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1. Inledning 

Sverige påstås vara ett av världens mest sekulariserade länder. Religionen sägs få allt mindre 

betydelse i det vardagliga livet, svenska kyrkan förlorar medlemmar och man möter ofta en 

skepsis mot religiösa anhängare. I kombination med detta blir människan allt mer global 

genom den närhet som Internet skapar. Främmande kulturer är bara ett knapptryck iväg och 

det är lätt att hitta information om hur andra människor lever. Detta är naturligtvis en stor 

tillgång som skulle kunna skapa förståelse och tolerans, men det skapar också svårigheter, 

svårigheter för framför allt ungdomar att skapa sina egna identiteter – vem man är i 

förhållande till andra. Dessutom kan man fundera på om det är fler länder än Sverige som är 

så sekulariserat som statistiken visar (www.worldvaluessurvey.org). Den norske 

religionsprofessorn David Herbert diskuterar detta och menar att sekulariseringen är tydlig i 

framför allt Europa, men också alltmer i USA och det han kallar post-kommunistiska och 

post-koloniserade områden. Men trots att alla dessa områden visar någon form av 

sekularisering fortsätter religionen ha en viktig roll: ”… religions are likely to continue to play 

a significant, controversial and volatile role in contemporary politics and public culture, 

whether in secularized Europe […] in the USA, or post-communist or post-colonial societies.” 

(Herbert 2011:642).  

 Hur sekulariserat ett samhälle är kan också ses utifrån ett generationsperspektiv. Det 

visar Magnus Hagevi i sin undersökning ”De postsekulära generationerna”. Genom statistiska 

undersökningar visar Hagevi på att de yngre generationerna i allt större grad ger uttryck för 

ett behov av religiositet, bl.a. genom att begreppet ”frälsning” blir allt viktigare. Hur frälsning 

ska tolkas är dock inte helt klart. ”Det är rimligt att tolka uppfattningen om frälsning i ett 

brett perspektiv, bredare än enbart begreppets kristna betydelse. Sannolikheten att det i de 

postsekulära generationerna finns en akut frälsningsnöd som tidigare generationer inte känt 

av är mycket liten. Istället bör resultatet ses som ett ökat intresse för religion i stort.” 

(Hagevi 2007:69). Vad Hagevi argumenterar för är alltså att det i yngre generationer, i ett 

postsekulariserat samhälle, finns en ökad grad av religiositet, en ”sakralisering” snarare än 

en sekularisering. 

 Tillgången till Internet innebär att information, åsikter och tankar från hela världen blir 

lättillgängliga och vi kan följa diskussioner mellan olika grupper från vitt skilda delar av 
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världen, vi kan följa användarnas argumentation och låta oss påverkas av likasinnade. Vi kan 

också välja att ta ställning mot dem som skriver på Internet. Oavsett vilken ställning vi väljer 

så påverkar det vilka vi är. Frågan är om vi verkligen är så sekulariserade som vi ger sken av, 

eller om religiositeten har bytt forum, flyttat in i våra datorer. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur skapelsemyter diskuteras på olika 

diskussionsforum på Internet. Utifrån valda skapelsemyter undersöks hur användare på olika 

diskussionsforum argumenterar för sina ställningstaganden. En annan viktig del av 

undersökningen är relationen mellan religion och Internet. Om det är som bl.a. Hagevi 

argumenterar för, att sekulariseringen i Sverige och andra länder i första hand ligger på 

organisationsnivå och inte på individnivå, så borde diskussionsforumen visa detta. 

 
 En fråga som undersökningen försöker besvara är hur religion och Internet samverkar. 

Påverkar Internet vår bild av religion idag? Använder ”sökare” Internet för att skapa 

en religiös identitet? 

 Den största frågeställningen har mer med undersökningen av diskussionsforum att 

göra – hur argumenterar Internetanvändare angående skapelsemyter? Går det att 

hitta någon kategorisering, några olika identifierbara grupper, bland dem som deltar i 

diskussionsforum? 

 

1.2 Avgränsningar 

Internet är en enorm källa och för att arbetet ska bli hanterbart måste därför avgränsningar 

göras. Det gäller också myter. Det här arbetet fokuserar därför på tre utvalda skapelsemyter: 

det är den bibliska skapelseberättelsen ur Första Mosebok, det är den fornskandinaviska 

skapelsen som gestaltas i Völuspá i den Poetiska Eddan och slutligen den senaste 

skapelseberättelsen, den om Big Bang och evolutionen. Anledningen till att just dessa tre 

myter behandlas är att de ofta ställs mot varandra på diskussionsforum. Kristna religiösa 

anhängare försvarar sin bibliska tro mot den vetenskapliga tolkningen, evolutionister 
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ifrågasätter en skapande Gud. Anhängare av den fornskandinaviska tron refererar i sin tur 

sin uppfattning mot den kristna uppfattningen. 

 Som antytts tidigare krävs även avgränsningar av det undersökningsmaterial som 

används. Det finns en stor mängd diskussionsforum som tar upp religiösa frågor – en 

svenskspråkig googlesökning på orden diskussionsforum och religion gav den 19 februari 

2012 inte mindre än 665 000 träffar och en engelsk sökning på discussionforum och religion 

gav samma dag hela 12 300 000 träffar. Religion är något som diskuteras intensivt på 

Internet varför en avgränsning är nödvändig. Det här arbetet fokuserar därför på fyra olika 

forum som fokuserar på just de ovan nämnda skapelsemyterna. De fyra forumen 

presenteras närmare nedan. 

 

1.3 Forskningsläget 

Kring begreppet myter finns det omfattande forskning inom flera olika discipliner. Att 

kombinera traditionell mytforskning med moderna medier är också det ett stort fält liksom 

forskningen om religion på Internet.  

 Mia Lövheim är en av de forskare som arbetat mycket med modern informationsteknik 

och religion i Sverige. Lövheim har bland annat studerat kristna forum på Internet och hur 

unga använder Internet för att skapa en identitet, hon har skrivit flera böcker och artiklar 

och i bl.a. Sökare i Cyberspace (Lövheim 2007) skriver hon om vilket utbud som finns på 

Internet för unga sökare. Vidare behandlas olika typer av forum där ungdomar kan få hjälp i 

sitt sökande och Lövheim beskriver olika typer av ”experter” som uttalar sig på Internet. En 

annan skrift av Lövheim är ”Constructing religious identity on the Internet” (Lövheim och 

Linderman 2005) som hon skrivit tillsammans med Alf G. Linderman där författarna 

diskuterar hur man med hjälp av Internet kan konstruera sin identitet. På Internet kan man 

hitta information som annars inte skulle vara tillgänglig för allmänheten och därigenom få 

tankar och idéer som hjälper till att skapa en identitet.  

 En författare som ofta hänvisar till Lövheims forskning är Heidi A. Campbell som skrivit 

flera artiklar om religion på Internet. I artikeln ”Understanding the relationship between 

religion online and offline in a networked society” argumenterar hon för fem nyckelbegrepp 

kring religion på Internet; ”networked community, storied identities, shifting authority, 
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convergent practice and a multisite reality” (Campbell 2011:64) vilket skulle kunna 

översättas med nätverksanslutna samfund, uppbyggda identiteter, växlade auktoriteter, 

enhetligt förfarande och en verklighet påverkad av såväl online- som offlinesamhället. Vad 

artikeln visar på är att den forskning som kommit fram kring hur religion utvecklas på 

Internet även gäller för samhället i stort. 

 I inledningen diskuteras Hagevi och ”De postsekulära generationerna” (2007). Hagevi 

argumenterar för att sekulariseringen i stor utsträckning är en generationsfråga och att vi i 

de yngre generationerna i dag snarare ser en ”sakralisering” än en sekularisering. Detta visar 

sig också om man delar upp sekulariseringen i två nivåer, organisationsnivå och individnivå. 

Sociologerna Inger Furseth och Pål Repstad skriver om det i Religionssociologi – en 

introduktion (2005): ”Poängen är att religionen förlorar i makt och betydelse i samhället, och 

att religionen får en mer avgränsad roll i det individuella och privata livet.” (Furseth och 

Repstad 2005:129). Författarna fortsätter sin studie med enskilda människors religiositet 

vilket är intressant för denna uppsats. Författarna menar att det finns fyra sociologiska 

förklaringar till varför människor blir religiösa; deprivation, socialisering, rationella val samt 

sökande efter mening och tillhörighet (2005:151ff), där de menar att deprivation är en teori 

om att brister i en människas tillvaro skapar ett religiöst behov. Socialiseringsteorin går ut på 

att människor blir religiösa för att andra i deras omgivning är det: ”Människor blir religiösa 

därför att de omärkligt vänjer sig vid det” (2005:155). Teorin om rationella val bygger på att 

människan gör det som är till mest nytta för henne (till minsta möjliga ansträngning), att 

människor blir religiösa om det lönar sig. Den sista teorin som behandlar sökande efter 

mening är kanske den teori som ligger närmast följande studie, människan har ett behov av 

en mening med sitt liv och det kan hon få i diskussionen med andra; när man märker att 

andra har samma åsikter som en själv eller när man får argumentera för sin ställning. 

 När det gäller myter och mytteorier finns det både ny och gammal forskning att tillgå. 

Detta arbete fokuseras mest mot senare tids forskning och där kan nämnas t.ex. boken 

Myter och mytteorier (Sundqvist och Svalastog 1997). Här används artiklarna ”Den 

svårfångade mytteorin – och religionshistorien” av Håkan Rydving samt ”Feministisk 

myteteori – en kulturanalytisk utfordring” av Anna Lydia Svalastog. Den första tar upp 

problemet med att definiera myter, många gör anspråk på att myterna ingår i var och ens 

speciella disciplin, men myter kan och kanske bör ses som ämnesövergripande. Svalastog 

arbetar främst med feministiska mytteorier, men i sin artikel behandlar hon även frågan 
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varför det är viktigt med mytteorier och vilka kriterier som kan ställas upp för en myt. Det är 

den delen som är mest intressant för mitt arbete. 

