
 
 

 

 

 

 

 

Moskéer – fara eller frihet? 

En innehållsanalys av motstånds- och stödrörelser för 

moskéer och böneutrop i Sverige 

 

Hannah My Falk 

Matilda Jakobsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp Handledare 

Globala studier Klas Borell 

 

Internationellt arbete Examinator 

Vårterminen 2014 Åsa Westermark



 
 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 15 hp 

Globala studier 

Internationellt arbete  

Vårterminen 2014 

SAMMANFATTNING 

Hannah My Falk & Matilda Jakobsson 

Moskéer – fara eller frihet? 

En innehållsanalys av motstånds- och stödrörelser för moskéer och böneutrop i Sverige 

 

Antal sidor: 35 

 

Det finns idag en ganska omfattande samhällsvetenskaplig litteratur om lokala och nationella 

protester mot planer på moskéer och böneutrop i västvärlden. Men det finns endast få studier som 

uppmärksammar växelverkan mellan sådant motstånd och olika former av stöd för muslimers 

religionsutövning. För att belysa rörelsernas retoriska inramningar analyseras ingresser till svenska 

namninsamlingar, Facebookgrupper och Facebooksidor. Innehållsanalysen visar bland annat att 

retoriken inte begränsas till praktiska lokaliseringsfrågor utan handlar i högsta grad om det svenska 

samhällets framtid. Moskéer utgör här viktiga symboler där de antingen representerar ett hot eller 

ett samhälle baserat på mänskliga rättigheter. 
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1. Introduktion
1
  

Antimuslimska, islamofobiska attityder utgör idag en global diskurs som på olika sätt översätts 

lokalt (Dunn 2001) och som gör sig påminda i en rad olika sammanhang, t.ex. i massmedia och 

inom arbets- och bostadsmarknaden (Abbas 2008: 298; Marranci 2011: 823; Kunst, Tajamal, Sam 

& Ulleberg 2011: 530). Attityder av det här slaget tar sig ibland uttryck i hatbrott (Cesari 2005a: 

1019, Borell & Gerdner 2010: 41) och, inte minst, genom organiserade protester mot planer på 

moskéer: Moskéer har för anti-muslimska grupperingar kommit att bli en central symbol för vad 

de uppfattar som islams expansion i Europa och Nordamerika (Cesari 2005a: 1018).  

 

Det finns idag en ganska omfattande samhällsvetenskaplig litteratur om lokala och nationella 

protester mot planer på moskéer och böneutrop i västvärlden (se bland annat: Dunn 2001; Gale 

2005; Beck 2002; McLoughlin 2005). Ett problem i denna forskning är dock att den som regel (se 

dock Dunn 2001; Landman & Wessels 2005) enbart uppmärksammar protester mot planer på 

moskéer men inte samtidigt det stöd som också uttrycks för muslimers rätt att fritt få utöva sin 

religion. Flera studier pekar dock på den potentiella betydelsen av sådan växelverkan mellan 

protester och stöd. I en studie av hatbrott mot svenska muslimska församlingar visar Borell och 

Gerdner (2010) att det finns starka tecken på interaktion mellan motstånd och stöd: de 

muslimska församlingar som utsatts för flest fientliga handlingar (som hot och vandalisering) var 

också de som upplevde det mest omfattande stödet för verksamheterna. En trolig tolkning av 

detta samband är att fientligheter mot muslimska församlingar aktiverat de individer och 

organisationer i lokalsamhället som vill slå vakt om muslimers religionsfrihet. 

 

Avsikten med denna studie är att på ett systematiskt sätt söka ge en sammansatt bild av motstånd 

mot, men också stöd för, lokala mosképrojekt och böneutrop i Sverige. En central utgångspunkt 

för undersökningen är att se sådana opinionsyttringar som sociala rörelser.  

 

Sociala rörelser kan förstås som ett mer eller mindre organiserat kollektiv som har som mål att 

förändra samhället (Benford & Snow 2000: 612). Det kan handla om att driva en särskild 

förändringsfråga, men även om att göra motstånd mot dessa förändringar. Ramverk – ”frames” – 

spelar en central roll för sociala rörelser och även i denna studie. Ramverk handlar om sociala 

                                                           
1 Arbetsfördelningen under uppsatsskrivningen har varit jämn. Grunden till inledningen och metodavsnittet skrevs 
främst av Hannah My Falk, medan Matilda Jakobsson främst ansvarat för teoridelen. Dock har båda varit mycket 
engagerade i varandras arbete. De resterande delarna av uppsatsen har skrivits kollektivt. 
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rörelsers förmåga att ”rama in” sin verklighet, det vill säga tolka världen. Inramningsprocesser är 

väsentliga för att förstå sociala rörelsers karaktär och aktiviteter och inramningar har en stor 

betydelse för att de skall få gehör för sin sak. Gehöret, eller resonansen, är centralt för sociala 

rörelser. Sociala rörelsers framgång handlar om deras förmåga att få resonans genom attraktiva 

inramningar (Benford & Snow 2000: 615, 619).  

 

Från dessa teoretiska utgångspunkter kommer föreliggande studie inte bara utföra en totalstudie 

av motståndsrörelser mot muslimska religiösa verksamheter, utan också av stödrörelser till 

moskéer och böneutrop i Sverige. För att framgångsrikt kunna belysa vilka retoriska begrepp och 

inramningar som utvecklas för att få resonans inom respektive rörelse, analyseras ingresser till 

namninsamlingar, Facebookgrupper och Facebooksidor. Studiens frågor kan sammanfattas på 

följande sätt: Hur omfattande är motståndsrörelserna respektive stödrörelserna för moskéer och 

böneutrop i Sverige? Vilken retorik använder sig rörelserna av för att få resonans i samhället? För 

att uppnå resonans använder sig sociala rörelser av inramningar; men hur inramar motstånds- och 

stödrörelser sina argument för eller emot moskéer och böneutrop? Då studier av stödrörelser är 

få finns inte heller studier om interaktionen mellan dessa och motståndsrörelserna. Rörelser och 

motrörelsers ömsesidiga relationer är dock en central aspekt av moderna sociala rörelser (Meyer 

& Staggenborg 1996: 1628). Interagerandet mellan motstånds- och stödrörelser för moskéer och 

böneutrop i Sverige kan ringa in islamofobins globala metanarrativ och dess lokala översättningar. 

Det kan också ge kunskap om ett betydligt mindre utforskat område; stödet för muslimers rätt att 

fritt få utöva sin religion. 

 

2. Teoretiska perspektiv 

Muslimer är relativt nya som invandrare i västvärlden och representerar en religiös minoritet i 

sina mottagarländer. De är marginaliserade ekonomiskt, kulturellt, politiskt och socialt, har ofta 

svårare att få arbete, utsätts för hatbrott och misstros (Abbas 2008: 298, Marranci 2011: 823, 

Kunst et al. 2011: 530). Efter revolutionen i Iran 1979, Salman Rushdie-affären och 11:e 

septemberattentaten har islamofobin fått ett stort spelutrymme i den offentliga debatten runt om 

i världen och ”kriget mot terrorn” eldade på denna debatt ytterligare (Sirin & Balsano 2007: 109). 

Muslimer utsätts för ”victim blaming” när de påstås vara självsegregerande. De ses ofta som en 

problematisk del i det nya landet och socioekonomisk exkludering är ett vanligt inslag i muslimers 

tillvaro (Abbas 2008: 298; Marranci 2011: 823; Kunst et al. 2011: 530). Men det är inte bara 

integrationen till mottagarlandet som försvåras genom islamofobi. Muslimers möjlighet att fritt få 
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utöva sin religion hindras då även moskéer blir utsatta för motstånd, både när de ska till att 

byggas och när de är i bruk (Cesari 2005b: 1025). 

 

Islamofobi 

Islamofobi är ett begrepp som används inom många olika fora, vetenskapliga såväl som politiska, 

men saknar trots detta en universellt accepterad definition. Bristen på en allmänt accepterad 

definition inom samhällsvetenskaplig forskning har lett till att det är svårt att mäta och jämföra 

islamofobi under olika förutsättningar. Detta har som konsekvens att det är närmast omöjligt att 

identifiera orsaker och effekter av islamofobi på ett träffsäkert sätt. Det är inte heller ovanligt att 

forskare använder begreppet utan att konkret definiera det (Bleich 2011: 1582). 

 

Under det sena 1990-talet och tidiga 2000-talet blev den islamofobiska agendan central bland 

aktörer såsom politiska aktivister, non-governmental organizations (NGO:s) och internationella 

organisationer. För att motverka denna trend publicerade år 1997 den brittiska tankesmedjan The 

Runnymede Trust därför en aktivistrapport där islamofobi beskrevs som starka negativa attityder 

mot muslimer och islam, men också som den socioekonomiska diskrimineringen som muslimer i 

olika sammanhang utsätts för (Bleich 2011: 1582). Rapporten diskuterade dessutom islamofobi 

med utgångspunkt från några stigmatiserande egenskaper, bland annat islam som monolitiskt, 

avvikande, aggressivt och manipulativt (Runnymede Trust 1997: 4). 

 

Runnymederapporten kan sägas ha introducerat begreppet islamofobi i den moderna diskursen 

(Bleich 2011: 1582; Borell 2012: 15). Men definitionen har under senare tid utvecklats från ett 

mer politiskt koncept – som i Runnymederapporten - till ett mer analytiskt användbart 

inomvetenskapligt begrepp (Bleich 2011: 1582).  

 

Enligt Bleich (2011: 1585) kan islamofobi definieras som ”urskiljningslösa negativa attityder och känslor 

riktade mot islam eller muslimer”. Urskiljningslösa innebär att attityderna riktade mot islam och 

muslimer är övergeneraliseringar. Detta betyder inte att all kritik mot t.ex. muslimska företrädare 

är synonymt med islamofobi, utan det är när negativa bedömningar appliceras på de flesta eller 

alla muslimer som vi har att göra med islamofobi. Att säga att alla muslimer är terrorister, trots att 

bara ett fåtal av världens muslimer stöder terroristiska verksamheter, är ett exempel på en 

urskiljningslös övergeneralisering (Borell, 2012). Fientlighet, rädsla, motvilja och förakt är 

exempel på negativa attityder och känslor som enligt definitionen också är kännetecknande för 

islamofobi. Islam och muslimer innebär att målet för de negativa attityderna eller känslorna kan vara 
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både den religiösa doktrinen och människorna som följer denna, eller tros följa den (Bleich 2011: 

1586). 

 

I en kunskapsöversikt om islamofobiska fördomar och hatbrott (2012: 16) instämmer Borell med 

Bleichs förslag till definitionen av islamofobi, och betonar två aspekter av den som särskilt 

centrala. Den ena är användningen och betoningen av ordet urskiljningslösa, då Borell, likt Bleich, 

är av åsikten att islamofobi handlar om negativa övergeneraliseringar där alla muslimer tillskrivs 

egenskaper som endast vissa muslimer har. Vidare säger Borell i sin forskningsöversikt att Bleichs 

definition har en styrka i att den avgränsar islamofobi till något mer precist (Ibid, 17). Precisionen 

innebär ett islamofobi särskiljs från diskrimineringen, och tar istället fasta på de negativa attityder 

eller känslor som uppstår. Kort sagt så kan en människa hysa islamofobiska åsikter, men det är 

inte nödvändigt att detta tar sig uttryck i handling genom exempelvis diskriminering. Följaktligen 

kommer Bleichs definition att användas i studien. 

 

Moskébyggen i världen 

Som tidigare påpekats har islam under många år varit en växande del av västvärlden och muslimer 

är idag den största religiösa minoriteten i västra Europa (Cesari 2005a: 1015). Samtidigt växer 

islamofobin som ett internationellt metanarrativ som tar sig uttryck på många sätt. I det lokala 

rummet ligger problematiken i att byggandet av moskéer leder till en offentlig synlighet av islam 

och moskéerna utsätts för skändningar och motstånd under sin konstruktionsfas och även efter 

(Ibid, 1019; Borell & Gerdner 2010: 41). Traditionellt byggda moskéer anses ”sticka ut” i en 

annars västerländsk miljö, och detta har skapat friktion (Cesari 2005a: 1018; Dunn 2001: 303; 

Gale 2005: 1176).  

 

Med avstamp i Runnymederapporten undersöker Dunn (2001) i sin studie hur stereotyper av 

islam tar sig i uttryck i australiensisk media. Utöver det undersöks debatter om moskébyggen i 

Sydney och hur stereotypen av islam översätts i det lokala rummet. Media reproducerar bilden av 

”ingruppen” (anglo-australiensare) och deras land, vilket i förlängningen betyder att det är 

problematiskt att tillåta ”utgruppen” (muslimer) att få tillgång till markanvändning (Dunn 2001: 

291-292). Dunn, som en av få forskare, berör även i viss utsträckning stödrörelser som har 

uppkommit för moskébyggen. I dessa rörelser framställs Sydneys muslimer (och läran islam) som 

toleranta, laglydiga och familjeorienterade. Stödgrupper försöker också peka på att moskéer är 

mindre avvikande än de förefaller vara; om böneutrop anses medföra ”ljudföroreningar” gäller 

det, menar de, också kyrkor med klockringning under tidiga morgnar (Ibid, 294). 
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Dunns studie visar dock framförallt att den negativa bilden av muslimer som cirkulerar i 

australiensisk media avspeglar sig i motståndets retorik. I denna retorik uppmärksammas vad som 

beskrivs som den ”fanatiska” ådran inom islam, de ”märkliga” ritualerna och tiderna för bön. 

Motståndare menade att detta skulle leda till flera problem: störa trafik och skapa trängsel på 

parkeringar, samt skapa spänningar till närmiljön. De menade också att de sociala effekterna av 

en moské var negativa då de skulle generera ”enklaver” av muslimer och leda till segregation. 

Motståndarna hävdade också att islams lära var sexistisk och kvinnofientlig (Dunn 2001, 297-

303). 

 

Beck (2002) fann liknande åsikter i sin studie från Nederländerna. Protesterna mot moskéer 

omgavs till mycket liten utsträckning av praktiska problem. Istället ifrågasattes oftast moskéers 

effekt i det lokala samhället. Dunn (2001) och Beck (2002) visade båda i sina studier att 

motståndsrörelsen påstod att moskéer skapar polarisering mellan muslimer och icke-muslimer. 

De fann även att motståndsrörelsen hävdar att det finns en påtaglig ovilja från muslimers håll att 

integrera sig i samhället. I Becks studie hävdar motståndsrörelsen att muslimer utför kriminella 

handlingar och är våldsbejakande (Beck 2002: 49, 64), Dunn fann att stödrörelsen för moskéer i 

Sydney argumenterade för att muslimer tvärtom skulle vara fredliga renlevnadsmänniskor (Dunn 

2001: 302). Andra studier har dock visat att protester handlar om praktiska problem där NIMBY-

argument (Not in my backyard) har varit centralt och NIABY-argument (Not in anyone’s 

backyard), dvs. principiella invändningar mot moskéer, uteblivit. NIMBY-retoriken hjälper 

protestens syfte i att den slipper hantera principiella motargument om religionsfrihet, utan bygger 

enbart på lokaliseringsproblematik, såsom utsikt, finansiering eller trafikstockning. Ibland kan 

oppositionen vara svag och kortvarig, men NIMBY-logiken kombineras ofta med NIABY-

argument där den globala fientligheten mot islam översätts till lokala förhållanden, visat av bland 

annat Dunns studie (Landman & Wessels 2005: 1139; Borell 2012: 43-45). 

 

Sociala rörelser 

Meyer och Staggenborg (1996: 1631) definierar sociala rörelser som ett kollektivt agerande hos en 

grupp människor som delar ett mål och solidaritet med varandra och som innefattar en 

interaktion med motståndare och myndigheter. De sociala rörelserna har som slutligt mål att 

skapa social förändring. Sociala rörelser kan också beskrivas med hjälp av begreppet aktivism, 

som innebär att en grupp människor arbetar tillsammans för att förändra status quo (Harlow 

2012: 228). Sociala rörelser består av aktörer som aktivt producerar och för vidare idéer som 
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växer fram i strukturer, utgör reaktioner på oväntade händelser eller uppkommer ur existerande 

ideologier. De existerar dessutom utanför politiken i syfte att skapa förändring (Benford & Snow 

2000: 613). Sociala rörelser kan ibland leda till stora samhällsförändringar. Ett exempel på detta är 

miljörörelsen vars omfattande arbete ligger bakom stora förändringar inom företag som i 

dagsläget har börjat ta hänsyn till ansvarsfullt företagande (King & Vasi 2012: 573).  

