamt för alla diskussioner angående uppförandet av moskéer, är att inga
framför argument om moskén som en del av religionsfriheten, att även muslimer är sekulariserade
och främst använder byggnaden till högtider och speciella högtider, likt Svenska kyrkan används
idag (Karlsson & Svanberg 1997:103, 111). Det man lätt glömmer eller bortser från är att islam är
en religion som är föränderlig och anpassningsbar efter det samhälle den existerar i, vilket märks
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bland annat på utformandet av moskéer i Sverige. Moskéernas arkitektur är en blandning av svensk
och islamisk design. Byggnaderna är inte utsmyckade och högt byggda, utan smälter in relativt väl i
den svenska infrastrukturen (Roald 2012:102-3, 105). Det torde därför vara relativt okomplicerat att
inkludera en moské i en stad utan att förstöra stadsbilden. I Florens var diskussionerna om
uppförandet av en moské positiva då man dels lät flera aktörer, både politiker och privatpersoner
samt religiösa och icke-religiösa vara delaktiga i beslutet. Dessutom lät man bygga moskén i
stadens centrala delar, vilket innebar att moskén blev en del av stadsbilden istället för att endast vara
en del av islam (Conti 2016:250-1).
2.1.2 Debatt på sociala medier
I samband med sociala mediers ökade popularitet, ges människor nya plattformar att diskutera på.
Dessa diskussioner på exempelvis Facebook tenderar att ofta bli aggressiva och hatet mot islam blir
normaliserat då det inte ifrågasätts. I samband med teknikens utveckling och internets utbredning
har sociala medier blivit en så pass väl integrerad i människors liv, att den knappt märks. Sociala
medier är en relativt ny typ av media där interaktionen sker snabbare än via andra medier vilket
även gjort den till en mycket populär medieform (Lövheim, Jansson, Paasonen & Sumiala
2013:26). På sociala medier är alla producent och mottagare, vilket innebär att information sprids på
nya sätt ( Lövheim et. al. 2013:29). I samband med det skapar man även sin egen verklighet då man
i större utsträckning väljer det informationsflöde man vill tro på, samt delar sin åsikt och
information vidare till andra (a.a. ss. 32, 34). Sociala medier har således en stor inverkan på
människor och används inte bara till att sprida obetydliga personliga händelser och tankar, utan kan
även användas politiskt syfte. Via sociala medier har man exempelvis lyckats synliggöra
strukturella problem i samhället för allmänheten, och fört frågorna vidare till diskussion på
politikernivå med hjälp av exempelvis protester och demonstrationer (a.a. s.31). Via sociala medier
kan man således göra sin röst hörd och övertyga andra.
Argumentationen på Facebook skiljer sig från en diskussion som sker ansikte mot ansikte, då man i
den sistnämnda inte har möjlighet att vika undan eller gå därifrån utan problemet måste lösas under
kort tid. På Facebook däremot har de inblandade chans att låta diskussionen eller argumentationen
gå dem förbi genom att ignorera andras åsikter fler lämna debatten. Det leder till att många debatter
på sociala medier förblir ouppklarade (Cionea, Picercy & Carpenter 2017:447). De flesta
diskussioner på Facebook tillhör offentliga ämnen, såsom exempelvis politik, samhällsfrågor och
rasism. Det innebär att man oftast diskuterar med människor man inte har någon speciell relation
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till, och fortsätter att ha en oförändrad relation till oavsett hur aggressiv debatten blir (a.a. ss.
439-40,445). Den främsta anledningen till att hätska debatter sker på plattformen, bottnar oftast i att
olika skiljaktigheter kring ställningstaganden. Då man gärna vill lyfta fram sin åsikt som ’den rätta’
går man till attack och trycker ner den andres värderingar och åsikter. Detta sker utan inställningen
att vilja förstå den motsattes argument vilket innebär att argumenten på Facebook snabbt övergår till
att vara av fientlig karaktär, och det är vanligt att mobbing och verbala aggressiva påhopp
förekommer (a.a. s. 440).
Argumenten och diskussionerna gällande muslimer på sociala medier är nästan alltid negativa och
många åsikter bottnar i uttryck om muslimer som en homogen grupp. De generaliserande åsikterna
innefattar bland annat hur muslimska kvinnor skulle vara förtryckta av våldsamma och aggressiva
män, och att alla muslimer skulle utöva sexuellt våld och terrorism. Det finns också en rädsla och
ilska över hur muslimerna skulle inkräkta på svenska traditioner och högtider (Törnberg &
Törnberg 2016:140). Det är också vanligt förekommande att avhumanisera muslimer genom att
jämföra dem med djur och skräp (Oboler 2016:51). Det är normalt för olika muslimska Facebookgrupper att få hot och hatkommentarer utan att någon utomstående reagerar eller Facebook raderar
inläggen. André Oboler (2016:45) fenomenet där islamofobin och hatet på nätet blir normaliserat
och standardiserat för ”Hate 2.0”. Det hat som muslimerna utsätts för drabbar dem på individ- såväl
som kollektivnivå då nidbilder, videor och inlägg rörande felaktiga bilder om islam sprids snabbt på
plattformen (a.a. s. 45). Det är inte bara spridningen av inläggen som bidrar till den negativa bilden
av islam och muslimer. Många användare av sociala medier tänker inte källkritiskt, utan läser och
delar med sig av debattartiklar och blogginlägg utan att reflektera över huruvida innehållet
överensstämmer med verkligheten (Törnberg & Törnberg 2016:141).
2.1.3 Tidigare forsknings bidrag till föreliggande studie
Det har utförts mycket studier angående moskédebatter, där tidigare forskning banat väg för
föreliggande uppsats studie. Forskningen från Cesari (2006) ger en bra överblick över hur
argumenten sett ut över Europa, medan Karlsson och Svanbergs (1997) bidrar med en förståelse för
debatten och argumenten i Sverige. Roalds (2012) forskning ger nya perspektiv på hur islam
acklimatiseras till det svenska klimatet medan Conti (2016) beskriver hur man kan förändras
inställningen till islam genom att låta den existera och interageras i samhället. Den tidigare
forskningen om moskédebatter kommer att nyttjas både för kategorisera in teman i
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innehållsanalysen, men framförallt för att förstå vad debatterna och argumenten vanligtvis
innefattar.
Vidare undersöker även denna studie hur debatten angående moskén i Karlstad, ter sig på sociala
medier. Lövheim et. al. (2013) ger en djupare förståelse för hur mycket som är möjligt att
åstadkomma och förändra med hjälp av sociala medier. Vidare beskriver Cionea et.al. (2017) hur
argumentationen på Facebook oftast utvecklas, och Oboler (2016) beskriver det hat mot muslimer
som förekommer i så pass stor utsträckning att det blir normaliserat. I likhet med Törnberg och
Törnbergs (2016) forskning undersöker även denna studie vilka typer av argument kring muslimer
som förekommer i sociala medier, med en innehållsanalys som metod. Däremot är fokus i
föreliggande studie mer vidgat än att enbart beröra argument kring muslimer då även åsikterna
kring moskén undersöks. Tidigare forskning bidrar med en djupare förståelse för hur
argumentationen utvecklar sig, samt för hur de negativa åsikterna så småningom blir norm i sociala
medier.