 En stor del av tankarna kring vad en myt är kommer från Introduction to Mythology – 

Contemporary approaches to classical and world myths (Thury och Devinney 2009). Boken 

ska ses som en lärobok för mytstudier och tar upp flera aspekter på hur myter kan tolkas. I 

Encyclopedia of psychology and religion (2010) har David A. Leeming m.fl. sammanställt ett 

uppslagsverk kring psykologi och religion. I den har Lee W. Bailey skrivit om studiet av myter 

ur ett mer psykologiskt perspektiv och han behandlar både Freud och Jung, något som inte 

berörs i detta arbete, men det är ändå mycket förknippat med mytteorier, så aspekten är 

värd att nämna. Bailey skriver: ”… myth is indispensable, for it symbolizes the soul’s desires, 

positive and negative. Myths are living, powerful stories, although sometimes 

unacknowledged and unconscious, articulating essential meanings.” (Bailey 2010:599). 

 Sammanfattningsvis kan sägas att forskningsläget på området är gediget, men just när 

det gäller hur religiösa frågor behandlas på Internet så finns det en utveckling som är svår att 

överblicka. Det här arbetet behandlar endast en liten del av den utvecklingen men min 

förhoppning är att det ska belysa den del som handlar om hur man argumenterar för och 

emot religioner i diskussionsforum och med det ge ett bidrag till fortsatta studier i ämnet. 

 

1.4 Källmaterialet 

 

1.4.1 Religion och Internet 

Som nämnts under rubriken forskningsläget är religion och Internet ett stort forsknings-

område och det finns mycket skrivet. Fördelen med att använda ett forskningsområde som 

är såväl omskrivet som samtida är att det finns gott om nyskriven och aktuell forskning. 

Internet är ett medium som utvecklas otroligt snabbt och forskningen blir fort, om inte 

ogiltig, så i alla fall omodern.  
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1.4.2 Diskussionsforum 

Studien bygger också på diskussionsforum. Ett av de forum som används i undersökningen är 

en engelskspråkig kristen sida, Christian Forum Site: online home for biblical studies and 

friendly fellowship (www.christianforumsite.com). Där diskuteras många olika frågor kring 

kristen tro. Informationen om vilka som driver sidan är inte särskilt omfattande, men det 

finns en sida med information om medarbetarna. Där framgår det att sidan drivs av kristna 

volontärer från hela världen. Administrator och moderatorer finns angivna och deras uppgift 

anges vara att hålla communityn så ren och vänlig som möjligt. Om man ska göra inlägg på 

sidan måste man vara medlem, men det går att läsa inlägg även om man inte är medlem. 

Den som vill bli medlem måste godkänna ett antal påståenden om tro, mission och regler, 

bl.a. så måste man godkänna att man håller med om att det bara finns en gud och att han 

framträder som fadern, sonen och den helige anden och ett av syftena med sidan är att 

glorifiera ”vår räddare, Jesus Kristus”: 

 

The Christian Forum Site exists for the following reasons: 

1. To provide a friendly place for believers to discuss Biblical, theological and social 

issues in a rational manner. 

2. To promote and support mutual spiritual growth and biblical learning among 

forum Users. 

3. To provide a place of fellowship and prayer for believers. 

4. But, most importantly to Glorify our Savior, Jesus Christ. 

(Christian Forum Site) 

 

 Flera av dem som är aktiva på sidan använder både namn och bilder. Det kan vara 

användarnamn eller deras riktiga namn, vilket framgår inte av sidan och eftersom sidan är 

offentlig kommer de användarnamn som återfinns i inläggen att användas i följande 

undersökning. Den tråd som använts här har rubriken Creation of the Universe: The 

knockdown argument to atheism? som startade i juni 2011 och fortfarande var aktiv när den 

först hämtades, 2012-03-09. 79 inlägg var gjorda angivet datum (Creation of the Universe: 

The knockdown argument to atheism?). 

 Det ovan angivna forumet tar i första hand upp den bibliska skapelsen i förhållande till 

Big Bang. För att bredda perspektivet finns ytterligare forum med i undersökningen som tar 
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upp argument mellan Big Bang och den fornskandinaviska skapelseberättelsen och även den 

bibliska berättelsen. Omfattningen av forum som tar upp den fornskandinaviska 

skapelseberättelsen är betydligt mer begränsad än de övriga två. Därför används ett par 

kortare trådar på framför allt två forum. Den första sidan, Above Top Secret: Deny ignorence 

(ATS), är en sida för ”alternativa tankar” (www.abovetopsecret.com). På den sidan kan man 

diskutera konspirationsteorier, Ufon och ”hemligheterna” bakom olika politiska beslut. 

Liksom på de flesta forum måste man vara medlem på sidan för att lägga upp och 

kommentera inlägg och för att bli medlem måste man godkänna de regler som gäller. Att 

användarna följer reglerna kontrolleras av en moderator. Tråden som använts heter Norse 

mythology part 1 – The creation of the world and universe och det första inlägget gjordes i 

augusti år 2008 och det senaste inlägget är gjort i januari 2012 och tråden innehåller totalt 

32 inlägg (2012-03-09) (Norse mythology part 1 – The creation of the world and universe). De 

två sista forumen är från en engelskspråkig sida för politiska debatter som heter 4 Forums 

Political debates and Polls (www.4forums.com/political/forum.php). Flera inlägg kan 

upplevas som provocerande, men det är en del av sidans upplägg. Återigen måste man vara 

medlem för att göra inlägg och kommentera andra och för att bli det måste man godkänna 

användarvillkoren. Även på den här sidan finns det moderatorer som kontrollerar att 

användarna följer de regler som finns. Under rubriken ”Topics” finns ett ämnesområde som 

kallas Creation (Intelligent Design) vs Evolution. Där finns flera olika trådar som tar upp 

diskussioner om skapelse och evolution, men här ligger fokus på den fornnordiska skapelsen 

som ställs i motsats till den bibliska skapelsen (Norse Creation vs Biblical Creation). Tråden 

består endast av tretton inlägg och var aktiv under några månader sommaren år 2007. 

Tretton inlägg utgör kanske inte ett så stort undersökningsmaterial, men i och med att flera 

användare återkommer i både den här och nästa tråd, har jag ändå valt att använda den. 

Dessutom utgör den tråden en länk mellan den bibliska och den fornskandinaviska 

skapelseberättelsen som jag tycker passar bra i sammanhanget. Den andra tråden på samma 

sida som är värd att ta upp i detta arbete är Big Bang? LOL. You CANT be serious! (Big Bang? 

LOL. You CANT be serious!) som även den startade år 2007 men höll på något längre med det 

senaste inlägget i januari år 2010. Den tråden engagerade något fler och innehåller 457 

inlägg. 
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1.5 Metodavsnitt 

I detta arbete används två metoder, dels en teoretisk litteraturstudie och dels en studie av 

vad som ges uttryck för på diskussionsforum på Internet. Empirin utgörs alltså av både ett 

emiskt och ett etiskt perspektiv. Det emiska underlaget utgörs av det som framkommer på 

diskussionsforumen och det etiska perspektivet, utifrånperspektivet, handlar om vad den 

valda forskningen kommit fram till angående religion och Internet. Empirin kommer att ligga 

till grund för de teorier som anges i arbetet, det kommer alltså att vara en induktiv metod. 

 Materialet från forumen på Internet kommer att ligga till grund för en kvalitativ studie. 

Den kommer att genomföras genom dolda observationer. Det finns stora risker att de 

användare som skriver på de sidor som används i studien skulle hämmas av att känna till att 

deras kommentarer ingår i en studie. Materialet är emellertid offentligt, det är utlagt på en 

offentlig hemsida och det krävs inte något medlemskap för att ta del av den information som 

användarna delger. 

 

1.6 Definitioner 

I det här arbetet används begreppet Internetanvändare. Mia Lövheim använder begreppen 

unga och ungdomar i sin undersökning (Lövheim, 2007) och det fungerar naturligtvis om 

man gör intervjuer eller på annat sätt känner till informanterna. I den här uppsatsen används 

material från diskussionsforum där anonymitet är en viktig del. Det går därför inte att säga 

vilken ålder användarna har och om användarna anger ålder är det inte helt tillförlitligt. Även 

kön och etnisk bakgrund är svårt att känna till säkert. Därför används det avidentifierade 

begreppet Internetanvändare eller bara användare. 

 Ett annat ord som används både av Lövheim (2007) och i denna studie är sökare. Ordet 

används som en benämning på en person som tar hjälp av t.ex. Internet för att hitta uttryck 

för sin identitet. På Internet kan man hitta många olika typer av information och i diskussion 

med andra kan sökarna ta del av tankar och idéer som hjälper till att skapa en egen identitet.  

 Med diskussionsforum avses ett öppet forum på Internet där användare kan ge uttryck 

för sina åsikter. Det gör man genom att svara på inlägg inom ett visst ämne. De inlägg som 

finns inom ett visst ämne kallas för tråd eller thread och när man följer en viss diskussion så 

följer man den tråden. De flesta forum kräver att den som lägger upp sina åsikter är 
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medlemmar på forumet. De forum som används i den här studien är forum med fritt 

medlemskap som man kan registrera i samma stund man vill delta i en diskussion. Att vara 

medlem på ett forum kallas för att man ingår i ett ”community” som skulle kunna översättas 

med ett socialt nätverk. De flesta forum har regler för vad som får läggas upp och man 

använder ofta så kallade moderatorer – personer som ”övervakar” det som skrivs på 

forumet – för att kontrollera att användarna följer de regler man har satt upp. Det handlar 

ofta om att inlägg ska vara sakliga, att man inte tolererar personliga påhopp och att 

diskriminerande och nedvärderande uttryck inte tillåts. Inlägg som inte följer de uppsatta 

reglerna tas oftast bort omgående och beroende på regelbrottets art kan användaren blir 

avstängd från forumet. Hur detta behandlas i uppsatsen tas vidare upp under rubriken Etiska 

överväganden. 

 Ett sista ord som används inom onlinesamhället som kan behöva förklaras är avatar. 

Ordet har en religiös koppling genom hinduismens avatāra, där det används för att beskriva 

ett förkroppsligande av en gudomlighet – det förknippas bl.a. med guden Vishnus 

nedstigning till jorden som t.ex. ett djur (Jacobsen 2004:133f). I det här fallet används avatar 

som en animerad figur i cybervärlden. Många spel och hemsidor använder avatarer som man 

själv kan anpassa med karakteristiska utseenden, kläder och tillbehör. 