 

Sociala rörelser och protester uppstår inte om människor inte tror att de kommer att leda till 

något, och inte heller om de litar på att staten på ett effektivt sätt tar tillvara på deras intressen 

och önskemål (Staggenborg & Meyer 1996: 1630). Rörelsers framgångar är beroende av kollektiva 

intressen, en gemensam identitet, resurser, politisk makt, möjligheter och hot mot det som anses 

vara viktigt (Harlow 2012: 228). Under 1900-talet har till exempel arbetarrörelsen, 

nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen och miljörörelsen varit med och förändrat samhället. Exempel 

på sociala rörelser som är verksamma under 2000-talet är den globala rättviserörelsen, 

occupyrörelsen och den arabiska våren. I dagens Europa är rörelser med nationalistiska 

förankringar på frammarsch.  

 

En betydande utmaning för sociala rörelser av olika slag är att mobilisera människor och få dem 

att aktivt verka för ett visst mål. Mot den bakgrunden har internet och dess forum för 

kommunikation lett till en ny form av sociala rörelser, där människor kan engagera sig på ett sätt 

som kräver mindre tid och energi (Harlow 2012: 229).   

 

Sociala rörelser på internet 

Denna studies empiriska datamaterial består av ingresser till namninsamlingar, Facebookgrupper 

och Facebooksidor där både motstånds- och stödrörelsernas ställningstagande och aktivism blir 

tydligt, en aktivism som benämns som Slacktivism. Slacktivism är ett uttryck för människors vilja 

att visa symboliskt stöd för en viss fråga, med en medföljande bristande vilja att delta i ett mera 

omfattande, praktiskt förändringsarbete. Individer kan delta i små symboliska handlingar genom 

att ta på sig ett särskilt armband eller en pin, skriva under en namnsamling, gå med i en 

Facebookgrupp eller gilla en sida på Facebook (Kristoffersson 2014: 1149-1150). Det har under 

senare tid blivit allt lättare att engagera sig genom Slacktivism, men forskarna är oense om hur 

effektivt detta förändringsarbete egentligen är. En del forskare menar dock att slacktivister 

faktiskt kan utvecklas till mer engagerade politiska aktivister och att Slacktivism via sociala medier 

kan vara en språngbräda för fortsatt socialt förändringsarbete i sociala rörelser (Lim 2013: 636). 
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Ny informations- och kommunikationsteknik (ICT:s) har förändrat de sociala rörelsernas 

landskap och formerna för aktivism (Garrett 2006: 202). Garrett menar att anhängare för en fråga 

är mer benägna att mobilisera sig om de är bekanta med organisationsformen, vilket är fallet för 

många unga som ofta är bekanta med kommunikationsfora såsom Facebook och andra medier. 

ICT:s reducerar kostnaderna enormt för värvning av nya anhängare, men också för att sprida 

information vilket stärker effektivitet hos den sociala rörelsen. ICT:s kan också stärka den 

kollektiva identiteten inom den sociala rörelsen genom att länka många olika människor 

tillsammans med den delade åsikten som gemensam nämnare (Ibid, 205-208).  

 

ICT:s gör det lättare att sprida information som annars inte skulle spridas genom massmedia. Det 

gör också att ”gammal” information finns bevarad längre och kan hänvisas till långt senare när 

massmedias intresse vanligtvis svalnat. Men att det inte finns några så kallade ”filter” i 

informationen som sprids via ICT:s gör också att det är svårt att särskilja tillförlitlig information 

från förfalskade nyheter. I sin förlängning leder detta till att konspirationsteorier kan få lika stor 

uppmärksamhet som väl underbyggda påståenden (Ibid, 20-22). 

 

Protester som uppstår lokalt sprids genom ICT:s kan bidra till en större uppslutning regionalt och 

nationellt. Globala protester kan på så sätt bestå utav många lokala protester. På grund av detta 

kan det uppkomma större konflikter och en större polarisering i samhället där informationen 

sprids snabbt och mobiliseringen sker parallellt, där också motrörelser skapas (Ibid, 211-212, 

216). 

 

Rörelser och motrörelser 

Meyer och Staggenborg (1996: 1630) konstaterar att alla sociala rörelser som har en potentiell 

politisk betydelse kommer att generera en opposition, alltså en motrörelse. Rörelser och 

motrörelser interagerar inte bara med staten, utan också med varandra. Båda har slogans och 

bilder för massmedia för att framföra sina symboliska inramningar i den aktuella frågan 

(inramningar kommer att diskuteras i nästa avsnitt). Forskningen har framförallt fokuserat på 

rörelsers interaktion med staten, och behöver utvecklas till att undersöka interaktionen mellan 

rörelser och motrörelser, för det är kampen mellan rörelser och motrörelser som slutligen avgör 

hur staten ställer sig till frågan (Ibid, 1632).  

 

Motrörelser anses vara antingen progressiva eller reaktionära, och har en dynamisk relation till 

den ursprungliga rörelsen (Meyer & Staggenborg 1996: 1632). Rörelser och dess motrörelser 
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skapar möjligheter och hinder för varandra. När en rörelse upplever framgång genereras mer stöd 

för motståndet (Ibid, 1647). 

 

Tre förutsättningar för framträdandet av motrörelser presenteras i forskningsöversikten av Meyer 

och Staggenborg (1996: 1635). Den första är att det finns viss framgång hos den ursprungliga 

rörelsen, den andra att ett intresse hos befolkningen hotas av rörelsens mål, och den tredje och 

sista att det finns en elit som är allierade och sponsorer som kan bidra till en mobilisering av ett 

motstånd.   

 

De rörelser som är mest benägna att ge upphov till motrörelser visar tecken på viss framgång, 

genom att få fram sina frågor och ha inflytande i det offentliga rummet. Detta är den första av de 

tre förutsättningarna för framträdandet av motståndsrörelser. Det är också under tider där 

aktivister och rörelser uppfattar en möjlighet till förändring inom vissa frågor som de är mest 

benägna att mobiliseras. Då en fråga anses vara “stängd”, med mycket liten möjlighet till 

förändring är det ovanligt med motrörelser. Ett exempel på en sådan fråga är den om 

cigarettrökning i USA. I dagsläget är stödet för restriktioner kring rökning stort och väl utbrett, 

även bland de människor som själva är rökare. Trovärdigheten i att en grupp skulle ha intresset av 

att bestrida restriktionerna är idag minimal, trots aktiva försök till detta inom tobaksindustrin. 

Motståndet till rökning på platser som inkräktar på andra personers hälsa är helt enkelt så pass 

djupt rotat att en tillbakagång är närmast omöjlig (Ibid.). 

 

Avgörande händelser, såsom en statlig policyförändring eller stora demonstrationer, kan också få 

allmänheten att fokusera på en viss fråga och på så sätt ge upphov till mobilisering. När en rörelse 

på ett effektivt sätt har skapat eller nyttjar en sådan händelse är det troligt att den för den egna 

agendan framåt, men även motståndets. Avgörande händelser kan med säkerhet anses som 

sådana av både den ursprungliga sidan och motståndets (Ibid, 1638). 

 

Den andra förutsättningen för framträdandet av motrörelser är det uppfattade hotet mot egna 

intressen. När rörelser visar tecken på att de lyckas kan det uppfattas av andra som att deras 

framgång innebär ett eget nederlag, och hotet ökar utlösandet av motrörelser. Abortrörelsen i 

USA är ett exempel på detta fenomen, då legaliseringen av aborter 1973 ledde till att motståndare 

engagerade sig inom motståndsrörelsen, trots att de tidigare varit nöjda med att vara åskådare 

(Ibid.).  
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Vilken typ av motrörelse som genereras är sannolikt beroende av vilken typ av hot som uppfattas. 

Aborter har kommit att symbolisera en mängd olika värderingar, och har av denna anledning 

engagerat många olika samhällsaktörer. Antiabortrörelsen kan simultant betrakta aborter som ett 

hot mot familjen eller som ett brott mot den religiösa tron. För de aktörer inom rörelsen som 

stöder rätten till abort kan aborter istället symbolisera exempelvis kvinnorätt. Som följd av de 

skilda symboliska innebörder aborter står för är rörelser och motrörelser kring denna fråga sällan 

tidsbegränsade, utan pågår vanligtvis under en längre tid. När frågor antar mer symboliska 

aspekter breddas engagemanget och det blir djupare rotat inom det offentliga rummet. Frågor 

som omfattar olika symboliska innebörder genererar sannolikt ett motstånd (Meyer & 

Staggenborg 1996: 1640). 

 

Rörelser och motrörelser är ofta beroende av högt uppsatta allierade och sponsorer som stöder 

deras egen sak, den tredje och sista förutsättningen som Meyer och Staggenborg (1996: 1643) 

lägger fram. Stödet från en sådan kan förlänga konflikter mellan grupper, och hålla rörelser och 

motrörelser vid liv som i andra sammanhang inte hade överlevt. Exempel på denna elit kan vara 

kyrkor, politiska organ, eller företag med ekonomiska intressen. 

 

Inramningar 

Sociala rörelser är beroende av att få gehör för att hållas vid liv, och för att skapa denna resonans 

används inramningar. Sociala rörelser kan använda ideologier för att överdriva eller understryka 

aspekter för att få resonans, vilket är en typ av inramning (Trumpy 2014: 165). Det råder ibland 

oklarheter kring distinktionen mellan inramningar och ideologier. Ideologier är generellt sett 

någorlunda breda, sammanhängande och relativt långsiktiga idéer och åsikter. Dessa påverkar 

personers politiska åsikter och liv, medan inramningar fungerar som en utvidgning eller en 

motpart till existerande ideologier, alternativt som delar av dem (Benford & Snow 2000: 613).  

 

Resonansen är en central del av sociala rörelsers inramningar, då den är direkt kopplad till hur 

effektiv en inramning anses vara. Resonansen en inramning har är beroende av hur konsekvent 

den är med sin retorik. Inkonsekvens inom en inramning kan ta sig uttryck i uppenbara 

motsägelser bland dess påståenden, eller motsägelser mellan vad en social rörelse uttrycker och 

hur den handlar. Vidare är en inramnings empiriska trovärdighet en faktor som påverkar den 

resonans som skapas. Den empiriska trovärdigheten är inte beroende av att de påståenden en 

social rörelse uttrycker är faktabaserade, utan att de ska ha viss trovärdighet. Det viktiga är alltså 

att människor uppfattar det som den sociala rörelsen säger som sanningsenligt. Slutligen är det 
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även kritiskt att de som uttrycker varje inramning uppfattas som trovärdiga. Individer är mer 

mottagliga för information och argumentationer när de som uttrycker dem har högre status eller 

anses vara mer pålästa inom ämnet (Benford & Snow 2000: 619-621).  

 

Konceptet om inramningar har i stor utsträckning applicerats på forskningen av sociala rörelser 

och kollektiv handling. Inramningsprocesser är centrala och oerhört viktiga för att förstå vilken 

typ av social rörelse det handlar om, samt vilken bana den tar (Ibid, 612). Inramning kan 

beskrivas som en aktiv konstruktion av en verklighet, som uppmuntrar till och utvecklar sociala 

rörelser. Det är även vanligt att existerande inramningar genererar nya sådana som skiljer sig från 

originalet, och även utmanar dessa (Ibid, 614). 

 

Benford och Snow (2000: 614) förklarar att sociala rörelsers inramningar möjliggör för händelser 

och skeenden att bli betydelsefulla, och de förenklar och koncentrerar aspekter av människors liv. 

På så sätt är de handlingsinriktade föreställningar och innebörder som inspirerar och legitimerar 

aktiviteter och kampanjer som sociala rörelser ägnar sig åt. Benford och Snow (2000: 615) 

identifierar på så sätt två viktiga karaktäriserande aspekter av sociala rörelsers inramningar. Den 

första är att de innehåller en handlingsinriktad funktion, sociala rörelseorganisationens centrala 

inramningsuppgift. Den andra är att de har en interaktiv, diskursiv process som genererar 

inramningar (Ibid.). 

 

Inramningars komponenter 

Kollektiv handling består av centrala komponenter som bygger upp inramningar. Dessa har i 

uppgift att utveckla en kollektiv förståelse för ett problem eller en situation som en grupp 

uppfattar som i behov av förändring, samt vad eller vem som är skyldig till problemet. Kärnan 

för inramningar består först och främst av diagnostisk inramning. Diagnostisk inramning identifierar 

vad problemet är, och vem som kan skuldläggas för problemet. När det talas om diagnostisk 

inramning är det inte ovanligt att så kallade offerinramningar nämns. Påståendet att alla 

komponenter är just offerskapande inramningar har gjorts, och det har då sagts att rörelserna 

identifierar ett offer för en orättvisa och blåser upp offerskapet. Då det finns bevis för att det inte 

är nödvändigt för en social rörelse att ha inslag av offerinramningar (exempelvis inom religiösa 

rörelser eller självhjälpsrörelser) avfärdar Benford och Snow (2000: 616) detta påstående. Dock 

bekräftar de att det är ett vanligt förekommande inslag inom sociala rörelser, framförallt inom 

rörelser som söker skapa ekonomiska och politiska förändringar (Ibid.). 
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Vidare identifierar rörelsen vad lösningen på problemet är; prognostisk inramning. Prognostisk 

inramning är den andre av de tre komponenterna. En viktig aspekt av sociala rörelsers 

prognostiska inramning som bör tilläggas är att de vanligtvis även innefattar en form av 

motståndsinramning (Benford & Snow 2000: 75). Med detta menas att utöver formuleringen av en 

potentiell lösning och argumentationen för den egna agendan pågår även en form av 

motargumentation för att deligitimera motståndarsidan. 

 

Den tredje och sista är motiverande inramning, den som finns till för att få människor att gå från ord 

till handling. En studie på den amerikanska rörelsen för kärnvapennedrustning identifierade fyra 

centrala begrepp för att uppmuntra till handling: allvar, brådska, effektivitet och plikt. Begreppen 

är tänkta att uppmuntra till engagemang som även upprätthålls under en längre tid. Studien visade 

dock att inramningar formulerade på ett sådant sätt där allvar och brådska kring kärnvapen var 

förstärkt minskade effektivitet hos aktivister, men att detta kunde överkommas med en ökad 

betoning på plikt (Benford & Snow 2000: 617). Benford och Snow (2000: 618) uttrycker i sin 

forskningsöversikt av inramningar att vidare forskning kring hur motiverande inramningar 

påverkar engagemang inom sociala rörelser saknas. 

 

Dessa tre inramningar, det vill säga diagnostisk, prognostisk och motiverande inramningar formar 

och förklarar hur mobiliseringen av en kollektiv syn av något byggs upp, samt hur denna 

mobilisering sedan går över i konkret handling hos sociala rörelser (Ibid, 615). 

 

Inramningar skiljer sig åtskilligt från en social rörelse till en annan, där den mest tydliga skillnaden 

är vilka problem som identifieras. Ännu en aspekt som varierar i stor grad är hur avgränsande, 

exkluderande, oflexibla eller tvärtom hur öppna, inkluderande, och flexibla de är. Hur omfattande 

retoriken är beror på hur stort en grupps intresse är av en viss samling problem. Anledningen till 

att omfattande och öppna inramningar är framgångsrika är att de har en viss kulturell resonans. 

 

3. Metod 

Undersökningen inleddes med en omfattande genomgång av lokala och nationella svenska 

dagstidningar, samt webbtidningar för att ge en bild av huruvida eventuella motstånds- och 

stödrörelser till moskéer överhuvudtaget infann sig. Sökningen gjordes genom databasen 

Retriever Media Archive, en databas som innehåller alla artiklar i svensk press, både tidningar och 

webbtidningar. Databasen har också tillgång till utländsk press och sökningar kan avgränsas 
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genom tid (från och till ett specifikt datum) och genom sökord. Efter att ha fastställt att vissa 

orter hade haft mer eller mindre aktivitet (positiv eller negativ) kring moskéer, användes dessa 

orter för vidare sökning.  

 

Genom sökningar gjorda via Googles sökmotor och Facebooks sökfält visade det sig att det 

förekom aktiviteter genom namninsamlingar, Facebookgrupper eller Facebooksidor – för eller 

emot moskéer – på 14 orter. Sökningen gjordes den 9 april 2014 med sökorden ”Nej/ja tack till 

moské” följt av ortnamn som uppkommit genom artiklar. Andra sökord har varit ”nej/ja till 

moské” följt av ortnamn. En avgränsning som gjorts är att endast de två första sidorna via 

Google-sökningen använts, för det har framkommit att resultat på den tredje sidan och framåt 

har varit irrelevant för studien. Fora som Flashback forum, Avpixlat, Expo etcetera, har många 

gånger kommit upp i sökningarna på grund av kommentarer till den diskussion som har förts om 

moskéer, men dessa sidor har uteslutits för att studien ska få en klar avgränsning till sociala 

rörelser genom Facebook eller namninsamlingar. Studien har 37 analysenheter bestående av 14 

orter där varje motstånds- och stödrörelse genom namninsamling, Facebookgrupp eller 

Facebooksida räknas som en analysenhet. Utöver dessa 14 orter finns det även motstånds- och 

stödrörelser som sträcker sig över hela landet.  

