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Abstract		
 

This master thesis examines the development of the Islamic discourse on Internet, by a 

research of the two Islamic expressions ummah and Islamic state. As a platform for the 

research is a discussion about 9/11 used, in which Giovanna Borradori interviews Jürgen 

Habermas and Jacques Derrida about terrorism in the modern time. The research has 

been made in two steps, the first research is made in December 2005 and the second in 

February 2015. In the first research is the examined words study in BBS’s and blogs, and 

in the second case is same expressions examined in Twitter.  As analyse method is Hans-

-George Gadamers displacement of perspective used, to understand the movements in 

the discourse and the development of Islamic use of Internet.  Manuel Castells thoughts 

about the network society and his work about the power of communication are used as a 

theorem to understand the Internet and its development in the last decades. The 

conclusion of this work is pointing at a progression in the use of Internet as a tool for 

communication in the Islamic community, and a displacement of perspective from 

western society as the primary enemy, through an internal religious movement to a more 

diversified conflict among different Islamic groups.   
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1 Inledning 

1.1 Islam mer än en religion 

 

Oftast kallas islam för en av de stora världsreligionerna, något som är en allt för 

begränsande beskrivning. Islam är inte bara en religion, utan är mer av en 

helhetslösning för samhället. Idag ser vi kristendom och islam som jämförbara 

storheter, men en mer rättvis jämförelse är islam kontra västerländskt tänkande. 

För i det som allt som oftast beskrivs som en religion döljer sig en åsiktsskillnad i 

politik, religion och filosofi, likt den som i döljer sig inom det som vi kallar 

västerländskt.  Den strikta indelningen emellan religion, samhälle och familjen är 

mer en västerländsk företeelse än en fråga ur ett större globalt perspektiv. I de 

flesta religioner och regioner finns en sammanflätning mellan det religiösa livet, 

familjelivet och det politiska livet. Parallellt med att förstå islams utveckling måste 

vi se på den utveckling som sker i det som ibland kallas nätverkssamhället1, och 

är en arena för tankeutveckling och samhällsförändring. Denna arena har 

förändrats övertid och är idag en viktig del av vardagen, som är grunden för att 

både tolka och förstå samtiden. 

 

1.2 Syfte 

 

I denna uppsats kommer inte islam att behandlas enkom som en religion, utan 

betraktas som en mer komplex organism – där tron är en del – men det politiska 

tänkandet och de idéhistoriska perspektiven är andra viktiga beståndsdelar. Syftet 

med den här uppsatsen är att söka och analysera texter med anknytning till islam 

som står att finna på Internet, för att sedan analysera dessa och skapa en 

                                                

 

1 Castells, Manuel, 1999,2009, 2012, 
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förståelse av de rörelser som finns inom islam men inte är synliga i den allmänna 

förståelsen av islam och muslimskt tänkande.   

I diskussionen efter 9/11 har Samuel Huntingtons text ”The clash of civilizations”2 

varit som en mörk domedagsprofetia som medvetet eller omedvetet styrt en stor 

del av diskursen gällande framtiden och konflikten mellan väst och öst. Där målas 

en bild upp av att ett stort slag mellan civilisationerna kommer att utkämpas, och 

denna kamp kommer att hårdna allt mer tiden går.  

Den komplexitet som redan finns inbyggd i islam med de inneboende 

spänningarna emellan de olika inriktningarna och den komplexa struktur som 

utgör diskursen i relationen politik, religion och familjestrukturer utökas i det 

som sker i nätverkssamhället. Förändringarna som sker i samhället är till stor del 

styrda av det som sker i nätverkssamhället, där människor börjar hämta sina 

sanningar allt mer hos olika aktörer på internet än hos den lokala imamen till 

exempel.   

 

1.3 Begreppen ett klargörande 

 

Ett av problemen med den debatt om islam idag är det som redan framkommit, 

när det gäller förståelsen av islam som en entitet till det västerländska. Jag 

kommer att använda islam som ett bredare begrepp än vad man gör i det 

allmänna medvetandet; när begreppet islam används så är det som ett totalt 

samhällsbegrepp till skillnad från det västerländska som exempel. Vilket betyder 

att islam inte ses ur ett religiöst perspektiv, utan det mer handlar om ett historiskt, 

idéhistoriskt och ideologiskt perspektiv, som det uttrycks i det moderna 

nätverkssamhället. Med andra ord så kommer en idékritisk hållning att råda, och 

därför kommer religionskritik att undvikas i största möjliga mån.  

                                                

 

1Huntington, Samuel P, 1996 
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För tydlighetens skull kommer en rågång att hållas mellan de olika begreppen, 

som framför allt media gärna sammanblandar; därför kommer en skillnad mellan 

muslimer i allmänhet och islamister, fundamentalister och neofundamentalister 

att ske. Jag kommer att följa Olivier Roys3 uppdelning mellan dessa grupper, för 

att skapa en tydlighet och en möjlighet att förstå dessa olika grupper. Det samma 

gäller med de olika riktningarna inom islam, som shiiter, sunni, wahabiter och så 

vidare. Dessutom är det viktigt att hålla isär rörelser som de olika muslimska 

brödraskapen som står för några av de olika politiska rörelserna, vilket kan vara 

ett problem när de olika källmaterialen skall tolkas och förstås.  

 

1.4 Frågeställning 

 

Olivier Roy menar att en stor del av diskussionen om det han kallar för 

neofundamentalismen förs på Internet, och framför allt är det de religiöst 

nyväckta som sprider sin tro där. Stämmer detta och hur ser budskapet som 

sprids på nätet ut? Finns det någon tendens i budskapet? Hur ser den ut och till 

vem riktar den sig?  

Frågeställningarna som vuxit fram är följande: 

• Hur beskrivs begrepp som ”ummah” och ”islamic state” i sociala medier? 

• Vilka förändringar har skett i det mediala flödet under den undersökta perioden? 

• Om det finns en förändrad bild av begreppen i det mediala flödet; hur ser de då 

ut? 

• Finns det kritik av demokrati?

                                                

 

3 Roy, Olivier, 2004 
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2 Teori 
 

Med den komplexitet som diskursen om islam som sker i det framväxandande 

nätverkssamhället, som visats på i  tidigare avsnitt krävs en förståelse av 

progressionen med hjälp av tydliga strukturer. Där är de teoretiska verktygen ett 

hjälp att nå en struktur i diskursen, och ger ett stöd i förståelsen av 

resonemangen. Gränslandskapet mellan teori och metod ter sig ibland flytande, 

och i den här uppsatsen tar sig arbetet sin utgångspunkt i Hans-Georg Gadamers 

horisontförskjutning i metoden4. Med detta menar jag, att arbetet börjar med att 

skapa en när horisont där den egna bilden av det som skall undersökas sätts upp 

som en horisont, emot vilken det andra ställts. Valet av teori för metoden känns 

naturlig, då källmaterialet är text och dessutom skiljer sig som text från det mer 

konventionella källmaterial en historiker möter. I dagens teoretiska 

samhällsdebatt har  Jürgen Habermas5 blivit allt mer accentuerad, något som gör 

att hans deliberativa diskurs är en central del och förståelse av utvecklingen just 

nu. Även i detta finns detta arbete i ett gränsland, som inte är helt utforskat. 

Vidare krävs en tolkning och en förståelse av materialet, där Paul Ricoeurs6 

hermeneutiska ansats ger ett perspektiv på hur kognitionsprocessen sker i 

dikotomin emellan diskursens olika delar – som vi kommer att se i nästa kapitel.  

 

2.1 Historieskrivningens gränsland 

 

Idag blir också historieskrivningen ett gränsland mellan det som är nyheter och 

det som är en akademisk bearbetning av ett skeende. Journalisten och historikern 

konkurrerar om samma material och verklighets beskrivning. En allmän 

                                                

 

4 Gadamer, Hans-Georg, 1997 

5 Borradori, Giovanna, 2003 

6 Ricoeur, Paul, 1988 
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beskrivning av journalisten är att han eller hon är den tredje statsmakten som 

granskar samhället och dess makthavare. I Slaget om verkligheten diskuterar Bengt 

Kristensson-Uggla7 utifrån Paul Ricoeurs tankar om historieskrivningen grundat 

på tanken ”ett närvarande tecken på något frånvarande”8. Kristensson-Uggla 

pekar på historieskrivningens tre faser, som skiljer historisk text från fiktion. 

Dessa steg delas av journalistens arbete och uppdrag i de två första stegen i det 

som forskaren kallar för ”dokumentationsfasen” och 

”förståelse/förklaringsfasen”; det som skiljer journalistens arbete emot 

historikerns är den tredje fasens arbetsmetod. Båda yrkesgrupperna arbetar med 

”representationsfasen”, Journalisten berättar en historia utifrån det som han eller 

hon sett, upplevt med sina sinnen eller de material som han eller hon funnit. 

Historikern har sin dokumentation, men uppgiften ser annorlunda ut efter att 

forskningsmaterialet tolkats och förståtts. Kristensson-Uggla tolkar Ricoeurs 

tanke genom att beskriva det hela som att historikern har en skuld till det 

förflutna och denna skuld återbetalas genom att ”återge den förflutna 

verkligheten”.9 I detta arbete möts nuet och det förflutna. Allt möts men också 

rusar bort, och framför allt skapas denna dialektik genom att dokumentationen 

hela tiden uppgraderas, det linjära skeendet, kronos, rusar på medan det mer 

eviga nuet, kairos, gör sig ständigt påmint. Allt detta möts i tekniken, som är 

under ständig förändring, men frågorna om det existentiella är eviga.  

 

2.2 Det nya samhället 

 

En annan intressant aspekt på kommunikationen i det nya nätverkssamhället är 

att jämföra det med de gamla sagorna och runstenarna, som Eva Österberg 

                                                

 

7 Kristensson-Uggla, Bengt, 2002  

8 Ricoeur, Paul, 1988 

9 Kristensson-Uggla, Bengt, 2002 
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beskriver i antologin Våldets mening som motsatsen till våld.10 I detta perspektiv 

blir kommunikationen evig, men att mediet – bäraren av budskapet som 

förändras. Ställer man detta i kontrast till Manuel Castells, som menar att 

nätverkssamhället bär på en ny dynamik och ett förändrat skeende i människans 

sätt att förmedla budskap.11 Grundtanken som Castells bär på, presenterar han i 

Nätverkssamhällets framväxt,12 där han pekar på att Jaget förändras i det globala 

nätverkssamhället, ”Nätet stänger av Jaget, konstruerar Jaget - det individuella 

eller kollektiva – sin mening utan globala, instrumentella referenser. 

Losskopplingsprocessen blir ömsesidig sedan de utestängda förnekats genom den 

strukturella dominansens och sociala utestängningens logik.”13  Samtidigt som 

han kopplar loss Jaget och kontextualiteten ur sitt sammanhang, så är det stora 

likheter i det som historikern Peter Aronsson beskriver i sin essä ”Våldets 

iscensättning”.14 Där han diskuterar omkring monumentens betydelse, och det som 

blir tydligt är likheten mellan nätverkssamhällets masskommunikation och de 

forntida monumentens budskap och kommunikationsform. Monumenten är 

offentliga till sin karaktär, konstaterar Aronsson, och där är en direkt koppling till 

de sociala mediernas form ”det gör anspråk på att kommunicera i ett universellt 

rum med alla besökare.”15  Vidare pekar han på att monumentet inte är det som 

skall vara minnesvärt i sig, ”utan en referens till en händelse”.16 En tredje likhet 

som syns är när han beskriver att det avgörande för autenticiteten är: ”Rummet, 

initiativtagare utformning och narrativ kontext är avgörande för graden av 

autenticitet och värde – referensens utformning är inte ett godtyckligt tecken…”17 

                                                

 

10 Österberg, Eva, 2004 

11 Castells, Manuel, 2012 

12 Castells, Manuel, 1999 

13  Castells, Manuel, 1999 

14 Österberg, Eva, 2004 

15 Österberg, Eva, 2004 

16 Österberg, Eva, 2004 

17 Österberg, Eva, 2004 
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Där uttryck eller grammatiska uttryck eller konnotationer som gör texten 

autentisk och legitim, är en del av och en förutsättning för kommunikationens 

meningsbärande och dess betydelse som en egen social konstruktion ur Castells 

perspektiv. Dessa konstruktioner kan därvidlag ses som olika horisonter, där en 

horisontförskjutning i gadamersk mening sker – så låt oss se på de olika 

horisonterna i arbetet.    

 

2.4 Olika horisonter 

 

Närhorisonten skapas med hjälp av två teoretiker, dels Olivier Roy som är en 

fransk sociolog som ägnat sig åt frågan om islam och islamism under en längre 

period och framför allt tittat på den politiska islamismen och det han menar som 

dess misslyckande. I hans bok Globalized islam – the search for a new Ummah18 ser han 

på det som växer fram i svallvågorna efter den mer politiska islamism, som var 

det ledande inom debatten om islam under nittonhundratalet. Vilket gör hans 

arbete relevant för denna studie, som inriktar sig på vad som rör sig i debatten 

inom islam under tjugohundratalets begynnande sekel. Frågan för Olivier Roy är 

vad som kommer efter den politiska varianten av islam, och den konflikt många 

av de unga med muslimsk bakgrund känner inför religionen och sin omvärld. 

Grunden till den rotlöshet Olivier Roy beskriver, är att inom de unga muslimerna 

finns en konflikt mellan deras egen historia och det samhälle de lever i. Främst 

gäller detta unga muslimer som är andra eller tredje generationens invandrare i 

väst, som har en ett kulturellt arv från islam men samtidigt lever i en västerländsk 

miljö. Konflikten uppstår i brytpunkten mellan föräldrarnas förväntningar, de 

egna förväntningarna, det religiösa etablissemangets förväntningar och det 

västerländska samhällets förväntningar på de unga muslimerna.   

Det andra benet i den teoretiska närhorisonten får Jürgen Habermas utgöra, och 

ansatsen tas i Giovanna Borrandoris intervjubok med Jürgen Habermas och 

                                                

 

18 Roy, Olivier, 2004 
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Jacques Derrida i skuggan av attentatet mot World Trade Center i New York den 

elfte september 2001. Habermas har varit en av de mer framstående 

samhällskritikerna under det sena nittonhundratalet och han tar sin utgång i 

kommunikationen, som Borrandori sammanfattar det hela:  

Habermas standpoint is thus that substance of 

communication is mutual understanding; and yet, 

understanding cannot occur in a completely unregulated 

context, namely, one in which lies, mystification, and 

manipulation predominate.19  

För Habermas är grundorsaken till terrorn bristen på kommunikation, och denna 

brist på kommunikation blir en ond eskalerande spiral ur vilken terror och våld 

reser sig.20 Det som gör Habermas diskussion extra intressant här är just bristen 

på kommunikation eller rättare sagt bristen på förståelse i kommunikationen, 

eftersom detta beskriver situationen för dem vars texter utgör källmaterialet i 

detta arbete. För dem finns det ett gap emellan det religiösa språket och sitt eget 

språk, mellan makten och det egna språket och emellan föräldrarnas och det egna 

språket.  