 Myt är ett svårfångat begrepp och det diskuteras vidare nedan, här följer endast en kort 

definition av hur begreppet används i arbetet. Myten får här stå för en berättelse som 

hjälper till att förklara världens uppkomst. Detta mycket vida förklaringsbegrepp innefattar 

då även Big Bang-teorin som skulle kunna ses som en berättelse även om många menar att 

det finns fysiska bevis för vad som hänt och att det är vetenskap och inte religion. I detta 

arbete görs inga personliga värderingar på de olika förklaringar som ges. 

 

1.7 Etiska överväganden 

När det gäller etiken kring forskning på Internet finns det vissa överväganden som skiljer sig 

från andra forskningsetiska överväganden. Detta diskuteras bl.a. i Att fånga nätet: 

kvalitativa metoder för Internetforskning (Svenningsson, Lövheim och Bergqvist 2003). 

Allmänt kan sägas att de krav som gäller information, samtycke och konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, God Forskningssed) gäller både på och utanför nätet, men på nätet finns 
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det många problem att genomföra det. Informationskravet handlar om att den som ingår i 

en studie ska få information om det. När det gäller studier på nätet är det svårt att få reda 

på vilka som agerar på ett anonymt forum. För att ändå uppnå informationskravet skulle den 

som genomför en studie själv kunna göra ett inlägg eller kanske meddela den som står för 

sidan, men det blir ändå svårt att få fram informationen till dem som ingår i studien, till 

användarna. Detsamma gäller för samtyckeskravet. I den här studien kommer inte 

information ges och samtycke kommer inte att samlas in av den anledningen att studien inte 

går in på något känsligt material, det som skrivs är offentligt och syftet är att undersöka vilka 

argument Internetanvändarna använder. Konfidentialitetskravet är en annan viktig aspekt, 

att informanterna inte ska kunna identifieras. När det gäller diskussionsforum på Internet 

skulle detta kunna vara ett problem om alla använde sina riktiga namn, men de flesta 

användarna har alias – användarnamn som visas i samband med deras inlägg. 

 De diskussionsforum som används i den här studien är öppna forum, d.v.s. vem som 

helst kan skriva på dem. Den som väljer att skriva på forumet gör det anonymt med ett 

användarnamn, personerna är alltså redan i utgångsläget avidentifierade.  

 Eftersom diskussionsforumen är offentliga har inte användarna informerats om att de 

deltar i undersökningen. I och med att användarna är anonyma går det inte heller att 

informera varje enskild användare. Att informera användarna skulle också kunna innebära 

att man inte uttrycker sina åsikter på samma sätt man skulle göra annars, varför 

undersökningen därför inte skulle få rätt förutsättningar.  

 Inlägg på forum kan ändras och tas bort. Därför baseras arbetet på ögonblicksbilder. Det 

material som används i undersökningen finns utskrivet för att bevara de uttryck och nyanser 

som framkommer. Det innebär att vissa inlägg kan tas bort efter ögonblicksbilden. Det kan 

också innebära att vissa av användarna av olika anledningar har blivit avstängda, men att 

materialet ändå finns med i detta arbete. Diskussionsforum på Internet är i viss mån realtids-

dokument. Det som skrivs, skrivs ofta i en dialog och det är inte alltid det ges tid till 

eftertanke. I de fall inlägg innehåller stavfel och andra t.ex. grammatiska fel, återges dessa 

utan kommentarer i detta arbete, då det finns stor risk att sådana kommentarer blir så pass 

omfattande att fokus försvinner från själva undersökningen. Förstärkningar i form av olika 

storlek på text och färgmarkerad text tas inte heller upp i citaten, däremot återges versaler, 

fetmarkerad text och kursiv text så som de skrivits i citaten nedan. Många användare på 
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forum använder också s.k. smilies för att förstärka sina kommentarer. Dessa återges i den 

mån jag har kunnat kopiera in dem i texten då många av dem är animerade. 

 

2. Bakgrund 

Fokus för den här studien ligger på hur Internetanvändare diskuterar skapelseberättelser. 

För att förstå vad användarna egentligen diskuterar är det viktigt att ha viss kunskap om de 

skapelseberättelser som studeras, alltså den bibliska, den fornskandinaviska och Big Bang. 

Här nedan följer därför korta redogörelser för vad myterna går ut på. För den som är 

intresserad finns det naturligtvis betydligt mer skrivet om dem i andra källor. Innan vi går in 

på skapelsemyterna bör begreppet myt diskuteras för att skapa förståelse för begreppet som 

det används i det här arbetet. 

 

2.1 Begreppet myt 

Begreppet myt är enligt Håkan Rydving (1997) svårfångat. Rydving menar att begreppet 

tidigare varit lättdefinierat hos framför allt religionshistoriker som uppfattat det som ”heliga 

ord som åtföljer den heliga handlingen” (Rydving 1997:11), det har alltså varit en religiös text 

eller berättelse. I dag utmanas definitionen av att fler än religionshistoriker gör anspråk på 

begreppet, t.ex. nämner Rydving antropologer och litteraturvetare. Thury och Devinney 

(2009:7ff) menar att det finns psykologiska, antropologiska, sociologiska, metafysiska, 

aetologiska, kosmologiska och historiska aspekter av myter. Med metafysisk aspekt menar 

författarna att myter kan hjälpa till att förklara meningen med mänskligt liv. Med aetologiska 

aspekter menar de att myter kan förklara orsakssamband som annars kan vara svåra att 

förstå. Den kosmologiska aspekten är de myter som ligger till grund för denna studie, 

nämligen de som förklarar universums ursprung och struktur. Oavsett vilken 

forskningsdisciplin av de ovan nämnda man väljer finns alltså myter med och de studeras. 

Rydving skriver: 

  
… jag uppfattar myt som ett begrepp i den vetenskapliga terminologin, som en etisk 

(i motsats till emisk) kategori. Med ett sådant betraktelsesätt finns det inga 
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definitioner av myt som är riktiga eller felaktiga, bara sådana som är mer eller 

mindre användbara och fruktbara i ett visst sammanhang. (Rydving 1997:14)  

 
och definitionen av begreppet blir i slutändan en fråga om vilken forskningsdisciplin man 

tillhör. 

 Svalastog sätter upp fyra kriterier för vad en myt är;  

 
1. Myten er en beretning som inneholder et hendelsesforløp. 2. Mytene antas å ha 

en kosmisk dimensjon, de forklarer universets orden og karakter, evt. begrenset til 

beretninger av kosmogonisk karakter (universets opprinnelse, d.v.s. skapelsemyter 

av ulike slag). 3. Mytene antas å være børere av en kulturs verdi- og normgrunnlag. 

4. Handlinger, adferd generelt og riter spesielt, antas å være manifestasjoner av 

myten, evt. myten antas å strukturere det sosiale rommet. (Svalastog 1997:23)  

 
Enligt Svalastog är alltså myten en berättelse som förklarar ett händelseförlopp, det förklarar 

universums ordning, de är kulturbärare och de hjälper till att strukturera det sociala rummet. 

Att myten är en kulturbärare är viktigt att komma ihåg. En myt bör förstås i sin historiska 

kontext. Thury och Devinney skriver;  

 
…it incorporates what we might call the best scientific knowledge of its time […] 

science and myth cover the same domain: the characterization of the natural world 

for the purpose of understanding and predicting the behavior of nature. In this 

sense, we can say that myth performs some of the same functions as what we 

might call science. (Thury och Devinney 2009:8)  

 
Många menar att en myt är något osant, en falsk utsaga som bara ska ses som en 

underhållande historia. Men då missar man den historiska kontexten. I artikeln ”Myter” 

skriver Torsten Hylén;  

 
För att en berättelse ska fortsätta att vara grundläggande för en grupp människor, 

och därmed förtjäna att kallas myt, måste den förstås och tolkas i den situation 

gruppen befinner sig.[…]En av religionsvetenskapens uppgifter är att förstå 

dynamiken i processen kring tolkningen av myterna, den process som gör 

berättelser till extraordinära, auktoritativa och unika, och därmed att få bättre 

förståelse för den religiösa värld och den kultur där de lever. (Hylén 2010:35) 
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2.2 Tre skapelsemyter 

Som nämnts tidigare baseras det här arbetet på hur tre skapelsemyter diskuteras på 

Internet. De skapelsemyter som återges är den enligt Bibeln, den enligt den Poetiska Eddan 

och den moderna teorin om Big Bang. Läsaren av detta arbete känner förmodligen till de 

olika kosmogoniska berättelserna, men här följer ändock en kort sammanställning av 

berättelserna samt viss kontextualisering för att sätta in berättelserna i sitt sammanhang. 

Samtliga berättelser har under årens lopp varit föremål för intensiv forskning, men här 

används olika populärvetenskapliga tolkningar . Anledningen till att de populärvetenskapliga 

tolkningarna används är att syftet med studien inte är att undersöka skapelseberättelserna 

som sådana, utan hur man argumenterar kring dem på Internet.  

 

2.2.1 Skapelsen enligt Bibeln 

I Bibelns första del, Första Mosebok, berättas det hur jorden skapades (1 Mos. 1:1-2:4). De 

fem Moseböckerna är gemensamma för både kristendom och judendom och man vet inte så 

mycket om deras ursprung. De äldsta delarna av dessa skrifter samlades och skrevs ned ca 

400 år f.v.t., men de har med största sannolikhet traderats muntligen långt dessförinnan 

(Stiessel 1995:28). I Bibeln förekommer två lite olika skapelseberättelser. De skiljer sig 

framför allt i hur människan skapades, här nedan återges den första av de båda 

berättelserna när det gäller jordens skapelse. Den andra berättelsen återges mycket 

kortfattat för att förklara Adam och Eva. 

 Bibeln berättar att det var Gud som skapade världen. Detta gjordes under sju dagar, men 

om det ska tolkas bildligt eller ordagrant är man inte överens om. Vad man är mer överens 

om är att jorden ursprungligen var öde och tom. En Gudsvind svävade över jordens vatten 

och Gud sade att det skulle bli ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skiljde det från 

mörkret och så skapades dag och natt. Den andra dagen skapade Gud himlen genom att 

skilja vatten från vatten – han delar vattnet och skapar ett valv som han kallar för himmel. 