 

Presentation av analysenheter  

En namninsamling, eller petition, som används för att skapa aktivism för en särskild fråga, är ett 

sätt att påkalla både allmänhetens och lokala, nationella eller globala politikers uppmärksamhet. 

En privatperson, en organisation eller grupper av människor kan kostnadsfritt göra 

namninsamlingar, antingen via internet eller direkt på papper (Skriv under 20142). Initiativtagarna 

försöker därefter sprida sin petition till så många som möjligt. En tydlig titel och en ingress 

pryder ofta namninsamlingen för att övertyga människor att skriva under med sitt namn och 

ibland sin hemort för att visa att denne stödjer petitionens åsikt. 

 

Avsikten med Facebook är att bygga upp och underlätta kontakten människor emellan och att ge 

individer en chans att uttrycka sig och få information om världen runt omkring. Men Facebook 

ger även möjlighet till att starta grupper eller sidor där människor med liknande intressen, mål 

eller idéer att få kontakt och ha ett virtuellt rum att samtala inom. Det kan handla om alltifrån 

idolgrupper till ideella organisationer (Woolley, Limperos & Oliver 2010: 634-635). 

Facebookgrupper och Facebooksidor särskiljs där grupper är avsett för färre medlemmar 

                                                           
2 Skriv under är en av flera internetsidor där individer eller grupper kan skapa namninsamlingar för att kunna nå ut 
med sitt budskap och sin vision.  
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(rekommenderat är 200-250 medlemmar), och i vissa fall måste personer ansöka om att bli 

medlem. Sidor är till för många användare som ofta är mer anonyma inför varandra (Facebook 

2014). Varje grupp eller sida på Facebook kan frivilligt lägga upp en text som presenterar vilka de 

är, vad de står för eller ge annan information. 

 

I denna studie används antal underskrifter till namninsamlingar, antal medlemmar i 

Facebookgrupper eller antal gilla-markeringar på Facebooksidor, för att ge ett mått på omfånget 

hos motstånds- och stödrörelserna. Innehållsanalysen, som är den huvudsakliga metoden i 

studien, har endast utförts på ingressen till namninsamlingen, Facebookgruppen eller 

Facebooksidan, detta för att effektivt kunna fånga in retoriken hos respektive rörelse. 

Kommentarer och inlägg av individer har inte analyserats för att kunna behålla fokus på sociala 

rörelser.  

 

Innehållsanalys som metod  

Innehållsanalysen är traditionellt av kvantitativ karaktär, men förekommer också i kvalitativ form 

(Bergström & Boréus 2012: 50). Det är vanligt att göra en innehållsanalys i studier om sociala 

rörelser på nätet, och även Facebook där bland annat profilbilden för olika slags aktivistsidor, 

sidans namn, ingressen för olika grupper eller kommentarer från individer på sidans tidslinje 

analyseras (Woolley et al. 2010: 641; Bender et al. 2011; Bowers, Fernandes, Giurcanu & Neely 

2010: 654). Ingresserna till namninsamlingarna, Facebookgrupper och Facebooksidor i denna 

studie indelas i olika kategorier induktivt, då kategorierna skapas efterhand. Inom 

innehållsanalysen är det möjligt att tolka och dela in texten i olika innehållsliga kategorier där det 

antas att ord och fraser delar samma kontenta. Den ger också möjligheten till att jämföra 

kategorier som inte delar samma innebörd och att undersöka kategoriers relation till varandra. 

Studiens analysarbete påbörjades med ”öppen kodning” för att hitta kategorier att dela in 

rörelsernas ingresser i, och därmed, enligt Elo och Kyngäs (2008: 108-110), beskriva det aktuella 

fenomenet och därmed generera kunskap. Abstraktionsfasen inom innehållsanalysen konsoliderar 

kategorierna i underkategorier eller överkategorier i den mån det är möjligt för att kunna 

generalisera resultatet ytterligare. 

 

Terminologin är skiftande kring metoden innehållsanalys, Esaisasson, Giljam, Oscarsson och 

Wägnerud (2012) väljer till exempel termen kvalitativ textanalys. Föreliggande studie benämns 

dock som en innehållsanalys på grund av dess kvantitativa grund där vissa argumentationstyper 

räknas, men även kvalitativa inslag där väsentliga delar väljs ut genom noggrann läsning av delar, 
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helheten och kontexten (Esaiasson et al. 2012: 210). Studien undersöker både det manifesta och 

det latenta budskapet genom innehållsanalysen. Det manifesta budskapet är alltså det som 

uttrycks explicit, till exempel en Facebookssidas titel ”Nej Tack till moské i Lund” eller i 

namninsamlingens ingress där författaren har argumenterat för sin sak (Bergström & Boréus 

2012: 51-52).  

 

Sökandet efter det manifesta budskapet besvarar studiens frågeställning om hur omfattande 

motståndsrörelserna respektive stödrörelserna är, men det manifesta besvarar även frågan om 

rörelsernas explicita retorik, samt hur rörelserna interagerar med varandra. Studien övergår sen till 

att analysera texternas latenta budskap, med andra ord, att läsa mellan raderna. Detta 

tillvägagångssätt kompletterar och fördjupar svaret till frågeställningarna om rörelsernas 

inramningar för att få resonans och även hur de interagerar med varandra genom sin retorik. Med 

detta tillvägagångssätt följer dock viss problematik: avståndet mellan text och uttolkare kan ibland 

vara stort, där uttolkaren inte känner den miljön där texten är producerad. Det kan handla om 

tidsmässiga avstånd eller rumsliga, något som inte är speciellt bekymmersamt för denna studie då 

den utforskar sociala rörelser i Sverige i nutid. Radikala kritiker menar att ingen någonsin kan 

analysera det latenta budskapet ur en text då uttolkaren inte har samma erfarenheter som 

producenten av texten. Riktigt så långt behöver inte kritiken sträcka sig, men det är viktigt att 

vara medveten om att två uttolkare sällan tolkar en text på samma sätt. Forskares tidigare 

erfarenheter påverkar studiens resultat, som i alla samhällsvetenskapliga studier, men kanske 

särskilt i en kvalitativ innehållsanalys. För att kunna tolka måste forskaren ta fasta på relationen 

mellan specifika delar i en text, dess helhet och dess kontext. Sökandet efter det latenta budskapet 

kräver ett mer omfattande tolkningsarbete än när det handlar om sökandet efter det manifesta, 

denna studie gör anspråk på att genomföra båda delarna (Esaiasson et al. 2010: 221-223). 

Forskare börjar ofta med att först söka efter det manifesta genom räknande (för hand eller med 

hjälp av ett datorprogram) och att dela in i kategorier och sedan övergå till att identifiera det 

latenta budskapet, precis som denna studie gör, med fokus på textens övergripande kontext 

(Hsieh & Shannon 2005: 1283-1285). 

 

Inramningar 

En fördjupning i analysen är sökandet efter inramningar som framkommer inom motstånds- och 

stödrörelserna. Detta görs med Meyer och Staggenborg (1996) samt Benford och Snow (2000) 

som utgångspunkt. För att ta reda på hur respektive rörelse söker skapa resonans identifieras 

diagnostiska inramningar (identifiera vad problemet är och vem som kan skuldbeläggas), 
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prognostiska inramningar (potentiella lösningar) och motiverande inramningar (att motivera till 

handling). I vissa fall framkommer dessa delar av inramningar väldigt tydligt, och andra gånger är 

de mer otydliga. I de senare fallen kan slutsatserna tolkas på ett annat sätt än vad textproducenten 

tänkt från början, och är därför ett potentiellt hinder för reliabiliteten. Eftersom grunden för 

studien är stark i och med den heltäckande empirin, behöver inte de otydliga inslagen få hela 

studien att falla eftersom slutsatser kan dras från det större sammanhanget av alla 

analysenheterna. 

 

Svårigheter 

Att undersökningen härleds ur empiri hämtat från ingresser till namninsamlingar är ovanligt, men 

grupper och sidors beskrivningar på Facebook är numera ett relativt vanligt material att använda 

sig av (se till exempel Bender et al. 2011; Burnett, Lamm, Lucas & Waters 2009; Woolley et al. 

2010). En anmärkning om gruppernas karaktär måste dock göras. En social rörelse är inte i behov 

av ett hierarkiskt upplägg, men kanske skulle det ändå kunna hävdas att Facebookgrupper, 

Facebooksidor eller namninsamlingar, som mycket väl kan vara startade av individer, inte skulle 

definieras som en social rörelse. Men med den symboliska sammanhållningen dessa individer har, 

genom delade principer och värderingar (och möjligen retorik/inramningar) skulle de ändå kunna 

passa in på definitionen av en social rörelse. Eftersom aktivism i mångt och mycket utförs på 

internet idag (Slacktivism) är analysenheterna en bra ingång för att förstå sociala rörelsers retorik 

och inramningar. Studien har dock inte så pass stor räckvidd att den kan göra anspråk på att täcka 

hela motstånds- och stödrörelsers aktivitet kring moskéer och böneutrop. Det finns med stor 

säkerhet plattformar där dessa rörelser aktiverar sig, såsom på forum, torgmöten, 

demonstrationer etcetera. Viss hänsyn har tagits till eventuella etiska svårigheter i att analysera 

ingresserna till Facebookgrupper, Facebooksidor och namninsamlingar, men eftersom dessa 

funnits genom en Google-sökning är samtliga offentliga och tillgängliga för allmänheten. Det har 

därför inte ansetts vara problematiskt att använda dem som analysenheter.  

 

Föreliggande studie har inte karaktären av ett stickprov, utan är, så länge diskussionerna om 

moskéer har uppdagats av media, närmast en totalstudie. Denna räckvidd och ämnets originalitet 

är en styrka. En svårighet ligger dock i att de ingresser som analyseras i resultatdelen ibland är 

mycket kortfattade och är stundom utan någon särskild form av argumentation för sin sak. Detta 

försvårar det analytiska arbetet i sökandet efter ett latent budskap, även om korta texter mycket 

väl kan säga en hel del om det underliggande budskapet. Ännu en svårighet i det empiriska 

materialet är att motståndsrörelsen har fler Facebookgrupper, Facebooksidor och 
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namninsamlingar än vad stödrörelserna har (visas i Tabell 1). Det kan skapa en smärre obalans i 

jämförelsen mellan rörelserna, men studiens resultatinsamling indikerar att det är så verkligheten 

ser ut, och obalansen kan därför, olyckligtvis, inte åtgärdas. Anledningen till den mindre 

omfattande uppslutningen hos stödrörelsen kommer att diskuteras i resultat- och analysavsnittet.  

 

4. Resultat och analys 

Namninsamlingar för och emot moskéer på olika orter i Sverige som finns på nätet visas i 

tabellen nedan. Namninsamlingarna markeras med grönt för att lättare särskiljas från 

Facebookgrupper och Facebooksidor. Sökningen visar tio förekomster av namninsamlingar med 

en negativ inställning till moskéer, och endast en har en positiv inställning. Här syns även 

motstånds- och stödaktivitet på Facebookgrupper och Facebooksidor. Fem Facebookgrupper 

med negativ inställning, med allt från nio medlemmar i den minsta till 420 i den mest omfattande 

återfinns. Facebooksidor med negativ inställning till moskéer är mer vanligt förekommande, och 

har vanligtvis mer stöd. Tio sidor finns, och gilla-markeringarna varierar från 326 som minst till 

70 414 som mest på den riksomfattande sidan. Stödrörelsernas Facebookgrupper är få, endast två 

återfinns. Facebooksidor är mer vanligt förekommande här, då det finns nio sidor som varierar i 

gilla-markeringar från 16 stycken till 24 594 stycken på den riksomfattande sidan. Överlag så är 

protesterna mot moskéer i majoritet till stödet för moskéer runt om i Sverige (25 

motståndsrörelser och 12 stödrörelser), men på vissa orter är istället stödrörelserna för 

bönelokaler mer aktiva än motståndsrörelserna.  

 

Tabell 1: Positiva eller negativa uppfattning om moskéer efter ort och 

aktivitetstyp  
 

Geografisk punkt Typ av 

aktivitet 

Positiv till moské Negativ till moské 

Sverige Namninsamling Finns ej  Finns ej  

 Facebook 24 594 gilla-

markeringar 

Moské: 70 414 gilla-markeringar 

Böneutrop: 43 576 gilla-

markeringar 

Borlänge Namninsamling 199 underskrifter 2590 underskrifter 

 Facebook  155 gilla-markeringar 420 medlemmar 
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2646 gilla-markeringar 

Borås Namninsamling Finns ej 3 underskrifter 

 Facebook 186 medlemmar 59 medlemmar 

2633 gilla-markeringar 

Botkyrka Namninsamling Finns ej Böneutrop: 15704 underskrifter 

Böneutrop: 1287 underskrifter 

 Facebook Finns ej Finns ej 

Fittja Namninsamling Finns ej Böneutrop: 1287 underskrifter 

 Facebook Finns ej Finns ej 

Flen Namninsamling Finns ej Finns ej 

 Facebook 86 medlemmar 

180 gilla-markeringar 

634 gilla-markeringar 

Göteborg Namninsamling Finns ej 240 underskrifter 

 Facebook Finns ej Finns ej 

Karlstad Namninsamling Finns ej Finns ej 

 Facebook 195 gilla-markeringar 1694 gilla-markeringar 

Linköping Namninsamling Finns ej 1490 underskrifter 

 Facebook 167 gilla-markeringar 2052 gilla-markeringar 

Luleå Namninsamling Finns ej Folkomröstning: 100 

underskrifter 

 Facebook 224 gilla-markeringar 9 medlemmar 

1216 gilla-markeringar 

Norrköping Namninsamling Finns ej  940 underskrifter 

 Facebook Finns ej Finns ej 

Täby Namninsamling Finns ej Finns ej 

 Facebook Finns ej 10 medlemmar 

326 gilla-markeringar 

Umeå Namninsamling Finns ej Finns ej 
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 Facebook 332 gilla-markeringar 44 medlemmar 

Uppsala 

(Stenhagen) 

Namninsamling Finns ej 255 underskrifter 

 Facebook 1883 gilla-

markeringar 

4341 gilla-markeringar 

Östermalm Namninsamling Finns ej Finns ej 

 Facebook 16 gilla-markeringar  

Summa 

analysenheter 

 12 25 

 

Motståndsretorikens kategorier 

Ingresserna skrivna i negativt syfte har delats upp i tre övergripande kategorier som representerar 

tendenser inom motståndsrörelsen. Dessa tre kategorier är, i tur och ordning, hotet från islam, 

militära undertoner och "vi och dom". Samtliga tre kategorier består av flera teman, exempelvis 

har den militära kategorin teman som offerskap, brådska, och aktivering. Många av ingresserna 

innehåller olika argument och formuleringar, och innehåller ofta inslag från alla de tre 

kategorierna. Ett flertal har dessutom mycket gemensamt med varandra, och därför kan en 

ingress återfinnas i flera kategorier. Exempelvis har Karlstads ingress inslag av militära 

undertoner, hotet från islam, samt ”vi och dom” och analyseras därmed vid flera olika tillfällen. 

Det kan också vara så att samma element kan vara återkommande inom olika kategorier, 

exempelvis kan islam som en totalitär ideologi vara aktuellt inom både ”hotet från islam” och 

”militära undertoner” och därför tas ämnet upp ett flertal gånger.  

 

Hotet från islam 

Många ingresser beskriver islam som ett hot mot Sverige i olika former. Avbildningen av islam 

som hotet kan vara rotat i islamofobi. Detta belyser att ett flertal av ingresserna använder sig av 

en tydligt islamofobisk retorik. Bleichs definiton som beskriver islamofobi som negativa attityder 

omfattas av samtliga ingresser, då de antingen använder sig av frasen “nej tack” i sin titel, skriver 

att de är emot, eller lyfter fram sitt missnöje. Bleichs ordval av urskiljningslösa, synen av islam som 

monolitiskt och statiskt, är även det tydligt ett flertal gånger i texterna. Flera av ingresserna 

refererar till muslimerna som ett monolitiskt block, där islam målas upp som en homogen grupp. 