2.2 Teori
I följande avsnitt presenteras uppsatsens teori och begrepp gällande islamofobi. Vidare redogörs det
för hur teorin kommer att tillämpas i föreliggande uppsats.
2.2.1 Islamofobi
Begreppet islamofobi har de senaste åren blivit ett känt begrepp som ofta är tillämpbart på
forskning rörande islam och dess motståndare. Begreppet innefattar generaliserande diskriminerade
bilder av muslimer, men kan även yttra sig genom en uttryckt motvilja till muslimer och islams
etablering vid en speciell geografisk placering. En av orsakerna till islamofobins fäste i Sverige kan
även tillskrivas medierna, i nio fall av tio lyfts negativa nyhetsrapporteringar i samband med islam
och muslimer upp. Islam och muslimer blir således synonymt med negativitet (Gardell 2011:85).
Ytterligare orsaker till att motståndet och de negativa tankarna mot islam och muslimer är stort
beror delvis på sekulariseringen i Sverige. Det är avvikande med personer som visar upp sin tro
offentligt, då religion inte längre är något som är svenskt och om det är det så är det den kristna tron
som fortfarande är aktuell för alla. Det innebär att man upplever en rädsla och ett motstånd/hat mot
det som är avvikande och inte tillhör det man anser vara normen (a.a. s. 72).
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Det är enligt Gardell (ss. 74-6) lätt att tänka rationellt kring övriga religioner förutom islam, att de
skulle vara individualiserade. Istället är alla muslimer enligt islamofobins tankegångar en homogen
grupp, som alla tänker och utövar religionen likadant. Det är omöjligt att för en islamofob tänka att
även muslimer kan vara sekulariserade. Islamofobin skapar egna kunskaper kring islam och
muslimer, då man inte tar hänsyn till det man ser, hör och känner utan istället ser, hör och känner
det man tror är verkligt. Man bildar sig en egen uppfattning och håller gärna kvar vid den, oavsett
vad verkligheten säger. Detta gör att islamofobin är ett begrepp som både är teoretiskt men även
praktiskt och även har en stor kraft och inflytande i samhället (a.a. s 12). Klas Borell (2012:11)
menar att det kan var svårt att särskilja islamofobi från hatbrott och att de ofta går hand i hand. Ett
exempel författaren berör är huruvida man kan urskilja och förstå vad som är hatbrott eller
islamofobi eller rentav båda eller ingen ur de protester som framförs vid planerandet av byggandet
av moskéer.
Några av de hatbrott som har islamofobiska motiv är bland annat verbala trakasserier och
förolämpningar mot muslimer, främst kvinnor med huvudbonad, hotfulla meddelanden på nätet och
med brev, samt nerklottrade, bombhotade, vandaliserade moskéer (Borell 2012: 29). I föreliggande
uppsats används professor i religionshistoria Mattias Gardells (2011:13) definition av islamofobi:
socialt reproducerade fördomar och aversioner mot islam och muslimer, samt handlingar
som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara
muslimer och associeras till islam.

Ytterligare en typ av islamofobi är begreppen NIMBY (Not In My Back Yard) och NIABY (Not In
Anyones Back Yard) som förekommer vid exempelvis uppförandet av moskéer. Där det
förstnämnda begreppet fokuserar på de negativa aspekterna av en moské i deras stad/ stadsdel, men
ställer sig positiva till en moské i en annan stad/stadsdel. De är således negaitva till de praktiska
aspekterna av ett bygge. Det senare begreppet är negativ till att moskéer skulle byggas oavsett
geografisk placering och blir därför negativa till islam och muslimer (Borell 2012:41). Trots
olikheterna kan det vara svårt att urskilja vad som är NIMBY och NIABY, då de tenderar att flyta
samman vid vissa situationer. Exempelvis beskriver Borell (2012: 43) hur man på 1990-talet inte
ville bygga en moské på södermalm då det fanns en risk att islam skulle stjäla rampljuset från den
kristna kultur och arkitektur som fanns i stadsdelen. Ett argument som både trycker ner en religion
samtidigt som man hänvisar moskéns lokalisering till en mer lämplig plats.

!15

Då islamofobin inte endast förekommer i livet ”offline” utan även på internet, har professor i
religionsvetenskap Göran Larsson (2007) formulerat ett begrepp, cyber-islamofobi. Definitionen av
cyber-islamofobi skiljer sig inte nämnvärt mot tidigare beskrivningar av begreppet islamofobi, utan
innefattar negativa generaliseringar om muslimer och islam med tillägget att det sprids på internet.
Det innebär att många hemsidor sprider felaktig information vidare till privatpersoner och
journalister, som i sin tur bidrar med negativa konsekvenser i framställningen av muslimer och
islam (a.a. s. 54). Fördelen med denna cyber-islamofobi är dock att muslimerna själva kan använda
sig av de islamofobiska åsikterna och motarbeta mot dem på samma sätt. Muslimerna får således
utrymme att förbättra sin ställning i västvärlden, genom att dementera den cyber-islamofobi som
förekommer (a.a. ss. 63-4).
2.2.2 Tillämpning av teori
I föreliggande uppsats kommer Gardells definition av islamofobi appliceras på materialet för att
kunna urskilja vilka typer av argument som är specifikt islamofobiska och inte. Teorin används
även för att värdera och kategorisera argumenten i innehållsanalysen. Vidare kommer Borells
begrepp om NIMBY och NIABY att användas för att undersöka huruvida det förekommer argument
där man inte nödvändigtvis fokuserar på islam och muslimer utan istället argumenterar för/mot
byggandet av en moské i Karlstad på Rud. Vid tillämpandet av begreppet cyber-islamofobi kommer
det i denna uppsats främst att fokuseras på huruvida man försöker dementera de islamofobiska
åsikter och argument som förekommer.
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3. RESULTAT
I följande avsnitt kommer resultatet att presenteras. Detta i form av ett diagram med en värdering
över hur många procent som är positiva/negativa/neutrala yttranden i respektive kategori och
Facebook-grupp. Resultatet är indelat i fyra delar, där Facebook-gruppernas publikationer
presenteras i två grupper och gruppernas besökare publikationer i de övriga två. Siffrorna inom
parantes i diagrammen visar antalet gånger kodningsorden i kategorin förekommer. Då materialet i
gruppen Nej tack till moské i Karlstad är betydligt mer omfattande än i gruppen Ja till moské i
Karlstad är det naturligt att resultatet från den förra gruppen blir mer omfångsrikt. Även om
materialet i den senare gruppen inte är speciellt omfångsrikt visar det ändå på försiktiga tendenser
till argumentation inom de olika kategorierna.

3.1 Ja till moské i Karlstad från gruppen

Positiv

Negativ

Neutral

Ja till moské i Karlstad från gruppen
100 %
75 %
50 %
25 %
0%

Kvinnosyn (9)

Islam våldsam (4)

Religionsfrihet (4)

Islamisering (0)

Placering (31)

Neg/pos. u. anled. (1)

I Facebook-gruppen ja till moské i Karlstad är synen på kvinnor positiv i två av tre fall. Kvinnor
uppmuntras att ta plats i moskén och det bedöms vara av värde att kvinnor i destruktiva hemmiljöer
får en samlingslokal där de får stöttning ”[…] kvinnor får komma till tals och stärkas, vilket en
moské kan erbjuda” (Transkriberingsdokument ss.2). De negativa rösterna är skeptiska till om
kvinnor har samma rättigheter som män i moskén eller om de klassas som en minoritet likt judar
och kristna i den muslimska församlingen, ”Om homosexuella, judar, muslimer av olika grenar,
kristna, kvinnor och män är välkomna att samlas under samma tak, kommer jag vara den första att
hurra för att moskén ska byggas” (a.a. s. 4).
I gruppen omnämns islam som en icke våldsam religion, det vill säga kategorin är 75% positiv ”
Fall inte för den hatpropaganda som bygger på rädsla […]” (Transkriberingsdokument s.6). 25%
argumenterar för att islam skulle vara en våldsam religion ” Berätta mer om hur alla som inte tror på
Allah och koranen ska förgöras som värst och betala för att inte bli attackerade som bäst […]” (a.a.
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s. 5). Argumenten rörande religionsfrihet är alla positiva i Facebook-gruppen. Där menar man att
moskén inte ska påverka religionsfriheten: "Vi menar att frågan om att bygga en moské är en
rättighetsfråga som är okränkbar” (a.a. s. 1). Gruppens publicister menar också att man måste
respektera alla människors olika tro för att inte förminska och ta bort rådande religionsfrihet i
Sverige: ”Vi respekterar att människor är olika och har olika övertygelser, och där önskar vi att
detsamma gäller för utifrån sett på oss muslimer” (a.a. s. 1). En analysenhet innehåller även bilder
(se bil. 3) som berör religionsfriheten positivt. De beskriver kärleksfullt relationen mellan Gud och
människa, samt hur man som muslim ska leva i fred med andra. Anledningen till att bilderna
kvantifieras in positivt under religionsfrihet är för att de beskriver de vackra fördelarna med islam,
utan att påtvinga någon att bli muslim.
Kategorin islamisering blir i på gruppens egna sida obefintlig då inga argument eller åsikter kring
detta förekommer. I kategorin placering är 52% av argumenten positiva till byggandet av en moské i
Karlstad. Man menar att man tror på att Sverige är ett land där man kan leva i fred sida vid sida
oavsett religiös bakgrund. Ytterligare ett argument som förs fram är att muslimer har rätt till
samlingslokal och böneplats enligt rådande religionsfrihet:
Muslimer såväl som kristna, judar, hinduer och grupper av andra trosåskådningar ska alla utan
ifrågasättanden på samma villkor kunna söka upp sina lokala myndigheter för att få hjälp att hitta
mark för upprättande av böneplatser (Transkriberingsdokument s. 1).