Den tredje dagen låter han land växa fram i vattnet på jorden. Vattnet kallar han hav och på 

jorden låter han växter växa upp, örter och träd som alla ska ge fröbärande frukter. Nästa 

dag skapar Gud två ljus, ett som ska råda över dagen och ett som ska råda över natten, 

dessutom skapar han stjärnorna. Även detta såg Gud var gott och nästa morgon, den femte 
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dagen fortsätter han med att skapa liv – havsdjuren i haven och fåglarna på himlen och Gud 

säger till dem att vara fruktsamma och föröka sig. Den sjätte dagen fortsätter Gud att skapa 

liv, till att börja med olika djur, boskap, kräldjur och vilda djur. Han ser att detta är gott och 

han skapar då människan att härska över djuren. Människan skapar han till sin avbild och 

människan sätts att härska över hela Guds skapelse. När Gud gjort detta, konstaterat att 

skapelsen är god så tog han nästa dag till att vila efter sin skapelse. 

 Människan skapades som nämnts till Guds avbild – en man och en kvinna skapades och 

de sattes i Paradiset, Edens lustgård. De båda människorna kallades Adam och Eva. I Edens 

lustgård fick de leva under förutsättning att de inte åt av frukten från kunskapens träd. Då de 

trots detta åt av frukten blev de varse sina kroppar och Gud förstod att de ätit av frukten. Då 

förvisades Adam och Eva från Edens lustgård och måste därefter slita för sin föda (1 Mos. 

2:5-3:24 ). 

 

2.2.2 Völuspá – Völvans spådom  

Den fornnordiska myten om världens skapelse hittar vi i Völuspá som är en del i den s.k. 

Poetiska Eddan. Den Poetiska Eddan är tillsamman med Snorres Edda två av de viktigaste 

källorna vi har till fornnordisk mytologi. De äldsta skrivna källorna där vi återfinner Völuspá 

är Codex Regius och Haukbók (Näsström 2010:240). I Völuspá eller Völvans spådom berättas 

om hur Oden får förklarat för sig hur universum uppstått och hur det kommer att gå under 

(Ohlmarks 1983).  

 I jämförelse med övriga skapelseberättelser i detta arbete kan det vara värt att notera 

att den fornnordiska skapelsen baseras på en polyteistisk gudssyn. 

 I Völuspá berättas det, enligt Stiessel (1995:7ff) att i begynnelsen fanns ett stort tomrum 

– Ginnungagap. I detta stora tomrum fanns två världar; Niefelheim – rimfrostens land – och 

Muspelheim – det flammande området. Muspelheims lågor tinade Niefelheims is och i 

denna förening uppstod jätten Ymer. Medan Ymer sov svettades han av värmen från 

Muspelheim och i hans ena armhåla bildades då två jättar, en manlig och en kvinnlig. 

Samtidigt avlade Ymers två fötter en son och de s.k. rimtursarna uppstod. Utöver Ymer 

skapades i Ginnungagap en ko som hette Audumbla. Från den kon fick Ymer näring genom 

mjölken. Kon slickade på en saltsten och till slut kom det fram en man som hette Bure ur den 

stenen. Bure gifte sig med en jättekvinna och fick sonen Bur som i sin tur fick tre söner; 
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Oden, Vile och Ve, vilka var de tre första gudarna. Oden, Vile och Ve slog så småningom ihjäl 

Ymer och hans blod dränkte nästan alla rimtursar (Ymer, ne.se). Blodet rann ut och bildade 

världens alla åar, sjöar och hav. Kroppen slängdes ner i Ginnungagap och där blev den 

grunden för jorden. Köttet blev fastland, av benen skapades bergen och av tänderna 

skapades stenar. Hår och skägg blev till skogar och gräs. Himlavalvet skapades av Ymers 

hjärnskål och de fyra dvärgarna Öster, Söder, Väster och Norr sattes i var sitt hörn för att 

hålla skålen uppe. Gnistor från Muspelheim sattes ut på himlen och så uppstod solen, månen 

och stjärnorna. Av Ymers hjärna och tankar formades de tunga, mörka molnen. Att solen och 

månen rör sig över himlavalvet förklarar Völuspá med att både solen och månen måste fly 

för vargarna Sköll och Hate (Stiessel, 1995:8f). 

 Den jord som skapades är rund med vatten runt om. Mitt på jorden finns den stora asken 

Yggdrasil. I och kring Yggdrasil hittar vi de olika varelsernas världar; Jotunheim där jättarna 

bor, Asgård där asagudarna bor, Midgård där människorna bor m.fl. Människorna kom till 

världen genom att Oden, Vile och Ve på en promenad fann två vackra träd. Vile gav träden 

förstånd och rörelseförmåga, Ve gav dem syn och hörsel och Oden gav dem anda och liv. De 

kallade dessa båda människor för Ask och Embla (Stiessel, 1995:9). 

 

2.2.3 Evolutionsteorin och Big Bang 

Big Bang kallas i Nationalencyklopedin för ”stora smällen”, den händelse som enligt modern 

vetenskap ska ha varit grunden för universums skapelse för ca 13,7 miljarder år sedan. 

Begreppet Big Bang skapades av astrofysikern Fred Hoyle år 1950. Bland andra Edwin Hubble 

hade upptäckt tecken på att universum expanderade och därigenom drog man slutsatser att 

universum en gång måste ha haft ett ”supertätt tillstånd” (Stora smällen, ne.se). Vidare 

anges på samma sida:  

 
[…] hypoteser som visat sig fruktbärande är att universum expanderar extremt 

snabbt under de första ögonblicken ("uppblåsning" eller inflation), att galaxhopar 

(och kanske hela universum) uppkommer som ett resultat av "kvantfluktuationer" i 

vakuum och att universums begynnelse kan karakteriseras av ett enkelt geometriskt 

tillstånd, ett mångdimensionellt sfäriskt rum där tiden i viss mening fått 
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rumskaraktär och där en speciell begynnelsepunkt inte kan utpekas. (Stora smällen, 

ne.se) 

 
I de galaxhopar som uppkommit ska det så småningom ha bildats stjärnor och planeter, 

däribland vårt eget solsystem. Jordklotet är enligt denna teori ca 5 miljarder år gammal och 

när jordens yta hade svalnat så pass mycket att jordskorpan kunnat bildas följde flera tusen 

år av regn och vulkanutbrott (Stiessel, 1995:168ff). I vattnet på jorden ska sedan encelligt liv 

ha uppstått och senare flercelliga varelser. Dessa utvecklas senare till fiskliknande varelser 

som så småningom ger sig upp på land. Hur dessa utvecklingsfaser gått till anses inte helt 

klart, men man tänker sig att de flercelliga varelserna reproducerade sig själva. I dessa 

reproduktioner har det då och då uppstått genetiska ”fel” som lett till att nya arter 

uppkommit. Genom nya arter har livet på jorden utvecklats och detta kallas evolution. 

Genom att jämföra t.ex. skelettdelar har forskare funnit samband mellan olika arter och på 

det sättet kunnat visa på likheter som stöder teorierna om evolution (Evolution, ne.se). 

 

Att Big Bang och evolutionen tas upp som en skapelsemyt i detta arbete kan kanske ses som 

provocerande, men det ligger inte någon värdering i detta. Skapelsemyter behandlar i detta 

arbete människans uppfattning om hur jorden är skapad. Big Bang ses av många som 

vetenskap och inte religiös tro, men det är trots allt en teori om hur jorden skapats. Många 

jämför de olika skapelseberättelserna vilket kommer att framgå nedan, och för att ge en 

allsidig bild av de olika ståndpunkterna måste Big Bang i det här avseendet behandlas som 

en skapelsemyt. 

 

3. Undersökning 

 

3.1 Religion och Internet 

Religion och Internet har blivit en stor fråga som många arbetat och arbetar med. Hur 

religion och Internet står i relation till varandra diskuteras bl.a. av Højsgaard (2005) där han 

menar att det finns en skillnad mellan Internet-religion och religion på Internet. En Internet-

religion är konstruerad på Internet och finns bara på Internet. Religion på Internet kan 

däremot vara både Internet-religion och en etablerad religion som lagts upp på Internet.  
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 När det gäller Internet-religioner, alltså religioner som har skapats på Internet, för 

Internet menar Højsgaard att dessa ofta tar ställning mot etablerade religioner, men att 

detta görs med samma typ av frågor som man traditionellt använt inom etablerade 

religioner. 

 
Within the cyber-religious environment at large there is […] a solid opposition 

towards traditionally structured religious institutions; but still, ‘cyber-religion’ as a 

phenomenon addresses the same type of ontological and metaphysical questions 

that religious institutions and traditions have usually done. (Højsgaard 2005:62) 

 
Han menar vidare att Internet-religioner ofta karaktäriseras av rollspel, identitetsskapande 

och, inte minst, har en sarkastisk uppfattning om etablerade religioner. Flera exempel på 

Internet-religioner nämns, t.ex. ”Digitalism” och ”Virtual Church of the Blind Chihuahua” 

(”VCBC”). ”Digitalism” (http://digitalism.8m.com) finns fortfarande på nätet, men har inte 

uppdaterats sedan maj 2000 medan ”Virtual Church of the Blind Chihuahua” 

(www.dogchurch.org) fortfarande är aktiv. På VCBC:s hemsida kan man läsa om deras syfte:  

 
We are dedicated to enlarging religion as a source of inspiration and diminishing 

religion as a source of conflict in the world. This means we each practice the 

religion (or none) to which we are called, and we help each other do likewise. 

(VCBC)  

 
Hemsidan är dedikerad till en blind Chihuahua som skällde på folk utan att se var de fanns, 

detta menar man är något även vi människor gör i vårt förhållande till gud. Utifrån dessa två 

exempel tillsammans med ytterligare ett tiotal Internet-religioner har Højsgaard konstruerat 

en modell med tre olika parametrar; innehåll, kommunikation och organisation (2005:57ff). 

Innehållet bygger ofta på alternativ till traditionella religioner, det man menar är föråldrat 

eller trångsynt inom traditionerna tar man upp och utmanar med nya tankar. 

Kommunikationen i en Internet-religion bygger på virtuell kommunikation, man träffar inte 

de man kommunicerar med i verkliga livet utan bara som ett användarnamn eller en avatar i 

cybervärlden. Organisationen, menar Højsgaard, är helt utan institutionalisering. De 

traditionella hierarkierna är borta och istället tar den till orda som har något att säga. Den 

här typen av religion skiljer sig naturligtvis mot det mer traditionella synsättet, vilket också 

finns representerat på Internet. Om Internet-religion står för nytänkande och serverar ett 
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smörgåsbord för den som söker sin identitet (vilket jag återkommer till senare), så står de 

traditionella religionerna för en annan utmaning när det gäller Internet.  