En brist med Giovanna Borrandoris intervjubok är att den är gjord månaderna 

efter händelserna i New York och Washington, något som gör att skuggorna från 

händelserna blir svartare och otäckare än vad de ter sig idag. Samtidigt har detta 

en intressant effekt, då kontrasterna blir skapare och på det sättet får 

närhorisonten en klarare gråskala i relation till den bortre horisonten som är 

källmaterialet.  Frågan är om Habermas ståndpunkt om att det är bristen på 

dialog som är grunden till terrorism, eller Olivier Roy´s syn på 

”neofundamentalisterna” som mer är att tolka som ovilja till dialog – som vi ser i 

nästa avsnitt för att sedan återvända till Habermas igen.  

                                                

 

19 Borradori Giovanna, 2003, sid 46 

20 Borradori Giovanna, 2003, sid 35 
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2.5 Roy om neofundamentalismen  

 

Roys bild av neofundametalisterna är att de påminner om vänstervågen i 

västvärlden under 19970-talet, både till struktur och organisation.21  Spridningen 

inom gruppen är stor påpekar Roy, både i form av de olika grupper som kan 

räknas in ibland neofundamentalisterna, och från vilka grupper de rekryterar 

medlemmar. Framför allt pekar han på att dessa använder sociala orättvisor som 

ett av sina argument för att skapa opinion för sin verksamhet, där kampen mellan 

den rika världen och den fattiga världen accentueras.  

Sett ur ett genusperspektiv visar Roy på en skillnad emellan islamisterna och 

neofundamentalisterna, där kvinnan får en mer undanträngd roll hos den senare 

gruppen.22 Framför allt menar han att kvinnan har getts ett större utrymme i den 

offentliga sfären i islamiststyrda områden, något som försvunnit när 

neofundamentalisterna har tagit över makten för det offentliga rummet.23  

Frågan ”varför neofundamentalisterna har sådana framgångar” är befogad, och 

för Roy är det framför deras inriktning till individen som gjort att de skördar så 

stora framgångar.24 Han menar att det inte handlar om att skapa en starkare 

kulturell identitet eller en nation som varit det avgörande, utan mer att det hela 

handlar om inriktningen att ge individer som lever emellan olika kulturer en 

starkare inre övertygelse och att hitta sina egna religiösa rötter i en form av 

alienation från sitt ursprung.  

  
                                                

 

21 Olivier Roy, 2004  
22 Olivier Roy, 2004     
23 Kvinnornas roll inom islam är ofta stereotypt behandlat i form av en debatt om slöja eller inte, 

det vi inte alltid ser är att kvinnan har ett matriarkat i hemmet och som kan sträcka sig ut i det 

offentliga rummet, även då in i den yppersta politikens centra.  

24 Olivier Roy, 2004 
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2.6 Habermas syn på terror och behovet av kommunikation 

 

I grunden ser Jürgen Habermas en brist på kommunikation emellan människor, 

men också inom människan självt som en av grunderna till den framväxande 

fundamentalismen och det som leder till terrorhandlingar som 9/11 i New 

York.25  Även Habermas ser fundamentalismen som dialektik emellan 

människans sökande och ett politiskt patos, där man försöker projicera den egna 

existentiella ångesten in i ett större skeende. Framför allt ser han en problematik 

där bristen på kommunikation är den grundläggande problematiken och leder till 

en dikotomi emellan människan självt och det egna sökandet, kontra ett diffust 

yttre hot mot det egna jaget. I bristen av förankring i den egna kulturen och 

traditionen växer sig dikotomin allt djupare, och med ledare som även kan ha 

politiska motiv så drivs individer in i terrorhandlingar som den yttersta utvägen.  

Bristen på kommunikation är motsatsen till det som Habermas ser som vägen ut 

ifrån till exempel fundamentalism, för honom är kommunikation en möjlig 

lösning till problematiken.26 Grunden är att de som dras till extrema 

sammanslutningar har en tredelad brist i kommunikationen; dels saknar de 

kommunikation med sin egen erfarenhet och bakgrund, dels en brist i 

kommunikation till den egna kulturella diskursen och dels en brist i 

kommunikation med omvärlden. Detta främlingskap ger en alienation, där 

sökandet lätt slår över i extremism och fundamentalism.  

Inför och i samband med den senare undersökningen har det kommit en del 

nyare forskning, som visar på komplexiteten i modern forskning där 

källmaterialet både är omfattande och flyktigt. Inte minst behovet av att arbeta 

                                                

 

25 Borradori Giovanna, 2003  
26 Här skiljer sig Habermas från Roy genom att Habermas använder fundamentalism som ett 

begrepp, medan Roy ser olika nivåer på fundamentalism och delar upp begreppen i islamism, 

fundamentalism och neofundamentalism.  
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interdisciplinärt har blivit allt tydligare, något som inte minst Manuel Castells27 

visar i sina studier om nätverkssamhället och dess föränderliga utveckling. För att 

få en förståelse emellan de teoretiska resonemangen och den digitala 

utvecklingen, som förändrat kommunikationsmodellerna i det utvecklade 

nätverkssamhället krävs en förståelse av det som hänt de senaste årtiondena. Det 

är i denna gråzon som Castells arbete befinner sig, dels hur tekniken har 

utvecklats och kommunikationsmodellerna förändrats. Samtidigt påverkar dessa 

förändringar de sociala strukturerna och interaktionsmodellerna människor 

emellan, vilket leder till att sociala normer och sammanhang tar sig nya former.  

2.7 Internet en kort återblick 

 

I grunden är det som vi idag benämner som internet och webben ett militärt 

informationssystem, som utvecklades av den amerikanska försvaret. Systemet 

kallades inledningsvis för Arpanet (Advance Research Agency Projekt Network), 

och grundtanken var att skapa ett osårbart system för kommunikation som inte 

var beroende av en väg för informationen att gå mellan sändare och mottagare. 

Grundtanken som forskaren Paul Baran hade var att information skulle kunna 

sändas och tas emot, även om en del av systemet utsattes för ett 

kärnvapenangrepp. Meningen var att nätet skulle fungera som en spindelväv där 

informationen kunde nå fram även om en tråd klipptes av, och på det sättet säkra 

kommunikationsvägen.28  Första september 1969 togs Arpanet i bruk, och var då 

ett militärt informationssystem. De första noderna (informationscentra) togs i 

bruk och var placerade på fyra av de stora universiteten, och därför fick de en 

naturlig koppling till den akademiska världen – dock släpptes inte den akademiska 

världen helt i nätet förrän 1983. Sista februari 1990 hade Arpanet gjort sitt, och 

lades ned. Internet i detta format och innan det vi idag känner som World Wide 

Web var en svåranvänd och otymplig konstruktion, där behovet var att skapa ett 

                                                

 

27 Castells, Manuel, 1999, 2009, 2012 

9 Castells, Manuel, 1999 



 

12 

enkelt och användarvänligt informationssystem.29 Bland annat skapades ett 

system att via persondatorer skapa elektroniska anslagstavlor Bulletine Billboard 

System (BBS), där datorer kunde nå en värddator via uppringda modem.  

Nästa steg i utvecklingen var när universitetsvärlden var i behov av att kunna 

kommunicera och publicera information, och något som skapades av att 

forskarna vid Cern Tim Berners-Lee och Robert Cailliau skapade det som kallas 

HTML (Hypertext Markup Language) ett språk för att föra över och publicera 

material på servrar (datorcentraler) som kan delas mellan olika användare. Det 

tredje steget för att skapa ett system för att bygga upp kommunikationsvägar var 

IP-protokollet, som ger varje dator ett identifikationsnummer. Protokollet är inte 

ett unikt namn för varje dator, utan delas ut av servrar i samarbete med de routrar 

som vi kopplar upp våra egna datorer emot. Den enskilda datorn identifieras av 

en kod som heter MAC-adress, och med denna adress går varje enskild dator, 

surfplatta eller telefon att identifiera. Denna adress är helt unik och ges datorns 

kommunikationscenter när den tillverkas.  

Inledningsvis var sålunda internet och webben ett militärt system som även 

användes av den akademiska världen, men snart insåg många att detta var en väg 

att kommunicera när programvarorna Mosaic och Netscape släpptes hösten 1994 

och var sökverktyg på webben. 1995 gav president Bill Clinton även den civila 

marknaden rätt och använda internet.  

 

2.7 De digitala mediernas utveckling 

 

Utvecklingen av internet har varit snabb, och de kommunikationsverktyg som 

användes i den första sökningen har förändrats och förnyats. Bloggar som är det 

som ersatte BBS:erna, lever kvar i olika former. Samtidigt har en rad olika verktyg 

tagit form, där Facebook är en av de stora aktörerna, där människor delar med sig 

av sina liv. Det som blivit ett av de mer effektiva sätten att föra ut information, 

                                                

 

29 Castells, Manuel, 1999 
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budskap och skapa nätverk är Twitter. Under tre månader 2006, skapade Jack 

Doresey, Evan Williams, Biz Stone och Noah Glass detta snabba världsvida 

kommunikationsmedel.30 Twitter är ett relativt enkelt sätt att kommunicera, 

eftersom det bara kan omfatta etthundrafyrtio tecken.  Tjänsten bygger på det 

som kallas för SMS (Short Messages Service), som är en möjlighet att sända 

textbaserade meddelanden i telekommunikationsnätet. Från början ett hjälpmedel 

för de som arbetade med att bygga fasta nätverk att kommunicera, innan det 

fanns mobila nätverk att kommunicera genom. Fördelen med just denna tjänst är 

att det krävs lite bandbredd, och framför allt är det inte beroende av ett medium. 

Det går att skicka meddelande med telefon, plattor eller dator, något som gjort att 

just i krishärdar har blivit ett effektivt sätt att nå ut med budskap. 

Informationsflödet är enormt med en halv miljard twitter per dygn, enligt 

företagets egna uppgifter.31 32  Något som har lett till att Twitter blivit synonymt 

med masskommunikation, något som sociologen Manuel Castells har ägnat sig åt 

att studera, och för honom har dynamiken och kraften i detta 

kommunikationsmedel varit i centrum.33 I ett tidigare arbete beskriver Castells 

nätverket likt en hjärna, som genom sitt nätverk arbetar ut ny logik, som leder till 

nya skeenden.34 Det som Castells visar på är bland annat utvecklingen under den 

arabiska våren och i rörelser som till exempel den spanska rörelsen Indignas – 

som protesterar emot det politiska systemet i Spanien. Andra autonoma rörelser 

är till exempel Reclaim the city rörelsen, som har många förgreningar i olika 

                                                

 

30 http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter 

31 https://about.twitter.com/company 

32 Analytikern Kelly Ryan skriver i en rapport om Twitter att 2009 bestod 3,99 %  av flödet av 

nyheter, 3,75% av Spam (oönskad massreklam), 5;86% av människor som säljer in sig själva, 

40,54% av meningslöst babbel, 37,55% av konversation och 8,70% av meddelanden som skickas 

vidare av någon. http://pearanalytics.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Twitter-Study-

August-2009.pdf 

33 Castells, Manuel, 2009 

Castells, Manuel, , 2012 

34 Castells, Manuel, 2009 
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städer likt Occupy Wall Street.35  Även om tekniken är ny och det har skett stora 

förändringar i hur budskap och information sprids, så är likheterna med det 

förgångna slående. Något som blir tydligt vid en parallell läsning av Castells 

beskrivning av utvecklingen inom den digitala nätverkskommunikationen, och i 

antologin Våldets mening, där bland annat forskaren Eva Österberg visar på hur de 

gamla myterna och sagorna berättar om ”aktiviteter, händelser, relationer”.36  Vi 

kommer att se i nästa del att det finns likheter emellan de äldre berättelserna och 

de texter nät ger vid hand.  

 

2.8 Internet som källa 

 

Internet är ännu en relativt ny källa inom den historiska forskningen, och därför 

är det ovant för många att arbeta med ett material som är så flyktigt och 

annorlunda. Risken är stor för att källmaterialet förändras hela tiden, och därför 

har jag valt att spara ned sidorna vid en tidpunkt och sedan arbeta utifrån detta 

material. Genom att spara hela sidor får man en bild av hela sidan, och kan 

använda den i en analys av sändaren genom sidans utseende. Nackdelen med att 

arbeta med kompletta webbsidor är att det blir tidsödande, och svårt att få ett 

flöde i arbetet. Därför har jag valt att från de sidorna som jag har sparat i html 

klippa ut texten, och lägga samtliga texter i ett textdokument. Något jag 

återkommer till i processbeskrivningen i metod delens avslutande avsnitt. 

                                                

 

 35 Castells, Manuel, 2009 

Castells, Manuel, 2012 

36 Österberg, Eva, 2004 
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2.9 Källkritik på nätet 

Källkritiskt har jag valt att följa de allmänna reglerna för källkritik, som finns 

utarbetade av Psykologiskt försvar.3738 Källkritiken på internet har varit en fråga 

sedan 1990-talet, och en av de som var tidigt ute och skrev om frågan var Börje 

Björkman39, vad som hänt sedan dess är att komplexiteten har ökat. Kraven på att 

tolka och förstå har ökat, och där det har dykt upp bland annat troll på nätet.40  

 

2.10 Forskningsläge 

 

Forskningen omkring islam och dess utveckling är omfattande, i tidigare avsnitt 

har Olivier Roy och Jürgen Habermas olika diskussioner presenterats och här 

följer ett axplock av rådande diskurser. Det kommer ut en rad titlar varje år där 

forskare, journalister och lekmän diskuterar islam. Ett exempel är Mattias 

Gardells bok Bin Laden i våra hjärtan, som analyserar frågan om islam ur ett 

politiskt, islamistiskt vänsterperspektiv – där tyngdpunkten läggs på det 

Muslimska Brödraskapet och dess grundare Qutb.41 Gardell vill förklara den 

politiska islamismen med globaliseringens framväxt, där han går stick i stäv med 

                                                

 

37 Leth, Göran, Thurén, Torsten, rapport 177, SPF 

38 För den som är intresserad av källkritik på internet och hur man kan se på denna fråga  är min 

B-uppsats en källa till kunskap i detta  ämne. Internet en risk eller möjlighet i forskningen? B- 

uppsats Karonen Tommy, 2004. 

39 Björkman, Börje, 1997 

40 Diskussionerna om vad som finns på nätet är lika gamla som nätet, men allt mer tyder på att 

medier om Twitter, bloggar och Facebook används för att spridda olika typer av desinformation. 