De 9% som utgör negativa argument ifrågasätter om verkligen alla är välkomna till tilltänkta
moské, såsom homosexuella, kristna och judar. Vidare menar man att en moské inte gör sig bra i ett
sekulariserat samhälle: ”även om jag helst hade sett att vi inte haft några Gudshus [sic!]
överhuvudtaget i vårt sekulära samhälle” (Transkriberingsdokument s. 4). Citatet syftar till att man
respekterar en etablering av en helig byggnad som en moské, men man accepterar det inte. Till de
neutrala värderingarna som utgör resterande 39% menar man att ”alla är välkomna att besöka
moskén oavsett om de är kristna, judar, homosexuella eller ateister för att ha dialog och få veta mer
om oss och Islam” (a.a. s. 1). Man bjuder således in människor oavsett bakgrund för att fritt få
beskriva vad religionen innebär för muslimerna. I kategorin negativ/positiv utan anledning är 100%
av argumenten negativa. Dock utgörs dessa procent av endast ett förekommande kodord.
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3.2 Ja till moské från besökare
Positiv

Negativ

Neutral

Ja till moské i Karlstad från besökare
100 %
75 %
50 %
25 %
0%

Kvinnosyn (6)

Islam våldsam (10) Religionsfrihet (11)

Islamisering (0)

Placering (13)

Neg/pos. u. anled. (1)

Från besökare av gruppen Ja till moské i Karlstad är synen på kvinnor inom islam 100% negativ.
Kvinnor benämns vara förtryckta av männens makt och hindrade från att själva styra över sitt liv.
”Muslimer sprider förakt, hat och krig och könsstympar sina kvinnor och klär dem som spöken och
hindrar kvinnor från att leva” (Transkriberingsdokument ss.7-8). Citatet är publicerat av en person
som inte är medlem i gruppen som yttrar sin åsikt kring huruvida moskén ska få byggas eller ej.
Argumenten gällande islam som en våldsam religion motsätter sig de 10% som är positiva, där man
menar att hatet som riktas mot muslimer är ohälsosamt och att muslimer inte är mer hatiska än
andra. Islam benämns 60% av gångerna i gruppen som en våldsbejakande religion. Argumenten
hänvisar till krig och mördande: ”Alla gudar är bara påhitt i vilkas namn otaliga krig med mycket
mördande har skett och tyvärr sker än” (Transkriberingsdokument s.7). Man hänvisar även flertalet
gånger till våldsamma handlingar mot kvinnor. Argumenten kan således planeras under två
kategorier i flera fall, kvinnosyn samt islam som våldsam. De resterande 30% uttalar sig varken
negativt eller positivt om islam och våld. De neutrala argumenten är från artiklar där man redogör
för våld utan värderingar, exempelvis genom att redogöra för en demonstration mot extremister.
I frågan om religionsfriheten är resultatet relativt jämt fördelat där 45% är positiva medan 55% av
omnämningarna är negativa. De positiva menar att man ska uppmuntra de som är oliktänkande
istället för att skrämmas av dem. ”Moskéer och kyrkor osv är folkets rättighet som ingen kan kränka
den” (Transkriberingsdokument s. 7). Föregående citat visar på att man menar att
moskédiskussionen borde vara en icke-fråga med tanke på Sveriges religionsfrihet. De negativa
yttranden menar bland annat att islam är en religion som hjärntvättar dess anhängare. ” Islam tillåter
inte religionsfrihet. […] Islam accepterar inte demokrati. Islam accepterar inte kritik och
yttrandefrihet” (a.a s. 7). Flera av de uttryckta åsikterna är även av citatets karaktär, då man menar
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att man inte är fri som muslim att leva som man vill. Islam framställs som en religion man tvingas
till.
Det förekommer inga argument eller värderingar inom kategorin islamisering i denna grupp. I
kategorin placering är 77% av argumenten positiva till byggandet av en moské i Karlstad. Man
menar att en moské i Karlstad borde vara lika självklart som en kyrka i Karlstad, samt att moskéer
bör byggas över hela Sverige för att skapa frid och fröjd. Vidare är man även positiv utan att
argumentera vidare för det ”Jag bor inte i Karlstad och är inte muslim, men jag hoppas att en moské
i Karlstad är väldigt bra Grattis Karlstad” (Transkriberingsdokument s. 7). En värdering där man
accepterar religionsfriheten i Sverige oavsett vad man själv tror på. Resterande 23% är negativa
argument där man menar att kristendomen och dess heliga byggnader inte får ta plats i Saudiarabien
och därför anser man att en moské inte bör existera i Karlstad, ”Försök att bygga en kristen kyrka i
Iran och Saudiarabien? Det torde misslyckas. […] INGA MOSKÉER I KARLSTAD” (a.a. s.7). I
kategorin negativ/positiv utan anledning är 100% av argumenten positiva, men då förekommer även
kodordet endast en gång i texten.

3.3 Nej tack till moské i Karlstad - från gruppen
Det är endast 7% som lyfter fram kvinnor och islam som positivt i det granskade materialet från
Positiv

Negativ

Neutral

Nej tack till moské i Karlstad - från gruppen
100 %
75 %
50 %
25 %
0%

Kvinnosyn (213) Islam våldsam (435) Religionsfrihet (80)

Islamisering (62)

Placering (659) Neg/pos u. anled. (114)

gruppen. Det är muslimer som själva publicerar att de upplever att muslimer och islam blir feltolkat
i sin kvinnosyn: ”Jag är muslim och kvinna och jag är muslim för att jag känner mig mer värd som
kvinna.” (Transkriberingsdokument s. 100). En åsikt som inte delas av 68% av gruppen som är
negativt inställda till att muslimer skulle värdera kvinnor och män jämställt. Där menar man att
kvinnor inom islam är förtryckta, underordnade sina män och enbart till för att lyda mannens order
samt att ”flickor i framtiden får sina friheter starkt begränsade, blir utsatta för könsstympning och
tvångsgifte” (a.a. s. 100). Argumentet syftar till att kvinnor inte får bestämma över sitt eget liv som
muslimer samt att det är vanligt förekommande med kvinnovåld. I bild 1.14 (se bil. 2) visar man
även hur kläderna förändrats för kvinnor i Afghanistan mellan år 1972-2012. Under 1970-talet visas
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kvinnorna med korta kjolar, barbenta ben och utsläppt hår, för att 2012 visas upp med burka. Man
diskuterar även relevansen i planritningen över moskén:
Jag tycker det är intressant att dom på "planeringsbilden" visar kvinnor/tjejer med utsläppt hår och
korta kjolar.. På cykel dessutom... Hur väl kommer detta stämma med verkligheten? (a.a. s. 136).