 Detta är något som bl.a. Dawson (2005), O’Leary (2005) och Campbell (2012) diskuterar. 

Ett av problemen religionerna ställs inför är förhållandet mellan online och offline. Dawson 

argumenterar för att det kan vara svårt att ersätta verkliga riter i cybervärlden – kan rituella 

cirklar ersättas av bilder och kan chantande avatarer ersätta känslan av att ingå i en 

dansande grupp, känna gruppens energi och låta sig själv uppslukas? Kan välsignelsen ges 

med hjälp av blinkande bokstäver på en dataskärm? Dawson menar att det finns behov av 

fortsatt forskning inom ämnet, men han drar ändå några slutsatser; bl.a. så menar han att 

Internet inte är det mest välanpassade mediet för traditionell religion, bl.a. för att det är 

alltför individualistiskt och okroppsligt, helt enkelt alltför opersonligt. Däremot menar 

Dawson att Internet är ett bättre media för religion än t.ex. radio och TV, då Internet trots 

allt medger viss form av interaktivitet:  

 
Interactivity – or at least the potential for interactivity – is what most distinguishes 

the Internet from all other modern mass media. Computer-mediated 

communication is a group phenomenon; it is inherently social. But it is actual 

interactivity that draws people into the social life of the Net and binds them to any 

ongoing social activity. (Dawson 2005:31) 

 
 O’Leary är tveksam till Internet som en religiös arena. Han har tidigare gett ut artiklar om 

religion på Internet, men menar att hans fortsatta forskning lett till en viss ”cyber-

pessimism”, bl.a. beroende på de senaste årens terrorattacker i religionens namn. Han 

skriver att ”… I now see my early essays as naive and even utopian.” (2005:38). Vad som gör 

O’Leary pessimistisk är inte begränsningen av interaktivitet eller identitetsskapande, utan 

snarare o-begränsningen. Med tanke på den utveckling som skett inom datatekniken finns 

det egentligen inte något som begränsar vad vi kan göra och i förlängningen kan det leda till 

att vi inte längre blir reflekterande individer utan snarare ”cyborger”, levande robotar som 

gör det ett datachip talar om för oss att göra. Det kan upplevas som en mörk och avlägsen 

framtid, men O’Leary menar att den inte är allt för främmande. Personligen menar han att: 

”… I’d rather maintain the distinction between the world of sensual experience and the 

virtual world.” (2005:48). 
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 När det gäller hur religion fungerar på Internet har Campbell (2012) definierat ett antal 

olika aspekter. Den första handlar om kommunikationen inom en församling – ”Networked 

Community”. Församlingar eller religioner som använder Internet som media har stora 

möjligheter att snabbt nå ut till sina medlemmar eller anhängare. Detta fungerar i många fall 

som komplement till ”den verkliga” församlingen, ett sätt att hålla kontakt även utanför den 

reella kyrkan. Campbell skriver: ”The study of online religious community shows that, rather 

than living in a single static religious community, people in contemporary society live in 

religious social networks that are emergent, varying in depth, fluid, and highly personalized.” 

(Campbell 2012:71). Vidare menar hon att religion på Internet hjälper till att skapa 

identiteter. Många olika erfarenheter byggs på varandra och användare har på det sättet 

möjlighet att skapa något individuellt. Man har också möjlighet att hitta likasinnade och dela 

sina funderingar med som kanske inte annars finns i en social närhet. Dessa två aspekter – 

snabb kommunikation och identitetsskapande har lett till förskjutningar mellan auktoriteter. 

Det är kanske inte längre församlingsprästen som är den centrala figuren i människors 

religiösa liv. Det uppstår också ”Internet-experter” som ifrågasätter tidigare auktoriteter 

med kunskaper som kanske inte alltid är så väl underbyggda. Detta leder också till 

förändringar av hur religionerna uttrycks och praktiseras. Dels behöver etablerade religioner 

anpassa sina verksamheter till de tekniska förutsättningarna om man vill nå ut på Internet, 

dels måste man på något sätt svara mot ”Internet-experterna”, alltså bemöta 

ifrågasättandet, viket kan ta fokus från den traditionella verksamheten. Detta för Campbell 

till den sista aspekten – nämligen att människor som utövar sin religion både online och 

offline möter flera olika ”verkligheter”. Genom modern multimedia deltar man i olika 

grupper, man bloggar och följer sina vänner på nätet samtidigt som man påverkas eller 

socialiseras av de människor man har runt omkring sig i t.ex. sin församling. I detta 

sammanhang använder sig Campbell av ett uttryck som visar på vilka möjligheter hon ser hos 

religion på Internet, nämligen bricolage: ”… the Internet does encourage creative 

appropriation and experimentation that can create a bricolage of religious practices…” 

(2012:80), alltså att Internet ger utrymme för sökare att inspireras och använda delar av 

olika sociokulturella företeelser och sätta ihop dem till något nytt. 

 Detta leder till den identitetsskapande delen av religion på Internet. Det finns idag, som 

nämnts tidigare, ett veritabelt smörgåsbord av information om olika religioner tillgängligt på 

Internet och som Campbell antyder så kan det leda till att många skapar någon form av 
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egenkonstruerad religion. Individualiteten är en viktig aspekt och många försöker 

”förverkliga” sig själva. Lövheim och Linderman (2005) argumenterar för vilka möjligheter 

Internet ger när det gäller att skapa sig en identitet. Författarna menar att det bygger på ett 

socialt samspel och ett socialt kapital. Det sociala kapitalet bygger på erfarenheter som vi får 

genom ett socialt samspel (Lövheim och Linderman 2005:122f). Religion på Internet ger 

utrymme för ett sådant samspel genom information, interaktivitet och ömsesidigt beroende. 

Informationen är snabb och direkt, Internet ger möjlighet för användarna att svara på den 

snabba informationen genom att delta i forum och bloggar och användarna är beroende av 

varandra genom att man förväntar sig svar av andra och man bygger upp nätverk 

tillsammans. 

 I Sökare i cyberspace (2007) påvisar Lövheim olika grupper av Internetanvändare, olika 

typer av sökare. Lövheim definierar dem som ”debattörer”, ”förändrare” och ”sökare” 

(2007: 113ff). Debattörerna är främst ute efter att skapa diskussion, oavsett om det handlar 

om religiösa anhängare eller kritiker. Förändrarna, menar Lövheim, är mer ute efter att 

presentera sig själva och sin tro, inte att övertyga andra. Sökarna definierar Lövheim som de 

som inte riktigt vet, men vill veta mer, det kan handla om personer som varit i kontakt med 

någon församling eller kyrka och som inte riktigt känner sig nöjda med det, man vill hitta 

variationer som passar bättre in på den individuella identiteten och letar därför efter 

alternativ och likasinnade. 

 

3.2 Diskussionsforum 

De diskussionsforum som används i den här undersökningen är till sin karaktär väldigt olika. 

Det påverkar naturligtvis hur man argumenterar. Till vissa typer av forum söker sig bara vissa 

typer av människor. Därför blir karaktären av t.ex. ett kristet forum som kräver att man 

registrerar sig i vissa avseenden fundamentalistiskt, medan mer öppna forum där 

användarna kommer från olika kulturer blir betydligt mer sekulariserat. Ett forum där man 

inte blir ifrågasatt för sin religion eller kultur blir mer öppet och tillåtande och användarna 

kan gå djupare in i diskussioner. På de mer öppna forumen måste mycket energi läggas på 

att försvara sin ställning, vilket leder till att många svarar på frågor eller kommentarer 

snarare än att man lägger fram nya teorier. 
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 Internet erbjuder också en stor rörlighet för användarna. Som redan nämnts och som 

kommer att framgå nedan återfinns samma användare på de två trådarna från 4 Forums. 

Vilka som döljer sig bakom ett användarnamn är svårt att veta, det skulle kunna vara så att 

samma person registrerar olika användarnamn och tar olika sidor i samma diskussion. De 

flesta forum tillåter inte att man registrerar sig mer än en gång, men det är inte så svårt att 

kringgå systemet. Rörligheten innebär också att användare kan gå från ett forum till ett 

annat och många är aktiva på flera olika forum samtidigt. Även detta är svårt att veta med 

säkerhet eftersom användarna oftast är anonyma, det är bl.a. anonymiteten som ger 

utrymme för rörligheten. 

 

3.2.1 Norse mythology part 1 – The creation of the world and universe 

Det första forumet som ska diskuteras här är ett av de mindre – Norse mythology part 1 – 

The creation of the world and universe. Tråden inleds med en redogörelse för hur världen 

skapades enligt Völuspá. Det är användaren ”Mimir” som gjort inlägget och ”Mimir” hänvisar 

till ett antal olika filmklipp som stöder och förklarar berättelserna. ”Mimir” återger allmänt 

känd (eller populärvetenskaplig) fakta, men har också en del personliga tankar, bl.a. så skrivs 

det:  

 
There’s a lot of written material about the myths, most of it is written to be 

interpretated just like the bible, but they never been gathered in a religious book 

such as the bible or the coran. In other words don’t read the saga’s word by word 

but enjoy the heroic and horrific stories for what they are. (“Mimir” Norse 

mythology part 1 – The creation of the world and universe postat 2011-08-27) 

 
 Intrycket av de som gjort inlägg här är att det är människor som är fascinerade av den 

fornskandinaviska, polyteistiska religionen, men inte nödvändigtvis troende. ”EnigmaAgent” 

skriver:  

 
…its interesting so see how past civilisations try to explain how everyday things like 

rocks, wind etc came about. Long before as we today take simple knowledge as just 

second nature. You can almost see the kids round campfires asking the elders why 

it rains. Then being told with puffed out chests and much posturing that it’s the 

tears of some gods or other battling in the clouds. Innocent and yet brutal times. 
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(”EnigmaAgent” Norse mythology part 1 – The creation of the world and universe 

postat 2011-08-27) 

 
Detta inlägg tyder också på att användarna kopplar ihop den fornskandinaviska tron med 

trossystemen hos andra religioner. ”SumerianSoldier” skriver bl.a.: ”I love Norse beliefs! No 

false pretenses, no fake peace and love, a man survives by his own wit and might. It is 

interesting to note that almost every belief system flows into another or has similar 

themes.” (“SumerianSoldier” Norse mythology part 1 – The creation of the world and 

universe postat 2011-08-27). 