Ett exempel är de ryska nättrollen, som påstås finnas i Sankt Petersburg, vars uppgift är att skapa 

information och desinformation. Något som de svenska nyhetsmedierna berättat om under våren 

2015. WWW.dn.se 

41 Gardell Mattias, 2005 
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franske forskaren Olivier Roy som menar att den politiska islamismen har 

misslyckats på grund av globaliseringen.42 Här blir skiljelinjen relativt klar emellan 

forskarnas syn på dagens islam, där en den ena sidan politiserar islam och dess 

företrädare medan den andra sidan ser en avpolitisering av islam. En tredje bild är 

medias, som har fokuserat på de extrema grupperna och deras ledare. Något som 

leder till en demonisering av muslimer och islam, där rättegången i Storbritannien 

emot Abu Hamza Al-Masri är ett talande exempel.43  En intressant kartläggning 

och framför allt komparation av tre moderna politiska tänkare inom islam är 

Malin Wimelius avhandling i statsvetenskap vid Umeå universitet.44 Tidigare har 

den svenska forskningen om islam dominerats av professor Jan Hjärpe, som är 

en mer traditionell islamolog. I hans arbete handlar det om att ge en historisk bild 

av islam och dess framväxt, och han tar till största delen fasta på det arabiska 

arvet och den arabiska kulturen inom islam.45 Internationellt finns det en 

omfattande forskning omkring islam, och den redan nämnde Olivier Roy är 

kanske den som syns mest i medierna just nu. Roy menar att den politiska 

islamismen har misslyckats, och att det är en ny inriktning inom islam som håller 

på att växa fram. Han ser en brytning mellan tidigare islamister, som är mer 

konservativa, och de moderna neofundamentalisterna – vilka håller på att förlora 

kontakterna med sina rötter och söker en ny ”ummah”.46 John L. Esposito är en 

amerikansk islamolog, som lägger fokus mer åt utvecklingen i USA för 

muslimerna och då framför allt moderna och nutida fenomen som Malcom X 

och de Svarta pantrarna.47 Ett sista intressant exempel är Ali Tariq, som knappast 

                                                

 

42 Olivier Roy, 2004     

43  SR P1 Morgon 2006-01-11  

44 Wimelius Malin, 2003 

45 Hjärpe Jan, 2004 

   Hjärpe Jan, 1992 

46 Roy, Olivier, 2004    

 Roy Olivier, 2004     

47 Esposito, L., John, 2005 
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kan sägas tillhöra forskarna men ändå ger intressant information. Tariq är född i 

Pakistan i en familj ur den muslimska överklassen, och han beskriver dels sin 

uppväxt som icke troende muslim och hur han ser på den politiska utvecklingen 

inom islam. Hans bild har en ironisk underton, men ändå så kommer han inifrån 

det muslimska samhället och kan se det efter att ha flyttat till Storbritannien med 

en viss distans.48 Med denna bakgrund inom islamologin, så är steg över till 

forskning som relaterar till både islam och internet. Forskningsläget är inte så 

omfattande inom ämnet islam och internet, må hända kan detta vara orsakat av 

att ämnet är en relativt ny disciplin inom den akademiska världen – dock finns en 

rad intressant forskning som följer.  

 

2.11 Forskning islam och internet 

 

I inledning av forskningsprojektet fanns det relativt lite forskning om islam och 

Internet, något som har förändrats under de åren som detta projekt har pågått. 

Något förvånande är att den nationella forskningen i Sverige är relativt liten på 

detta område, där till exempel Viveka Dahlkvist pekar på att denna typ av 

forskning är en ”relativt ny företeelse”.49 I sin tidigare forskning skriver Martin 

Telinius i statsvetenskap om antisemitism utifrån neonazistiska och islamitiska 

webbsidor, där han pekar på att de vitt skilda grupperna kan förenas i en kritik 

emot Israel.50 I en avhandling som speglar komplexiteten i att forska på Internet 

är Walid Al-Saqafs arbete, där han visar på censuren som finns på Internet. 

Genom att skapa ett datorprogram, så kallad Webcrawler, så kan han ta sig 

bakom blockeringarna och se vad sidor som blivit censurerade verkligen 

innehåller.51 

                                                

 

48 Tariq Ali, 2003 
49 Dahlkvist, Viveka, 2010 
45 Telinius, Martin, 2006 

51 Al-Saqaf, W, 2014 
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Internationellt har forskningen kommit något längre, men framför allt är det 

artiklar och konferensmaterial som är det vanligast förekommande artiklar i 

ämnet. Tankesmedjan Brookings kom under våren 2015 med en rapport, där de 

tack vare avancerade datorprogram har kunnat kartlägga och analysera hur den 

sociala strukturen ser ut bakom Twitterflödet som finns omkring begreppen ISIS 

och Islamic State.52  Att användandet av Internet och framför allt Twitter är en 

ökande informationsbärare visar den undersökningen, och det allmänna bruket av 

social medier skapat ett nytt forskningsområde. Dina Mohamed Basiony menar i 

sin masteruppsats från The American University in Cairo: ”The growing 

popularity of global Islamic social media pages necessittes that this phenomenon 

would get further academic attention.”53 En liknande tankegång har Alexis Kort i 

en artikel i tidskriften Journal of Muslim Minority Affairs, menar att förändringen 

som sker inom den muslimska tankevärlden framträder tydligt i den medierade 

cybervärlden.54 I en artikel påpekar Ho Wai-Yip att det som kan kallas för Cyber-

”Ummah” inte är bara en del av den arabiska världen, utan att detta är en trend 

som finns även i Kina. Vederbörande visar även den muslimska minoriteten i 

Kina kan ta del av denna ”ummah”, vilket har skapat ett ökat intresse för 

religionen och den roll som den spelar i den enskilde individens liv.55 

Forskaren Kristin Zahra Sands lyfter fram tanken om förändringar som sker 

inom kommunikationen genom det multimediala, något som hon har sett genom 

sina undersökningar av bland annat de territoriella ”ummah” som utvecklas enligt 

Oliver Roy.56  Sands slutsatser är att Internet används av muslimer för att 

reproducera och förstärka existerande strukturer på nätet, och att detta ökar 

förståelsen för de gamla strukturerna och statuterna som existerar inom den 

                                                

 

52 Berger, J.M, Morgan, J, 2015 

53 Mohamed Basiony, Dina, 2013 

54 Kort, Alexis, 2005 

50 Wai-Yip, Ho, 2012  

56 Sands, Kristina, Zahra, 2009 
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muslimska världen.57 Ett liknande intresse har Peter Mandville men utifrån; 

”trough migration and the formation of disporic communities, the Middle East 

becomes recounstituted ans rearticulated in spaces and societies far removed 

from the geographic Middle East?58  Mandville analyserar begreppen identitet och 

samhälle, utifrån att se på gruppidentitet ur ett sociopolitiskt perspektiv – där han 

ser att den tidiga medieringen gav en förändrad syn på auktoriteter och den 

traditionella religionen och minskad marginalisering av muslimer.59  

”Power is primarily exercised by the construction of meaning 

in the human trough processes of communication enacted in 

global/local multimedia networks of communication 

including mass self communication.”60  

Castells pekar på individens påverkan på strukturerna genom att utveckla 

skeendet genom att utnyttja kraften som finns inbyggd i masskommunikationen.61 

Enligt honom är det inte de virala strukturerna i sig som skapar en dynamik 

genom multimedial masskommunikation, utan det är individerna som finns 

bakom strukturen som tillsammans bildar den sociala strukturen i dagens 

medierade samhälle.62 

 

2.12 Twitter som forskningsmaterial 

 

Twitter är ett 2015 vedertaget kommunikationsverktyg, som används i många 

olika sammanhang. Framför allt har det blivit ett kommunikationsmedel när 

                                                

 

57 Sands, Kristina, Zahra, 2009 

58 Mandville, Peter, 2001 

59 Mandville, Peter, 2001 

60 Castells, Manuel, 2009 

61 Castells, Manuel, 2009 

62 Castells, Manuel, 2009 
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myndigheter eller organisationen försöker strypa informationsflödet. 

Begränsningen ligger i texternas längd, där de inte kan vara så omfattande. 

Däremot kan avsändaren lägga in länkar till andra sidor, något som gör Twitter 

till ett effektivt sätt att sprida kunskap om händelser i realtid med bilder, text och 

videoklipp som ligger på andra servrar. Framför allt var det under den så kallade 

Arabiska våren som mediets verkliga potential blev uppmärksammat av den 

bredare allmänheten, men också händelserna i Ukraina har visat att det inte går 

att stoppa informationsflödet från oroshärdar som tidigare. Som Walid Al-Saqaf 

visar i sin avhandling från 2014.63 I detta arbete har forskaren kombinerat sin 

dubbla kompetens som forskare i datavetenskap samt media och kommunikation, 

där han konstruerat ett program för att söka fram sidor som av någon anledning 

censurerats. Redan 2004 visade jag på komplexiteten med källkritik och tolkning 

av material som finns på Internet, något som utvidgats och blivit oerhört mer 

komplex under de senaste åren.64 En ytterligare grund till den ökade 

komplexiteten i forskningen på Internet, som till exempel Twitter, är att det inte 

längre enbart textbaserad kommunikation. I Twitterflöden förekommer 

fotografier, satirteckningar, videoklipp och så vidare; denna bredd skapar nya och 

större krav på den som skall bedriva forskning – något som jag visade på i min 

magisteruppsats 2005.65 I detta arbete pekade jag på bildjournalistikens påverkan 

på historieuppfattning och som ett källmaterial inom historieforskning. 

Verkligheten har nu gått ytterligare ett steg vidare, där även videoklipp och 

satirteckningar blivit en del av det material som publiceras. Att det finns en 

problematik omkring material som publiceras på Internet visar Daniel Enstedt 

och Göran Larssons artikel om wikiislam.net. I denna artikel pekar de på 

komplexiteten i vad som är vad på denna sida och att det kan bli ett slagträ i en 

islamofobisk kontext.66 
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2.13 E-jihadism och sociala rörelser på Internet 

 

Två forskare har oberoende av varandra arbetat om frågan om islams utveckling 

på Internet har skett, och vilka konsekvenser detta har kommit att få. Dels är det 

islamologen Gary R. Bunt, som utifrån sina islamstudier kommit in på denna 

utveckling, som han menar påverkar ledarskapet på det lokala planet eftersom de 

inte har kontroll eller är lika efterfrågade som kunskapskälla längre.  

Some might feel more secure without it: how many in their 

community no longer came to them for advice, preferring a 

Google search or a visit to an online scholar? Others might 

wonder where Friday’s sermon might come rom as they 

drew upon the media for inspiration, downloaded a pre-

written sermon from an affiliated superior authority 

elsewhere in the world, or searched an online Qur’an or 

hadith database for a tricky, half-remembered quotation.67 

Den andre forskaren som har ägnats sig åt utvecklingen inom nätverksamhället är 

Manuel Castells som genom sitt arbete lagt en grund för förståelsen av det 

medierade samhället.68 I de senaste arbetena har Castell just pekat på kraften i 

masskommunikationen, där makten och maktkoncentrationen inte är 

koncentrerad till enskilda individer eller strukturer.69  Bland annat jämförs den 

spanska rörelsen Indiginas med olika grupper inom den islamistiska floran av 

grupper, men Castells drar även paralleller till mer traditionella strukturer som till 

exempel Barack Obamas kampanj på sociala medier in under de amerikanska 

presidentvalen.70  

                                                

 

67 Bunt, Gary, R, Islam in the Digital AgeE-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic 

Environments, Pluto Press, London 
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2.14 Genus  

 

Genderfrågan har aktualiserats i omgångar både inom kristendomen och inom 

islam. När den lyftes upp i den kristna teologin i början av 1990-talet av bland 

annat Elisabeth Fiorenza Schüssler 71 visar hon på att kvinnan har en roll i den 

teologiska debatten. En liknande diskussion för Jonas Svensson i sin avhandling 

och islam och feminism tio år senare, där han ser på kvinnans roll i det 

muslimska samhället.72 

 

3 Metod 

3.1 Hur källmaterialet har behandlats 

 

Materialet samlas in i två tidsperioder, var av den första sökningen skedde i 

början av december 2005. Första steget var att välja ut ett antal begrepp som var 

relevanta för undersökningen. Initialt användes ett tiotal muslimska religiösa 

begrepp för att skapa en överblick om hur diskussionen utvecklades. 

Omfattningen av materialet blev dock väldigt stort, och det krävdes ytterligare 

avgränsning av urvalet. Ur detta utkristalliserades två begrepp som speglade 

diskursen inom det undersökta materialet, i en process som går att härleda i 

Foucaults tankar om diskursens ordning73. Genom att göra en inledande 

avgränsning av materialet klargörs vad som är intressant för den följande 

diskursen. Dessutom visade sig att dessa två områden speglade dels den religiösa 

debatten och den politiska debatten. Den andra sökningen skedde under en vecka 

i februari 2015 där sökningen var inriktad på de två utvalda begreppen, dock hade 

                                                

 

71 Schüssler Fiorenza E, 1992 

72 Svensson, Jonas, 2000 

73 Foucault, Michel, 1993 
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den intressanta diskussionen flyttat från BBS:er som inte längre används som 

kommunikationsform till Twitter. I Twitterflödet syns en bred debatt, och det är 

ett sätt att kunna lyssna på de vanliga människorna. Vidare visar Twitterflödet en 

djupare bild av den allmänna diskussionen, som visar på olika mentaliteter något 

som professor Eva Österberg i Lund arbetat med i forskning om äldre historia74.  

3.2 Första sökningen december 2005 

 

Idag är det lättare än någonsin att söka material, då man har hela världen i sin 

dator. Samtidigt ger detta klara problem, vissa har redan tagits upp ovan, medan 

andra kommer att belysas i detta avsnitt och några kommer att tas upp under 

avgränsningar. Enklaste sättet att skaffa sig en överblick om vad som finns om ett 

ämne på Internet är att göra en Google sökning. Här stöter man dock på problem 

ganska så snabbt även om man gör en avancerad sökning – för hur hanterar man 

en miljon träffar eller mer? Efter att ha läst något hundratal hemsidor om det 

mesta inom islam, så fick jag undersöka och se om det inte finns mer effektiva 

verktyg och en enklare väg att finna. I den första sökningen fann jag ett av de två 

ben jag har valt att stå på i denna uppsats, och det är BBS: er – dessa elektroniska 

anslagstavlor ger en bra insyn i debatter på nätet. Här har jag valt att använda ett 

forum och det är islamonline.net, där jag har följt ett antal ämnen. Det andra 

benet som jag låter undersökningen vila på, är ett relativt nytt fenomen bloggen, 

och för att finna relevant material använde jag en blogg-search vid namn 

search.blogger.com.  Genom att söka på relevanta muslimska termer, så kunde 

jag plocka fram enskilda bloggare och följa deras debatt, och på så sätt få fram 

enskilda individers åsikter – individer som inte skulle höras i det vanliga 

mediebruset.  

Språket var en fråga som oroade, eftersom jag bara behärskar de vanligaste 

västerländska språken, men det visade sig snart att dessa muslimska personer 

använder engelska som ett modernt lingua franca. Det förekommer en del inslag 

                                                

 

74 Österberg, Eva, 2004 
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av arabisk text, men den är ofta översatt till engelska. I en rapport från Brookings 

2015, uppger J.M Berger att sjuttiotre procent av de som är aktiva i ämnet 

”islamic state” använder arabiska, arton procent engelska och sex procent 

franska.75 Samtidigt skriver ett stort antal på flera språk i Twitter strängarna.  