Citatet tyder på att man har en tydlig bild av hur muslimska kvinnor ser ut och agerar, att det
exempelvis är omöjligt för dem att visa sitt hår eller cykla. Det visar också på att man anser att
placeringen av moskén ska vara ett segregerat område. De neutrala värderingarna återfinns i artiklar
som skriver objektivt om exempelvis kvinnor med huvudbonad eller om att befria en kvinna som
kommit i konflikt med den koptiska kyrkan och salafister.
I kategorin islam som våldsam menar 6% att våldsamhet inte nödvändigtvis hör ihop med islam
utan att man bör ”sluta förknippa terrorism med religion” (Transkriberingsdokument s. 27). De
skriver också att det inte bara är muslimer som krigar mot varandra, utan att även icke-muslimer
utför krig och krigshandlingar:
Du tror muslimer vill kriga? Men konstig [sic!] att icke muslimer producerar vapen, säljer vapen,
använder vapen för att hålla vapenindustrin eller! (a.a. s. 10).

De negativa rösterna är desto större med 57% där flera förknippar islam med brutala
våldshandlingar, terrorism och krig. Följande citat reflekterar bilden väl som många inom
Facebook-gruppen delar: ”muslimer= dom våldtar, rånar, mördar, ljuger, och är fullkomligt
opålitliga” (a.a. s 127). Man hänvisar även flera gånger till islam genom att avhumanisera
religionen och muslimerna som exempelvis ”Islam är inte religon, det är en sjukdom […]” (a.a. s.
56). De neutrala värderingar behandlar förekommer i artiklar och innefattar främst terrordåd och hot
mot moskéer, heliga byggnader och folkgrupper. Bild 1.13 (se bil.2) visar även upp att islam är en
våldsam religion när man visar upp två fotografier, det ena på artisten Ariana Grande som sagt att
islam är kärlek. Det andra på självmordsbombaren Salman Abedi som sagt ”Allah Akbar!” innan
han bombat artistens konsert.
I kategorin religionsfrihet utgörs 27,5% av positiva värderingar där man hänvisar till att muslimer
och islam samt en moské bör finnas för att det råder religionsfrihet i Sverige. Negativa argument
bedöms av de positiva värderingarna såhär; ”Så du vill avskaffa religionsfriheten? Vilka mer
grundlagar vill du ändra på?” (Transkriberingsdokument s. 112). Av de 57,5% negativa rösterna
angående religionsfriheten menar man att islam inte kan stå för mänskliga rättigheter i samband
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med dess värderingar och våldshandlingar ”att religionsfrihet är oförenligt med Islam borde för dem
flesta vara en självklarhet” (a.a. s. 97). Man menar också på att religionen i sig är bakåtsträvande
och konservativ ”Vi behöver ingen religion som för oss tillbaka till stenåldern med förtryck och
förnedring av kvinnor och oliktänkande” (a.a. s. 42). Resterande 15% förhåller sig neutrala i
yttranden om religionsfriheten i artiklar.
I kategorin islamisering är nästan 17% positiva där man försvarar eller menar på att islam och
muslimer inte ämnar ta över västvärlden och Sverige. Man ifrågasätter motståndarnas argument
med att det exempelvis inte finns tillräckligt med muslimer i Karlstad för att man ens bör vara
orolig. ”Vad menar du med ”islamisering” vad tror du ska hända om det byggs en
moské?” (Transkriberingsdokument s. 123). Citatet syftar till att en moské i Karlstad inte skulle
påverka den svenska sekulariseringen nämnvärt eller vara synonymt med att alla Karlstadsbor
skulle tvingas bli muslimer. Detta håller inte de nästan 79% som är negativa med om, då de anser att
”islam använder religionsfriheten för att kunna erövra väst” (a.a. s. 100). De negativt inställda
argumenten menar även att socialdemokraterna och miljöpartiet arbetar för att islamisera Sverige då
de röstar ja för en moské i Karlstad. De menar även att pengar för att finansiera en moské från
exempelvis Saudiarabien endast är för att man önskar att islamisera Europa. Men framförallt är man
rädd för att islam ska en ny statsreligion i Sverige genom att stegvis ta över olika städer ”det är ju
precis som islamisterna vill, ta över en stadsdel i taget!” (a.a. s. 83).
I samband med moskébyggandet menar man att man som icke-muslim tvingas att flytta från
området för att inte islamiseras. I bild 1.1 (se bil. 2) har man i Karlstads kommuns stadsvapen ersatt
de två tornen med två minareter med frågan om detta är det nya stadsvapnet. Vidare är bild 1.16
publicerad för att protestera mot den islamisering som pågår mot Sverige och Värmland. På bilden
står flera människor med armarna i kors, med suddiga ansikten och håller upp två banderoller
sägandes ”ingen moské i Karlstad” med en muslim med vapen ståendes på en moskékupol bredvid
en minaret, den andra med texten”Defend Wermland”. Bilden förekommer i en kontext där man
uppmanar till protest mot moskébygget för att det inte främjar ”vanliga svenskar”. Man anser att
politikerna som röstar ja till bygget bidrar till islamiseringen. De neutrala argumenten som
förekommer utgör endast 4,5% och återfinns i artiklar där man benämner länder där islamister har
ett övertag på makten.
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I kategorin placering är 19% av de argument som förekommer som positiva. Där menar man att
Svenska kyrkan är självklar i många andra länder oavsett statsreligion och ifrågasätter varför islam
inte får finnas i Sverige. Andra argument syftar till att muslimer måste få utöva sin religion på
samma sätt som i eventuella andra hemländer, och att man inte bör hänvisa dem till kyrkan då den
innehåller kristna symboler och inte är anpassad efter muslimska ritualer som exempelvis bön.
Andra menar att man inte kan neka muslimerna en moské i Karlstad baserat på att muslimerna
skulle vara extremister ” Varför ska muslimer (och andra religiösa) i Karlstad inte få utöva sin
religion eller ha en samlingslokal baserat på att det finns extremister?” (Transkriberingsdokument s.
27). Vidare fortsätter man hänvisa till religionsfriheten samtidigt som man kopplar den till svensk
historia och tradition som ett argument för upprättandet av en moské:
Vår sed i Sverige är ju att alla skall få välja vilken tro man vill ha. Vi säger tom att man kan få vara
ateist om man vill.Ingen ska vara tvingad att gå i moskén eller i kyrkan. Seden är att man får välja
själv. Det tycker jag är en bra sed. (a.a. s. 85).