 Det förekommer också en del förklaringar till Ragnarök och slutet på denna värld. 

Användaren ”Raud” förklarar varför asagudarna är rädda för Ragnarök och tar upp en 

intressant aspekt: ”The sun is/was as central as in any animistic belief. Maybe even more so 

up here in the dark, cold north. The sun being swallowed by a giant, sinister wolf would be 

pretty much the most gruesome thing to imagine, I’d say.” (“Raud” Norse mythology part 1 – 

The creation of the world and universe postat 2011-08-28). Vad användaren visar på är hur 

betydelsefull solen måste ha varit i det klimat vi lever i här uppe i norr. ”Raud” fortsätter sitt 

inlägg med att det i berättelserna ursprungligen framgår att Ragnarök är ett totalt avslut 

”[…] an ultimate end to things” och att tanken att världen ska gå under och ett nytt liv tar 

fart är en anpassning som kristna munkar gjorde under 1000-talet: ”Worth to add is that in 

the legend of Rangarok there might have been some alterations when it was scribbled down 

by christian monks around the year AD 1000 to fit into a christian world-view.”, vilket börjar 

leda in tråden mot en diskussion om vilken religion som är mest trovärdig. Användaren 

”gort51” skriver:  

 
Well I find the Norse legends much more convincing than those stupid Middle East 

Jew/Arab rubbish. In Fact, I think a religion should be started about these stories, 

scrap that stupid Heaven….We shall now all go to VALHALLA!!. (“gort51” Norse 

mythology part 1 – The creation of the world and universe postat 2011-08-28) 

 
“Mimir”, som startade tråden, svarar att denna religion redan finns: “There is, it had its 

revival in the ’70s and is called Asetro in scandinavia.” (“Mimir” Norse mythology part 1 – 

The creation of the world and universe postat 2011-08-28). Diskussionen om vilken religion 

som är mest trovärdig fortsätter, “merka” skriver att:  



 25

 
…If there is something the Vikings where really good at besides chopping heads off, 

pillaging and building ships, it was telling stories. Stories so strong that they are still 

with us today. Personally, I’d take Asatro (not Asetro, you misspelled it Mimir ) 

over Christianity any day of the week. Christianity is so boring. I mean come 

on…People with overgrown pidgeon wings? Thor would tip them off, chop of their 

heads and drink mead from their skulls. (“merka” Norse mythology part 1 – The 

creation of the world and universe postat 2011-08-28) 

 
och “Mimir” svarar: “Maybe these incredible stories is created under the influence of drugs.” 

(“Mimir” Norse mythology part 1 – The creation of the world and universe postat 2011-08-

28). Användaren “interationzero” skriver att: “If politicians are going to eventually force the 

teaching of creationism side-by-side with evolution in science classes, I want it to be this 

version instead of the Judeo-Christian one.” (“interationzero” Norse mythology part 1 – The 

creation of the world and universe postat 2011-08-28). “Mimir” svarar:  

 
Giant magical Cow’s licking ice and Giants spawning from the sweat of other giants 

later challenging the gods, is a lot more interesting than the story about the 

invisible skywizard. I don’t see any of them as very credible, but at least they give 

you a chance to see how fanatic people are. I’m also pretty sure the norse version 

would catch the boys interest in school, they don’t want to hear about sissy angel 

praying for peace in the world. (please don’t get offended, I don’t mean that 

literally).  (“Mimir” Norse mythology part 1 – The creation of the world and 

universe postat 2011-08-28)  

 
Användarna vill alltså i den här diskussionen öppna upp informationen kring andra religioner 

än den kristna, framför allt från skolans sida. Om man i skolan ska undervisa om kreationism 

och evolution skulle det lika gärna kunna vara den fornskandinaviska skapelsen man 

undervisar om, som den kristna skapelsen. “Raud” kommenterar “Mimir” och 

“interationzero” med: “So where is this thread heading, more than random christianity-

bashings (not that I mind, but…)? (“Raud” Norse mythology part 1 – The creation of the 

world and universe postat 2011-08-28). “Mimir” förklarar “Rauds” fråga:  

 
Hopefully it dosen’t stray to much off trail. We shoulden’t make fun of other 

beliefs, just because we disagree, but on the other hand all religions seams like a 
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bedtime story. That said I don’t see hob we’re far into the wood, to show a 

personal opinion and if you feel offended I’m sorry, but you shoulden’t be that 

touchy. Both post with “bashing” actually also talk about the “genesis”, which is the 

topic of the thread. […](Last note. Christians always say the bible can interpretated, 

but when someone does so and the believers disagree it’s almost instantly 

addresed as heretic flaming or blaspheme. Many muslims is even worse, when we 

talk about defending religions…) Hopefully the thread can stay on course and focus 

on the norse beginning. (“Mimir” Norse mythology part 1 – The creation of the 

world and universe postat 2011-08-29) 

 
“Raud” verkar dock inte ha tagit illa vid sig, han har snarare hållit tillbaka sina egna 

kommentarer med hänvisning till att andra användare har tagit upp “Rauds” argument. 

Härifrån handlar sedan tråden mest om skapelseberättelsen, men flera viktiga argument 

kommer upp. 

 En ny användare, “AmazonOfArtemis”, har något tidigare i tråden konstaterar att: ”The 

underlying theme in ancient text and mythology is always the same… We were CREATED. By 

something else.” (”AmazonOfArtemis” Norse mythology part 1 – The creation of the world 

and universe postat 2011-08-28). Från att ha handlat om skapelsen som en ren berättelse tas 

nu steget till en gudomlig, eller i alla fall utommänsklig, skapelse. “Raud” tar vid med en 

diskussion om dualism eller en gudomlig skapare:  

 
I can only think of the fact that it starts off with a clear dualism already from the 

beginning. This puts it apart from other, later religions who starts off with a divine 

singularity. Also the scientific world says that prior to big bang there was some sort 

of lifeless singularity that is “unnecessary” to discuss or even imagine … In my 

opinion, a singularity can not be, at least not in terms of original divinity. There has 

to be at least a divine dualism of sort. Maybe prior to “everything” there was some 

sort of total void, like that in the depths of the Ginnungagap … the origin was simply 

the clash of two elements: fire and water. […] I doubt however that such a thought 

would have struck a person who has never been prone to seasonal cold  (and for 

the same reason, biblical stories doesn’t stick well to stubborn Norse mind since we 

know nothing of desert wanderings and palm leaves etc., just a thought). (“Raud” 

Norse mythology part 1 – The creation of the world and universe postat 2011-08-29)  
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”Raud” går alltså inte med på att jorden skulle ha skapats av en gudomlig singularitet, utan 

menar att det är mer troligt att jorden och universum uppstått i någon form av dualism, 

möjligtvis gudomlig, men i varje fall bestående av två delar. “Mimir” tar hjälp av modern 

forskning för att argumentera för att singularitet ändå kan ha legat till grund för universums 

tillblivelse:  

 
A duality is very intriguing. M-theory and the law of the one got a explanation to big 

bang could be real. A collision between two universe or parallel universes creating a 

new brane-universe which begins in a singularity. (“Mimir” Norse mythology part 1 

– The creation of the world and universe postat 2011-08-29) 

 
”Mimir” har också lagt upp två filmklipp som förklarar “M-teorin” (det ena är Part 08: M-

teory, det andra går, 2012-06-06,  inte längre att nå). Denna teori bygger enligt ”Mimir” på 

att det finns ett antal ”membran” som fungerar som svarta hål ute i rymden. ”Mimir” är 

noga med att poängtera att detta inte är en bevisad vetenskap utan kan lika väl vara ett 

bedrägeri. Då denna undersökning inte söker svar på olika teorier om jordens uppkomst 

utan endast är ute efter hur man argumenterar för eller emot skapelsen går jag inte vidare in 

på begreppet ”M-teorin”, den nyfikne får gå vidare med detta själv.  

 Efter detta inlägg kommer ytterligare filmklipp med en kvinna som förklarar den forn-

skandinaviska skapelsen (Soundwaves and the Big Bang in the Poetic Edda – Hidden 

Knowledge in Old Norse Myths pt.1) vilket bl.a. ”Mimir” kommenterar: ”This girl really does a 

lot of effort to interprete the beginning of Norse mythology into a modern understanding.” 

(”Mimir” Norse mythology part 1 – The creation of the world and universe postat 2011-09-

07). Efter det avslutas tråden med en diskussion om vilka änglarna egentligen är, en 

diskussion som är intressant men inte lämnas något utrymme i denna undersökning. 

 Det som framkommer här är egentligen inte några överväldigande argument för varför 

just den fornskandinaviska skapelsen skulle vara mer trolig än en kristen förklaring. Tråden 

fokuserar mer på att den representerade tron inte är mindre trovärdig än någon annan, det 

handlar mest om vad användarna tycker. Det som gör den intressant är den senare 

diskussionen om en gudomlig skapargud eller dualism. Användarna på detta forum är alla 

överens om att den fornskandinaviska skapelsen är mycket fascinerande och de behöver inte 

försvara sina argument mot användare som är av andra uppfattningar, det innebär i det här 
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fallet att argument som ”stupid” och ”rubbish” står oemotsagda och därför inte förklaras 

närmare av användarna. 

 

3.2.2 Norse Creation vs Biblical Creation 

Nästa forum som tar upp den fornskandinaviska skapelsen är 4 Forums (www.4forums.com). 

Här kommer två trådar från den sidan att diskuteras. Den första heter Norse Creation vs 

Biblical Creation. Den tråden har startats av en användare som kallar sig för ”obvious_child” 

som skriver:  

 
The literal creationists like to run around here pretending that only their literal 

beliefs and evolution exist. They ignore metaphorical creation and the oh, several 

thousand religions have that existed or exist today that talk about how the world 

came to be. What makes literal genesis true opposed to Norse, Hindu or any other 

religion’s creation story? (“obvious_child” Norse Creation vs Biblical Creation postat 

2007-09-28)  

 
Detta är alltså egentligen inte en tråd som diskuterar den fornskandinaviska 

skapelseberättelsen, utan snarare ifrågasätter att just den bokstavliga kreationismen skulle 

vara den enda rätta. Vad som avses med bokstavlig kreationism är inte helt tydligt, men med 

avseende på hur tråden diskuteras vidare och hur användaren ”obvious_child” diskuterar i 

det kommande forumet, så är det inte ett allt för vilt antagande att utgå från att det är 

kristendom som avses. Svaret på den inledande frågan dröjer ungefär två timmar. 