För att arbetet skulle förenklas, så valde jag att ladda ned alla BBS-sidor och 

bloggar, för att sedan skapa ett enda textdokument där texten kunde delas in i 

rubriker och underrubriker. Även om textmassan verkar stor, så blev dessa drygt 

sjuhundra sidor lite mer översiktliga och lätthanterliga. Dessutom går det på detta 

sätt att använda verktyg som finns i ordbehandlingsprogrammet, för att analysera 

materialet och göra det hela mer greppbart. En likadan process gjordes i den 

följande sökningen som begränsades till de ovan angivna sök begreppen, och 

endast på Twitter under en begränsad period. Något som ledde till ett mindre, 

men mer överskådligt material som framgår av följande avsnitt.  

 

3.3 Andra sökningen februari 2015 

 

Utvecklingen mellan den första sökningen av material 2005 och den andra 

sökningen 2015 är påfallande stor; utvecklingen inom den digitala världen har 

varit omfattande. Framför allt är det omfattningen av material som ökat, antalet 

träffar är stort och antalet aktörer är fler. I en nyligen presenterad rapport, menar 

författaren J.M. Berger att det vid denna tidpunkt under hösten 2014 nittiotusen 

Twitterkonton som behandlar frågan om begreppet ”Islamic State”76. I rapporten 

beskrivs hur frågan i princip exploderade under sommaren och hösten 2014, och 

att ökningen håller en stadig tillväxt. I den första sökningen användes bland annat 

BBS:er något som inte används längre. Däremot har Twitter blivit ett verktyg 

                                                

 

75 Berger, J.M, Morgan, J, 2015  

76 Berger, J.M, Morgan, J, 2015  
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som många använder, och därför faller det sig naturligt att just använda detta 

medium för en analys av ämnet.  

Ett antal alternativ till insamlandet av forskningsunderlaget hade varit Facebook, 

Instagram, Tumblr. Flicker, Vimeo och så vidare. Anledningen till att valet ändå 

föll på Twitter är den bredd av användare som finns där, både officiella aktörer 

men också helt vanliga användare. I arbetet har en del komplikationer funnits, 

dels i omfattningen av material men också i att material tas bort ifrån nätet. 

Anledningarna till att material försvinner är varierande, dels finns det de som 

raderar meddelanden, dock är detta inte så vanligt. Censuren från företaget 

Twitter är en grundläggande orsak till att information försvinner, samtidigt som 

en annan orsak påverkar materialet och det är att sidor som meddelandet är 

länkat till försvinner. En tredje orsak är att en grupp hackare som kallas 

Anonymous77 78stänger ned sidor som sprider eller uttrycker en positiv hållning 

till IS, något som har påverkat arbetet med materialet.  

För att skapa ett hanterbart forskningsmaterial, så har jag under ett antal dagar i 

februari laddat ned och kopierat Twitterflödet för de begrepp och områden som 

jag vill undersöka. Något som ger ett mer stabilt material, och mer av 

ögonblicksbilder av det som händer just för tillfället. Bristen blir dock att länkar 

blir korrupta, om de servrar som de ligger på stängs ned eller påverkas av olika 

orsaker. Detta är en påtaglig brist, men samtidigt en del av arbetet med att tolka 

och förstå skeenden på Internet.  

Vidare har antalet fotografier, videofilmer och satirteckningar ökat i materialet, till 

skillnad från den första sökningen i november 2005. Något som leder till en 

betydligt större komplexitet i underlaget, och som ställer större krav på forskaren.  

 

                                                

 

77 https://twitter.com/rt_com 

78 https://twitter.com/anonymedia 
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3.4 Avgränsningar 

 

Materialet om islam på Internet är oöverskådligt, och det skulle krävas ett 

ofantligt arbete för att kunna ge en helhetsbild av islam på nätet. Därför har jag 

valt att göra relativt tydliga avgränsningar där jag till exempel avstår att ta upp 

händelser som upploppen i Frankrike och Australien, som enskilda händelser.79 

Jag har inte heller sökt på ord som terrorism och liknande, utan valt att göra 

sökningarna utifrån begrepp ur den muslimska världen. Valet är här en del i det 

källkritiska förhållningssätt jag har haft till materialet, och genom att använda de 

arabiska uttrycken och begreppen har jag hoppats komma ifrån att få in allt för 

mycket av till exempel de kristna grupperna jag nämnde tidigare. Trots att jag 

medvetet undvikit att söka på terrorism eller händelserna den elfte september 

2001, så har dessa kommit upp och kommer att synas i källmaterialet. De 

kommer från ett islamskt perspektiv, och visar på hur dessa ämnen behandlas 

och diskuteras ur ett icke västerländskt perspektiv.  

När det gäller den andra sökningen så förändras materialet i karaktär, även om de 

två sökorden jag arbetat utifrån är desamma vid den andra sökningen. Det 

historiska skeendet har påverkat materialet och betydelsen av de begrepp jag 

arbetar med, i en riktning som var svår att förutse när arbetet inleddes hösten 

2005. Framför allt är det informationsflödet och mängden av information som 

påverkat valen under arbetets gång. Att enbart begränsa forskningen till Twitter 

var inte något självklart val, eftersom det i sig ger en avgränsning. Samtidigt ger 

detta utrymme ändå en mer differentierad bild av diskursen, än att välja flera olika 

alternativ. Vidare finns här länkar och hänvisningar till andra forum, som på så 

vis skapar förutsättningar till att få en inblick i vad som sker i övrigt.80  

                                                

 

79 För den som är intresserad av upploppen i Paris har jag skrivit ett paper i kursen Race, religion 

and cultural identity, Växjö universitet HT 2005, där jag ger en relativt förenklad bild av hur 

media beskriver en händelse som den i Paris hösten 2005.  

80 Ett tidigare val är också att enbart i studien använda två begrepp ”ummah” och ”islamic state”, 

och inte ett antal till som var intentionen i första skedet. Denna begränsning kan i detta nu ses 
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Slutligen väljer jag att inrikta arbetet på begreppen “ummah” samt ”islamic state”, 

redan dessa visar på den bredd och den spänning som finns inom islam. 

Processen har fått ta tid, eftersom detta belyser en pågående historisk process. 

”ummah” har en koppling till de apokalyptiska begreppen inom kristendom och 

judendom, där Nya Testamentet beskriver ”tusenårsriket” på ett liknande sätt 

som muslimer använder ”ummah”. Inom judendomen finns samma tankar i 

”fredsriket” som var en messiansk utopi där harmoni skulle råda, en liknande 

utopisk tanke finns hos Marx i det ”klasslösa samhället” och ”proletariatets 

diktatur”. 

 

3.5 ”Ummah” och ”Islamic state” 

 

Två begrepp som är vanligt förekommande i det undersökta materialet är 

”ummah” och ”islamic state”, dessa går stundtals hand i hand samtidigt som de 

kan variera i syftning över tid, region och framför allt beroende på skribent. 

Framför allt ser man en skillnad i att användningen av ”ummah” är mer frekvent 

i religiöst språkbruk, där den apokalyptiska och messianska innebörden används. 

Likheterna med till exempel den amerikanska kristna högern använder 

”tusenårsriket” på ett liknande sätt, liksom ortodoxa judar använder termen 

”fredsriket” eller ”landet som flyter av mjölk och honung”. Begreppet ”islamic 

state” är i sin beståndsdel även det tudelad efter vilka som använder begreppet, 

och där finns den mer neofundamentalistiska riktningen som använder det 

synonymt med ”shariastat” som i deras syn skall vara den allt genom styrande 

staten i världen. Ser man då till mer moderata islamister och ibland de bredare 

lagren så verkar detta vara mer synonymt med begrepp som demokrati och 

medborgerliga rättigheter i muslimska länder.  

                                                

 

som ett lyckokast, efter som det visar sig att begreppen har bäring även i samband med den andra 

sökningen.  
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Polemiken som finns är framför allt mer inriktad emellan dem som Oliver Roy 

skulle beteckna som neofundamentalister, och det som i vardagligt tal kallas för 

den amerikanska kristna högern. Båda grupperna har en likvärdig argumentation, 

som bygger på bibeln respektive koranen, och dessa tolkas från tydligt fastslagna 

fundament.  

Dock är inte detta någon dominerande debatt, utan den största delen av 

materialet har en diametralt annorlunda utgångspunkt, där det är mer moderata 

muslimska ställningstaganden som dominerar. Kritiken emot 

neofundamentalisterna är kraftig ifrån många grupper, och fördömandet av 

främst terrorhandlingar kommer från grupper som i vardagligt tal skulle kallas för 

islamister och fundamentalister.  

För att ge materialet tydlighet, presenteras här ett antal texter som sedan 

kommenteras utifrån det teoretiska utgångsläget. Texterna är exempel på olika 

inriktningar som förs inom islam med utgångspunkt från begreppen ”ummah” 

och ”islamic state”. 

3.6 Exkludera grupper 

Att olika grupper har en påverkan av skeendet via nätet visar Castells81 på, när 

han diskuterar den Egyptiska våren och en kvinna som i fyra vloggar uppmanar 

till att gå ut och protestera. Något som ledde till att en rad aktivister följde hennes 

råd och gav sig ut för att protestera. Motsatsen på nätet är som Bunt82 menar på 

ett tidigare avsnitt, att de äldre och lokala imamerna förlorat in röst och saknas på 

nätet till förmån för yngre ”internetimamer”.  Utifrån dessa forskares 

utgångspunkt är det en större exkludering i åldersperspektiv än ur ett perspektiv 

oavsett ideologiskt inställning eller kön, eftersom bredden av deltagare i diskursen 

på internet är både ideologiskt och ur ett könsperspektiv relativt neutral.  

 

                                                

 

81 Castells, Manuell, 2012 

82 Bunt, R 
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3.7 Källmaterialet 

 

Tanken med detta arbete är att inte fastna i de vanligaste fällorna när det gäller 

islam, utan att försöka se hur muslimer på använder sig av Internet och vilka 

frågor som intresserar dem. Den vanliga bilden, efter 9/11, är att terrorister med 

anknytning till islam finns på nätet och lockar till sig unga vilsekomna ungdomar. 

Genom att välja uttryck som används inom islam har mitt arbete gått ut på att 

följa ett antal frågor på nätet, och se hur man diskuterar kring dessa. Arbetet har 

varit omfattande, men ändå har bara en liten bråkdel av materialet på nätet 

kunnat bearbetas och studeras – då antalet träffar har varit tusentals för att inte 

säga hundratusentals i vissa fall. Det som presenteras här är alltså en bråkdel av 

det totala materialet, samtidigt som jag allt mer börjar bli övertygad om att detta 

är relativt representativt material för de diskussioner som finns på Internet om 

islam.  

Först använde jag mig av Googlesökningar, men detta gav ett allt för stort 

material. Ord och uttryck som ”true islam” gav hundratrettionio tusen träffar, 

”sabr” gav drygt en miljon träffar, ”kafir” nästan en halv miljon och ”ummah” 

sexhundrafemtiotusen träffar och så vidare. Ett oerhört intressant och 

omfattande material, men i detta sammanhang allt för otympligt att bearbeta 

rationellt. Google-sökningen gav oerhört mycket intressant information och ett 

stort antal bokmärken kom med i listan, men det var inte möjligt att göra mer 

sammanfattande av alla dessa hemsidor på Internet. Därför valde jag en annan 

strategi och verktyg: först så tittade jag efter BBS: er, elektroniska anslagstavlor 

för diskussioner och meddelanden. Bland annat följde jag ett antal ämnen på 

www.islamonline.net, där det bland annat finns en BBS som ungdomar använder 

för att diskutera olika frågor.  Det andra verktyget som jag valde att använda är 

search.blogger.com, som är en sökmotor för bloggar. Även med detta verktyg 

fick jag ett stort antal träffar på de olika uttrycken och begreppen, även om det 

var färre till antalet.  Fördelen med att använda sig av BBS: er och bloggar är att 

man hittar texterna direkt, och inte behöver söka genom en hel webbplats för att 

få fram material. Dessutom finns det ofta kommentarer från andra läsare till 

texten, vilket gör att man får genom en sida mer material och en bredare bild av 

ämnet än om man söker på endast vanliga hemsidor.  
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Bloggen var ett relativt nytt medium när undersökningen 2005 gjordes, och får 

ofta kritik för att det bara är kändisjournalister som lägger triviala berättelser ur 

den egna vardagen. Den bilden stämmer inte med det som finns på Internet om 

man söker sig bortom kvällstidningarnas bloggar, för bloggen har blivit ett sätt 

för människor att kommunicera sina åsikter och skapa opinioner i olika frågor. 

Under Internets barndom diskuterades ordet nätdemokrati, där man såg Internet 

som en väg till ökad demokrati – då vägen till att göra sin stämma hörd är lång 

och svår för många. Det som jag har sett i denna undersökning är att genom 

bloggen finns en väg för grupper som annars har svårt att göra sin röst hörd, får 

en möjlighet att göra sin stämma hörd. Framför allt är det förvånansvärt många 

unga muslimska kvinnor som använder bloggen för att komma tilltals, och där 

kan diskutera ämnen från sex till den iranska regimen.  

 

3.7.1 Islamonline.net  

En av de drivande sidorna inom det som  kan ses som en muslimsk tankesmedja 

är Islamonline.net, som betecknas av forskaren Bettina Gräf83 vid Arab media 

and socitiy som är kopplat till American University in Cairo’s Adham Center for 

TV and Digital Journalism som ” the so-called Islamic centrism or Islamic 

mainstream.” Vidare menar Gräf att denna tankesmedja står för en bredare syn, 

där det centrala är: ”The portal promotes the exchange of different views and 

debate among Muslims, but also between Muslims and non-Muslims.”84  Sajten 

drivs av en IT-specialist och en forskare inom islam Maryam Hasan al-Hajari och 

Dr. Hamid al-Ansari, där de dels driver sajten Islamonline.net för att skapa 

utrymme för ett ideologiskt utbyte mellan muslimer men också emellan muslimer 

och kristna.85  

                                                

 

83 Gräf, Bettina, 2016  

84 Gräf, Bettina, 2016  

85 Gräf, Bettina, 2016 
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3.8 Närhorisonten  

 

Hur ser närhorisonten ut? Det är ingen helt enkel fråga, samtidigt som den är 

viktig. Gadamer gör oss medvetna om närhorisonten i sitt arbete, och betydelsen 

av sin egen utgångspunkt i ett historiskt forskarperspektiv. Forskaren stannar lätt 

kvar vid sitt källmaterial, utan att medvetengöra vad som finns emellan forskaren 

och källan. För att forma och tydliggöra närhorisonten i detta arbete har jag valt 

att utgå från Olivier Roy och Jürgen Habermas, för att skapa en teoretisk bas för 

närhorisonten. Samtidigt måste varje forskare även vara medveten om sin egen 

del i närhorisonten, eftersom den egna erfarenheten är en del av den 

hermeneutiska processen. Redan i det att arbetet görs utifrån ett västerländskt 

perspektiv med en västerländsk historiesyn, vid ett svenskt universitet och i en av 

kristendom påverkad miljö skapas både problem och möjligheter i förståelsen av 

den bortre horisonten – källmaterialet.86  

Problemet är att närhorisonten präglas av medias bilder, så att det är svårt att se 

den bortre horisonten som den projiceras av källmaterialet. I denna situation är 

Jürgen Habermas en räddning, då hans tankar om att skapa kommunikation 

emellan grupper, för att det inte skall leda till en spiral av terror.87 Roy som har en 

större distans till händelserna i New York och ett annat perspektiv, ser att det har 

skett en förändring inom de islamska rörelserna; vilket får som konsekvens att det 

blir en delvis annorlunda bild som träder fram. Man måste ha i åtanke att Jürgen 

Habermas intervjuas i ett traumatiserat New York tre månader efter händelserna, 

                                                

 

86 Det handlar både om den egna utbildning och de erfarenheter som förvärvats i olika 

sammanhang, där mitt sätt att tolka och reagera påverkas av att jag är teolog i grunden och har 

mångårig erfarenhet av journalistiskt arbete. Lägger man där till en skolning inom historia, så har 

jag en relativt stor palett att arbeta med i min personliga närhorisont. Förutom de personliga 

erfarenheterna och färdigheterna, så finns det ett flertal faktorer som påverkar närhorisonten ur 

ett samhällsperspektiv och kulturellt. 