Övervägande delen av argumenten i kategorin är negativa, de utgör 65%. Även här hänvisar man
till kyrkor och kristendomen och menar att man kan gå till dessa om man vill ha en lokal eller att
man som kristen inte får uppföra en kyrka i ett muslimskt land. Vidare är man negativ till
placeringen av moskén då den ”kommer förpesta tillvaron på Rud” (a.a. s. 41) samt förstöra
stadsbilden ”Suck inte i vackra Karlstad, dom där lökhusen poppar upp för mycket i Sverige
usch” (a.a. s. 107). Andra menar att man istället bör bygga bostäder på den utsedda marken för
moskén.
Erbjud hellre plats för moskébygge där marken inte är attraktiv. Där de kan ha sina sammankomster
i fred utan att vi, våra barn, vänner o bekanta blir inbyggda. Parkeringsproblematiken att helt
plötsligt få ta del av Nobelgymnasiets parkering... Detta skulle aldrig hända vid byggnation av en
affär, bostadshus etc men vid moské bygge så anses det okej(?!). […] Området på Rud är byggt
1960-70 tal. […] Att moskéer ska få byggas är givet (då det inte går att förhindra) men absolut inte i
centrala Karlstad. (a.a. s. 47).
Detta är något som kommer bli förändrat vid ett moské .Ökad tillströmning av fordon som passerar
området och då i synnerhet förbi skolorna. På fredagar är ju trots allt skolorna öppna vilket är
muslimernas motsvarighet till vår söndag. På fredagar är våra barn i skolorna. Området kommer att
förfulas. Där det i dag finns yta över till något vettigt, där det faktiskt tidigare fanns planer på att
bygga något för de unga (förslag om skate park). (a.a. s. 47).
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I föregående citat anser man att det bästa för allmänheten vore om moskén byggdes på en mindre
central plats så att inte allmänheten störs av de förändringar den för med sig. Man uppvisar en oro
över hur trafiken kommer drabba skolelever en dag i veckan, samt förargas över hur byggnaden
kommer att förfula stadsbilden och stjäla mark från parkeringsplatser och en eventuell skatepark.
Trots nämnda argument menar man att man inte har något emot moskébyggandet i sig, bara det inte
sker i centrala Karlstad. Bilderna som förekommer i denna kategori (bild 1.6,1.7,1.8 & 1.12, se bil.
2) visar även tydligt att man är emot en moské i just Karlstad. Bilderna har en bildtext ”Ingen
moské i Karlstad” med illustrationen av en förbudsskylt med en minaret i bakgrunden samt
moskékupol där en man i hellång dräkt/kaftan och typ av turban står ovanpå viftandes med vapen.
I resterande 17% är argumenten kring moskén neutrala, det är främst politiker som uttalat sig om
området moskén skulle byggas i ”hela området skulle kunna bli ett område med både judiska,
kristna och muslimska byggnader” (Transkriberingsdokument s. 32) samt ” […] istället ville placera
moskén mer centralt så att det blev en moské inte bara för Kronoparken utan för hela
Värmland” (a.a s. 32). Det senare citatet lägger fram att det vore lämpligt att bygga moskén i
centralt istället för i utkanten av staden, då det underlättar för fler muslimer som kommer från andra
delar av länet.
De positiva åsikterna i kategorin negativ/positiv utan anledning utgör endast 0,8 % av alla argument
och lyder som följer ”ja till moské i Karlstad” (Transkriberingsdokument s. 72). Resterande åsikter
är negativa där man utgår från ett enkelt ”nej tack” till att utveckla argumenten med styrkeord som
fan och helvete, ”Nej för fan INGEN MOSKÉ I KARLSTAD: För helvete det räcker nu” (a.a. s.
73). Vidare är återkommande inslag som är omtyckta av gruppens medlemmar när gruppens
startade önskar ”God jul och gott nytt moskéfritt år i Karlstad!” (a.a. s. 25) samt ”Glad moskéfri
påsk” (a.a. s. 25). Argumenten är således inte speciellt utvecklade, men visar ändå på ett tydligt
ställningstagande till moskébygget.
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3.4 Nej tack till moské i Karlstad från besökare
Positiv

Negativ

Neutral

Nej tack till moské i Karlstad - från besökare
100 %
75 %
50 %
25 %
0%

Kvinnosyn(66)

Islam våldsam(204) Religionsfrihet (22)

Islamisering(23)

Placering(197) Neg/pos. u. anled.(14)

I de inlägg som kommer från Nej tack till moské i Karlstads egna sida utgör 4,5% positiva
yttranden om kvinnosynen inom islam.. Av de två övriga värderingsgrupperna dominerar de
negativa yttrandena med 79% negativa och resterande 16,5% neutrala. De positiva åsikterna menar
att den kvinnofientliga synen inte är synonymt med islam utan finns i alla kulturer:
Visst finns det muslimer som är dumma i huvudet och har kvinnofientliga åsikter, detta speglar dock
inte islam, detta speglar okunskap om islams budskap. Det här med kvinnofientliga åsikter och
annat strunt blandar du ihop med kultur (Transkriberingsdokument s. 179).

Den dominerande procentandelen, 79% menar att islam är förtryckande mot kvinnan och inte
respekterar henne. ”[…] islam står för terrorism, kvinnoförnedring, sharialagar, anti-semitism, antikristendom, varför ska jag acceptera en religion som ite [sic!] accepterar mig?” (a.a. s. 109). Den
bild man har av muslimer är att de inte delar samma värderingar om kvinnor och religion, vilket blir
ett argument för att inte acceptera muslimer. De gånger kvinnosynen nämns neutralt är framförallt i
tidningsartiklar där exempelvis en muslimsk kvinna pratar om sin slöja och de jobbmöjligheter hon
går miste om.
Nästan 6% av det publicerade materialet från besökarna menar att islam inte är en religion som bör
förknippas med våld ” Människor är orsaken till våld, inte religionerna”. De 41% som yttrar sig
negativt om våld kopplat till islam och muslimer hänvisar frekvent till våldtäkter, krig och jihad
samt extremism ”[…] det skulle kännas otryggt att ha en flock med extremistiska islamister runt
husknuten.” (Transkriberingsdokument s. 188). Man tänker även att muslimer är en slags samlad
organisation ”Ännu ett al-kaida (al-Qaida förf.övers.) näste för å planera nya jihad räder mot dom
otrogna” (a.a. s. 190). I denna kategori dominerar de neutrala åsikterna, detta mycket för att stor del
av kodorden förekommer i artiklar. Exempelvis benämner man våldsbrott mot kvinnor och djur,
terror, krig och extremism objektivt.
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Yttranden om religionsfrihet är 59% av gångerna positiva från besökarna. De menar att det är en
rättighet att få utöva sin religion även i Sverige, oavsett religion. ”[…] ett land faktiskt utvecklas,
genom att folk inte stört följer den exakta kulturen som redan finns där” (Transkriberingsdokument
s. 176), syftar till att nya kulturer måste få chans att etableras och respekteras för att ett land ska
utvecklas. De negativa rösterna fokuserar på att islam hjärntvättar dess anhängare ”Moskéer
hjärntvättar folk att hata och lura kuffar4 och judar” (a.a. s. 162). Andra fokuserar på att man får
respekt när man kan ge respekt tillbaka och syftar till att muslimer inte respekterar Sveriges kultur.
De neutrala värderingarna kommer från tidningsartiklar där man redogör för demokrati ”demokrati
måste man respektera även dem med andra åsikter och andras rätt att uttrycka sina åsikter, även om
man inte delar dem” (a.a. s 154). I artiklarna redogör man även för olika muslimska inriktningar
objektivt.
Inom kategorin islamisering i Facebook-gruppen förekommer inga positiva argument eller åsikter.
Det är övervägande negativa åsikter som förekommer, 95% där man menar att islam sprids snabbt
och att man i samband med islam sprider död och förintelse. ”Islamiseringen av Sverige som ingen
vill märka!” (Transkriberingsdokument s. 171), syftar till att muslimer skulle ha någon dold agenda
att ta över Sverige, och att det bara är några få som uppfattat detta.
Islamiseringen är en myt, fortsätter vissa envist att påstå. Samtidigt ser vi allt fler tecken på hur
islams sprids i Sverige, trots att det är den minst omtyckta religionen (a.a. s. 78).

I föregående citat hänvisar man sedan till en undersökning från SOM-institutionen som man visar
att svenskar är positiva till de nya svenska religionerna, men minst positiva till islam tätt följt av
judendomen och hinduismen. Islamiseringen av Sverige är inte något påfund utan det är ett faktum
enligt den argumenterande. De återstående 4% av åsikterna är är neutrala till att islam sprids och
hänvisar till hur muslimernas församling arbetar genom ”att stödja islam, att hjälpa islam, att sprida
islam” (a.a. s. 86). I den texten nämns inget om huruvida man önskar att erövra och tvinga hela
Sveriges befolkning till att bli muslimer.
När det kommer till kategorin placering är 38% av yttranden positiva. Man menar att det i början
inte var lätt för kristendomen och dess kyrkor att etablera sig i Sverige. Vidare hänvisar man till att
muslimer har rätt till en samlingslokal i form av en moské i Sverige, då kristna invandrade får gå i
kyrkan. Dessutom skriver man:
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dessutom är det bortom ironiskt på en nästa tragisk nivå att de som är mest emot både invandring
och islam verkar ha de mest extrema länderna, som Saudiarabien, som någon sorts förebild för hur
man ska hantera frågor som demokrati, straffrätt och religionsfrihet (Transkriberingsdokument s.
193).

