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Wahhabism i Sverige: Nätverk, praktiker 

och mission  

Projektets syfte har varit att analysera aspekter av 

wahhabistisk missionsverksamhet i Sverige och 

eventuell saudisk informationspåverkan. 

Projektet har syftat till att studera svenska fundamentalistiska 

grupperingar med kopplingar till Saudiarabien och vilka kan 

sägas företräda och missionera wahhabitiskt influerad islam. 

De grupperingar som står i fokus för projektet företräder 

båda en icke våldsbejakande strömning. Huvudsakligen har 

onlineverksamhet behandlats och en stor mängd naturalistisk 

data från öppna källor har analyserats inom ramarna för 

projektet.  

Analysen visar att en av de mest produktiva grupperingarna, 

vilka producerar ett omfattande material bestående av 

översättningar till svenska av wahhabistiska lärdas texter eller 

uttalanden, trots den stora mängd material de distribuerar inte 

har något större inflytande. De attraherar knappt läsare, 

följare eller interaktioner såsom delningar eller ”likes” av sina 

onlineprodukter. Den andra grupp som studerats inom 

ramarna för projektet är däremot framgångsrik både på och 

utanför nätet. De gör strategiskt och effektivt bruk av sociala 

media och attraherar jämförelsevis många interaktioner från 

följare.  

Många av de predikanter vars produktion har studerats i 

projektet har utbildats i Saudiarabien och bedriver 

missionsverksamhet i Sverige. Innehållet i deras undervisning 

går ofta stick i stäv med svenska majoritetesvärderingar, inte 

minst rörande sociala relationer generellt och könsrelationer 

mer specifikt. Samtidigt finns exempel på hur företrädare för 

gruppen uppmanar följare att hörsamma svenska 

myndigheter, exempelvis vad gäller rekomendationer rörande 

den under projektet pågående pandemin.  

Det finns inget i det studerade materialet som tyder på att 

informationen som sprids kan klassas som oegentlig saudisk 

informationspåverkan. 
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Svåra ord 

Fundamentalism - avser tolkningar 

av religion som eftersträvar att gå 

tillbaka till vad man menar vara de 

ursprungliga källorna, fundamentet, 

och följa dessa bokstavligt utan att 

involvera tolkning. 

 

Wahhabism - är en är 

fundamentalistisk islamtolkning 

som bygger på den konservativa 

Hanbalitiska lagskolan, reformerad 

under 1700-talet av Muhammad ibn 

’Abd al-Wahhab. 
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