87 Borradori Giovanna, 2003 
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och Olivier Roy skriver sin bok tre år efter händelserna. Redan här finns en 

horisontförskjutning, som leder till att perspektivet förändras.  

 

3.9 Bortre horisonten 

3.9.1 Den första sökningen 

 

Källmaterialet får i det här fallet bilda den bortre horisonten, som bärare av den 

information som förmedlas genom de olika debattinläggen på BBS: er och olika 

bloggar88. Här igenom så får man fram en bild av tankeströmningar och 

frågeställningar som rör sig ibland muslimer, men om texterna är på arabiska då? 

Problemet uppstod egentligen inte i det undersökta materialet, eftersom det 

mesta är skrivet på engelska. Det verkar som unga muslimer har antagit engelskan 

som lingua franca, eftersom de kommer från olika delar av världen och alla inte 

verkar till att kunna arabiska i den omfattning som förväntat var.89  Svårigheten 

med den bortre horisonten är att den inte alltid ser ut som man förväntar sig, 

något som händer även om man försöker gå in i arbetet så förutsättningslöst som 

möjligt.  

 

 

                                                

 

88 Man bör komma ihåg att denna text skrevs innan Twitter hade nått ut till den bredare massan 

av människor, och idag hade det varit mer naturligt att använda sig av Twitter. Skillnaden emellan 

Twitter och de bloggar samt BBS sin används här är att det finns en större möjlighet att komma 

nämnare enskilda individer, nackdelen är att de flesta som twittrar gör det på det egna språket och 

inte använder engelskan som i de källmaterial som jag sammanställt.  

89 I tidsspannet från det att undersökningen gjordes till dess att den presenteras så har en 

förskjutning av språkanvändningen skett, där allt fler twittrar på det egna språket och även 

bloggar har förändrats på liknande sätt.  
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3.9.2 Den andra sökningen 

 

Den andra sökningen är skapad genom en tidsförskjutning på tio år, där 

undersökningen är gjord under en vecka i februari 2015. Vilket ger tre perspektiv 

på frågan om ”ummah” och ”islamic state”, grunden är fortfarande Habermas 

och Derridas perspektiv på 9/11.90 I den senare undersökningen har det skett 

förändringar i hur Twitter används, och den ursprungliga metoden att söka 

material via att googla har blivit en näst intill omöjlig uppgift. Efter att ha gjort ett 

antal Google sökningar på begreppen ger dessa i storleksordningen etthundra 

miljoner träffar, så skulle det krävas avancerade Webcrawlers91 och en statistisk 

genomgång av informationsmassan. Skillnaden i materialet från 2005 och det 

senare materialet 2015 är stor, där den medietekniska förändringen har skapat en 

dikotomi emellan materialen i form. I det förra materialet var det BBS: er och 

bloggar som var det rådande, där Twitter var en ny företeelse och inte lika 

utvecklad som 2015. Tekniken har gett en vidgad möjlighet till snabb 

kommunikation, där multimedia har blivit ett tydligt inslag. Bilder av olika slag 

används på ett mer frekvent sätt, där bilderna representerar en variation av 

tekniker som är påfallande stor. Det förekommer i materialet allt från klassiska 

satirteckningar, fotografier av nyhetskaraktär, manipulerade bilder och videoklipp 

av varierande art. Textmässigt skiljer sig materialen åt, där engelskan i den tidigare 

undersökningen var dominerande. I de undersökta Twitterflödena syns en större 

variation av språk, vilket gör arbetet svårare och risken är att värdefull 

information går förlorad.  

Omfattningen av material är ett dilemma genom hela arbetet, både i den första 

undersökningen och i den andra. Informationsmängden ökar drastiskt, och fler 

aktörer finns på nätet. Valet att i den andra undersökningen enbart använda 

                                                

 

90 Borradori Giovanna, 2003 

91 Programvaror som gör avancerade sökningar i informationsmassan på nätet, och detta skulle 

mer ge en kvantitativundersökning av informationsmassan och inte en kvalitativundersökning 

som här syftas. 
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Twitter som redskap, ger en viss begränsning i informationsmassan samtidigt 

som det är ett ständigt flöde av ny information och information som återanvänds. 

För att kunna hantera och analysera materialet krävs idag en bredare kunskap än 

tidigare historiskt arbete, där variationen av olika informationsbärare kräver 

specifik kunskap och erfarenhet. Grunden ligger givetvis huvudsakligen på 

klassisk källkritiskmetod, men materialet kräver även erfarenhet och kunskap i att 

analysera och tolka bilder av olika slag. Där ett inslag är att kunna se om bilder är 

manipulerade eller vederhäftiga, något som kräver en teknisk kunskap och 

erfarenhet av dagens moderna teknik samt klassisk kunskap i fotografiets 

utveckling.92 När det gäller källkritik på internet, så diskuterade jag detta i min b-

uppsats vid dåvarande Växjö universitet.93  

Materialen påverkas av det dagliga skeendet, där enskilda händelser får större 

utrymme än andra frågor. Något som märks i forskningsmaterialet till framför allt 

den andra sökningen, där bland annat morden på tjugoen kristna kopter har 

påverkat diskussionen. Även att ISIS låtit bränna en libysk pilot levande är något 

frekvent förekommande i Twitterflödet, en tredje händelse är att en amerikanska 

blivit dödad i ett libyskt anfall emot ISIS-fästen påverkar just detta material. Även 

attentatet i Paris emot tidningen Charlie Hebdo påverkar förförståelsen av 

materialet, eftersom det återkommer hänvisningar och syftningar till denna 

händelse.  

 

3.10 Metodologisk processbeskrivning 

 

Som tidigare visats i detta arbete är forskningen omkring internet och 

kommunikation en dynamisk process, där materialet är i ständig progression. 

Ämnets beskaffenhet i detta arbete gör inte sakernas tillstånd enklare, där både 

mängden forskningsmaterial förändras varje sekund genom ett antal olika 
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faktorer. Framför allt är att forskningsmaterialet förändras i realtid, samtidigt som 

materialet försvinner lika fort igen om det vil säg illa. Därför bör en forskare 

beakta och diskutera begrepp som validitet och reliabilitet i den föränderliga 

utvecklingen i materialet, till skillnad från till exempel arkivforskning där 

materialet är låst sedan lång tid.  

Vilka grundläggande vetenskapliga värden bör ligga till grund för den här typen 

av forskning? I tidigare avsnitt visar både Berger94 och Al-Saqaf95 på 

komplexiteten i diskursen, där dikotomier skapas genom att det till exempel krävs 

kraftfulla tekniska resurser för att göra kvantitativ undersökningar som Berger 

beskriver. A-Saqaf visar i sin tur på den problematik som uppstår vid en kvalitativ 

analys av Twitterflöden och websidor, då det sker censur på nätet av den 

information som existerar. Därför är det svårt att utifrån klassiska krav på att 

upprepa ett resultat svårt, däremot skapas här en intressant ny disciplin där 

likartade undersökningar går att komparera och ur detta extraheras ny kunskap 

fram. Något här visas genom de olika horisonterna som är 

ögonblicksbeskrivningar av den virala verkligheten just det ögonblick den görs, 

och genom att använda metoden att just i ett givet ögonblick kopiera materialet 

fryses det och görs till ett forskningsbart material. På samma sätt som ett 

historiskt dokument visar på intentionen hos författaren i det givna ögonblicket, 

skapas en bild av de virala flödena genom att genom att kopiera materialet och 

där igenom skapa ett utsnitt som blir möjligt att dissekera i en traditionell 

forskarmiljö.  

I detta fall görs utsnitten vid två olika tillfällen, där det första materialet kopieras 

och fryses i november och december 2005, och det andra utsnittet görs i februari 

2015. Genom att kopiera flödena vid ett visst tillfälle skapas ett 

forskningsmaterial som går att återvända till om och om igen, eftersom materialet 

är ett kirurgiskt utsnitt vid just ett enda tillfälle. Detta skapar en möjlighet att 

återvända till flödet som det var vid en given tidpunkt, för materialet ser helt 
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annorlunda några sekunder eller minuter senare. Meddelanden har tillkommit, 

tagits bort eller stängts ned av till exempel företagen som erbjuder tjänsten, 

hackergrupper som Anonymous eller för den delen stater som vill styra 

informationsflödet. Här kan allt försvinna ifrån ett enskilt meddelande till hela 

konton eller trådar som är misshagliga för någon, vilket komplicerar arbetet med 

att till exempel följa upp intressanta inlägg då de är borta när forskaren 

återvänder – så är fallet i detta material96 med ett tweet som retweetas ofta. 

Tidigare i detta arbete har olika former av forskning presenterats där kvantitativa 

och kvalitativa studier har gjorts i olika former, och där tankesmedjan Brookings 

har gjort ett ambitiös kvantitativ studie97 genom att analysera flöden från olika IP-

adresser. Detta ger en kartbild över hur information sprids, utifrån de servrar 

som distribuerar informationsflöden. Samtidigt är det möjligt att skapa falska IP-

adresser för den som har för att med avsikt dölja sin position, samtidigt ger denna 

studie inte information om innehåll i de material som undersökts än att det 

diskuterar ett specifikt ämne. Informationen ger ett material som kan klassas som 

Big data, och kräver stor dator kapacitet för att processas.  

En intressant mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är Al-Saqafs98 forskning 

vid Örebro Universitet, där han kombinerar datavetenskap och historisk 

forskning genom att skapa en Webcrawler som går bakom censurerade sidor och 

kan se den information som finns där. Detta verktyg ger möjlighet till att se vad 

olika intressenter vill hindra ifrån att komma ut, svårigheten är att det krävs en 

hel del tekniskt kunnande och erfarenhet för att hantera den här typen av 

instrument.  

En mer klassisk kvalitativforskning utgår från ett avgränsat ämne, något vi ser i 

uppsatser och avhandlingar av den art som Dahlqvist99, Telenius100 och 
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Wimelius101 arbetar med där ett enskilt ämne avgränsas eller ett geografiskt 

område för undersökningsmaterialet.  

I denna undersökning har begreppen fått vara den levande diskursen, och utifrån 

begreppen har materialet tagit fram som ovan beskrivits. Forskningsmaterialet 

har sedan närlästs i traditionell hermeneutisk tradition102, för att därigenom se 

strukturer och sammanhang. En brist här i att det är svårt att tala om en total 

relevans eller sanning om att så här är det, men det ger en förståelse av hur 

skeendet ser ut i ett givet ögonblick – eftersom materialet speglar diskursen i det 

givna ögonblicket. Här kommer även Derrida in med sitt dekonstruktionsarbete 

eftersom: ”Deconstruction first sets out to identify the conceptual construction 

of a given theoretical fieled, whether it is religion, metaphysics, or ethical and 

political theory…”103. Genom att materialet i sig är fragmentariskt och i den 

meningen dekonstruerat, krävs en ”förförståelse” för att uttrycka sig i linje med 

Gadamer104.105 

I det material som framträder genom de olika sökningarna skapas således ett 

hanterbart, om än i den första sökningen ett ytterst omfångsrikt material, medan i 

det senare fallet genom en tydligare fastslagen rutin mer begränsad och riktad. 

Något som möjliggörs igenom den tekniska utvecklingen och mediets 

beskaffenhet, från miljoner träffar ger sökningen igenom begränsningen i ett 

tidsperspektiv något hundratal träffar i det givna ögonblicket och tidsspannet. Ur 
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kontextualisering av materialet i både ur ett forskningshänseende, men även i att skapa en 

förståelse för ämnets komplexitet i forskningsmaterialets form och struktur, men även i att förstå 

den strukturella substansen i materialets genomgripande diskurs. I den strukturella en rad 
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detta frysta material extraheras ett antal meddelanden, som ger relevans i 

förhållande till den rådande diskursen i det givna ögonblicket. Tre olika sökningar 

gjordes för vardera hashtaggen,#ummah, #islamic state och #islamicstate, vilket 

gör att diskursen fryses i just ett ögonblick och utifrån det har materialet en 

relevans om den rådande diskursen. Ur ett medialt perspektiv ger detta en 

förståelse av den rådande diskursen, samtidigt ger den inte vid hand en absolut 

sanning som kanske vore lättare att hantera än en sanning som behöver tolkas 

och förstås utifrån en omfattande förförståelse och horisontförskjutning. Eller 

som Ricoeur skriver om Gadamers106 kritik över Dilthey, ”[h]istorien finns före 

mig och föregår min reflektion. Jag tillhör historien innan jag tillhör mig själv.”107 
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4 Resultat 

4.1 Muslimer fördömer 9/11 och terrorism i islams namn 

 

I det undersökta materialet framträder en bild av islam som inte har någon 

framträdande roll i medierapporteringen, där den interna kritiken inom islam är 

kraftfull gentemot de som utför terrorhandlingar. I ett stort antal texter på 

framför allt bloggar och BBS: er finns det kritik både från enskilda individer och 

grupper med officiell ställning. Där kritik framförs emot terrorhandlingar för den 

muslimska sakens skull, bland annat kan man se att kritiken riktas emot de 

muslimer som utifrån olika länder i väst skapar en grogrund för hat gentemot 

islam. 

The Western-based Islamic terrorists are not the militant 

vanguard of the Muslim community; they are a lost 

generation, unmoored from traditional societies and cultures, 

frustrated by a Western society that does not meet their 

expectations. And their vision of a global ummah is both a 

mirror of and a form of revenge against the globalization that 

has made them what they are. 108 

Skribenten i detta avsnitt visar på en tudelad frågeställning, där 

neofundamentalisterna har en tudelad agenda, dels med en dröm om en gudomlig 

muslimsk stat men också ett politiskt hat emot globaliseringen. Problemet som 

materialet visar på här är att det skapas en alienation bland de unga, där 

sekulariseringen ger en rotlöshet och framför allt ”att inte västerländska kulturen 

möter upp deras förväntningar”.  Ur ett dialektiskt perspektiv sett är problemet 

att de saknar sina rötter; men de får heller inte nya rötter i deras nya sammanhang 
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– detta leder i sin tur till frustration, hat och våld. Drömmen om ett muslimskt 

världsomspännande rike blir ett mål som överordnas allt.  