Exempel på detta är övergripande påståenden som “... det är muslimerna som vill ha halal utan 
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bedövning/speciella öppettider för muslimerna på badhus” (Fittja 2014), eller att inte alla är 

terrorister, men “väldigt många är det tyvärr” (Göteborg 2014) och går därför inte att förhandla 

med. En stark misstänksamhet riktas vanligtvis mot invandrare, och vid ett tillfälle beskrivs 

ensamkommande flyktingbarn som "ensamkommande skäggebarn” (Täby 2014a). Det ger sken 

av att invandrare kommer förklädda till offer, trots att de egentligen är ett hot mot det svenska 

samhället.  

 

En moské ses som avvikande och oförenligt med Sveriges sekulära samhälle, där religiösa 

”skrytbyggen” inte passar in i stadsbilden (Linköping 2014b). Användandet av stadsbilden visar att 

textproducenten anser att islam är avvikande från normen, och trycker på olikheter, ett vi och 

dem. Detta argument speglar det Dunn (2001: 302) kom fram till i sin studie om debatten om 

moskéer i Sydney, där moskéer ofta målas upp som abnorma i närliggande miljön. Hotet från 

islam antyds även i flera analysenheter, då det skrivs att moskén ifråga ska bli Sveriges största 

(Linköping 2014b; Göteborg 2014), eller beskrivs som en “fullskalig moské” (Borås 2014c; Borås 

2014d; Norrköping 2014). Detta tyder på ett hot mot den typiskt svenska miljön. 

 

Islam som manipulerande återfinns i bland annat ingressen till Norrköpings namninsamling. Här 

används formuleringar om hur islam använder en religiös förklädnad för att “missionera sin 

intolerans” (Norrköping 2014), och hur de manipulerar det svenska samhället med dolda motiv 

(Ibid.). I Karlstads Facebooksida Nej till moské i Karlstad påstås att “Islam är till största delen en 

Ideologi [sic] förtäckt som religion!” (Karlstad 2014b). Vid fyra tillfällen beskrivs det svenska 

samhället som sekulärt och belyst, ett påstående som klingar starkt etnocentriskt och 

nedvärderande av det icke-västerländska (Borås 2014c; Borås 2014d, Linköping 2014b; 

Norrköping 2014). Flera av ingresserna målar även upp en bild av islam som intolerant mot 

västerländsk kritik. Detta belyses genom ironiska påståenden om att “Man SKA acceptera allt 

som muslimerna vill”, och att muslimer blir “’kränkta’ och ’diskriminerade’” om de inte får sin 

vilja igenom (Botkyrka 2014). Vidare beskriver en av ingresserna islam som “En totalitär ideologi 

som efterspråkar [sic] världsherravälde och total underkastelse av islam” (Norrköping 2014), ett 

påstående som målar upp en starkt hotfull bild av islam. 

 

“Genom ett tänkbart moskébygge i Borås öppnar man upp för islamism, politisk islam” (Borås 

2014c; Borås 2014d). Islam ses här som onyanserat, den urskiljningslösa ådran av islamofobi, och 

anses fara fram som en ångvält med “krav, efter krav, med hänvisning till de mänskliga 

rättigheterna som man i praktiken inte ställer sig bakom själva” (Ibid.). Kort sagt: de ljuger, är 
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förklädda, och hotfulla. I ingressen "Bygg en moské i Täby, baby!!" beskrivs, likt i Borås 

namninsamling och Facebooksida, bygget av en moské som något som kommer att skapa en 

dominoeffekt, där tillåtandet av en moské kommer leda till fler och fler skadliga förändringar i det 

svenska samhället (Täby 2014a). Linköpings Facebooksida menar att en moské skulle vara "ännu 

ett steg mot en större Segregation [sic] av kommunen och dess bostadsområden" (Linköping 

2014b). Textproducenten fortsätter ingressen med att säga att en moské kommer att leda till att 

svenskar lämnar området och på så sätt blir det "ett område endast för muslimer och invandrare" 

(Ibid.). Det står i ingressen att en moské skulle innebära en negativ utveckling för kommunen och 

dess invånare. 

 

Studien visar att alla ingresser för motståndsrörelsen har NIABY-retorik. Det finns dock några få 

undantag där ingressen endast består av en mening som till exempel Luleås Facebooksida: ”Nu 

vill folk ha moské i Luleå också…” (Luleå 2014c) som gör att det latenta budskapet kan vara 

svårt att tyda. De flesta ingresserna använder sig alltså av en argumentationslinje som menar att 

moskéer är ett hot och inte ska få finnas någonstans i Sverige. Det finns inga ingresser som 

använder sig av NIMBY-argument, dvs. ingresser som säger att moskéer är accepterade i stort, 

men inte just på den föreslagna platsen.  

 

Militära undertoner 

“Stoppa ockupationen av svensk mark” (Sverige 2014c) är kanske det mest uppenbara exemplet 

på militära undertoner. Detta stöds vidare av att det nazistiska Svenskarnas parti står bakom 

ingressen, då det är deras kontaktuppgifter som anges. Svenskarnas parti har en historiskt 

våldsbejakande politik, och 2008 uttryckte partiledaren Stefan Jacobsson vid en demonstration att 

det “Är vår tid att resa vapen mot mångkultur och jaga ut den ur Sverige!” (Expo 2013). Ett 

sådant uttalande stöder ingressens militära infallsvinkel. Andra vanligt förekommande begrepp är 

“kamp”, “motstånd” och “hot”, som antyder att Sverige utsätts för fara, och motståndsrörelsen 

har en plikt att försvara det de anser vara hotat.  “Ska man behöva gå ner på knä för islam? (Läs: 

Muslimerna)” (Fittja 2014) målar upp bilden av det svenska folket som kapitulerar inför det 

främmande hotet, islam och dess anhängare.  

 

“Moskén är den helige krigarens utpost, rekryteringscentrum, samlingspunkt och fästning!” 

(Karlstad 2014b), ett citat som kan kopplas till Beck (2002: 64) som säger att människor som 

protesterar mot moskéer ofta associerar moskéer och bönelokaler med kriminella handlingar och 
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våld. Ordvalen som krigarens och fästning uttrycker en syn av att protesterna kräver en militant 

attityd, vilket har som följd att många av texterna är fulla av militära formuleringar. 

 

Bilden av det svenska folket som ett offer är också ett vanligt förekommande fenomen. En viktig 

del av inramningar är att kunna identifiera vad problemet är, och vem som är skyldig. Detta kallas 

för diagnostisk inramning (Benford & Snow 2000: 615). Ett vanligt inslag i motståndsrörelsens 

diagnostiska inramning är användandet av så kallade offerinramningar. Ordet “hjälp” syns i ett 

flertal analysenheter, och det finns en antydan av att vara en minoritet i sitt egna land. Ett 

exempel på offerskap är en ingress som påstår att böneutrop “drabbar andra som inte vill ta del 

av budskapet” (Sverige 2014b) och drar på så sätt även in religionsfrihet, frihet att slippa religiösa 

inslag i vardagen. Med användningen av ordet drabbar antyds en hjälplöshet och ett offerskap. 

Religionsfrihet tas även upp i en namninsamlingsingress för Norrköping, vilken enligt författaren 

innebär “frihet från påtvingad religiös propaganda (Norrköping 2014).” Frasen har en starkt 

militär underton i och med användandet av ord som frihet, påtvingad och propaganda. Demokrati 

förekommer även direkt och indirekt. Det frekventa användandet av demokrati som ett argument 

indikerar att textproducenterna inte finner att demokrati och islam är förenligt, och att islam är 

ett direkt hot mot denna, och indirekt ett hot mot vår samhällsgrund. Fortsatt förespråkar många 

även demokrati på ett mer indirekt sätt, genom att trycka på att få sin röst hörd, att utnyttja sin 

demokratiska rättighet genom att säga nej till bygget av moskéer och bönetrop, eller att 

uppmuntra till en folkomröstning. De ingresser som yrkar för en folkomröstning i fråga om 

moskébyggen och böneutrop förutsätter i samtliga fall att en sådan kommer att leda till att 

människor röstar emot sagda byggen eller böneutrop.    

 

Tonen i majoriteten av ingresserna är alarmistiskt. Exempel på detta är “Våga säga ifrån innan det 

är för sent” (Borås 2014c; Borås 2014d) och användandet av uttryck som “din sista chans” (Luleå 

2014d). Dessa antyder att tiden för Sverige håller på att rinna ut, och genom denna ton uppmanar 

de människor att agera. Tonen har en militär anknytning och detta antyder att det är ett aggressivt 

motstånd som förespråkas. En ingress bjuder in, utöver att skriva på namninsamlingen, till en 

demonstration (Göteborg 2014). Detta är det mest konkreta exemplet på hur ingresserna 

uppmanar läsare att gå från Slacktivism till mer handlingskraftigt agerande. Andra uppmanar 

läsare att dela namninsamlingarna till grannar och vänner (Luleå 2014d), eller bjuda in vänner till 

att gilla sidor på Facebook. Göteborgs namninsamling går så långt som att uppmana läsare att 

skänka pengar, genom att skriva “stöd oss i kampen sätt in 100 kr” (Göteborg 2014). Kontot är 

dessutom döpt till “Sveriges självförsvar” (Göteborg 2014). 
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”Vi och dom” 

Ett återkommande fenomen är även uppdelningen av “vi” och “den andre.” Detta kan handla 

om att flera trycker på vi, som i den sociala rörelsen, men även vi som svenskar, invånare, kristna, 

med mera. När vi refererar till den sociala rörelsen är det vanligt att det står saker som “Vi är 

emot” (Sverige 2014b; Sverige 2014c) och “vi ska samla ihop så många som möjligt” (Göteborg 

2014), men även i former av regler och normer att förhålla sig till för att tillåtas inom rörelsen. 

Ett exempel på detta är “Vi förväntar oss ett gott debattklimat [inom gruppen] utan större 

påhopp och hot, kan man inte sköta sig blir man bannad från att skriva” (Sverige 2014b). 

Facebooksidan från Karlstad har en mer utförlig lista som bland annat innehåller saker som 

“skriv gärna svärord bara det inte är riktat mot en person!” (Karlstad 2014b) och “vårda ert språk 

så gott det går även om ni är frustrerade!” (Karlstad 2014b).  

 

Vi som svenskar syns i direkta och indirekta former. Det är vanligt med formuleringar som “Vi 

är emot att böneutrop tillåts i Sverige” (Sverige 2014b) där vi syftar på det svenska folket. Det 

svenska folket uppkommer även indirekt där folket som enhet ska stå upp mot det främmande 

hotet (Borlänge 2014e). “De [kommer] senare att propagera sin intolerans mot västvärlden och 

vårt kulturarv och vår kultur” (Borås 2014c; Borås 2014d) är ännu ett exempel som illustrerar 

olikheter och oförenligheten mellan det som är vårt och deras. Vid ett tillfälle refererar ”vi” till 

”vi pursvenskar och även hedersamma invandrare” (Täby 2014). Här antyds att muslimer inte kan 

räknas som hedersamma, och bör därmed inte vara en del av Sverige.  

 

Det är inte endast på en nationell nivå som vi syftar på, utan detta återfinns även på en lokal nivå. 

Vissa ingresser använder sig av “oss kommuninvånare” (Borås 2014c; Borås 2014d), och i Luleå 

refererar textproducenten till målgruppen som Luleåborna och Hertsöborna och deras rätt till att 

säga nej (Luleå 2014d). Nej riktas i detta fall till muslimerna, men även etablissemanget som fattar 

beslut emot kommuninvånarnas bästa. I samma ingress skrivs “De vill förändra ditt 

bostadsområde utan att fråga dig” (Ibid.). Denna mening innehåller tre centrala punkter, de, ditt 

bostadsområde, och utan att fråga. Här dras en gräns mellan individen och beslutsfattarna, där de 

fattar beslut om vad som egentligen tillhör dig. Utan att fråga implicerar att etablissemanget är 

överstatligt och att det pågår ett övergrepp på dig, din rätt och vad som är ditt. I en av 

ingresserna är det även en öppen förhoppning om att det breda motståndet från 

kommuninvånarna ska leda till “att etablissemangspolitikerna kan fatta ett beslut grundat på vad 

kommuninvånarna vill” (Borås 2014c). Även här är det tydligt att textproducenten förutsätter att 
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befolkningen är emot bygget av en moské. “-Ingen Nazist, Kommunist eller Islamistpropaganda 

på denna sida!” (Karlstad 2014b) är ett av kriterierna för att få kommentera på Karlstads 

Facebooksida. Kommunist och islamist visar vad textproducenten anser vara de största 

motståndarna till deras rörelse, och framställer samtidigt sig själva som representanter av “det 

vanliga folket”, likaså avståndstagandet från nazister.   

 

I ingressen ”Bygg en moské i Täby, baby!!” skriver textproducenten att "vi har blivit 

andraklassens medborgare i vårt eget land” (Täby 2014). Här målas svenskar, som kallas för 

”pursvenskar”, upp som ett offer och ställs mot invandrare som ”går före i bostadskön, 

arbetskön, sjukhuskön, i stort sett alla köer numera” (Ibid.). Textproducenten ställer även upp 

Sveriges äldre mot ”ensamkommande skäggebarn” (Ibid.) och på så sätt skapas en bild av Sverige 

där det inte finns möjligheter till att både värna om vårt, de gamla och samtidigt ta emot och ta 

hand om invandrare. Textproducenten använder sig av djupt ironiska påståenden som ”Men 

varför låta oss nöja med en ynka moské i Täby?” (Ibid.) där nästa steg anses vara bland annat ”en 

muslimsk friskola så dom nya invånarnas barn slipper beblanda sig med alla rasistiska pursvenska 

barn” (Ibid.) Det är tydligt att textproducenten ser sig själv orättvist behandlad, där 

textproducenten anser sig obefogat ha kallats för rasist. Vidare visar textproducenten, likt den 

från Luleå, ett stort agg mot etablissemanget. Politiker och andra politiskt korrekta företrädare 

anses stå för ”den underbara problemfria mångkulturen” (Ibid.) och på så sätt ljuger dem, 

alternativt är de skonade från ”verkligheten”.  

 

I Flen och Uppsala antyder textproducenterna att islam och kristendomen står mot varandra 

genom att beskriva att den planerade moskén antingen ska byggas vägg i vägg med en kyrka, eller 

till och med ersätta en kyrka. “Den svenska pingstkyrkan i Flen kommer att säljas samt göras om 

till Alhouda Muslimska Center” (Flen 2014b) lyder en mening i ingressen från Flen. Två punkter 

är värda att belysa här; svenska, och Alhouda. I meningen ställs det svenska mot det utländska och 

främmande, genom att sätta ordet svenska framför pingstkyrkan, och fullborda med ett 

främmande namn, Alhouda. Att ställa svenska namn mot utländska, främmande namn 

förekommer även i andra analysenheter. I Borås Facebooksida och en namninsamling i Borås 

trycker textproducenten på att den man vid namn Ahmed Mohamed uttalar sig om planer på 

moskébyggen (Borås 2014c; Borås 2014d). Samma fenomen uppkommer också i Botkyrkas 

namninsamling mot böneutrop, där Ismail Okur lämnat ett medborgarförslag, och på så sätt 

framhävs olikheterna (Botkyrka 2014). 
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Stödretorikens kategorier 

Ingresserna skrivna i positivt syfte har delats upp i tre övergripande kategorier som är 

återkommande inom den generella diskursen för stödrörelserna. Dessa tre kategorier är 

religionsfrihet, antirasism och ”Vi” som en gemenskap. Som i fallet med den retorik som 

utvecklats av motståndsrörelser finns också flera underteman i stödretoriken.  

 

Religionsfrihet 

Textproducenten för den rikstäckande Facebooksidan, JA TACK till moské i Sverige 

argumenterar på följande sätt: 

 

I RF 2 kap.om grundläggande rättigheter stadgas i 1 § religionsfrihet ’frihet att ensam eller 

tillsammans med andra utöva sin religion’. Religionsfriheten är enligt svensk grundlag en s.k [sic] 

absolut rättighet och får alltså inte inskränkas! (Sverige 2014a) 

 

Här hänvisas till Sveriges grundlag, och i ingressen finns ett direkt citat ur lagboken. Absolut 

rättighet indikerar att textproducenten är av åsikten att konflikten kring moskéer och böneutrop 

egentligen är en icke-diskussion. Religionsfriheten är på så sätt överordnad alla andra åsikter 

enligt Facebooksidan.  