Argumentet syftar till att man inte bör jämföra religionsfriheten i Sverige med hur det ser ut i
Saudiarabien, när några negativa röster menar att man som svensk inte får bygga en kyrka i
Saudiarabien. Man påvisar även att de flesta länder faktiskt har kyrkor, även där islam är den största
religionen.
De negativa yttranden utgör 50% av kategorin. Man vänder sig främst mot att man låter muslimer
bygga en moské i Sverige då man som svensk inte får bygga en i mellanöstern. Man diskuterar även
det negativa i att uppföra en moské i ett bostadsområde och nära en skola och kyrkogård samt
diskuterar huruvida trafiken kommer att öka och hur man behöver sätta in mer kollektivtrafik till
platsen. Man skriver även att moskén kommer att förstöra utsikten och att man borde placera den
vid ”kommungubbarnas” hus så de som villa ha en moské får se den.
Moskén passar inte in i Sverige, i naturen, landskapet, bilden av Sverige utomlands och islam står
för terrorism, kvinnoförnedring, sharialagar, anti-semitism, anti-kristendom, varför ska jag acceptera
en religion som inte accepterar mig? och dessutom i mitt eget land! (Transkriberingdokument s.
189).

Följande citat hänvisar till att islam inte skulle vara en del av den svenska kulturen och att islam
därför inte bör få chans att etableras i Sverige trots religionsfriheten. Hen menar även att islam och
bilden av Sverige inte hör ihop utan att redogöra för hur bilden av Sverige ser ut i andra länder. De
resterande 12% är neutrala argument där man inte bryr sig vilken typ av religion som bygger nya
lokaler ”om de sedan vill spendera fredagen i moskén eller söndagen i kyrkan eller ingetdera är inte
min eller din ensak” (a.a. s. 176). De neutrala argumenten syftar till att om man själv inte kommer
att vara en del av församlingen i en moské eller kyrka, bör man heller inte diskutera huruvida dessa
bör finnas eller ej. I kategorin negativ/positiv utan anledning förekommer det inga positiva eller
neutrala argument för moskébygget, utan alla är negativa. Den mest frekvent använda åsikten är
”nej” följt av hänvisningar om nej till islam, muslimer och moskéer.
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4. ANALYS OCH DISKUSSION

I följande avsnitt kommer resultatet att analyseras och diskuteras för att besvara syftet i
föreliggande uppsats, som varit att undersöka hur debatten angående byggandet av heliga
byggnader ter sig på sociala medier. Avsnittet avslutas med en diskussion angående uppsatsens
syfte, forskningsfrågor och resultat samt ger förslag på hur föreliggande uppsats kan användas i
kommande forskning. I analysen är resultatet från respektive Facebook-grupp sammansatt med
resultatet från besökarna, för att underlätta helhetsbilden av hur resultatet i respektive grupp svarar
på forskningsfrågorna. En kort sammanställning av resultat och analys inom respektive Facebookgrupp återges innan den djupgående analysen tar vid. Analysen ämnar att besvara föreliggande
uppsats forskningsfrågor:
• Vilka är de huvudsakliga argument som lyfts för/mot byggandet av moskén på Rud i
respektive grupp?
• Vilka bilder av muslimer och islam förekommer?

4.1 Ja till moské i Karlstad
Argumenten i Facebook-gruppens Ja till moské i Karlstad fokuserar främst på att lyfta fram de
positiva aspekter som finns i att bygga en moské med hänvisning om religionsfriheten. Muslimerna
och islam framställs som godhjärtade och respekterande människor, även om det förekommer
invändningar från andra. Det är möjligt att utläsa tendenser till islamofobiska tankar i materialet
som finns i motargumenten. Debatten håller en relativt saklig ton då man inte går till personangrepp
utan snarare försöker öppna upp för en dialog kring oliktänkande angående moskéer och muslimer.
En brasklapp som bör läggas in är att materialet inte varit speciellt omfångsrikt och det är möjligt
att resultatet sett annorlunda ut med ett fylligare material att analysera.
4.1.1 Vilka är de huvudsakliga argument som lyfts för/mot byggandet av moskén på Rud i
respektive grupp?
Debatten i denna Facebook-grupp är till största del positiv, med ett fåtal motsättningar, där man hela
tiden uppmuntrar och hänvisar till religionsfrihetslagstiftningen. Man försöker även att förebygga
islamofobiska kommentarer genom att bemöta eventuella argument om kvinnoförtryck och våld.
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Cionea et. al (2017:440) skriver att diskussioner och debatter på Facebook ofta tenderar att bli
aggressiva, något som inte upplevs i de inlägg som förekommer på denna sida, där en vänlig ton
dominerar debatten. Att tonen är positiv och trevlig kan naturligtvis även bero på att materialet inte
är speciellt omfattande. Det förekommer tendenser till islamofobiska värderingar som inkräktar på
religionsfriheten, som säkerligen hade varit större i antal om materialet varit mer omfattande.
Resultatet hade förmodligen även blivit annorlunda om en annan metod använts, eller andra
kodningsord. Det är inte konstigt att de flesta argument är negativa, då de flesta kodningsenheter
även fokuserat på att söka efter argument som skulle kunnat tolkas som negativa.
De positiva argument som används för att moskén ska få uppföras förekommer mest frekvent i
kategorin placering och kvinnosyn. Trots detta har de ett ord gemensamt - religionsfrihet.
Argumenten i debatterna hänvisar till att moskéer behövs i Sverige, då andra religioner utöver islam
får ta plats och synas i samhället samt att det är en rättighet att få utöva sin religion. Vidare lyfter
man fram att de som är rädda och osäkra på om bygget av moskén ska ske, är välkomna att
diskutera islam med muslimerna i församlingen. Precis som Conti (2016:250-1) skriver är ett sätt att
etablera sin minoritetsreligion att bjuda in alla typer av människor, för att låta religionen integreras
med övriga samhället. Draget att bjuda in alla typer av människor till en muslimsk församling, kan
vara ett sätt av församlingen att bemöta fördomar och rädsla med förhoppningen att även ickemuslimer ska bidra med positiva röster till ett kommande moskébygge.
De negativa argument som förekommer mot moskébygget tangerar även de att dra mot
religionsfrihetslagstiftningen där man istället menar att islam inte är förenligt med religionsfrihet,
eftersom muslimer lever under förtryck och tvingas till islam. Vidare menar man att ett ”Gudshus”
inte går hand i hand med ett sekulariserat samhälle, då man inte vill att religioner ska vara synliga.
Detta strider mot den rådande religionsfriheten då man värderar den sekulariserade livsåskådningen
högre än andra religioner och helst inte ser ”nya” religioner etablera sig i Sverige. Karlsson &
Svanberg (1997:111) skriver att det är vanligt att argument som är negativa till byggandet av
moskéer ofta har en tanke kring att islam är en religion som inte utvecklats över tid. Hen som
skrivit argumentet angående att man bara vill ha ett sekulariserat Sverige, tänker antagligen inte på
att även muslimer kan vara sekulariserade, och likt sekulariserade kristna ändå gå till moskén/
kyrkan för att upprätthålla sin kultur och traditioner. Man argumenterar även för att det inte är rätt
att uppföra en moské och på så sätt få leva ut sin religion i Sverige, då man som svensk inte skulle
få uppföra en kyrka i i exempelvis Saudiarabien. Det finns således tendenser till att kunna applicera
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NIMBY-begreppet på argumenten, men de behöver var mer utvecklade kring hur moskén skulle
förstöra Karlstad och lyfta fram vilka positiva aspekter som finns med att bygga moskéer i andra
städer/länder. Argumenten uttrycker således inte explicit att en moské inte bör byggas
överhuvudtaget, vilket innebär en svårighet att avgöra om NIMBY- eller NIABY- begreppen är
möjliga att applicera på dem. Dock finns tendenser till att dessa begrepp säkert skulle återfinnas i ett
mer omfångsrikt material.
4.1.2 Vilka bilder av muslimer och islam förekommer?
Då de flesta av argumenten och åsikterna är publicerade av muslimer själva på sidan, framställs
muslimer och islam i goda ordalag. Man beskriver hur man som muslim har respekt för andras
livsåskådningar, och önskar att andra livsåskådningar kunde respektera islam.et är nästan så att de
överdriver sin godhet i texten, för att verkligen motsäga och försvara sig från eventuella
generaliseringar. Cyber-islamofobin försöker motarbetas inom de inlägg som publicerats. Även om
muslimerna beskriver sig själva som fredliga och öppna, lyfter de även fram hur man i samband
med en moské kan hjälpa kvinnor att komma till tals och stötta dem i destruktiva relationer. De är
beredda på att mötas av häftig kritik från oliktyckande, och vill därför framhäva att kvinnorna i
församlingen blir väl omhändertagna. Detta är dock något som de negativa ställer sig frågande till
då man ifrågasätter om minoriteter och framförallt kvinnor får vistas i moskén.
I flera av de negativa argumenten beskrivs muslimer som barbariska och blodtörstiga när de tvingar
alla medmänniskor till att bli en del av islam, könsstympar sina kvinnor och förtrycker dem genom
att tvinga dem att bära en viss typ av kläder, samt använder sin religion för att döda andra. Man
menar även att det inte finns någon religionsfrihet inom islam och att alla religioner utöver islam är
strikt förbjudna i mellanöstern. Den typiske muslimen framställs således mycket negativt och
homogent, och diskussionen tenderar att stagnera då ingen motsäger de argument som läggs fram
om exempelvis kvinnor. Det är möjligt att många av de personer som är aktiva i diskussionerna på
besökssidan inte är muslimer, och därför inte reagerar nämnvärt på kommenterar likt den om att
muslimska kvinnor könsstympas och tvingas leva under förtryck. Detta för att hatet mot muslimer
är så pass normaliserat att man slutar reagera (Oboler 2016:45). Det går således att urskilja en typ
av islamofobi ur det granskade materialet, då man valt att tro på att kvinnor, homosexuella och
judar inte är välkomna till moskén trots att muslimerna själva i en debattartikel välkomnat dessa
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grupper och beskriver hur moskén kan stötta utsatta kvinnor. De islamofobiska tankarna skapar en
egen sanning och man bryr sig inte om den verklighet som faktiskt råder (Gardell 2011:12).