Terrorhandlingarna verkar sakna stöd från de etablerade grupperna inom islam, 

där ledare från olika grupper tydligt tar avstånd ifrån sådant. Ett exempel är att en 

bloggare pekar på ett avståndstagande från imamer i Storbritannien som 

förbjuder ”självmordsdåd” och handlingar som ”dödar oskyldiga”, kritiken 

kommer även från ledande inom till exempel från sunni. 

Last week, some 500 British imams issued a fatwa 

prohibiting suicide bombing and the killing of innocents, 

while Sheikh Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi, 

considered a high authority for the worlds one billion Sunni 

Muslims, has repeatedly condemned terrorism in all its 

forms.109 

Trots att ledare inom olika inriktningar tar avstånd från terrorhandlingar och 

terrorism har materialet ändå stöd för att det finns en grupp som försvarar 

handlingarna. Kritiken kan också framställas i mer polemisk ton, där kritik 

framförs emot väst som behandlat människor illa ur andra bloggares synvinkel.  

Islam teach us to protect our brother and sister in Islam 

regardless of race or nation. But when millions of our 

brother and sister being killed in Palestine, Iraq, Afganistan, 

Bosnia, Philipines, Thailand and other places. None of so 

called Muslim country/government take any action to stop 

the killing. Most of the muslim goverment/country don’t 

follow the Islamic teaching. Even if you want to help your 

brother and sister in Palestine or Iraq … your goverment 

won’t allow you… You will labelled as “Terrorist” … but if 

the real Terrorist like US and Israel who bomb and kill 
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people they don’t consider as terrorist.. they want to protect 

their people and country!!110 

Kritiken emot väst är påfallande i texter som skrivits av bloggare som kan 

betecknas som neofundamentalister, samtidigt är deras kritik även inriktad på de 

egna regeringarnas och ledares undfallenhet emot väst. Både Roy och Habermas 

visar på likheter med 1970-talets vänsterterrorister och deras argumentation111, 

något som kan vara motiverat att ha i åtanke när försök görs för att placera 

neofundamentalisterna i ett större perspektiv. Kritiken de riktar är emot det egna 

landet eller den egna regeringen, som inte följer islams lagar eller undervisning. 

Underförstått menar den här gruppen av bloggare att de ledande politikerna är 

sekulära och inte sätter den muslimska kulturen i främsta ledet, utan har blivit 

mer undfallande emot väst och den västerländska påverkan av muslimska länder.  

Ur ett västerländskt och sekulärt perspektiv kan det vara svårt att förstå 

diskussionen inom islam, eftersom man inte särskiljer olika områden på samma 

sätt som i västerländsk idétradition. Religion och civilt är närmare varandra, 

liksom det privata och det offentliga är mer sammanlänkat. Följaktligen kan det 

ur västerländskt perspektiv bli något svårtolkat när vissa bloggare pekar på Usama 

Bin Ladens idéburna kamp som en form av teologi, där det västerläska särskiljer 

emellan disciplinerna statsvetenskap/politiskvetenskap och teologi med en 

dikotomi som ibland kan bli avgrundsdjup.  

A document containing the full text of these condemnations 

would be much longer. Included in this document are a few 

interviews and articles written by Muslim scholars refuting 

Bin Ladens theology and use of religion to justify attacks on 

innocent civilians. The purpose of including these articles is 

to show that Muslims went beyond just condemning the 

attacks. They also took and continue to take active steps to 
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combat extremism and the exploitation of religion for violent 

political purposes.112 

 

4.2 Samhällskritik ur historiskt perspektiv 

 

Utifrån ett akademiskt perspektiv kan en del av bloggtexterna visa på intressanta 

eklektiska drag, där olika begrepp används tillsammans. Grundproblematiken är 

att det ibland är svårt att tolka vad som är av religiös art och vad som är sekulärt, 

eftersom det är vanligt förekommande att begrepp från olika historiska perioder 

sammanförs till att bli synonyma. Är debattören Muslim-1, som förespråkar både 

en välfärdsstat, en sann islamistisk regering och dessutom kräver att det skall vara 

ett alikalifat.  

The aim in Islam is creating the perfect society, with yet 

IMPERFECT individuals, who should keep it perfect, that’s 

why it wasn’t left for us to choose whatever rules we would 

like, THE PRIORITY IS THE WELFARE OF THE 

SOCIETY AS A WHOLE. I wish to be ruled by a true 

Islamic government like that in Alkhilafa days(the era 

following prophet Mohamed’s, blessings be upon him, 

death).113 

Komplexiteten inom islam är stor, och här spelar historien, traditionen, 

religionen, familjen och politiken en gemensam roll i samhällsbygget. Den här 

komplexiteten gör det möjligt att resonera om ”välfärdsstaten” i samma 

resonemang som ”alikalifatet”114, vilket gör grunden för en tydlig kommunikation 
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svår för många västerlänningar. Habermas pekar just på detta problem115, som en 

av grunderna till det som Roy kallar för neofundamentalism. Samtidigt som det 

komplexa tankesystem islam är, så har det förlorat sin betydelse för många unga. 

Deras rotlöshet skapar en värld som blir svart eller vit. Nyanserna som finns i 

traditionerna och i den homogena kulturella gemenskapen suddas ut eftersom de 

inte har möjligheten till att kommunicera emellan generationerna – som varit en 

av grundpelarna i alla kulturer.  

The failure of Islamic movements is their inability to come to 

terms with modernity, to give modernity a sustainable home-

grown expression. Instead of engaging with the abundant 

problems that bedevil Muslim lives, the Islamic prescription 

consists of blind following of narrow pieties and slavish 

submission to inept obscurantists. Instead of engagement 

with the wider world, they have made Islam into an ethic of 

separation, separate under-development, and negation of the 

rest of the world.”116 

Självkritiken är ett genomgående tema, där flera bloggare återkommer till att 

islam har blivit missförstått och misstolkad av de egna, framför allt ser man 

kritiken emot de som förespråkar de fundamentalistiska spåren av religionen. 

Samhällskritiken och den snävare religiösa tolkningen leder till en djupare 

alienation, som i sig självt sökandet skulle vara ett svar på. Isoleringen i allt mer 

sekteristiska grupper leder till ett fjärmande ifrån både ”mainstream” religionen 

och det samhälle individerna lever i. Islam har genomgått ett antal 

väckelseperioder, dels i samband med grundandet, men de stora väckelserna har 

skett under 900-talet och sedan under 1700-talet117. Källmaterialet visar på en 

stark strävan från ”mainstream” grupperna att söka samförstånd och förståelse 
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med den västerländska kulturen, samtidigt som materialet även visar på ett klart 

introvert beteende från de neofundamentalistiska bloggarna.  

 

4.3 Gudomligt löfte om en stat 

 

Relationen emellan det civila samhället och det religiösa samhället är inte så 

knivskarpt reglerat inom islam, som vi har vant oss i det västerländska samhället. 

Religionen påverkar det borgerliga samhället, men också familjen och klanen 

påverkar synen på samhället. Inom kristendomen finns inom en del grupper en 

mer eskatologisk, apokalyptisk och messiansk tolkning av religiösa texter, och 

även detta finns inom islam och ges uttryck för på Internet.  

They have carefully considered the signs in the Quran and in 

the hadiths, and have endeavored to prepare themselves for 

the disorder and anguish of the first period of the End 

Times. As well, they have earnestly desired to live in the 

blessed Golden Age. 

The verses of the Quran and the hadiths examined 

throughout this book have clearly presented a number of 

facts regarding the promises of Allah. The period in which 

we live is one in which a large part of these signs of the Hour 

have come to pass. Todayâs world is witnessing, for the first 

time in history, the evident fulfillment of these divine 

promises, one after the other. Surely, these are the most 

important developments since the time of the Prophet (saas). 

To view these divine signs dismissively, to neglect them or 

reject them is a great loss.118 
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Den eskatologiska debatten kan vara intressant att se i perspektivet av de kristna 

tolkningarna av den yttersta tiden, där liknande tolkningar av det religiösa 

budskapet dyker upp i vissa perioder. Ofta ses dessa tolkningar som defaitism, 

där individen ger upp och låter ödet styra och dessa har en stark tro på att allt är 

förutbestämt. För islam handlar detta om tron på och upprättandet av ”ummah”, 

som skall bli en muslimsk stat på jorden – här måste tron på överjordiskt paradis 

skiljas från ett jordiskt. Det överjordiska paradiset används som ett löfte för att 

motivera till exempel terrorbombare, men även i den vanlige troendes liv – för att 

kämpa vidare i tillvaron.  

Greater Jihad: This is an internal fight within an individual 

for spiritual unity and identity with God. It is a fight to 

overcome selfishness and the negative aspects of the ego’s 

control over man. It is a struggle to rise to higher moral 

standards of living, both within the individual and the 

person’s role within society. 

Lesser Jihad: This is really meant to be engaged in when 

Muslims are attacked. It is the basis for defense, not a 

justification for aggression. 

Fundamentalist Wahhabists and other very unIslamic sects 

and philosophies have usurped these deeply spiritual and 

moral concepts and twisted them to be used as 

rationalizations for suicide bombings and terrorism. While 

these are significant issues with global implications, they are 

only the tip of the iceberg when it comes to the defamation 

of true Islam, including the abridging of women’s rights.119 

 

En intressant tråd som dyker upp i materialet är kvinnorna, där en stor del av 

diskussionen handlar om att vara en god muslimsk kvinna i ett västerländskt 

                                                

 

119 Vakil Cary Polevoy at Wednesday, October 19, 2005 11:34 AM, sidan 219 



 

46 

sammanhang. Den här debatten påminner mycket om debatten emellan unga 

kvinnor med västerländsk bakgrund; om relationer och det vardagliga livet. 

Samtidigt finns en annan tråd som är oerhört intressant, där en debatt om 

muslimsk feministteologi dyker upp, här kan man till exempel se tendenser som 

påminner om den kristna feministteologen Elisabet Schüssler Fiorenze visar i sin 

idéhistoriska genomgång av feministteologin att denna har funnits redan sedan 

sextonhundratalet och framåt.120 

I en tråd diskuterar en bloggare gudsbegreppet om allah är man eller kvinna, på 

ett Syed Munir Islam i en lång text om ”true islam”, där bloggaren visar på en 

teologisk diskurs om gudomlighetens genustillhörighet.  

It’s shirk. Allah (swt) is not a male God. I know, it makes 

sense when we see it written, but stop and think for a 

minute. Think just for a minute about the feminine attributes 

of the divine. Rahma comes from the root Ra Ha Mim. This 

is the most oft I am still seeking, I have far more questions 

than answers, but its high time for Muslims to repeated 

attribute in the qur’an. Every single surah, except one, begins 

with Bismillah Ar RaHman ar RaHim. Yet the same root is 

shared with the word womb in Arabic. Men don’t have 

wombs. So instead of thinking of Allah (swt) has HE (as 

many of us do, even though we don’t realize it) try to see 

Allah (swt) through feminine attributes. Did that just blow 

your mind? It blew mine too. 

Allah is not restricted by gender Allah is not a HE or a SHE. 

Only after breaking through that false matrix that shaitan and 

his willing allies have constructed for us, can be we begin to 

truly know our Lord. Only then can we truly see the beauty 

in the divine construct of the male female relationship being 
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the basis of the family unit. Allah (swt) is the one 

encompassing the best of the attributes of feminine and 

masculine and he has given each gender their share of those 

attributes. Separated, without the family unit, we are weak 

indeed we would cease to exist. We can not reproduce, we 

can not mirror the divine attribute of creation without the 

male and female together, without the RHM without the 

womb. Subhanallah! 121 

I den förenklade diskursen om genus och islam förs debatten på ett ytligt plan 

gällande kvinnors rätt till att bära visavi inte bära slöja.  Forskaren John L. 

Esposito pekar även på en liknande förändring, där kvinnan kommer att få en 

viktigare roll i det muslimska samhället.122 Materialet visar på en bredd och en 

mer kreativ process än den allmänna diskursen och framför allt tolkningen av den 

allmänna diskursen visar. I grunden finns en dikotomi emellan den allmänna 

diskursen och en djupare diskurs som inte är helt enkel att ta till sig, källmaterialet 

ställer fler frågor än det ger svar på. Samtidigt bör man utifrån materialet ändå se 

en vitalisering och en fördjupning av diskursen, som kan överbrygga den 

dikotomi och alienation många unga muslimer upplever.  

 

4.4 Den andra horisonten tio år senare 

I det föregående materialet ser vi hur utvecklingen såg ut 2005, där en stor del av 

materialet visar på ett sökande hos unga muslimer – där deras diskurs rör sig i ett 

segmentet som rör frågan; om hur de skall vara goda västerlänningar och goda 

muslimer. Framför allt är det de som uppger sig vara unga kvinnor som är mest 

frekvent förekommande i materialet. I följande undersökning tar vi oss tio år 

framåt i tiden, för att se hur medieutvecklingen och diskursen på nätet rörande 

islam har förändrats. Övergripande bör  det betänkas att diskurserna på nätet är 

                                                

 

121 Syed Munir Islam 11-28-2004 Monday, March 28, 2005, sidan 146-147 

122 Esposito, L., John, 2005 
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korta och intensiva, där det är dagsaktuella (minutaktuella) frågor som styr 

diskursen. Vilket kan förändra och styra om diskursens ordning på synnerligen 

korta tidsintervall, vilket gör forskning på ett medium som Twitter svårt – något 

som har påpekats i metod delens olika avsnitt.  

Materialet i denna del av undersökningen är inhämtat under februari månad 2015, 

och därmed är hämtat i en kontext av det historiska skeendet under denna period. 

Precis som materialet från december 2005 är färgat av upploppen i Paris och 

händelserna som utspelades efter dessa, så är det senare materialet färgat av de 

skeenden och händelser som då var aktuella. Grundentonen påverkas framför allt 

i materialet om ”islamic state” av bildandet av organisationen ISIS (Islamic State 

Iraq and Syria), eller som det senare kallas enbart IS, har blivit en viktig del av 

nyhetsflödet under denna period. Några av dessa händelser som färgat flödet på 

Twitter är attentaten i Paris januari 2015 då satirtidningen Charlie Hebdo 

attackerades av en jihadistgrupp, avrättningen av tjugoen kristna kopter i Libyen 

februari 2015 och ett antal händelser där fångar hos ISIS blev avrättade eller 

dödade på olika sätt.  