 

För att en rörelses inramningar ska få resonans kan det ofta vara viktigt att göra anspråk på 

”empirisk trovärdighet”, dvs. hitta yttre källor som så att säga validerar de egna påståendena 

(Benford & Snow 2000: 620). Att använda Sveriges lag som ett stöd för sina argument ger mer 

tyngd än en ensam individs uttalanden. Detta argument återfinns i andra ingresser för att visa att 

det inte endast är av den moraliska rätten till religionsfrihet som kämpas för, utan det finns även 

konkretiserat i lagtext. Hänvisningarna till svensk lag bygger även upp bilden av etablissemanget 

som en positiv kraft, som skyddar och stöder människors rätt. Det tyder på ett förtroende för 

makthavare i landet, och kan indikera större trygghet än vad motståndssidan ger sken av.  

 

Religionsfrihet omnämns inte endast med hänvisning till lagtext, utan även som en rätt och något 

som bör bevaras och värnas om. “Vi skall värna om religionsfriheten” (Östermalm 2014) och 

“religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin religiösa eller 

annan övertygelse” (Linköping 2014a). Även i den senare nämns den svenska lagen där 

textproducenten uppmuntrar människor till att ta ställning för religionsfrihet så länge det sker 

inom ramen för svensk lag. I Facebooksidan från Karlstad betonas att muslimer har samma 
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rättigheter att utöva islam, som kristna har att utöva sin religion (Karlstad 2014a). Att frekvent 

använda ordet rätt och rättigheter kan förstås som att stödrörelsen anser att deras argument har en 

etisk tyngd. Det skulle kunna argumenteras att rörelsen faktiskt ser sig som beskyddare av 

rättigheter som utryckts i deras användande av ordet värna om. Stödrörelserna hänvisar till lagar 

och rättigheter och utgår på så sätt från ett ”facit” av vad som kan anses vara rätt och fel. Detta 

kan betyda att de ser sina argument som fundamentala och rättmätiga.  

 

Vissa motrörelser uppstår ur specifika intressen, medan andra antar ett större symboliskt värde. 

Rörelser som antar större symboliska värden är mer troliga att bidra till större engagemang av 

olika anledningar. Spektrumet blir brett och omfånget större än det kanske skulle varit om det 

endast var en sakfråga. Stöd för moskéer kan tyckas vara ett väldigt specifikt område, men när det 

antar ett större symboliskt värde får det mer resonans hos en bred publik. Det som handlade om 

att stötta en lokal moské kan plötsligt spegla skyddet av en mänsklig rättighet.  

 

Antirasism 

Stödsidan tar vid flera tillfällen upp att de “tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet” 

(Uppsala 2014a), och är på så sätt en reaktion till den islamofobiska och främlingsfientliga 

diskursen som de anser infekterat debatten kring moskéer. Den nationella sidan för hela Sverige 

reagerar på hatet mot muslimer, som de anser “enbart tjänar mörka krafter (Sverige 2014a).” 

Ingressen från Karlstad betonar även den andra sidans negativa aspekter genom att skriva att det 

finns dem som är “redo att tända på moskéer av sitt hat.” (Karlstad 2014a). Detta citat målar 

istället upp motståndssidan som de hotfulla och farliga för samhället. De fortsätter även med att 

säga att “dessa människor står inte för fred och rättvisa, utan hämmar tanken på ett samhälle där 

människor kan ha förståelse för varandra” (Ibid.).  

 

Många av ingresserna bemöter olika argument som motståndssidan vanligtvis tar upp. Ett vanligt 

argument hos den islamofobiska delen av motståndsrörelsen är att islam är hotfullt och 

intolerant. Detta argument bemöts av Facebooksidan i Karlstad som menar att rädsla för att bli 

påtvingad islam är “värdelöst, eftersom tro är en övertygelse och inte något man gör av rutin” 

(Ibid.). De tilltalar också sidan Nej till moské i Kalstad direkt genom att tillbakavisa sidans 

påståenden om att “islam är en totalitär religion och att muslimerna vill ta över Europa - att 

muslimer är våldsbejakande och förstör Sverige” (Ibid.), de argumenterar för att detta inte är 

något annat än okunskap och obefogad rädsla. En annan stödsida som talar direkt till en 

motståndssida är Ja tack till moské i Linköping, som säger att “Vi tar starkt avstånd från den 
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främlingsfientlighet, rasism och intolerans som uppvisas av vår systersida ’Nej tack - till Moské i 

Sverige’.” (Linköping 2014a).  Detta antyder att sidan endast skapats som en reaktion på de 

negativa attityder som uttryckts på motståndssidan och målar upp denna som negativ med ord 

som främlingsfientlighet, rasism och intolerans. De benämner motståndssidan som sin systersida, vilket 

tyder på att de är medvetna om den interaktion de befinner sig i. Systersida har en vänlig ton, vilket 

är intressant då de refererar till vad andra skulle benämna som motståndssida.  

 

Tre stödsidor beskyller det negativa samhällsklimatet mot muslimer på propaganda (Borås 2014b; 

Sverige 2014a; Karlstad 2014a), då de anser att det är media som delvis står till skuld för de 

negativa attityderna som finns i samhället. Negativa attityder anses vara en följd av att “de flesta 

människor har fått sin förvrängda bild av Islam [sic] via media, folk har inte längre egna åsikter” 

(sic Borås 2014b). Media anses vara skyldig till en form av hjärntvätt, ett fenomen som Dunn 

(2001) diskuterar i sin studie. Medias representation av muslimer färgar av sig på debatten. I 

artikeln beskriver han hur media skapat en bild av ingruppen, vilket i sin tur innebär att 

utgruppen, i detta fall muslimer, ses som oförenliga med ingruppen, och hotfulla. I den 

rikstäckande sidan, JA TACK - Till moské i Sverige, försöker textproducenten istället förespråka 

information, som ska leda till att “folk börjar förstå islam och muslimerna.” (Sverige 2014a). 

“Med denna grupp vill jag öka förståelsen för islam” (Borås 2014b), är ännu ett exempel på hur 

många grupper anser att fientligheten är obefogad och skulle lösas av en ärligare bild av vad islam 

egentligen står för. Det finns även de som går steget längre och dessutom talar om att islam inte 

bara är ofarligt, utan rentav positivt för det svenska samhället (Östermalm 2014).    

 

”Vi” som en gemenskap 

Inom stödrörelsen för moskéer återfinns ordet “Vi” i nästintill alla av ingresserna, men ordet 

representerar olika saker. På Lyckseles Facebooksida sägs att “Vi alla som tycker att det borde 

finnas moskéer i Lycksele” (Umeå 2014a) och innefattar då alla som ställer sig positiva till 

moskén. Det är en mycket öppen formulering. I ingressen till Flens Facebooksida används en 

formulering som kan uppfattas som lika inkluderande, nämligen “vi tillhör inte någon religion 

men tycker att alla ska få en plats för sin grej” (Flen 2014a). Vi representerar inte en specifik 

grupp utan försöker skapa en gemensam nämnare som alla kan ställa sig bakom. Andra såsom 

Östermalm och Borlänge riktar sig till den som värnar om religionsfrihet (Östermalm 2014; 

Borlänge 2014b; Borlänge 2014c), och Linköping tar ställning för religionsfrihet, men uttalar sig 

inte direkt positiv till en moské. Det finns ytterligare en sida från Linköping som varken ställer sig 

för eller emot ett moskébygge utan har istället uppstått som en protest mot den censur som anses 
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finnas på sidan Nej tack till moské i Linköping. Syftet med denna sida är att vara en plats där 

“både motståndare och förespråkare av byggandet av moské i Linköping” (Linköping 2014c) ska 

kunna ha en diskussion utan att någon ska tystas ner. I ingressen uppmanas människor att “passa 

på att säga det du inte fick säga på ’Nej tack till moské i Linköping’” (Ibid.) och är på så sätt inte 

en stödrörelse i sig, utan istället en motrörelse mot censuren som anses ha uppstått.   

 

I ett flertal fall verkar ordet vi innefatta en rörelse som vill stå för öppenhet och debatt. Flera 

textproducenter uppmanar till att människor ska ha belägg för deras åsikter, som i till exempel 

Facebooksidan från Borås, där “Alla vare sig ni är för eller emot får mer än gärna dela med er av 

era åsikter eller ’fakta’ men då får ni gärna ha nåt [sic] konkret att backa upp det med” (Borås 

2014b). Här är det värt att notera ingressens val av citationstecken på ordet fakta. 

Citationstecknen indikerar att textproducenten tidigare funnit argument mot moskéer som 

otillräckliga och kanske även ogrundade.   

 

Ingressen från Karlstad verkar vara skriven av personer som själva är muslimer och vi tycks här 

närmast syfta på “vi muslimer.” Detta synliggörs av bland annat citatet “som muslimer tror anser 

vi att vi har samma rättigheter” (Karlstad 2014a), och även “vi står för ett fredligt budskap och 

vill inte påtvinga någon att bli muslim.”(Ibid.). En viktig aspekt i inramningsprocessen är den 

uppfattade trovärdigheten av den som producerat texten. I Benford och Snows artikel (2000: 

621) fastställs att textproducenter som anses vara mer trovärdiga är bättre på att övertyga läsare. 

Karlstads textproducent framstår som mer trovärdig eftersom denne har tolkningsföreträde av 

islam, då den är en representant för den muslimska tron. I denna text beskriver även 

textproducenten muslimerna som “Karlstads muslimer.” (Ibid.). Genom att göra detta 

normaliseras muslimers tillvaro i det lokala rummet, och gör dem till en del av staden istället för 

att vara något främmande. Dunn (2001) visar i sin studie att stödrörelser använt sig av samma 

argument för att avdramatisera moskéer genom att hävda att även kyrkor ”invaderar” i det 

offentliga (Dunn 2001: 297). En liknande taktik används senare i Karlstads ingress, där 

textproducenten jämför islam och kristendomen genom att säga att det inte är någon skillnad på 

“Guds hus, en kyrka för kristna - en moské för muslimer.” (Ibid.). Detta görs också genom att 

kalla islam för “vilken annan religion som helst.” (Ibid.). Flens ingress verkar även den vara 

skriven av människor som själva är muslimer.  I den används inga försök till att argumentera för 

att läsaren ska stödja moskén, utan istället konstateras det bara att det saknas pengar för bygget. 

Läsaren uppmanas att sätta in pengar på ett konto (Flen 2014c). Den ingressen verkar rikta sig 
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mot människor som själva är muslimer, snarare än motståndsrörelsen, då ord som ”inshallah” 

används.  

 

En ingress stödjer moskéer, men tar avstånd från moskébyggen som finansieras av 

“Saudiarabiens wahabister/salabister” (Sverige 2014a), och menar att de inte är något annat än en 

“fanatisk våldsbejakande sekt som inte får breda ut sig i vårt trygga Sverige.” (Ibid.). Här kan 

muslimer urskiljas som en heterogen grupp, där textproducenten tar ett klart avstånd från 

extremism, och likställer muslimer i Sverige som en del av det trygga. Genom att säga vårt skapas 

en kollektiv identitet som tillsammans bör värna om något, i detta fall det trygga Sverige. 

Värnandet av det trygga återfinns även i en ingress från Luleå, där det står att “Det enda vi 

behöver frukta är fruktan själv” (Luleå 2014a), ett citat som pekar på att främlingsfientlighet och 

rädsla är det största hotet mot tryggheten. Det tyder på att vi, som rörelse, är en motpol till 

rädslan motståndsrörelsen får representera. Men citatet kan också utläsas som att det enda 

allmänheten bör vara rädd för är rädslan i sig, då det är rädslan som föder konflikten i samhället. 

 

Interaktion, likheter och olikheter 

Meyer och Staggenborg (1996) förklarar att rörelser som visar tecken på framgång är mer 

benägna att ge upphov till motrörelser. Forskarna visar här att motrörelserna är reaktionära, då de 

uppstått som en reaktion till originalrörelsen. De är dynamiska och skapar hinder men även 

möjligheter för varandra, då ett nederlag för den ena kan leda till att den andra ökar sitt stöd, och 

vice versa (Ibid, 1632, 1647). Detta är en förklaring till varför det i regel är motståndsrörelser som 

uppstår före stödrörelser i fall som handlar om moskébyggen och böneutrop. Det är ovanligt 

med en stödrörelse som uppstått utan ett tidigare motstånd. Tabell 1 illustrerar detta fenomen, då 

det endast är Östermalm som har en stödaktivitet utan en tidigare motståndsaktivitet. De sidor 

och namninsamlingar som fått mest gehör genom gilla-markeringar, medlemmar och 

underskrifter är de som genererat en motrörelse. Det finns endast ett exempel där en 

namninsamling lyckats samla in så mycket som 940 namnunderskrifter men utan att ha gett 

upphov till en stödrörelse (Norrköping 2014). Eftersom det i stort sett inte finns några 

stödrörelser som uppstått före motståndsrörelser är det endast stödsidorna som bemöter 

motståndet på ett direkt sätt. Ett exempel på detta är Facebooksidan Ja tack till moské i Karlstad, 

som i sin ingress konstaterar att gruppen Nej till moské i Karlstad sprider okunskap och skapar 

obefogad rädsla för muslimer (Karlstad 2014a). I ingressen till Facebooksidan från Linköping 

görs samma sak, där motståndssidan benämns som “systersida” (Linköping 2014a).  
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Systersida är ett ordval värt att notera då det är ett exempel på den varmare och öppnare ton som 

genomsyrar stödrörelsens retorik. Till skillnad från de militära termerna som används inom 

motståndsrörelsen använder sig stödrörelsen av bejakande formuleringar. Kamp är ett vanligt 

förekommande ord inom motståndsrörelsen, medan stödrörelsen istället använder sig av ord som 

värna (Borlänge 2014b; Östermalm 2014), välkomnar (Luleå 2014a) och stödjer (Borlänge 2014b). 

Retoriken hos stödrörelsen kan beskrivas som omfamnande, medan motståndsrörelserna ofta är 

hårdare och uteslutande. Flera stödrörelser använder dock en hårdare ton när de tilltalar 

motståndsrörelser, såsom Borås Facebooksida som använder sig av en något fördömande ton: 

“Det jag inte kan förstå är hur så många människor kan vara emot nåt [sic] som bara kommer 

berika vårt samhälle [...] folk har inte längre egna åsikter” (Borås 2014b). 

 

Direkta reaktioner till “den andra sidan” förekommer i klartext i Karlstads Facebooksida, den 

enda motståndssidan som direkt tilltalar stödrörelser. Här används en nedlåtande ton, där 

textproducenten påstår att hen “vid flera tillfällen “gillat” flera sidor där de s.k [sic] antirasisterna 

har sina tillhåll” (Karlstad 2014b). Användandet av s.k. delegitimerar motrörelsens ståndpunkt, 

och implicerar att dessa inte skulle vara äkta antirasister. Ingressen fortsätter med att argumentera 

för att antirasisterna censurerar, raderar och kastar ut motståndare, “trots ett vårdat språk och 

rimlig argumentation!” (Ibid.). Textproducenten är av uppfattningen att stödrörelsen kring 

moskéer agerar på det sättet för att “de vill inte ta en diskussion helt enkelt för de vet att de 

förlorar till slut” (Ibid.). Denna slutsats antyder att textproducenten anser att motrörelsen 

egentligen inte står för sina åsikter, utan av någon anledning är rädda för att uttrycka sin verkliga 

ståndpunkt.  

 

Båda sidor använder ordet propaganda som en stor del av problematiken kring moskébyggen och 

böneutrop Motståndsrörelsen påstår att muslimer sprider propaganda (Norrköping 2014; 

Karlstad 2014b) och “uppvaktar” politiker (Borås 2014c; Borås 2014d) för att föra deras religion 

framåt och få deras vilja igenom. Stödrörelserna menar istället att fallet är tvärtom, att det är 

motståndsrörelsen som står för propagandan (Karlstad 2014a), samt även media (Borås 2014b). 

Propaganda anses i vissa fall komma från etablissemanget. Etablissemanget står för olika saker 

beroende på vilken rörelse som uttalar sig. Stödrörelsen använder sig av etablissemanget som ett 

stöd, med hänvisningar till grundlagen. Motståndsrörelsen är istället starkt kritisk mot 

etablissemanget, och argumenten klingar ofta starkt konspirationsteoretiskt. I Facebookgruppen 

från Täby omnämns sjuklövern. Sjuklövern är ett öknamn som används för att referera till de 

traditionella riksdagspartierna som anses ha likadana visioner gällande invandring och mångkultur 
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(Metapedia 2012). Användandet av ordet är talande för rörelsens syn på etablissemanget som ett 

enhälligt block som sprider egen propaganda och styr landet efter sina egna felaktiga visioner 

(Täby 2014).  