“snakespit” skriver “Individual belief. But they can’t stop at that.” (“snakespit” Norse 

Creation vs Biblical Creation postat 2007-09-28) och  “chemist99a” kommenterar några 

dagar senare :  

 
I always rather preferred the Norse Gods. Jolly good drinking buddies and with a 

sense of humor in some cases. Just larger than life good old boys out for a good 

time raping, pillaging, and burning. Good warrior chaps all! (”chemist99a” Norse 

Creation vs Biblical Creation postat 2007-09-30) 

 
Användaren “sinjin” använder ett långt citat från Wikipedia för att förklara den hinduiska 

kosmologin. Vad ”sinjin” själv tycker framgår inte, men liksom hos många användare har 
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”sinjin” en signatur som i ”sinjins” fall tydligen är ett citat: ”They asked if I had found Jesus 

and I didn’t even know He was missing.” (”sinjin” Norse Creation vs Biblical Creation postat 

2007-10-04) vilket visar vilken sida han står på. Inlägget från ”sinjin” är egentligen det enda 

inlägget som svarar på den inledande frågan, resten av forumet handlar mer om 

provokation. ”obvious_child” skriver: ”Anyone surprised that the Literal Genesis folk won’t 

post here? After all, their false Dichotomies are so false.” (”obvious_child” Norse Creation vs 

Biblical Creation postat 2007-10-03) och användaren ”Iuris” frågar efter en annan användare 

som antagligen debatterat i liknande frågor tidigare: ”Supersport, where art thou now… Bah, 

who am I kidding. Of course he won’t come over here…” (“Iuris” Norse Creation vs Biblical 

Creation postat 2007-10-04) och ”obvious_child” svarar ”Well he HAS admitted he cant 

prove his belief.” (“obvious_child” Norse Creation vs Biblical Creation postat 2007-10-04). 

Efter smutskastningen försöker dock “obvious_child” ta upp tråden igen:  

 
we should turn this entire forum into a mythical/religion vs mythical/religion origin 

debate. let’s see how well the creationists here do against Hindu, Norse, Egyptian, 

Zoroastrian, Manichean, Yezidi and the whole host of other religion’s beliefs of 

origin. (“obvious_child” Norse Creation vs Biblical Creation postat 2007-10-07) 

 
och användaren “electrolyte” svarar: “To the creationist, o_c [obvious_child], those don’t 

exist. It’s the unacceptable evolution or their own myth, so that they can have the (false) 

dichotomy.” (“electrolyte” Norse Creation vs Biblical Creation postat 2007-10-07). 

“obvious_child” svarar med en utmaning: “[…] we […] should force them to argue one 

religion against another. Let’s see who comes out on top, Jesus or Uranus.” (“obvious_child” 

Norse Creation vs Biblical Creation postat 2007-10-07). Det sista inlägget på tråden är från 

“obvious_child” som skriver att: “Personally, I’d favor either Egyptian or Norse mythology 

over Christian creation mythology.” (”obvious_child” Norse Creation vs Biblical Creation 

postat 2007-10-14) men något argument till varför användaren skulle göra det framkommer 

inte. 

 

3.2.3 Big Bang? LOL. You CANT be serious! 

Det tidigare nämnda forumet från 4 Forums (www.4forums.com) är från september år 2007. 

I oktober samma år börjar ett nytt forum under gruppen Creation (Intelligent Design) vs 
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Evolution. Tråden som studeras här heter Big Bang? LOL. You CANT be serious! och vi 

kommer här återigen få stifta bekantskap med ”obvious_child”, ”chemist99a”, ”sinjin” och 

faktiskt också ”supersport” som inte ville delta i den tidigare diskuterade tråden. 

Förkortningen ”LOL” ska här utläsas ”laughing out loud” vilket tolkas som ett uttryck för 

något mycket roligt eller fånigt. Forumet inleds av användaren ”Benjamin” som citerar en 

tidning som heter “Discover Magazine” från april 2002:  

 
’The universe burst into something from absolutely nothing- zero, nada. And as it 

got bigger, it became filled with even more stuff that came from absolutely 

nowhere. How is that possible?’ […] HAHAHA. What great faith you evilutionists 

have in nothingness! LOL (”Benjamin” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 

2007-10-02) 

 
Observera stavningen “evilutionists” som med all tydlighet visar vad “Benjamin” tycker om 

evolutionism. ”jim’s trucking” svarar ”Benjamin” med att ”Evolution is not a faith-based 

science.” (“jim’s trucking” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2007-10-02) och 

”Benjamin” kommenterar det med att: 

  
Evolution theory is not science at all, it is faith. Period. How can I conclude that? 

Because an examination of the evidence shows that a bias/ ideology/ Godless belief 

system is the only real evidence for evolution theory: evolutionist Stephen Jay 

Gould: ”Our ways of learning about the world are strongly influenced by the social 

pre-conceptions and biased modes of thinking that each scientist must apply to any 

problem.” (“Benjamin” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2007-10-02)  

 
“Benjamin” verkar vara övertygad om att evolutionen inte är en vetenskap utan en tro, men 

“jim’s trucking” påpekar att “Benjamin” i sitt inlägg citerar personer som menar att 

evolutionen är vetenskap, vilket kan verka något motsägelsefullt. ”jim’s trucking” svarar med 

kommentaren: ”Who said there’s no room for something divine in evolutionary thought. I 

firmly believe in evolution. I firmly believe God caused it all.” (”jim’s trucking” Big Bang? LOL. 

You CANT be serious! postat 2007-10-02). Användaren “chemist99a” svarar på “Benjamins” 

inlägg om att evolution är tro:  
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…its mainstream science […] evolution theory does not invoke GOD but on the 

other hand it does not deny GOD either. Its agnostic just like every science you 

might choose to name is. Physics, Chemistry, even Math are “GODLESS”. 

(”chemist99a” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2007-10-02)  

 
Användaren “sinjin” gör några försök att förklara Big Bang utifrån kosmisk strålning och 

ytterligare några användare försöker med förklaringar, men tråden utvecklas snart till att 

framför allt handla om att säga emot den andra partens argument. 

 ”Benjamin” försvarar sin kreationism genom att hänvisa till ett antal hemsidor med 

adressen godsreal.org, något som ”obvious_child” redan hade gissat att ”Benjamin” skulle 

göra. Han skriver till ”chemist99a” att de inte kan räkna med andra svar än att: ”God is true, 

evolution is false, here’s a site I think proves my point but is actually completely irrelevant!” 

(”obvious_child” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2007-10-02). 

 Efter detta följer ett antal mer eller mindre lösryckta argument för eller emot de olika 

inläggen. ”ShadowPikschu” skriver: 

 
 By the way, all of this was done in six days, and then the invisible being went off to 

sleep because he’s either  lazy @ss, or he’s so weak that six days of work tired him 

out (“ShadowPikschu” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2007-10-02)  

 
“Big_Bear_Scot” skriver:  

 
What religion is right about the origin of the Universe? Is it the Christian or the 

Australian Aboriginal creation myth? Both have the same amount of evidence, why 

believe one over the other? At least science as some evidence for the origin of the 

Universe such as background radiation and Universe expansion (“Big_Bear_Scot” 

Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2007-10-02)  

 
“pandion” tycker att det första inlägget som “Benjamin” gjorde om att evolutionister tror på 

“nothingness” snarare gäller för kreationister:  

 
Actually, isn’t it creationists who claim that the universe was created from nothing? 

[…] Only because you don’t understand the nature of science. […] How foolish 

would it be for a scientist to explain a natural event by declaring that ‘POOF! God 
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caused a miracle!’ (”pandion” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2007-10-

02) 

 
“feindslayer” har läst att Big Bang har bevisats vara felaktig för länge sedan. Inlägget börjar 

med ”Why are you guys even talking about this?” och sedan följer ett citat som visar 

användarens ställning i frågan. ”feinslayer” avslutar inlägget med: ”To sum it all up, the Big 

Bang Theory states that ’nothing exploded and here we are!’” (”feindslayer” Big Bang? LOL. 

You CANT be serious! postat 2007-10-02) vilket användaren tycker är så fånigt att det bevisar 

att Big Bang-teorin är fel. ”chemist99a” svarar att det inte alls är så att ”ingenting” 

exploderade:  

 
… twas something that exploded (a dense hot small region) and took the better part 

of 8 billion years for our arrival on the scene! (“chemist99a” Big Bang? LOL. You 

CANT be serious! postat 2007-10-02)  

 
”feindslayer” använde i sitt inlägg en rad argument från en man som heter Kent Hovind1. 

”chemist99a” fortsätter sitt senast nämnda inlägg med att visa på alla brott denne Kent 

Hovind blivit anklagad för och försöker på det viset förstöra hans trovärdighet. Debatten om 

Hovind och de brott han tydligen anklagas för tas upp av andra användare, men bygger mest 

på hörsägen eller information från olika hemsidor. 