Det som presenteras i denna del av undersökningen är Twitterflöden som tagits 

fram under februari 2015, och sökningarna har gjorts på tre olika sätt men med 

samma utgångspunkt som sökningen 2005. I dessa båda sökningar har begreppen 

”ummah” och ”islamic state” stått i centrum, där materialet är betydligt svårare 

att tolka. I Twitterflödet finns en stor variation av material, där text, bild, film och 

illustrationer blandas. På ett liknande sätt blandas olika typer av budskap, från 

akademiskt tänkande till grov satir och propaganda. 123 

                                                

 

123 Ett medvetet val är att inte visa bilder eller filmklipp i dokumentet på människor som avrättas, 

just har avrättats, blivit sprängda i bitar, missbildade foster eller döda barn. För att göra ett sådant 

material rättvisa så hade det krävts att skapa ett interaktivt dokument, som kan återge både bilder 

och filmklipp. Valet är också av etisk karaktär, med respekt för de människor som exponeras i en 

allt för stor omfattning på nätet.  
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4.5 Ummah 

 

I hashtaggen ”ummah” finns ett antal huvudspår, dels är det uppmaningar till att 

delta i strider för att ”ummah” skall förverkligas. Det finns även en rad olika 

fraktioner som dels stöder Israel främst från kristna grupperingar, samtidigt som 

det förekommer Twitter som är rena texter för att missionera för kristendom. 

Det finns en skillnad i tonen emellan de båda sökningarna, som framför allt visar 

sig i begreppet ”islamic state” men finns även i begreppet ”ummah”. 

 I den första sökningen visade det sig att de som använda digitala medier var mer 

intresserade av att söka den rätta vägen och den rätta tron, men i den senare har 

tonen stegrats. Till exempel skriver Kayla Flowers: ” & this is just beautiful. How 

amazingly wonderful is our #deen that it creates an #Ummah with… 

http://instagram.com/p/yWdrucpL3G/”.124 Som ett svar på vad Fatimah skrivit 

samma dag: “The best of my #ummah are those who when treated foolishly are #tolerant, 

#ProphetMuhammed (pbuh)”.125 Ett annat exempel på språket i texterna är Abu 

Yusuf al-Mqdisi under avataren @Political_Dr, skriver han ” O #Ummah of 

#Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص , have certainty that #Allah is Near. The key to ease is: 1. Fear-Trust 

Allah 2 هلالج لج. Patience.”126 Det finns även uppmaningar för att slutföra arbetet med 

att införa ”ummah” i världen, som till exempel avataren Quran Explorer Back Us 

Up To Complete This Project #Ummah.Event http://buff.ly/1CqNefb.127 Kopplingarna 

mellan det religiösa budskapen och politiska är inte helt enkla att avgöra som här 

när AK partiets unga skriver ” #Ummah has no borders. We all need to build 

brotherhood. Recep Tayyip #Erdogan Hospital in #Somalia #Turkey”.128 Ett 

                                                

 

124 https://twitter.com/pnayrish 20150127 

125 https://twitter.com/lauryou1907 20150127 

126 https://twitter.com/Political_Dr 20150126 

127 https://twitter.com/QuranExplorer  20150126 

128 https://twitter.com/ AKGenclikGM_en 20150125 
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återkommande tema är just enheten inom det som skall bli umma, eller mer rätt 

uttryckt om den rådande oenigheten som finns emellan de olika muslimska 

grupperingarna en diskurs som kan se ut på följande vis: ” One of the hindrances 

to #success is #disunity. Let us unite as an #ummah and deal with our problems 

effectively. #TogetherWeAreStrong.”129 Det politiska återkommer i olika former, 

där frågor kan se olika ut:”@islamujahideen bi’idhnillah can’t wait for the day you 

are officially beheading assad Al kalb! Cries and tears of joy from the ummah”.130 

Ofta är gränsen mellan det som är religiösa budskap och som i detta fall politiska 

hårfin, och för den utom stående inte helt klar. Samtidigt finns det mer konkreta 

och tydligare trådar, ”Even though we come from different races, cultures, 

backgrounds, and life experiences, our Ummah is one and we are connected”.131  

Ett mer påfallande budskap som är allt vanligare i twitterflödet är uppmaningar 

till att bli martyrer, ”This #Ummah will never be defeated if we have men who 

are rushing to the Martyrdom Operations #IS #Alshabab #AQAP”.132 Samtidigt 

finns det en förståelse som väger upp kritiken, och som ser att det kanske krävs 

mer empati och förståelse för att skapa detta fredsrike:” There are people within 

the religion that lack the ability to understand their actions are not helpful & in 

fact dangerous for the #ummah”.133 

 

4.6 Religionsdialog 

 

Religionsdialogen som fanns i det första materialet har ändrats gentemot den 

andra undersökningen, där en större del av debatten var hur unga – framför allt 

kvinnor – diskuterade hur de skulle leva som goda muslimer i det västdominerade 

                                                

 

129 https://twitter.com/_Hassouni 

130 https://twitter.com/Raging_Lioness 

131 https://twitter.com/adenijiMurtadho 

132 https://twitter.com/Oops_FG_FM_tWTs 

133 https://twitter.com/givthanx 
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samhället. Det som förekommer i det senare materialet är av en annan karaktär: 

”The Muslim Ummah nowdays is diseased with Hate.To the extent that almost 

every single Muslim knows another Muslim who…”134 Denna kritik kan också se 

ut så här – ” I see alot of hate emerge against my Ummah, But I am unmoved | 

The Love of One Believer 4 Allah is StrongerThan ALL the hate in this 

World.”135 Samtidigt finns det även drag av eskapism som kan ge en annorlunda 

tolkning av islam, “@SimpleRodney: One ummah begins in the afterlife, until 

then in this temporary world, you are on your own”.136 

 

 

4.7 Religionskritik  

 

Något som har blivit mer påtagligt i den andra sökningen är att religionskritiken 

emot andra trosriktningar som till exempel kristenheten och framför allt USA har 

förändrats, och det finns en rad kritiska uttalanden emot andra trosinriktningar. 

Framför allt är det judendomen och då i form av staten Israel som får stark kritik 

som Baqu menar #Israel seeks to demonize followers of #Islam: Analyst. #Zionism 

#Ummah http://www.presstv.ir/Detail/2015/01/24/394510/Tel-Aviv-behind-Paris-

terror-attacks …137.  En annan vinkel som förekommer är viljan hos många 

muslimer att följa det västerländska samhället, och är “A major #reason for the 

misguidance of a section of the #ummah is following the #Jews and #Christians 

in everything”.138 Även den västerländska kapitalismen kritiseras av en del 

                                                

 

134 https://twitter.com/FateehaN 

135 https://twitter.com/DunyaWhitness 

136https://twitter.com/MohamedTheGr8 

137 https://twitter.com/ BaqirResistance 20150124 

138 https://twitter.com/Abdulmajed_haza 
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twittrare, ”#bank is the tool of #ZIONIST to enslave the world. Allah forbade 

#usury for every Ummah, v only understand it NOW!”139   

 

4.8 Våldet och striderna 

 

Ett annat exempel på denna förändring som kan ses är Abdullahs inlägg med 

bilder från en massaker med döda vuxna och barn på bilder och följande 

uppmaning: ”Muslim Rohingya killed with butcher knives & machetes of Buddhists,share 

this Coz media will not #Burma #ummah #islam.”140 Men det är inte bara andra 

religiösa riktningar som kritiseras på Twitter, även kapitalismen utmanas som ett 

hot emot ”ummahs” utbredning i världen ”Sanctity under secular capitalism is nil for 

#ummah/#muslim whilst under #Islam #khilafah state, it is… 

http://instagram.com/p/yKvlEpi72W/.141  Kritik riktas inte bara emot det 

västerländska samhället, utan ett problem som lyfts fram i flödet är den kinesiska 

folkgruppen Uigurer, som drabbas av förföljelse i av den kommunistiska 

centralregimen ”#Turkey offers shelter to 500 #Uighur refugees who fled #Chinese 

crackdown http://sabahdai.ly/Rpp3p5  #Ummah”.142 

 

4.9 Genusfrågan 

 

Genderfrågan är ett av de tema som återkommer i ett antal trådar både i första 

sökningen och den andra sökningen. Här kan man se en mer apologetisk 

diskussion både inom islam, men även från kritikerna som står utanför. Kvinnans 

                                                

 

139 https://twitter.com/haris6007 

140 https://twitter.com/abdullah_010100 20150124 

141 https://twitter.com/ajmalhamid 20150122 

142 https://twitter.com/ justmesasa777 20150122 
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roll och ställning är en känslig och samtidigt en viktig fråga för många av de som 

diskuterar på Twitter. Där ett exempel är ”The first person in this ummah to die 

for #Islam was a #woman named Sumayya, who was killed by Abu Jahl. May 

#Allah be pleased with her”143, som pekar på att kvinnor spelat en viktig roll 

inom den muslimska samhällsutvecklingen. Frågeställningarna och diskursen är 

ofta bredare och ofta med konnotationer, som gör det svårt att följa med utan en 

omfattande kunskap om politiska, religiösa och historiska skeenden. Som i denna 

twittertråd: ” @_sabanaqvi Naqvi family always sided with Sonia Gandhi but 

now d family is supporting the same Kejri who finished Sheila..#UMMAH 

prevails.”144  Ett annat exempel är att kvinnors klädsel är något som är betydande 

i diskussionen, ”@deenhigh my #Ummah here is afraid to wear hijab cuz of fear 

and they don’t know what to do. Makes me so sad.”145  

 

4.10 Islamic state  

 

Komplexiteten i materialet ökar i samband med begreppet islamic state, och här 

blir skillnaderna emellan tidigare material och det senare materialet tydligare. 

Variationen har ökat mellan de som driver diskussionen framåt, allt från 

internationella nyhetsbyråer till vanliga medborgare som twittrar ur olika 

infallsvinklar. Variationen i grepp är också påfallande stor, där allt från ren satir, 

ironi, propaganda till information och bulletiner från olika statliga myndigheter, 

stridande grupper och religiösa samt politiska ledare. Ett val som gjort i materialet 

är att enbart redovisa material som finns under hashtaggen islamic state, i 

sammanställandet av materialet gjordes även en sökning på material med 

begreppet islamic state sammanskrivet. Det blev en markant skillnad på resultatet 

i de båda varianterna, dock framstår det som att materialet i den sammanskrivna 

                                                

 

143 https://twitter.com/2014lmaza 

144https://twitter.com/girishs2 

145 https://twitter.com/iResist4Evr 
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sökning hashtaggen islamicstate framstår som mer ironiskt och fyllt av satir. Det 

framstår som den hashtaggen som inte är sammanskriven innehåller mer av 

formell karaktär, även om det förekommer alla typer av material även i denna. 

Valet att inte redovisa båda är av omfattningskaraktär, då det hade krävts en 

ytterligare komparation emellan de olika hashtaggarna för att ur detta extrahera 

ett representativt forskningsmaterial.  Något som dessutom skapat en ytterligare 

nivå i tolkningen av materialet. Ytterligare en påverkande faktor är omfattningen 

på materialet, ” Islamic State and Supporters Generate 90,000 Tweets a Day: 

The Obama administration is revamping its effort to...http://bit.ly/1AxR5el .”146 

Vilket betyder att nytt material tillkommer hela tiden, och detta är en 

ögonblicksbild av det ständiga Twitter flödet.  

Ett återkommande meddelande som retweetas med en frekvens är följande: ”The 

Dawah in Yathrib (Madinah) was assigned to Musab Ibn Umair who fulfilled it 

and paved the way for it to become the first #Islamic State”.147 Twitterkontot 

som har denna text i denna sökning stängdes sedan sökningen gjordes, men 

meddelandet återkommer frekvent i Twitter flödet och retweetas om och om 

igen. Ett exempel är efter terrorattackerna emot Paris den 13:e november 2015, 

då detta meddelande återkom i en rad tweets på samma sätt som detta den 17:e 

februari 2015. Ett exempel på att detta tweet återkommer är detta: ” 

@Bad568  Nov 14 

The Dawah in Yathrib (Madinah) was assigned to Musab Ibn Umair who fulfilled it 

and paved the way for it to become the first #Islamic State”.148 

4.11 Nyhetsbyråernas ankomst 

 

I den första sökningnen fanns det inte något material som kunde hänvisas till de 

stora nyhetsbyråerna, men i den andra sökningen är twittertrådar från de stora 

                                                

 

146 https://twitter.com/ umanandamin 

147 https://twitter.com/ faa_xz 
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nyhetsbyråerna en av orsaken till att det genereras ett omfattande material. 

Begreppet “islamic state” har blivit hett nyhetsstoff under de senaste åren. Ett 

exempel är följande twitter från AP: “Here’s a timeline of atrocities by IS since 

the group’s inception and the world’s response to the extremists: 

http://apne.ws/17i9jCF“.149 Materialet är till sin omfattning både 

kommenterande, referande och till stor del i form av breaking news och flashar 

samt pushar: “BREAKING: Egypt warplanes strike Islamic State targets in Libya 

after video of mass killing of Christians”.150 

Här når även aktörer av olika slag ut med sin information omgående, som 

“Condolences to Egypt’s President Abdel Fattah el-Sisi on the brutal murder of 

Egyptians by Islamic State terrorists http://bit.ly/1Dy0di0 “.151 Detta är ett 

exempel på material som kommer direkt från president Vladimir Putins stab, utan 

att filtreras journalistiskt.  

 

4.12 Gamla källor i nya medier 

 

Vissa källor är de samma som i den första undersökningen och ett sådant 

exempel är Islamic Info Center, som i detta fall tar avstånd från rörelsen Istamic 

State - #Islamic State’s dominance must be halted – the West needs to act now - 

CITY A.M. http://dlvr.it/8STXHr  #IIC.152  Denna organisation följer den 

politiska utvecklingen inom den muslimska hemosfären, “#Islamic State Goes 

Official in South Asia - The Diplomat http://dlvr.it/8Ns038  #IIC”.153  De följer 

även hur striderna som ISIS är inblandad i utvecklas, “#Islamic State launched 
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150 https:///twitter.com/ap 
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attack near Amiriyat al Fallujah - Long War Journal 

http://dlvr.it/8NNTM8  #IIC”154 

 

4.13  Satir och humor 

 

Ett slag som vuxit sig starkt i Twitter flödet är humor och satir; den har en mörk 

underton och är ofta relativt slagkraftig. Ett exempel är twittraren SpiritdeCharlie 

som återkommer med inlägg av olika slag. Dessa varierar mellan seriösa inslag 

och hänvisningar men oftast bitska och satiriska: ” Chechen IS Militant: ’Infidels, 

Pagans, Half-Naked Women, Musicians, Actors Are Against U #IS #ISIS 

#Islamic State http://bit.ly/1xAkgp7”.155 Medan denna twittrare i något tidigare 

inlägg diskuterar president Obamas roll i konflikten som ISIS skapat: ” Charles 

Krauthammer: #Obama’s ’Completely Uninterested’ in Rolling Back #Islamic 

State (or anything else) http://bit.ly/1xsNeap  #ISIS #ISIL”.156  För att i 

ytterligare ett tidigare inlägg haft ett inlägg där en svartsyn på situationen kan 

tydas – ” Religion of Peace: #Islamic State selling, crucifying, burying children 

alive in Iraq: UN http://bit.ly/1xsEuRR  Radical #Islam #ISIS #ISIL”.157 I 

sökningen på twitterflödet hashtagg islamicstate, förekommer mer satir och 

materialet är svårare att kategorisera om det är menat som satir eller allvar.  