 

Enligt Garrett (2006: 20) gör ny kommunikationsteknik det lätt att sprida information på ett 

effektivt sätt, vilket kan leda till att människor som inte ägnar tid åt källkritik lätt kan ta åt sig av 

information. I förlängningen kan detta innebära att rörelser använder sig utav både ofiltrerad och 

inaktuell information för att få resonans. Motståndsrörelsen och stödrörelsen gör båda anspråk 

på att ha belägg för sina åsikter genom att använda sig av det de anser vara fakta i olika former. 

Motståndsrörelsen i Borås hänvisar exempelvis till Borås tidning för att stödja deras påståenden 

om att muslimer har en agenda (Borås 2014c; Borås 2014d). Namninsamlingen från Fittja 

refererar till Svtplay för att uppmana läsare att “lyssna på muslimernas krav” (Fittja 2014). 

Stödrörelsen använder sig istället av stöd från Sveriges grundlag (Sverige2014a; Linköping 2014a; 

Borlänge 2014b) och Linköpings Facebookgrupp legitimerar sig genom att vara öppet skriven av 

en person som tillhör den muslimska tron (Linköping 2014a), och räknas därmed som en 

“primärkälla.” Texten kan anses vara trovärdig, då den kommer från en person som kan förmedla 

sin tro utan att förvrängas genom andra källor. 

 

Rörelserna strävar efter att ha en konsekvent inramning, då inkonsekvens inom rörelsen kan leda 

till att den uppfattas som icke trovärdig och på så sätt underminerar dess resonans. Därför 

försöker respektive rörelse hålla sig till konsekventa argument (Benford & Snow 2000: 619). 

Detta är tydligt för både motstånds- och stödrörelsen, där de olika ingresserna ofta delar liknande 

resonemang. Exempelvis kan en ingress ha inslag av varje kategori, flera ingresser från 

stödrörelsen kan till exempel använda liknande argument gällande religionsfrihet eller antirasism. 

Det är möjligt att rörelserna inte medvetet använder sig av liknande argument för att skapa 

resonans, men det går ändå att urskilja ett mönster av homogenitet. Hade argumenten skiljts åt 

markant är det möjligt att läsaren uppfattat att rörelsen har mindre grund för sina åsikter, då detta 

snarare implicerat att det är en individ som ligger bakom argumenten än en etablerad social 

rörelse.   

 

Ett vanligt förekommande inslag i sociala rörelsers inramningar består av uppmaningar till 

individer att bli aktiva och att på olika sätt motivera sådan aktivitet (Benford & Snow 2000: 617). 

Detta kan till exempel innebära att komma på demonstration (Göteborg 2014), att sprida 

namninsamlingen till vänner och bekanta (Luleå 2014d) eller skänka pengar (Flen 2014c; 
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Göteborg 2014). Att bjuda in vänner till Facebookgrupper och Facebooksidor och sprida 

namninsamlingar är sätt för rörelsen att få spridning hos individer som annars inte hade varit 

medvetna om dess existens. Uppmaningen att gå på demonstration innebär en övergång från 

Slacktivism till en mer traditionell aktivism. Flera av rörelserna använder sig av olika begrepp för 

att uppmana människor till att aktivera sig. Motståndsrörelsen visar tendenser på skrämseltaktik, 

då en brådskande ton är vanlig och läsaren får intrycket av att tiden snart är ute (Borås 2014c; 

Borås 2014d). Stödrörelsen använder sig av en allvarlig ton genom att säga saker som ”får inte 

inskränkas” (Borlänge 2014b), men tydligaste kontrasten är kanske att tonen ändå är lugn och 

sansad, som för att avdramatisera det motståndsrörelsen försöker trigga igång.   

   

Rörelserna identifierar olika problem kring frågan om moskéer och böneutrop. Medan 

motståndsrörelsen aktivt identifierar muslimer och islam som det största problemet, och 

identifierar även islam som ”hotet”, ser stödrörelserna motståndssidan som det största 

problemet. Interaktionen är på så sätt enkelriktad då få av motståndsrörelserna berör 

stödrörelsen, men stödrörelsen interagerar aktivt med motståndsrörelsen. Vad som krävs för att 

lösa det identifierade problemet är på grund av detta komplext. Att förbjuda bygget av en moské 

eller förbjuda böneutrop kan tyckas vara motståndsrörelsens lösning. Men detta bör dock inte 

tolkas som den slutgiltiga lösningen. Det latenta budskapet som kan utläsas av ingresserna visar 

på att moskéerna endast är en produkt av ett större problem; nämligen muslimers närvaro i 

Sverige. Samma sak gäller för stödrörelsens manifesta lösning, det är inte så enkelt som att bara 

tillåta moskéer och böneutrop. Det underliggande problemet av rasism och främlingsfientlighet 

finns kvar i samhället och kräver en lösning som innefattar gemenskap och sträcker sig därför 

länge än bara moskébyggen och böneutrop. 

 

5. Slutsatser 

Avsikten med denna studie har varit att undersöka motstånd och stöd för lokala mosképrojekt 

och böneutrop i Sverige med utgångspunkt från sociala rörelser. Studien har visat att det finns 

både motstånds- och stödrörelser för moskéer och böneutrop i Sverige, och de är aktiva genom 

namninsamlingar, Facebookgrupper och Facebooksidor, med viss övervikt på Facebooksidor. 

Motståndsrörelser finns i större utsträckning än stödrörelser. Sociala rörelser måste visa tecken på 

viss framgång för att de ska generera en motrörelse (Meyer & Staggenborg 1996: 1635), vilket 

varit tydligt i studien, då det är de största motståndsrörelserna som har genererat en motrörelse. 

Exempel på detta är Borlänges, Botkyrkas och Uppsalas motståndsrörelser vars sidor har fått 
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stort stöd och har då även genererat en stor motrörelse. Det finns även tecken på en motstånds- 

och stöddynamik. Flera av stödaktiviteterna tilltalar aktivt motståndsrörelsen, men detta fenomen 

sker inte i motsatt riktning. Detta tyder på att stödrörelserna är reaktionära. Det kan bero på att 

rörelserna identifierar olika problem, där motståndsrörelsen ställer sig emot ett samhälle där islam 

får spelutrymme, medan stödrörelsen istället ser själva motståndsrörelsen som problemet.  

 

Omfattande rörelser uppstår inte om den generella uppfattningen är att bemödandet inte 

kommer att leda till förändring (Meyer & Staggenborg 1996: 1630). Det är möjligt att 

motståndsrörelsen till moskéer och böneutrop ser en möjlighet till förändring i det politiska 

klimatet. Stödrörelsen visar inte tecken på att känna sig hotade, och förlitar sig på Sveriges lagar 

och därmed etablissemanget. Motståndsrörelsen visar ett agg mot etablissemanget. Meyer och 

Staggenborg (1996: 1630) skriver att människor inte engagerar sig om de upplever att staten 

kommer att representera deras ståndpunkt. Detta kan vara anledningen till dels ilskan som 

återfinns i ingresserna från motståndsrörelsen, men även anledningen till att motståndsrörelsen är 

mer omfattande än stödrörelsen. Enligt Benford och Snow (2000: 617) hjälper inte en brådskande 

ton nödvändigtvis, men att påkalla pliktkänsla kan uppmuntra människor att agera. Studien har 

tydligt visat att motståndsrörelsen använder sig av fler motiverande formuleringar och skapar 

kanske därför ett större engagemang än stödrörelsen gör. Denna tes är dock i stort obeprövad, 

och kan inte utläsas av denna studie. En möjlig anledning till varför stödrörelsen inte verkar vara i 

lika stort behov av att använda sig av sådana motiverande formuleringar kan vara för att de anser 

att staten står bakom deras värderingar. 

 

Inom motståndsrörelsens ingresser har tre kategorier identifierats, hotet från islam, militära 

undertoner, och vi och dom. Samtliga kategorier har en islamofobisk ådra grundat i urskiljningslösa 

fördomar om islam och muslimer. Hotet från islam visar att textproducenterna har fördomar om 

islam som ett monolitiskt och manipulativt block som har en agenda att förändra det svenska 

samhället. Det är även dessa fördomar som byggt bilden av vi och dom, vilket fått följden att 

militära undertoner används. Militära undertoner är ett sätt för rörelsen att uttrycka rädsla och den 

alarmistiska oron som uppstår som följd av ett potentiellt moskébygge eller ett böneutrop. Som 

andra studier inom Europa har visat (Cesari 2005a: 1018), visar även denna studie att moskéer 

och böneutrop gör den islamska närvaron synlig i det lokala rummet och uppfattas också som 

hotfull.  
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Stödrörelsens ingresser har istället delats in i religionsfrihet, antirasism, och ”vi” som en gemenskap. 

Dessa tre kategorier tyder, i kontrast till motståndsrörelsen, på en öppnare och varmare retorik. 

Deras retorik verkar försöka vara avväpnande, som för att vara en motpol mot 

motståndsrörelsens militära framtoning, ännu en aspekt som pekar på stödrörelsens reaktionära 

karaktär. På grund av den bristande forskningen inom stödrörelser för moskéer och böneutrop 

(se dock: Dunn 2001), är det inte möjligt att göra några kopplingar till tidigare forskning inom 

stödrörelser. Denna studie kan därför användas som ett avstamp att gå vidare i forskningen, då 

den har visat att det faktiskt finns bevis för stöd till moskéer.    

 

Med undantag för de rikstäckande Facebooksidorna så består både motstånds- och stödrörelsen 

utav lokala protester, eller ett lokalt stöd. Garrett (2006: 210) menar att Slacktivism kan bidra till 

att en rörelse som uppstått lokalt kan få ett stort regionalt eller globalt stöd. Slacktivismen kan 

också inspirera till nya lokala uppslutningar, det vill säga att en lokal motståndsrörelse kan 

uppmuntra till nya sådana i ett annat geografiskt område. Detta kan vara en förklaring till varför 

retoriken i motståndsrörelserna speglar den globala islamofobiska retoriken, men även varför de 

lokala motståndsrörelserna inom Sverige ofta har liknande argumentationslinjer med varandra.  

 

Det skulle vara problematiskt för andra forskare att göra om samma studie, då den gjorts som en 

innehållsanalys och sannolikt färgats av forskarnas erfarenheter och tankegångar. Trots denna 

svårighet är bristen på objektivitet inte något som skulle kunna undvikas, då denna form av studie 

är beroende av tolkningsarbete. Det skulle dock vara fördelaktigt att utöka studien till andra 

medier, exempelvis tal eller privata internetforum, då det troligtvis finns väsentligt mer 

information att tillgå som inte visats på Facebookgrupper, Facebooksidor och namninsamlingar. 

Studiens empiriska material skulle även kunna användas till att undersöka andra aspekter om 

rörelser kring moskéer och böneutrop. Till exempel har inte antalet underskrifter, gilla-

markeringar och medlemmar analyserats mer djupgående, utan endast presenterats. Likaså skulle 

det vara intressant att analysera kommentarsfält till namninsamlingar, inom Facebookgrupper och 

Facebooksidor. Detta skulle bidra till en bredare förståelse för retoriken, men även en bildanalys 

skulle vara givande för forskarvärlden. En ämnesutökning skulle även kunna göras, då denna 

studie varit starkt avgränsad till endast rörelser kring moskéer och böneutrop. Det finns fler 

former för islamofobiska fördomar att ta sig uttryck i, och således begränsas denna studie av att 

endast omfatta proteströrelser kring moskéer och böneutrop.  
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Dunn (2001: 303) och Beck (2002: 49) visade båda på att motståndsrörelser ofta påpekat att en 

moské skulle leda till segregation och ”enklaver” av muslimer. Detta resonemang har inte 

uppkommit i studien av motstånds- och stödrörelser av moskéer i Sverige, förutom i 

namninsamlingen för Linköping (Linköping 2014d). Argumentet om att muslimer skulle vara 

kvinnofientliga och sexistiska har inte heller uppkommit förutom i Karlstads ingress (Karlstad 

2014b). Enligt Dunn var detta en vanligt förekommande uppfattning inom protesterna.  Vad som 

gjort att ingen av dessa argumentationslinjer har använts i ingresser till namninsamlingar, 

Facebookgrupper och Facebooksidor i Sverige kan det bara spekuleras om. Detta kan tyda på att 

denna jargong inte är typisk i den svenska rörelsen kring moskéer och böneutrop, alternativt att 

den förekommer inom andra fora för rörelsen. Om det är det senare alternativet innebär det att 

denna studie har en svaghet, då den utesluter en potentiellt viktig del av rörelsens inramning. 

  

Ännu en skillnad mellan tidigare forskning och denna studie är att Meyer och Staggenborg (1996: 

1643) påstår att en viktig komponent i rörelsers framgång är elitallierade, bland annat politiska 

organ och kyrkor. Detta har inte framkommit särskilt starkt i undersökningen, med undantag för 

Facebookgruppen Nej tack till moské i Sverige där det hänvisas till Svenskarnas parti (Sverige 

2014c). Vidare har stödrörelsen antagit Sveriges lag som en allierad, trots att Sveriges lag är 

neutral i fallet och inte uttalar sig specifikt i frågan. Att undersökningen inte har visat på ett större 

stöd från eliten utesluter dock inte att rörelserna får stöd från annat håll. Detta kan peka på att 

det finns en kunskapslucka i studien som genomförts. 

 

Denna studie visar att det idag finns en stark polarisering i samhället, vilket kan leda till 

konflikter. Vad kan samhällsaktörer göra med den information som belysts i studien? Vilka 

strategier kan användas för att minska konflikter i samhället eller för att bemöta rädsla och 

främlingsfientlighet? Studien har visat att det finns en verklig oro från motståndsrörelsens håll att 

islam tar mer utrymme i det svenska samhället. Den har även visat att det finns en rädsla från 

stödrörelsens synvinkel att främlingsfientlighet breder ut sig och hotar tryggheten. Respektive 

rörelse ramar in olika källor till problematiken, antingen att Sverige hotas av en främmande 

ideologi förklädd till religion, eller att de mänskliga rättigheterna inskränks. Det är viktigt för 

samhällsaktörer att ta rörelsernas oro på allvar, då oron i sig är i högsta grad problematisk. Frågan 

om moskébyggen och tillåtandet av böneutrop är inte en sakfråga för de människor som 

engagerat sig i rörelserna. Att ignorera de latenta anledningarna kan innebära att potentiella 

konfliktkällor inte tas itu med.  
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Rörelsen och motrörelsen som uppstått kring moskéer och böneutrop kan förklaras med Meyer 

och Staggenborg (1996: 1639). De säger att frågor som har ett visst symboliskt värde kommer att 

generera både rörelser och motrörelser. I denna studie har det blivit tydligt att diskussionen inte 

längre handlar om endast bygget av en moské eller tillåtandet av böneutrop. Istället omfattar båda 

rörelser ämnen som är av intresse för andra människor, något som bidrar till resonans, 

exempelvis religionsfrihet eller en utländsk ockupation. Rörelsernas inramningar har på detta sätt 

varit effektiva eftersom de har lyckats att få medhåll och skapat ett intresse som sträcker sig 

längre än de närmsta kretsarna. Att spela på människors rädsla eller att tala till förnuftet om 

rättigheter är inramningar som fått stor resonans. Ingresser som trycker på ämnen med högt 

symboliskt värde förklarar varför vissa människor uppviglar till mer extrema tankegångar och 

mål. Mosképrojekten som studerats är lokala som rent praktiskt inte kommer att ha större 

konsekvenser för de människor som inte bor på just den orten. Därför är det närmast ett krav för 

rörelserna att anspela på symboliska värden i sina inramningar för att kunna behålla övriga 

samhällets intresse. För respektive rörelse är det nu mycket mer som står på spel i och med det 

samhälle motstånds- och stödrörelsen har som vision.  
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https://www.facebook.com/groups/246517612045996/?fref=ts
https://www.facebook.com/jatillmoske
https://www.facebook.com/nejtillmoske
https://sv-se.facebook.com/pages/JA-TACK-Till-mosk%C3%A9-p%C3%A5-%C3%96stermalm-i-Stockholm/128888527193332
https://sv-se.facebook.com/pages/JA-TACK-Till-mosk%C3%A9-p%C3%A5-%C3%96stermalm-i-Stockholm/128888527193332


 
 

Appendix 

Det empiriska datamaterialet hämtades från internet. Samtliga ingresser till namninsamlingar, 

Facebookgrupper och Facebooksidor hämtades 2014-04-09. Ingresserna står i alfabetisk ordning 

efter ortnamn och är uppdelade i motståndsrörelser och stödrörelser för moskéer och böneutrop 

i Sverige. 