4.2 Nej tack till moské i Karlstad
De argument som förekommer i Facebook-gruppen Nej tack till moské i Karlstad tar inte någon
hänsyn till rådande religionsfrihet. Det är övervägande negativa argument som förekommer
angående moskébygget, där man hänvisar till stadsbilden, ökad trafik men även oro för
islamisering. Muslimerna framställs som kvinnoförtryckande, våldsamma och med en agenda av att
vilja ta över västvärlden. De flesta argument bottnar i islamofobiska tankegångar, som stundom
bemöts med motargument, utan vidare framgång. Studien har aktivt sökt efter islamofobiska
tendenser, vilket möjliggör ett annorlunda resultat om den teoretiska utgångspunkten varit en annan.
4.2.1 Vilka är de huvudsakliga argument som lyfts för/mot byggandet av moskén på Rud i
respektive grupp?
Debatten i denna Facebook-grupp domineras av negativa argument, där man inte bryr sig speciellt
mycket om religionsfriheten. Man är snarare rädd för att muslimer och islam utgör ett hot mot
Sveriges rådande religionsfrihet. Tonen och attityden man har mot varandra är likt Cionea et al.
2017:44) tidigare forskning, övervägande aggressiv mot de som tänker annorlunda. Istället för att
sakligt förklara vad man tänker och tycker blir man istället väldigt hatisk och aggressiv i sitt
uttryckssätt. Det blir även tydligt att man inte kan argumentera för sin sak när man låter bli att svara
på ifrågasättanden av den egna åsikten. Av den anledningen blir flera diskussioner ouppklarade (a.a
ss. 447). Även om de negativa och islamofobiska åsikterna ifrågasätts till viss del, väger dessa ändå
inte upp till att diskussionen till största del präglas av negativa värderingar kring moskén, muslimer
och islam. Det förekommer även argument som inte har någon vidare argumentation till varför de är
negativa till moskén, vilket signalerar en tydligt islamofobi då man endast hatar och är rädd för
muslimerna utan någon legitim anledning (Gardell 2011:13).
Resultatet hade säkerligen blivit annorlunda med en annan metod och en annan teoretisk
utgångspunkt, då föreliggande studie aktivt sökt efter negativa konnotationer kopplade till
islamofobi. Metoden och den teoretiska utgångspunkten har dock fungerat väl för att undersöka
vilken typ av argument som förekommer mest frekvent och om det är positivt/negativt/neutralt
laddat. Detta har bidragit med en överblick i ett område man i framtiden kan fördjupa sig ytterligare
i.
!31