Ett exempel är att det framförs kritik mellan olika grupper inom den muslimska 

världen är följandet twitter: 
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Urdu	Shayri	@urdupoetrylvrz	1587	feb		

So This is So-Called #ISIS and #Islamic Fake State which doesn’t even know 

how to Pray :@  
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5 Hur Internet kan tolkas 

5.1 Analys 

 

Islam är inne i en fas där man kan se en förskjutning från islam som ett totalt och 

holistiskt system där religion, samhälle, släktskap och kultur är en helhet, till att 

islam bland de unga blir mer av en religion än ett holistiskt filosofiskt system – då 
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de övriga värdena inte påverkas i samma grad av islamska traditionen som 

tidigare. Det blir en åtskillnad emellan trons värld och den sekulära världen.  

Frågan är om bilden av jihad, politisk islam och terrorism är ett sätt från de små 

politiska grupperna att försöka behålla kontrollen över islam, och på det sättet 

skapa ett hot mot en yttre fiende. Bilden av islam som en politisk storhet blir allt 

suddigare, även om det finns förespråkare för en världsomspännande nation så är 

inte detta det centrala bland de troende. Åtminstone inte bland det som skymtar 

fram genom det undersökta materialet, ummah är på väg emot att bli en religiös 

de territoriell gemenskap och inte ett nationalistiskt projekt. Frågan är om det är 

på gång en tyst reformation inom islam, något som de äldre konservativa ledarna 

skulle frukta, där islam omformas från politiskt system till en religiös rörelse i det 

moderna samhället?  

Detta källmaterial, som inte på något vis är komplett eller heltäckande, är ett 

utdrag av diskussioner på Internet under november och december 2005 samt 

februari 2015, så växer en bild fram av de olika strömningar som finns. Trots 

detta kan vi se en rad intressanta tendenser, framför allt är det diskussionen som 

fördömer terrorismen och de terrorhandlingar som världen upplevt sedan 9/11. 

Det är svårt att dra en entydig slutsats från detta material, men huvudsakligen 

pekar debattörerna och skribenterna på att en grundorsak till 

neofundamentalismen är den alienation och det främlingskap de unga känner 

gentemot omvärlden. Främlingskapet som lyfts fram är att unga muslimer ofta 

står utanför en social kontext som skulle kunna ge dem gemenskap och förståelse 

för sin egen historia, tradition och kulturella samhörighet. Något som dessutom 

förstärks av ett utanförskap i det samhälle de lever i, eftersom de blir utestängda 

från utbildning på grund av bristande språkkunskaper och utbildningstradition, 

samtidigt som de kan bli utestängda från arbetsmarknaden på grund av etnicitet.  

Vidare syns det i materialet en ängslan och oro för att inte vara bra muslimer och 

inte heller bra västerlänningar, känslan av att inte duga fullt ut eller rättare sagt 

oron för att inte duga fullt ut är tydlig framför allt hos unga kvinnor. De unga 

männen känner med största sannolikhet en liknande oro, men väljer att lösa 

denna identitetskris på ett annorlunda vis och då är det neofundamentalismen 

som är ett lockande alternativ till att känna alienation. Alienationen blir en tillgång 

för dem, där de hämtar styrka i att de är annorlunda och att de är utestängda både 
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från den muslimska gemenskapen och från den västerländska. De ”egna” 

fördömer neofundamentalismen på samma vis som framför allt västerländska 

medier driver en hård ideologisk kamp, och båda formerna av ideologisk debatt 

sker på avstånd och inte i dialog och kommunikativt med dem som är föremål 

för debatten.  

Drömmen om en bättre värld som många bär på blir då ”ummah” och den 

muslimska superstaten som skall ta över världsherraväldet, samtidigt som det kan 

ha en religiöst färgad ton av ett messianskt budskap med apokalyptiska och 

eskatologiska drag. Skillnaden emellan de religiösa föreställningarna och de 

verkliga suddas ut, och skapar en störd verklighetsuppfattning. Drömmen blir 

verkligheten, som driver unga in i en kamp för att släppa på de inre spänningarna. 

 

5.2 Internet ger en inblick idédebattens utveckling 

 

Förändringarna i diskursen på Internet ger möjlighet till att tolka och förstå det 

som sker inom islam, eftersom detta forum har en öppenhet till sin natur. Mycket 

av den diskussionen som tidigare fördes på BBS: er har dock flyttat till andra 

typer av chattforum, diskussionsgrupper och framför allt till Twitter. Genom att 

använda olika former av Internetanalys, så kan man idag göra intressanta studier 

av utvecklingen inom till exempel idédebatt än forskare kunnat göra tidigare. 

Samtidigt kan det konstateras att en förändring i nätvanorna har skett de senaste 

åren, då mycket av samtalet har gått från att föras på engelska till de olika 

inhemska språken. En följd av detta är att det blir allt svårare att följa debatten i 

det stora, även om verktyg som Google translate kan hjälpa till – så är det inte 

samma sak att följa samtalet på ett för alla parter mer eller mindre gemensamt 

språk.  

5.3 En rad horisontförskjutningar  

 

Sett med perspektivet 9/11 så har en rad horisontförskjutningar skett i 

medieflödet, där händelserna i New York blev ett internationellt trauma. Framför 
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allt på grund av att miljarder människor kunde bevittna händelseförloppet i 

realtid, framför tv-apparaterna. Det som materialet i den andra sökningen visar på 

är att resan som många, framför allt unga kvinnor gör, verkar vara en inre resa. 

Texterna visar på en diskurs där dikotomin mellan kulturerna försöker 

överbrygga, och spår av samhörighet och samexistens är diskursens epicentrum. 

Den andra horisonten ger ytterligare en bild av en förskjutning, där 9/11 var en 

konflikt emellan kulturerna och religionerna, och den i första horisonten speglar 

en mer religiös existentiell ångest – medan den andra horisonten visar på den inre 

konfliktfyllda spänningen som visar sig inom islam. De inre konflikterna kunde 

tryckas ned genom att skapa ett yttre hot i form av västvärldens kultur 

konkretiserat i form av USA; västvärlden skakade på sig och riste genom en rad 

händelser, men den inre kraften inom islams väsen tycks ha tagit överhanden och 

därigenom skapat en politisk och religiös implosion. Där stridigheter emellan 

olika fraktioner, som sunni och shia, men också mellan folkstammar och politiska 

fraktioner förekommer.  

 

5.4 Media vågar inte arbeta på djupet 

 

En fråga som växer fram under arbetets gång är varför inte media i sin 

rapportering arbetar på liknande sätt som i detta arbete? Kanske skulle den 

allmänna debatten få en mer nyanserad gråskala istället för den svartvita som är 

dagens mediedramaturgi, Trots att jag har följt medias rapportering i ett antal år 

så är det inte förrän inför tioårsdagen av 9/11 som en mer nyanserad bild av 

terrorism och islam har vuxit fram. Framför allt syns en förändring i berättelserna 

på till exempel CNN och BBC worldnews, som har tagit fram olika sidor av 

problematiken i ett mer allsidigt perspektiv. 

 

5.6 Bristen på kommunikation, dekonstruktion och delaktighet  
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Redan några få månader efter 9/11 så gjorde den italienska forskaren Giovanna 

Borradori intervjuer med Jürgen Habermas och Jaques Derrida159, där Habermas 

pekar på kommunikation som det viktigaste medlet för att skapa en tryggare värld 

för alla människor. Han pekar på att bristen av kommunikation är det som leder 

fram till händelser som 9/11 och liknade terrorhandlingar, där individer som 

drivs in i en alienation som saknar kommunikativa möjligheter riskerar att fastna i 

mönster som leder till dessa handlingar. Derrida tydliggör detta genom att peka 

på bristen av att dekonstruera diskursen, då det finns en tredelad alienation hos 

dem som dras till extrema grupper. De har svårt att dekonstruera kontexten med 

det sociala arvet, sin egen kultur och historia; de har även svårt att dekonstruera 

relationen till det samhälle de lever i och framför allt då menar han de som lever i 

västländer samt att det är svårt att dekonstruera förhållandet emellan dem själva. 

 

5.7 Horisonten förskjuts och världen förändras på detta sätt 

 

Våra olika horisonter förskjuts ständigt, nya kunskaper leder till nya horisonter. 

De senaste åren har mycket hänt som ”inte skulle kunna hända”, terrorhandlingar 

som 9/11, Madrid, London, Bali, Stockholm har skapat en annorlunda värld. Vi 

kan nu lägga Utöya till denna lista, där Oklahoma redan fanns. Terrorn finns där, 

styrd av människor vars horisont krympt och ingen utväg verkar finnas längre. 

Vår horisont vidgas genom kommunikation och dekonstruktion. Trots denna 

ökade kommunikation och en ständig uppkoppling mot världen, så finns det 

skrämmande hotet där för många – så att de inte ser någon annan utväg än att ta 

med andra människor in i döden för det som de tror på. Alienation, 

marginalisering och utanförskap skrämmer individen oavsett från vilken 

kulturtradition eller kontext de kommer ifrån. Genom att stänga omvärlden 

utanför ökar alienationen och dikotomin emellan individen och omvärlden ökar. 

Fördömanden från de egna skapar en vanföreställning om att ledarna och de 

                                                

 

159 Borradori Giovanna, 2003  



 

63 

etablerade ingår i en konspiration eller ännu värre att de har svikit de ideal de tror 

på.  

Kommunikation och en dekonstruktion av kontexten ger en möjlighet till att 

skapa horisontförskjutning där individen plötsligt ser en strimma av hopp i den 

mörkaste alienation. Kommunikationen och dekonstruktionen överbryggar den 

dikotomi som är grunden för fundamentalism, och den inre spänning som driver 

unga människor in i extremism. Förståelse för den egna berättelsen ger 

möjligheter till att kunna tolka omvärlden, och därigenom nå ett accepterande 

och en förståelse av omvärlden.  

Det senaste året har vi även sett en annorlunda horisontförskjutning, där 

individer har inlett dekonstruktion av sin egen tillvaro genom kommunikation. 

Det jag talar om är den så kallade ”arabiska våren”, där en inledande 

demokratiseringsprocess har inletts och människor vågar resa sig emot totalitära 

regimer likt den våg som svepte över Östeuropa i slutet av 1980-talet.  

Slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att det har skett 

horisontförskjutningar, och där den kanske mest intressanta är att den ”clash of 

civilisations” som Huntington förutspådde inte kommer att ske. Istället för att 

det skall uppstå en explosion emellan religionerna, genomgår islam en implosion 

där spänningarna inom islam tenderar att ta överhanden. Hatet emot väst, som 

manifesterades i 9/11, har övergått i inre konflikter mellan riktningar, fraktioner, 

klaner och i viss mån stater, där muslimer ställs emot muslimer. Det andra 

intressanta resultatet i undersökningen är att en form av förvästligande sker i det 

allmänna samtalet, där religionen och de religiösa frågorna allt mer särskiljs från 

politiken. Vilket framkommer genom att enigheten mellan begreppen ”ummah” 

och ”islamic state” separeras allt mer, och en allt tydligare dikotomi växer fram 

mellan de som är intresserade av det inre religiösa livet inom islam och de som är 

intresserade av den politiskt religiösa kalifatstanken.   
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5.8 Berättandet och mytbildningen 

 

Ser man till det berättande och den mytbildning som finns på de sociala medierna 

är likheten slående i sin form och uttryck i de nordiska myterna, och det sätt 

diskursen om våld beskrivs. Dels är nätet en plats för att legitimera det som 

händer, genom att antingen hylla eller uttrycka sin avsky för det som har hänt. 

Samtidigt är det en arena för att skapa en opinion för eller emot det som har 

hänt, och i detta har Manuel Castells en poäng med att ett skeende skapas genom 

det som uttrycks och formuleras på nätet. Där den enskilda individen är det som 

skapar kraften i masskommunikationen, eftersom det är genom individens 

förmåga och erfarenhet, som strukturerna skapas. Frågan är om det Castells 

menar ligger i linje med Eva Österberg uttrycker om inte humorn och det 

ironiska i materialet har en koppling till att vara våldets motsats och därigenom 

isolera våldets känslorum?  

Det är ett antal intressanta förskjutningar som sker i processen, något som 

förmodligen har skett med de nordiska myterna och sagorna – samt 

kortmeddelanden i form av runor – där en förändrad bild av verkligheten sker. 

Både kontextuellt men också i det mentala, där ett av perspektiven i 

horisontförskjutningen har varit från den yttre fienden USA som fienden i 

samband med 9/11 och Huntingtons dystopi, till att ha en mer strävan mot en 

inre samling i den första sökningen. I den andra sökningen syns en allt tydligare 

implosion i den muslimska enigheten, där allt fler av de gamla 

meningsmotsättningarna kommer i dagen och skapar en rad oroshärdar. Grunden 

till denna analys är formad på media flöden och media strömmar under mer än 

tio år, den säger inte något om de faktiska historiska realiteter, men den visar på 

och speglar de förskjutningar som sker i bilden av händelserna och utvecklingen. 

Vilket är en tydlig parallell till hur vi tolkar, förklarar och förstår vår tidiga 

historia, genom de spår vi ser i det förflutna.  
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5.9 Slutord 

 

En fråga som ofta dyker upp är om det postmoderna samhällets död är betydligt 

överdriven, men med detta arbete och framför allt i symbios med tidigare 

forskning visar det sig att det postmodernas död är en myt. Framför allt ser jag i 

den forskning som jag gjort, både i empiriska studier men även i 

litteraturstudierna, att postmodernismen tycks ha överlevt sig själv. 

Samhällsstrukturerna påverkas av enskilda fragment, där individerna i sin 

enskildhet bildar större gemenskaper, som påverkar de traditionella normerna 

och värderingar i linje med Gary R. Bunts forskning. Här kan vi även se att det 

glocala samhället blir en kraftfull struktur i enlighet med Castells studier om 

nätverkssamhället, samtidigt som det kanske har påverkat mer de sociala och 

politiska systemen än det har påverkat näringslivet. Peter Mandville ser det hela 

ur ett sociopolitiskt perspektiv, och här blir det intressant att se hur makten 

omstruktureras från traditionella makthavares auktoritet till att den enskilde 

individen kan skapa en strukturförändring. En slående likhet med samhällets 

omdaning nu när det gäller maktordningen är den tidiga industrialismen, när till 

exempel läsarrörelsen utmanade kyrkans absoluta makt i Nordeuropa under det 

sena sjuttonhundratalet och det tidiga artonhundratalet. Genom ökade 

läskunskaper, så fick fler och fler till gång till kunskap som inte bara förmedlades 

av den lokala auktoriteten utan alla kunde läsa, tolka och förstå både religiösa och 

politiska budskap.  

Ett annat spår som min forskning visar på det är just komplexiteten i dagens 

forskning, där jag har arbetat i gränsland mellan historia, Religion, statsvetenskap, 

media och mediateknik. Mitt arbete hade blivit ännu intressantare om strukturen 

brutits upp ytterligare, genom att den redovisats som en e-publikation eller en 

digital interaktiv pdf. Detta genom att det gått att ta med bilder, ljud och 

filmklipp för att åskådliggöra forskningsmaterialet på ett tydligare sätt.  
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