 

Ingresser från motståndsrörelser 

Borlänge: 

 

Ingen moské eller islamiskt center i Borlänge! Facebookgrupp: 

”Planer att bygga en Moské i Borlänge är minst sagt katastrof! 

Hjälp till att demonstrera emot bygget nu! 

 

Nu måste vi agera och sluta knyta näven under bordet! Dags att ta kampen! 

 

Ps. Allt som ni skriver står ni själva för! Så håll band på er och sköt snacket snyggt.” 

 

Nej till moské i Borlänge. Facebooksida: 

”Visa ditt missnöje för en eventuell moské i Borlänge. Här kommer uppdateras om information 

kring mosképlanerna.” 

 

Nej till Moské bygget [sic] i Borlänge! Namninsamling: 

”Hjälp oss stoppa Moskébygget i Borlänge!  

 

Sverigedemokraterna i Borlänge kommer lämna in en motion mot försäljning/utarrende av 

Kommunalmark till Bygge av Moske i Borlänge. Vi kommer yrka på att folket ska få säga sitt i en 

Folkomröstning. Namninsamligen ska bifoga 10% av Borlänges röstberättigade inv för att göra 

gällande Folkomröstning.” 

 

Borås: 

 

Nej till moskébygget i Borås! Namninsamling: 

http://www.namnlista.se/nej-till-moske-bygget-i-borlange


 
 

”Den 9/8-2013 publicerade Borås tidning (BT) en artikel om att Borås muslimer är trångbodda, 

och att man nu skall ”uppvakta” politikerna i Borås, planen är att en moské skall stå färdig senast 

2016 i Borås, säger Ahmed Mohamed, talesperson för Islamska kulturföreningen i Borås. 

 

Det är nu tid för oss kommuninvånare som inte vill ha en fullskalig moské i Borås att 

aktivt visa vårt missnöje med planerna på att bygga en moské i Borås stad. Ett brett motstånd 

från kommuninvånarna hoppas vi leda till att etablissemangspolitikerna kan fatta ett beslut 

grundat på vad kommuninvånarna vill, och vi vill inte ha en moské i vår stad! Våga säg ifrån 

innan det är försent! 

 

Genom ett tänkbart moskébygge i Borås öppnar man upp för islamism, politisk islam. En 

totalitär ideologi som strävar efter en total underkastelse av islam. I en religiös förklädnad 

kommer man med krav, efter krav, med hänvisning till de mänskliga rättigheterna som man i 

praktiken inte ställer sig bakom själva, där kommer de senare att propagera sin intolerans mot 

västvärlden och vårt kulturarv och vår kultur. 

 

Vi måste stå upp för vår demokrati och fullfölja kampen för Sverige, vår kultur och aldrig ta vårt 

sekulära och belysta samhälle för givet. 

 

Källa; http://www.bt.se/nyheter/boras/planerar-bygga-moske-i-boras%283889749%29.gm”  

 

Vi som inte vill ha en moské i Borås. Facebooksida: 

”Det är nu tid för oss kommuninvånare som inte vill ha en fullskalig moské i Borås att aktivt visa 

vårt missnöje med planerna på att bygga en moské i Borås stad! 

 

Den 9/8-2013 publicerade Borås tidning (BT) en artikel om att Borås muslimer är trångbodda, 

och att man nu skall ”uppvakta” politikerna i Borås, planen är att en moské skall stå färdig senast 

2016 i Borås, säger Ahmed Mohamed, talesperson för Islamska kulturföreningen i Borås.  

 

Det är nu tid för oss kommuninvånare som inte vill ha en fullskalig moské i Borås att aktivt visa 

vårt missnöje med planerna på att bygga en moské i Borås stad. Ett brett motstånd från 

kommuninvånarna hoppas vi leda till att etablissemangspolitikerna kan fatta ett beslut grundat på 

vad kommuninvånarna vill, och vi vill inte ha en moské i vår stad! Våga säg ifrån innan det är 

försent!  

 

http://www.namnlista.se/nej-till-moskebygge-i-boras/
http://www.namnlista.se/nej-till-moskebygge-i-boras/
http://www.namnlista.se/nej-till-moskebygge-i-boras/
http://www.namnlista.se/nej-till-moskebygge-i-boras/
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Genom ett tänkbart moskébygge i Borås öppnar man upp för islamism, politisk islam. En 

totalitär ideologi som strävar efter en total underkastelse av islam. I en religiös förklädnad 

kommer man med krav, efter krav, med hänvisning till de mänskliga rättigheterna som man i 

praktiken inte ställer sig bakom själva, där kommer de senare att propagera sin intolerans mot 

västvärlden och vårt kulturarv och vår kultur. 

 

Vi måste stå upp för vår demokrati och fullfölja kampen för Sverige, vår kultur och aldrig ta vårt 

sekulära och belysta samhälle för givet. 

 

Källa; http://www.bt.se/nyheter/boras/planerar-bygga-moske-i-boras%283889749%29.gm” 

 

Botkyrka: 

 

NEJ till muslimska böneutrop. Namninsamling: 

”Ismail Okur, ordförande i Islamiska föreningen, lämnade i januari 2012 in ett medborgarförslag 

om böneutrop. Sedan samhällsbyggnadsnämnden konstaterat att det saknas formella hinder för 

böneutrop, ska frågan så småningom upp i Botkyrkas kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

Den 27 september 2012 kunde vi läsa i tidningarna om hur en majoritet i 

samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun röstade FÖR att riva upp den detaljplan som 

fanns kring bygget av moskén 1994 - INGET LJUD FICK LÄCKA UT FRÅN LOKALERNA! 

De enda som röstade emot var KD.  

 

Nu återstår det bara att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Botkyrka går på samma linje 

– och röstar ja för böneutropet senare i höst. 

– Innan kommunfullmäktige tar ställning i sakfrågan så kommer vi att ta den tid vi behöver för 

en dialog som vi vill föra med invånare och civilsamhället, säger Katarina Berggren (S), 

kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka och fortsätter: 

– Botkyrka är en interkulturell kommun där vi alla ska kunna leva tillsammans. Därför är detta en 

fråga där fler ska få chans att tycka till. 

Det är oklart om böneutrop kräver polistillstånd. 

 

Nyss röstade Schweiz Ja till att förbjuda minareter och det danska partiet Dansk folkeparti vill nu 

http://www.bt.se/nyheter/boras/planerar-bygga-moske-i-boras%283889749%29.gm
http://namninsamling.se/index.php?nid=6915


 
 

ha en liknande folkomröstning - Var med och gör Din röst hörd! Säg NEJ till muslimska 

böneutrop!” 

 

Fittja: 

 

Stoppa böneutropen! Namninsamling: 

”Nu är det så, att muslimerna har fått "grönt ljus" för böneutrop i Fittja.  

 

Det är såhär det börjar, nu när en moské har fått tillåtelse för böneutrop. Så kommer självklart 

fler muslimer i Sverige vilja ha det också.  

Och om man har tillåtit en moské, hur kommer då de andra att reagera om man säger "nej".  

 

De kommer självklart att bli "kränkta / diskriminerade" - Så tillslut kommer man att acceptera 

böneutrop i övriga delar av landet.  

 

Är det såhär det ska se ut?  

Ska man gå ner på knä för Islam?(Läs: Muslimerna)  

 

Det är den MUSLIMSKA invandringen som har ställt krav på Sverige, det är muslimerna som vill 

ha böneutrop / halal utan bedövning / speciella öppettider för muslimerna på badhus... 

Kan fortsätta hur länge som helst.. Men ni förstår... 

 

Ingen annan invandring, har ställt sådana krav på Sverige.  

 

Ska vi inte göra något åt det som håller på att hända, ska vi bara sitta och kolla på?!  

 

Jag vill att DU skriver under. Så vi kan stoppa denna idioti som försiggår i detta land.  

 

__________________________________________ 

 

Man SKA acceptera moskéer. 

Man SKA acceptera böneutrop.  

Man SKA acceptera halal. 

Man SKA acceptera allt som muslimerna vill. 

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7598


 
 

__________________________________________ 

 

Jag har även tänkt att försöka dra ihop en demonstration utanför Fittja moskén . Men jag börjar 

med en namninsamling så länge... 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16581477.ab 

 

Här kan ni även lyssna på muslimernas krav. 

 

(Vid 36:15 - Så går han igenom allt. Så man behöver inte kolla på hela, om man inte vill.) 

 

http://www.svt.se/wd?widgetId=23991§ionId=2850&articleId=1075339&type=embed&contex

tSectionId=2850&autostart=false” 

 

Flen: 

 

NEJ TACK ! Till moské i Flen. Facebooksida: 

”Den svenska pingstkyrkan i Flen kommer att säljas samt göras om till Alhouda Muslimska 

Center. 

 

Hjälp oss att bli tusen gillare! Sprid sidan till dina vänner!” 

 

Göteborg: 

 

Rädda Sverige Nej till Moské. Namninsamling: 

” Nu är det dags att höja våra röster mot moskébyggen runt om i landet. Vi ska samla ihop så 

många som möjlig för att visa vårt missnöje mot moskéer i vårt land...  

 

Just nu pågår bygget av en moské vid Ramberget på Hisingen i Göteborg. En moské som skall bli 

en av de största i Sverige och den invigs 25 maj 2011. Detta är ett hot mot vår kultur och våra 

traditioner. Ännu värre är att extremister kan ha sitt tillhåll där och planera sina terrordåd. Vi vill 

poängtera att alla muslimer inte är terrorister. Men väldigt många är det tyvärr, därför vill vi 

stoppa alla byggen av moskéer i Sverige. Vi kommer att överlämna en protestlista och kräva att 

moskén stängs helt och hållet så skriv på alla kopiera länken nedan och följ med oss i 

http://www.namnlista.se/radda-sverige-nej-till-moske/


 
 

en demonstration 25 maj 2011 

 

http://www.facebook.com/event.php?eid=141676172557848 

 

Stöd oss i kampen sätt in 100 kr 

KONTO SWEDBANK 

8480-6,913 544 154-2 

ANGE. DEMO GBG B CEDERSTRÖM SVERIGES SJÄLVFÖRSVAR” 

 

 

Karlstad: 

 

Nej tack till Moské i Karlstad. Facebooksida: 

”För oss som inte vill se en Moské byggas i Karlstad eller i någon annan stad i Sverige. Vi har 

religionsfrihet i Sverige men Islam är till största delen en Ideologi förtäckt som religion! Islam 

nöjer sig inte med att hedra Allah och profeten Mohammed. De vill regera världens länder och 

styra folket med Sharialagar instiftade av Allah. Deras lagbok är Koranen och inget lands lagar, 

den högste domaren är Allah, inte en svensk domstol. Muslimer önskar leva efter Islams lagar 

instiftade av Allah då det enligt muslimer är den enda sanna lagen och Islam är sanningen. 

Islam är en totalitär ideologi som för ett heligt krig mot alla otrogna och som inte kommer sluta 

innan kriget om världsherravälde är vunnit. Bevara demokratin, bevara yttrandefriheten, bevara 

allas lika värde, bevara kvinnors rättighet, bevara mänsklighet. Moskén är den helige krigarens 

utpost, rekryteringscentrum, samlingspunkt och fästning! Stoppa mosképlanerna i Karlstad innan 

det blir försent! Inga moskeér i vår stad! Inga moskeér i vårt land! Det finns redan islamistiska 

länder som passar de som vill leva så utmärkt! Sverige skall förbli ett fritt land! 

 

Vi har förståelse för att många kan bli arga och upprörda över att det finns planer på att bygga en 

moské i vår vackra stad Karlstad. Likväl som det finns de som gärna vill ha en moské. Denna 

sidan är till för oss som INTE vill se en moské byggas. Ni som vill ha moskéer vet nog vilka 

länder dom finns i och kan då flytta dit! 

 

Yttrandefrihet råder än så länge i vårt land men tänk på följande: 

 

-Vårda ert språk så gott det går även om ni är frustrerade! 

http://www.namnlista.se/radda-sverige-nej-till-moske/
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-Skriv gärna svärord bara det inte är riktat mot en person! 

-Inga anspelningar på sex inom familjen såsom gå och knu--a din morsa eller liknande! 

-Inga direkta personangrepp mot övriga medlemmar! Alla har rätt till sin åsikt! 

-Ingen Nazist, Kommunist eller Islamistpropaganda på denna sida! 

-Skapa gärna diskussioner på diskussionsfliken om ni vill ta upp något speciellt. 

-Kom gärna med förslag på hur vi kan skapa opinion mot detta bygge och stoppa det innan det 

är försent! 

-Tänk på att det är en öppen sida så alla kan se vad som skrivs! 

-Vill ni vara anonyma så skapa ett alias. 

 

Och...bjud in alla ni känner till denna sida så att vi växer och blir en faktor att räkna med :) 

Bjuda in kan man göra med att "Dela" sidan på sin egen FB-sida så alla dina vänner ser att du 

stödjer denna viktiga sak. Eller skicka en länk till sidan via ett meddelande till dina vänner. 

 

Sprid saken vidare på alla sätt, annars står snart Moskén där innan vi Karlstadbor hunnit reagera. 

Sådana här byggen sker bara utan att någon tillfrågas och oftast så hymlas det med det så att så få 

som möjligt skall få vetskap om det! 

 

Vår stads grundare Carl IX skulle kräkas i sin grav om han fick reda på mosképlanerna. 

 

Jag har vid flera tillfällen personligen "gillat" flera sidor där de s.k antirasisterna har sina tillhåll. 

Där har jag försökt att argumentera med dom och ställt frågor. Varje gång har jag blivit 

censurerad raderad och utkastad trots ett vårdat språk och rimlig argumentation! Men de vill inte 

ta en diskussion helt enkelt för de vet att de förlorar till slut. Här däremot blir ingen utkastad för 

sina åsikters skull, här kan vi alla diskutera öppet! Det är en av de saker som har saknats i vårt 

samhälle där alltmer censureras och vi blir kallade Rasister, Nazister, Terrorister, Svin, Grisknu--

are m.m. Alla måste få säga sin åsikt, sen behöver man inte alltid älska åsikten! Det enda som inte 

accepteras är uttalat hot om våld riktat mot en enskild person eller grupp. Detta kallas enligt lag 

olaga hot och är givetvis oacceptabelt här. Vi skall inte här uttala Fahtwor med dödshot som vissa 

har gjort mot personer som t.ex Lars Vilks m.fl. Annars tycker jag att vi skall ha ett berikande 

meningsutbyte så att båda sidor kanske får förståelse för varandras åsikter. Det finns många 

frustrerade människor som känner sig förtryckta på båda sidor och så kan vi inte ha det. Vräk ur 

er vad ni tycker och känner bara så länge ni inte med våldshot ger er på varandra...kom ihåg! 

Åsiktsfrihet är en grundläggande demokratisk rättighet:)” 

 



 
 

Linköping: 

 

Nej Tack – Till Moské i Linköping. Facebooksida: 

”Sveriges största moské planeras att stå klar i Linköping 2017. I vårt sekulära samhälle är det inte 

förenligt med religiösa skrytbyggen i stadsbilden.” 

 

Nej tack till moské i Linköping. Namninsamling: 

” Protestlista mot att Moskè ska byggas i Linköping. 

 

Vi vill med den här protestlistan visa vår kommun att majoriteten av Linköping befolkning är 

emot att en moskè ska byggas i våran kommun.  

 

Och vi är fullständigt emot att gå ännu ett steg mot en större Segregation av kommunen och dess 

bostadsområden. 

 

Detta kommer bara att medföra att svenska invånarna kommer att avlägsna sig från dessa 

områden och att det blir ett område endast för muslimer och invandrare och det kan inte vara till 

nytta vare sig för kommunen eller dess invånare.” 

 

Nej tack till moské i Luleå. Facebooksida: 

”Nu vill folk ha moské i Luleå också...” 

 

Skriv under för folkomröstning angående Islamiskt center/moské bygge på Hertsön i Luleå. OBS! Bara 

Hertsöbor/Luleåbor! Namninsamling: 

” Hertsö/Luleåborna har rätt att säga nej! 

 

Socialdemokratin sitter i egen majoritet i Luleå kommun som bekant, de behöver inte bekymra 

sig om någon opposition. De vill förändra ditt bostadsområde utan att fråga dig, men du har 

chans att säga nej! 

 

-Viktig länk till er som tror att böneutrop ej kommer att ske! Läs hela artikeln. 

http://norran.se/2007/11/luleakanfavarldensnordligastemosk/ 

 

Skriv på vår namnlista, vi behöver minst 500 underskrifter till ett underlag för ett 

http://www.namnlista.se/nej-till-moske-i-linkoping/
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medborgarförslag där vi föreslår en folkomröstning om moskén på Hertsön. 