De argument angående moskébygget som figurerar i gruppen är till största del negativa, men även
några positiva argument förekommer. Precis som Karlsson & Svanberg (1997:103,111) glömmer
många att även islam är sekulariserad. Vid den positiva argumentationen försöker man ta tillvara på
detta, att islam utvecklats och förändrats med tiden likt andra religioner. Man lyfter främst argument
där man försöker försvara islam genom att påvisa att det tar tid att etablera alla nya religioner i ett
land, precis som när kristendomen blev erkänd i Sverige. Man menar även att det inte är rimligt att
muslimer tvingas till kyrkan, då islam inte är anpassat till det och inte kristendomen heller. Vidare
menar man att religionsfriheten bidrar till att det är upp till varje enskild individ att välja vad hen
vill tro på. Det är således inget tvång att gå till kyrkan eller moskén och det finns inte heller några
tecken på att muslimerna skulle ha för avsikt att ta över västvärlden genom att bygga en moské. Likt
Larsson (2007:63-4) kan cyber-islamofobin även användas för att förbättra bildan av islam och
muslimer, genom att dementera negativa argument. I föreliggande uppsats ges således flera försök
till detta, men det verkar ske utan framgång, då övervägande många argument är negativa, utan
några tecken på förändring.
Som tidigare nämnts bottnar de flesta argumenten i negativa tankar om moskén eller islam och
muslimer. De huvudsakliga negativa argumenten bottnar i att man inte är nöjd med placeringen eller
en rädsla för islamisering. Exempelvis lyfts debatten om hur en moské inte passar in i den svenska
naturen och landskapet, och att man borde använda platsen till något bättre, såsom parkeringsplatser
eller bostäder. Vidare är man orolig över hur skolungdomarna ska drabbas av den ökade trafiken till
platsen samt hur moskén skulle förfula stadsbilden. Argument som stämmer väl in på Cesaris
(2006:1019-20) tidigare forskning om hur man är negativ till moskéer av liknande anledningar. Man
diskuterar även huruvida arkitekturen är dålig och förfular staden med sina ”lökhus” (kupoler).
Roald (2012:102-3, 105) menar att moskéer ofta anpassas efter samhället de byggs i. Om man
granskar planskissen (bild 1.2, bil.2) ser man att byggnaden har en modern struktur som inte sticker
ut speciellt från övrig arkitektur utan anpassas väl efter stadsbilden. Argumenten rörande
stadsbilden kan även relateras till NIMBY-begreppet, då man inte vill bygga moskén på ett visst
ställe då man är orolig att moskén ska ta uppmärksamheten från annat (Borell 2012:43).
Då det förekommer en rädsla över att islam ska ta över västvärlden, publicerar man även
protestlistor samt uppmanar till agerande i form av demonstrationer. Man vägrar låta islam ”Ta över
en stadsdel i taget!”. Det är ett effektivt sätt att nyttja sociala medier till aktion, Lövheim et.al.
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(2013:31) beskriver hur man med hjälp av sociala medier påverkat människor och politiker genom
att samla människor kring en gemensam ståndpunkt.
4.2.2 Vilka bilder av muslimer och islam förekommer?
Bilden av muslimer är även den mestadels negativ, trots försök att slå hål på dessa åsikter.
Exempelvis försöker man framställa religionen mer positiv och fri genom att exempelvis belysa att
alla muslimska kvinnor inte är förtryckta, likt många i följande grupp tror, ”jag är muslim och
kvinna och jag är muslim för jag känner mig mer värd som kvinna”. Denna typ av argument är dock
få, då de flesta i gruppen redan har en förutbestämd mening om hur muslimer behandlar sina
kvinnor, som de inte gärna ändrar på. Bilden av en kvinna som ”fri” existerar inte hos de negativa
rösterna, utan snarare råder generaliseringar där kvinnor blir könsstympade på rad, bortgifta mot sin
vilja och tvingas att bära slöja. Bild 1.14 (bil.2) visar tydligt hur man anser att kvinnor som bär
burka (eller slöja), inte kan vara lika lyckliga och fria som de utan någon huvudbonad.
De positiva rösterna försöker även påvisa att terrorism inte är synonymt med islam, något som i
princip är omöjligt, då man menar att muslimer lever för att våldta, råna och mörda. Man drar även
alla muslimer över en kam, när man hänvisar till en självmordsbombare (bild 1.13, bil.2). Muslimer
hjärntvättas till att hata andra folkgrupper menar man och utgör därför ett stort hot mot Sverige.
Bilden av en muslim i denna grupp är minst sagt islamofobisk, då man ständigt håller fast vid sina
stereotyper av en muslim och själv bildat en uppfattning om hur muslimer är (brutalt våldsamma,
kvinnoförtryckande med agenda att ta över hela världen), utan att ta vidare hänsyn till verkligheten.
Resultatet är inte direkt förvånande då Törnberg och Törnberg (2016:140) visat att det inte är
ovanligt att kommentarer om muslimer och islam på sociala medier är negativa. Det är således inte
märkligt att dessa typer av stereotypiseringar fortsätter att spridas då de oftast inte ifrågasätts, vilket
tyder på det Oboler (2012:41) skriver om huruvida det islamofobiska hatet på nätet blir
normaliserat. Larssons (2007:54) forskning om hur snabbt felaktig information sprids snabbt på
nätet stämmer också väl överens med argumenten i gruppen. Ofta anger man ingen källa, utan håller
bara med varandra, eller så hänvisar man till en källa som inte granskats kritiskt. Likt Gardell
(2011:72) skriver om islamofobi grundar sig mycket av de negativa argumenten i en rädsla för det
som är annorlunda och avvikande från normen. Det är möjligt att denna rädsla i botten grundar sig
att man ännu inte bekantat sig med tanken på att islam faktiskt är en del av det svenska samhället
(Karlsson & Svanberg 1997:114-5).
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4.3 Diskussion
Föreliggande uppsats har haft syftet att undersöka hur uppförandet av religiösa byggnader
debatteras i sociala medier. För att göra detta har undersökningen utgått från två frågor där den ena
undersöker vilka argument som förekommer för/mot ett moskébygge, och den andra vilka bilder av
muslimer och islam som förekommer. Resultatet visade att debatten i ja-gruppen var övervägande
positiv medan nej-gruppen hade övervägande negativa argument. De positiva argumenten menade
att en moské var bra för att styrka religionsfrihetens ställning, medan de negativa rösterna menade
att moskén hotade religionsfriheten pga föreställningar om islam som våldsam. Vidare menade man
att marken skulle kunna brukas till något mer lämpligt som bostäder eller parkeringar. Bilden av
islam och muslimer är övervägande negativ, där islamofobiska generaliseringar dominerade. Försök
till att ändra den negativa bilden gjordes, utan större resultat. Syftet och forskningsfrågorna i
föreliggande uppsats blir således besvarade, även om resultatet var förväntat med tanke på den
islamofobiska teori som använts. Något som däremot inte var lika förväntat som framkom i
resultatet var de motargument där man lyfte muslimer och islam positivt i gruppen Nej tack till
moské i Karlstad.
Då föreliggande uppsats endast berört en liten del av ett stort område, i syftet att ge en snabb
överblick kring vilka argument som används, skulle en framtida fördjupning och uppföljning vara
intressant. Exempelvis skulle en mer utförlig bildanalys kunna utföras på de bilder som publicerats
på de respektive Facebook-gruppernas sidor, liknande Andre Obolers (2013) forskning om
islamofobins existens på nätet. Vidare skulle man kunna välja ut de mest frekvent delaktiga
deltagarna, och undersöka med hjälp av enkäter och intervjuer huruvida de upplevt diskussionen
och om de ändrat åsikt. Nästan inga argument i föreliggande uppsats hänvisar till någon källa, utan
debattören utgår från att hen säkert vet något om en religion. Det hade varit intressant att i
kommande forskning undersöka vilka typer av källor man väljer att hänvisa till när man blir
ifrågasatt och diskutera källkritiken. Kanske skulle det även vara möjligt att låta en positiv debattör
och en negativ debattör mötas i en diskussion ansikte mot ansikte. Det skulle vara intressant då
argumentationen och tonen är en helt annan mot den som sker över nätet. Eric Bleich (2011) skriver
mer om hur man kan mäta islamofobin i offentliga samhällsdebatter. Det är möjligt att den ene
parten även förändrar sin åsikt, eller respekterar att man är oliktänkande i en sådan situation.
Bevelander och Otterbeck (2008) har forskat kring ungdomars attityder mot svenska muslimer.
Liknande forskning med utgångspunkt ur föreliggande uppsats hade varit intressant att ta del av i
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framtiden. Förslagsvis en uppföljning några år efter moskén uppförts, där en undersökning om hur
de som argumenterat för/mot moskén upplevt situationen och om något förändrats i deras tankesätt
och attityder.
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Bilagor
Bilaga 1 - Kodningsschema
Sök efter följande ord i de utvalda analysenheterna. Läs hela meningen ordet förekommer i. Värdera
huruvida ordet passar in i det aktuella temat, om inte - räkna inte med ordet. Vid de ord som räknas
- värdera huruvida de är positiva/negativa/neutrala till moskén, islam och muslimer.
• positiv - exempelvis försvarar muslimer eller argumenterar mot negativa värderingar.
• negativ - exempelvis förnedrande om muslimer och muslimer, vill inte lyfta något bra.
• neutral - exempelvis saklig redogörelse för muslimer och moskén, varken positiv eller negativ.
Kvantifiera följande ord i varje tema, ur respektive grupp. Sammanställ antalet förekomst av ord i
respektive kategori. Sammanställ hur många ord som benämns positivt/negativt/neutralt i sin
kontext i respektive teman. Räkna ut procentsatsen i respektive grupp genom att dela antal positiva/
negativa/neutrala värderingar med antalet ord i gruppen.
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Bilaga 2. Bilder publicerade av gruppen Nej tack till moské i Karlstad
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Bilaga 3 - Bilder publicerade av gruppen Ja till moské i Karlstad
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