 

Vi anser att kommunpolitikerna måste lyssna på hertsöborna! 

 

Nu är din sista chans att kunna påverka angående moskébygget, så skyndar dig att skriva under. 

 

3/2 kommer denna namninsamling överlämnas till ansvariga inom Luleå Kommun. 

 

För att din underskrift ska gälla måste du skriva:  

1.Ditt namn (för och efternamn) 

2.Adress (gatuadress) 

 

*Du kan välja att skriva under utan att dina uppgifter syns för allmänheten. 

 

*Kryssa av i rutan där det står: 

Visa mitt namn på denna sida också! 

Då är du anonym. 

 

Dela gärna till dina grannar och vänner.” 

 

Norrköping: 

 

Nej till moskébygge i Norrköping. Namninsamling: 

 

”Det planeras ett moskébygge i Norrköping i höst. Det är en fullskalig moské med minaret som 

ska byggas på en uppköpt tomt i Idrottsparken. 

I nuläget menar Bosniska islamska församlingen, som ligger bakom bygget, att minareten inte ska 

användas till böneutrop. Detta påstående är absurt, då böneutrop blivit beviljat i Fittja 

kommun kommer det säkerligen bara vara en tidsfråga innan detsamma gäller den förväntade 

moskén i Norrköping. 

I Sverige råder religionsfrihet. Detta innefattar även frihet från påtvingad religiös propaganda. 

Genom moskébygge öppnar man upp för islamism, politisk islam. En totalitär ideologi som 

efterspråkar världsherravälde och total underkastelse av islam. I religionens förklädnad och 

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8444
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8444
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genom anspråk på de mänskliga rättigheterna som man i praktiken inte ställer sig bakom, kan de 

missionera sin intolerans. 

Vi måste stå upp för vår demokrati, fortsätta kampen för jämställdhet och aldrig ta vårt sekulära 

och upplysta samhälle för givet. 

Gör din röst hörd som Norrköpingsbo, säg nej till moskébygget i Idrottsparken och skriv under! 

  

Vill absolut understryka att olämpliga, rasistiska och hatiska kommentarer inte är välkommna! 

Jag tar starkt avstånd från dessa. 

  

http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=8373129 

http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=6109497” 

 

Sverige: 

 

Nej till böneutrop i Sverige. Facebooksida: 

”Vi är emot att böneutrop tillåts i Sverige! 

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6915#.UQe7Er-ZTQM 

Vision 

Att motverka böneutrop på svensk mark. 

 

Det handlar inte om rätt till religion utan snarare friheten att kunna leva utan den! Ett böneutrop 

drabbar andra som inte vill ta del av budskapet och vi ställer oss emot detta i gruppen. 

 

Allt som skrivs av privatpersoner är deras egna åsikt och representerar nödvändigtvis inte det 

gruppen står för i stort. Vi förväntar oss ett gott debattklimat utan större påhopp och hot, kan 

man inte sköta sig blir man bannad från att skriva.” 

 

NEJ TACK ! Till moské i Sverige. Facebooksida: 

”Vi som är emot all form av utländsk ockupation av svensk mark! 

Allmän information 

10 000 [X] 

20 000 [X] 

30 000 [X] 

40 000 [X] 

50 000 [X]  
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60 000 [X] 

70 000 [X] 

80 000 [ ] 

90 000 [ ] 

100 000 [ ]  

 

Kontaktuppgifter: nordfront/svenskarnas parti” 

 

Täby: 

 

Bygg en moské i Täby, baby!! Facebookgrupp: 

”Sjuklövern(nn) förespråkar ihärdigt mångkultur och har så gjort i flera decennier. Vi gillar olika 

som AB's Jan Helin uttrycker det men som andra hycklare bor han han segregerat bland sina egna 

landsmän. Samma sak med deras arbetsplatser som nästan alltid är etniskt svenska. Nästan alltid 

väljer dom även att sätta sina egna barn i privatskola med enbart svenska barn. För övrigt påstår 

hycklarna att vi pursvenskar och även hedersamma invandrare, gör skillnad på vi och dom, inte 

har en korrekt människosyn, utsätter invandrare för strukturell rasism och diskriminering. Vilket 

är precis vad DOM utsätter den etniska svenska befolkningen för. Vi har blivit andraklassens 

medborgare i vårt eget land. MENA-invandrare går före i bostadskön, arbetskön, sjukhuskön, i 

stort sett i alla köer numera.  

 

Vad värre är, våra gamla är ej vatten värda längre. Dom blir inlåsta och nerdrogade på nätterna 

för det inte finns mer än ett par personal då. Dom får indragna smörgåsar, ägg, kaffe och mjölk. 

Får ligga nerskitna i sina blöjor i timtal, får sällan duscha, i stort sett aldrig komma utomhus. 

Jämför detta med flyktingboendena för så kallade ensamkommande skäggbarn. Där spars det 

minsann inte på krutet. Dessa "stackare" har man minsann råd med att ge en vårdare per person. 

Dom har dessutom tillgång till datorer, mobiler och tv-spel och även rum för träning tydligen. 

Men det är ju klart, det är ju dessa vinstlotter som skall rädda våra pensioner. Säger i alla fall våra 

politiker och andra politiskt korrekta företrädare för den underbara problemfria mångkulturen.  

 

Men varför bara låta oss nöja med en ynka moské i Täby? Varför inte ett helt islamiskt center 

också? Varför inte låta Attendo Care smälla upp ytterligare ett boende för stackars 

ensamkommande skäggebarn? En muslimsk friskola så dom nya invånarnas barn slipper 

beblanda sig med alla rasistiska pursvenska barn? Ett äldreboende för anhöriginvandrare hade 



 
 

heller inte skadat. För att inte icke-muslimska invandrare skall känna sig förfördelade, en 

campingplats för romer hade ju också suttit fint i Täby. Finns säkert nån golfbana man kan lägga 

ner och göra om till campingplats enbart för romer.  

 

Genomför dessa förslag och Täby-kommun kommer blomstra som aldrig för. Många nya jobb 

kommer det generera. Åtminstone en massa nya torghandlare, pizza-knådare och kebab-svarvare. 

Men det är väl inte så illa bara det, den utländska maten berikar ju, brukar dom ju själva hävda i 

tid och otid.  

 

"Ursvenskt är bara barbariet. All utveckling har kommit utifrån", har vår Store Landsfader sagt. 

Så låt då äntligen utvecklingen även komma till Täby och fördriva det ursvenska barbariet. 

"Ni har en kultur, någonting som binder er samman. Vad har vi svenskar? Bara midsommar och 

sådana töntiga saker", sade en numera avgången partiledare för några år sedan. Så låt då den 

sanna kulturen göra sitt insteg i Täby så dom slipper dom töntiga svenska sederna. Låt Täby bli 

mer spännande.  

Maud Olofsson tycker vi svenskar är dumma, outbildade och lata. Hon ansåg även att det inte var 

svenskar som byggde Sverige, utan invandrare. Hon vill göra Sverige till ett nybyggarland. Så låt 

nybyggandet börja i Täby. Låt somalierna odla khat och araberna kan starta kamel, får och get-

farmer.  

 

Till slut vill jag bara säga, låt även moskén få två fina höga minareter så dom kan njuta av 

böneutropen fem gånger om dagen året runt. Om någon undrar, så låter det så här fint: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eUqWrRR06Yw&feature=related 

 

Låt Det Nya Sverige komma till Täby! Allahu akhbar!!”  

 

NEJ TACK ! Till moské i Täby. Facebooksida: 

” I Täby har en moské öppnats nära Täby Centrum. De säger själva att lokalen är för liten för 

dem och att de letar efter en större. Snart kanske böneutrop även i Täby är verklighet!” 

 

Uppsala: 

 

Nej tack till moské i Stenhagen. Facebooksida: 

http://www.youtube.com/watch?v=eUqWrRR06Yw&feature=related


 
 

”Man vill bygga ytterligare en moské i Uppsala, nu vägg i vägg med Sankta Maria kyrka i 

Stenhagen, Uppsala. Vi säger bestämt nej tack till ökad islamisering och segregation av Stenhagen 

och Uppsala!” 

 

Ingresser från stödrörelser 

Borlänge: 

 

Ja tack till moské. Facebooksida: 

”Vi som stödjer bygget av en moské i Borlänge. 

 

I RF 2 kap.om grundläggande rättigheter stadgas i 1§ religionsfrihet ”frihet att ensam eller 

tillsammans med andra utöva sin religion”. Religionsfriheten är enligt svensk grundlag en s.k. 

absolut rättighet,och får alltså inte inskränkas!” 

 

Ja tack till moskébygget i Borlänge! Namninsamling: 

” Du skriver under denna namnlista om du vill ha en moské i Borlänge.  

Du skriver under denna namnlista om du värnar om religionsfriheten.” 

 

Borås: 

 

JA till Moské I Borås! Facebookgrupp: 

”Som ni kanske har märkt så diskuteras det mycket kring detta ämne. Det jag inte kan förstå är 

hur så många människor kan vara emot nåt som bara kommer berika vårt samhälle. Anledningen 

är att de flesta människor har fått sin förvrängda bild av Islam via media, folk har inte längre egna 

åsikterFör mig personligen är detta skrämmande. Med denna grupp vill jag öka förståelsen för 

Islam. Alla vare sig ni är för eller emot får mer än gärna dela med er av era åsikter eller "fakta" 

men då får ni gärna ha nåt konkret att backa upp det med.” 

 

Fittja: 

 

JA TACK! Till moské i Flen. Facebooksida: 

”Vi tillhör inte någon religion men tycker att alla ska få en plats för sin grej. Hoppas DU håller 

med. Gilla!” 

 

http://www.namnlista.se/ja-tack-till-moskebygget-i-borlange/


 
 

Flen: 

 

Stöd Moské bygget [sic] i Flen Facebookgrupp: 

” As-salamu ’alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh,  

 

Flens Islamiska Kulturförening Al-Houda harnu fått tillåtelse att köpa Pingskyrkan för att bygga 

en moské i Flen. Det behövs nu en hel del pengar för att detta ska kunna genomföras. Ge gärna 

ett bidrag och ta del av belöningen för att bygga denna moské Inshallah..Vi behöver ditt stöd i 

penningsform. Det gäller för oss samla ca 4 miljoner svenska kronor. 

 

Inshallah du kan hjälpa oss!! 

 

Sätt in ditt bidrag på konto: 8275-8.93015183-2 eller bankgiro 699-7472 i Sverige 

 

Från utlandet kan du använda konton IBAN.SE 40 80000 0875 7809 3015 1832 Banken BIC 

Swedsess ( Till Alhouda Muslimska Center)” 

 

Karlstad: 

 

Ja till moské i Karlstad. Facebooksida: 

”Islam ska vara en lika självklar del av Sverige som vilken annan religion som helst. 

 

Denna grupp startades i behov av en samlingslokal för Karlstads muslimer. Idag är det osäkert 

om vi tänker stanna vid en samlingslokal eller sträva hela vägen framåt mot att på sikt bygga en 

redig moské i Karlstad. 

 

Efter ett nyhetsklipp med ett kommunalråd i TV startades gruppen "Nej till moské i Karlstad" 

som snabbt fångade upp medlemmar från hela Sverige och spred propagandan att islam är en 

totalitär religion och att muslimerna vill ta över Europa - att muslimer är våldsbejakande och 

förstör Sverige. Det som sprids på den gruppen är inget annat än okunskap och obefogad rädsla 

för muslimer. 

 

Som muslimer tror anser vi att vi har samma rättigheter att utöva islam som kristna har att utöva 

kristendomen, och det Guds hus, en kyrka för kristna - en moské för muslimer. 



 
 

 

Vi står för ett fredligt budskap och vill inte påtvinga någon att bli muslim, vilket enligt islam är 

helt värdelöst, eftersom tro är en övertygelse och inte något man gör av rutin. 

 

Att leva sida vid sida i Sverige har vi inga problem med. Snarare är det individer som tvärtemot 

sprider propaganda - och i sina uttalanden menar att de inte kan leva sida vid sida med människor 

som har en annan religion och bland dem finns det de som är redo att tända på moskéer av sitt 

hat. Dessa människor står inte för fred och rättvisa, utan hämmar tanken på ett samhälle där 

människor kan ha förståelse för varandra.” 

 

Linköping: 

 

Ja till Moské i Linköping. Facebooksida: 

”Religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin religiösa eller 

annan övertygelse. 

 

Religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin religiösa eller 

annan övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas, inklusive rätten att inte ha några 

övertygelser och att stå utanför alla samfund.  

Den här sidan tar inte ställning till någon religion vare sig för eller emot. Vi tar ställning för 

religionsfriheten och därmed varje samfunds rätt att samlas och uppföra samlingslokaler inom 

ramen för svensk lag. Vi tar starkt avstånd från den främlingsfientlighet, rasism och intolerans 

som uppvisas av vår systersida ’Nej tack –Till Moské i Linköping’” 

 

Nej tack till ”Nej Tack – Till Moské i Linköping”. Facebooksida: 

”PROTESTSIDA MOT sidan "Nej tack till moské i Linköping". 

Vi säger NEJ TACK till censur mot meningsmotståndare och visar öppenhet för religionsfrihet. 

 

Denna sida har skapats i protest mot Facebooksidan "Nej Tack - Till Moské i 

Linköping" https://www.facebook.com/pages/Nej-Tack-Till-Moské-i-

Linköping/264213223748415?fref=ts 

Vi säger NEJ TACK till censur mot meningsmotståndare och visar öppenhet för religionsfrihet 

och tar gärna diskussionen utan att någon ska behöva tystas ner, vilket har förekommit ett flertal 

gånger på Facebooksidan "Nej Tack - Till Moské i Linköping".  

 

https://www.facebook.com/pages/Nej-Tack-Till-Mosk%C3%A9-i-Link%C3%B6ping/264213223748415?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Nej-Tack-Till-Mosk%C3%A9-i-Link%C3%B6ping/264213223748415?fref=ts


 
 

Att säga nej tack till "Nej tack till moské i Linköping" betyder dock inte att man säger "Ja tack till 

moské i Linköping". Här finns både motståndare och förespråkare av byggandet av moské i 

Linköping. 

 

Till skillnad från på sidan "Nej tack till moské i Linköping" kommer alla kommenterar accepteras 

på denna sida (så länge de hålls inom ramen för Facebooks gemenskapsregler). Passa på att säga 

det du inte fick säga på "Nej tack till moské i Linköping".  

 

Diskutera på!” 

 

Luleå: 

 

Ja tack till moské i Luleå. Facebooksida: 

”Det enda vi behöver frukta är fruktan själv - självklart välkomnar vi byggandet av en moské i 

Luleå. 

 

På förekommen anledning: kränkande, icke konstruktiva inlägg raderas och användare 

blockeras.” 

 

Sverige: 

 

JA TACK ! Till moské i Sverige. Facebooksida: 

” I RF 2 kap.om grundläggande rättigheter stadgas i 1§ religionsfrihet ”frihet att ensam eller 

tillsammans med andra utöva sin religion”. Religionsfriheten är enligt svensk grundlag en s.k. 

absolut rättighet,och får alltså inte inskränkas! 

 

Vi är för moskéer i Sverige men vi är starkt emot moskéer som finansieras med medel från 

Saudiarabiens wahabister/salafister. De är inget annat än en fanatisk våldsbejakande sekt som inte 

får breda ut sig i vårt trygga Sverige! Mvh/Admin 

 

Ja till Moské i Sverige, där vi upplyser om islam och muslimerna för att få folk att förstå, att 

propagandan mot moskéerna och hatet mot muslimerna, enbart tjänar mörka krafter. Vi hoppas 

att informationen vi förmedlar leder till att folk börjar förstå islam och muslimerna.” 

 



 
 

Umeå: 

 

Ja tack till moské i Lycksele och Umeå. Facebooksida: 

”vi alla som tycker att det borde finnas moskeer i lycksele” 

 

Uppsala: 

 

Ja tack till moské i Stenhagen. Facebooksida: 

”Vi som säger ja till en moské i Stenhagen och tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet i 

Uppsala!” 

 

Östermalm: 

 

JA TACK ! Till moské på Östermalm i Stockholm. Facebooksida: 

”Planering och finansiering av en moské på Östermalm i Stockholm. 

 

Vi skall värna om religionsfriheten och sprida Islams andra vidare över Stockholms innerstad! 

Turen har kommit till Östermalm, en stadsdel som länge har väntat på sin egna moské. 

 

Invånarna i stadsdelen inspireras av Islam, och byggandet av moskéer.” 

 