 Användaren ”Peeling” lägger sig i debatten med en lite ny vinkling:  

 
A hypothesis of special creation of all things (such as is describes in the bible) is 

inconsistent with the evidence we can elicit from living things today. For instance, 

there’s the amount of non-functional DNA we share with other creatures, in 

particular the other apes. With shared functional DNA, now, one could make a case 

for economy of design, but deliberately putting the same broken genes and garbage 

DNA into two entirely separate species? […] There’s no reason at all for a designer 

capable of making an octopus to use the inferior mammalian design. […] Again, 

what rationale can be made for this being the work of a designer? (“Peeling” Big 

Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2007-10-03) 

                                                             
1 Hovind har under lång tid arbetat för att förklara den kristna skapelseberättelsen vetenskapligt, han 
menar att evolutionsteorin är farlig och att det inte finns några motsättningar mellan kristendom och 
vetenskap. Hovind representerar ”Creation Science Evangelism”. Sedan 2007 sitter han i fängelse för 
skattebrott. (http://www.kenthovindblog.com/?page_id=380) 
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 Efter detta inlägg börjar forumet mer och mer handla om påhopp och förlöjliganden av 

varandra. Det blir tydligt med ett inlägg av ”Archangel”:  

 
I just wanted to welcome you [Benjamin] and feindslayer to this forum as I have 

grown weary of the oppositions ignorance and refusal to grow or learn anything 

that is even the least bit redeeming. You will find the repetition is tiring just I did, 

but hang in there, you’re doing fine considering the stubbornness and low degree 

of pseudo intellectualism you’re up against. :) (“Archangel” Big Bang? LOL. You 

CANT be serious! postat 2007-10-03) 

 
Framför allt är det användarna “chemist99a”, “obvious_child”, “Archangel” och en som 

kallar sig “marc9000” som förlöjligar varandra och ganska ofta förekommer funderingar om 

inte moderatorn borde bannlysa den ene eller andre. Det handlar också mycket om att vinna 

en debatt där kontrahenterna har lite olika uppfattning om vad som är ”att vinna” en debatt. 

Den delen av debatten är inte särskilt intressant för att hitta argument för eller emot 

kreationism eller evolution. Men trots smutskastningen dyker det trots allt upp ett och annat 

argument under resan. Det mest debatterade argumentet är om vad vetenskap egentligen 

är och det får exemplifieras i en diskussion mellan ”chemist99a” och ”supersport”: 

 
[…] todays scientists only wish to investigate the evidence within the naturalistic 

paradigm […] Today’s science simply ASSUMES there is a naturalistic explanation - - 

and no other explanation is allowed. (“supersport” Big Bang? LOL. You CANT be 

serious! postat 2007-10-04) 

 
Svaret kommer snart från “chemist99a”: 

 
Indeed, if you want a mystical, immaterial, non-empirical explanation which is 

based in something other than facts, logic, reason and hypothesis testing according 

to scientific principles, then Science is not going to help you at all. You need to 

consult your local shaman or priest instead, and you are welcome to believe the 

explanation you obtain if that makes you feel good. (“chemist99a” Big Bang? LOL. 

You CANT be serious! postat 2007-10-04) 

 
“supersport” svarar naturligtvis på detta: 
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chemist, science should not start out with the premise that the world and all that 

we see got here by way of naturalistic means. The premise should be to have an 

open mind, investigate the given evidence and then maybe make conclusions based 

on the findings. But as you just admitted, science doesn’t do that. They just 

arbitrarily say we got here materialistically and then try to cram the fact and 

evidence in on that presumption. What’s scientific about ruling out possibilities just 

because these possibilities might conflict with ones worldview? (“supersport” Big 

Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2007-10-04) 

 
Det som diskuteras här är alltså om vetenskapen studerar materiella, naturliga företeelser. 

”supersport” argumenterar för att vetenskapen borde vara mer öppensinnig, att den bara 

försöker förklara sådant som går att bevisa, medan ”chemist99a” menar att det är just det 

som är vetenskap. ”chemist99a” får avsluta den här delen av diskussionen: 

 
Science by definition of science must limit itself to material explanations for 

materialist outcomes. Simple as that. If you wish to admit the immaterial then you 

cease to do science. Its not arbitrary by the way, its essential to the enterprise 

because divine explanations are untestable due to the way theologists have defined 

the divine. Or to put it another way – an open mind is fine and dandy so long as its 

not so open that the brain falls out of the skull. (“chemist99a” Big Bang? LOL. You 

CANT be serious! postat 2007-10-04) 

 
 Diskussionen om vad som är vetenskap och vad som kan bevisas fortsätter även senare I 

tråden. ”Accipiter” skriver: ”I regard the bible as just another book of myth and your religion 

as just a sociological phenomenon with nothing very remarkable about it at all.” (“Accipiter” 

Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2009-06-28) och lite senare skriver användaren 

“DrNo” om att bibeln anses vara Guds ord: “Facts can be proven. You can’t prove the bible is 

the word of god. Therefore, it is not a fact. Simple logic.” (“DrNo” Big Bang? LOL. You CANT 

be serious! postat 2009-07-01) och i ett senare inlägg skriver samme användare:  

 

Facts don’t require acceptance; they require proof. How does the inability to prove 

the age of the earth contradict the existence of the earth? […] We can prove the 

earth exists quite easily. (“DrNo” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2009-

07-01) 
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  Ytterligare en ny användare som kallar sig “MarielB” tar en ny vinkel:  

 
Just wanted to point out that the ’Big bang’ was first proposed by Monsignore 

Georges H. J. É. Lemaître who was a Belgian Roman Catholic priest […] Point being, 

not all scientists are atheists. Knowledge and wisdom are gifts from God. If God 

wanted us to remain ignorant, why give us intelligence? Science and faith work 

together for most people. (“MarielB” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 

2009-07-14)  

 
 Debatten fortsätter med förlöjliganden av varandra. Användaren ”Nebuchadnezzar” 

försöker styra upp det lite:  

 
Saying someone else is dumb does not prove them dumb or prove yourself 

intelligent. […] Evolution could have been God’s device for creating the world. It 

does not have to be ’evil’ or ’wrong’ within the Christian or Jewish belief system. 

(“Nebuchadnezzar” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2009-07-26) 

 
“smiley” tar också upp tråden och undrar: “…how the existence of life is evidence that there 

is a god.” (“smiley” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2010-01-05) och “jazyjason” 

som påstår sig vara ateist svarar:  

 
Because we do not know how it started thus it had to come from somewhere lol. 

Just keeping it simple. Oh course Easy [användaren “Easyrider”] will shove your face 

into Genesis and say ‘SEE IT’S RIGHT THERE! THE BIBLE SAYS SO SO IT HAS TO BE 

TRUE RAWR!!’ (“jazyjason” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2010-01-05)  

 
“smiley” svarar att det är just detta som är problemet: “We’re back to the, ’I don’t know so 

god must have done it’, argument.” (“smiley” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 

2010-01-05). 

 Avslutningsvis får, i denna undersökning, två av användarna, “Archangel” och 

“Accipiter” varsitt inlägg som visar problemet med argumentationen på det här forumet: 

”Archangel” skriver: ”What you call proof is something that someone else feeds you which 

you will then decide if its valid or not.” (“Archangel” Big Bang? LOL. You CANT be serious! 

postat 2010-01-10) och ”Accipiter” svarar: ”Arch, what you call god is something that 
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someone else fed you.” (“Accipiter” Big Bang? LOL. You CANT be serious! postat 2010-01-

10). Värt att notera i sammanhanget är att “Archangel” har blivit avstängd från forumet. 

 

3.2.4 Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? 

Tråden Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? på forumet Christian 

Forum Site är skriven av användare som säger sig vara troende kristna. Där lyfter man fram 

argument som både användarna själva och andra ska kunna använda i diskussioner med 

ateister. Det är ”Ryan E.” som startat tråden med ett tydligt ställningstagande:  

 
1. Everything that begins to exist has a cause  

2. The universe began to exist Therefore, the universe has a cause. (which is 

ultimately God, but we will get there later)  

From there, you have to show the Atheist that any alternative or naturalistic causes 

for the universe fail. (“Ryan E.” Creation of the Universe: The Knockdown Argument 

to Atheism? postat 2011-06-11) 

 
Efter det tar han upp ett antal argument som han förmodligen har stött på från ateister: “1. 

The universe is eternal and therefore isn’t caused.” men “Ryan E.” menar att det är Gud 

som är evig, inte universumet. Gud står utanför rymd-/tidsbegreppen och kan därför vara 

evig. ”Ryan E.” fortsätter: ”2. The universe caused itself.” vilket är ett argument han verkar 

tycka är roligt: ”If the universe itself was able to create itself from nothing, then how come 

we don’t see things that are less complex like rootbeer, cars, tuxedos literally come out of 

nothing?”. Det tredje argumentet som han svarar emot är: “3. There are a multiple number 

of universes” vilket han tycker bara ställer till det för ateister eftersom även dessa 

naturligtvis måste vara skapade av gud. Det sista argumentet han bemöter är: ”4. The 

universe was caused, but the cause doesn’t have to be God.” och på det argumentet tycker 

han att troende ska svara: “’What makes God and the creation of the universe 

incompatible?’”. Diskussionen fortsätter mellan framför allt tre användare: “Ryan E.”, 

“Major” och “mistmann” men några ytterligare lägger sig också i debatten. ”Major” svarar 

på inlägget från ”Ryan E.”:  

 
I am glad to see you in this section! I agree with you completely and look forward to 

having many conversations with you my friend. I would only add that the Creation 
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in the Scriptures is so very important because Satan desires to undermine God’s 

expressed account of His creation at all costs. By denying creation it is easier to 

deny God’s plan of salvation and then of course the truth of all of God’s Word. 

(“Major” Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 

2011-06-11)  

 
Även “mistmann” är glad att “Ryan E.” är entusiastisk. “mistmann” säger sig ha mött många 

ateister:  

 

There is a major problem I find when talking to most atheists, and that is, they don’t 

deal with reality but with the illusion of pseudo-intellectual arguments based on 

nothing but vague generalities. […] Your arguments are sound but you may be 

surprised at just how much you may find many atheists either can’t see it or won’t 

see it. (“mistmann” Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? 

postat 2011-06-12) 

  
“mistmann” lägger också fram några argument till varför gud skapat universum och det 

handlar om lagbundenhet:  

 
In short the existence of UNIVERSAL laws governing all existence throughout the 

universe (and hence having independent existence from any particular piece of 

matter anywhere) makes the self creation of the universe an impossibility as 

something had to exist BEFORE anything existed to create the rules that make 

existence of anything possible. (“mistmann” Creation of the Universe: The 

Knockdown Argument to Atheism? postat 2011-06-12)  

 
Detta tycker “Ryan E.” är en bra förklaring som han försökt använda på en arbetskamrat som 

påstår sig vara ateist:  

 
When I proposed this argument to an Atheist colleague of mine he de-friended me 

and call me an ignorant ’insert bad word here’ and then lied and said that science 

has already  proved the origin of the universe and didn’t point to God or religion. 

[…] He was always a hothead I guess, I really hope he gets God in his life. (“Ryan E.” 

Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 2011-06-12)  
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”Ryan E.” försöker också sammanfatta ”mistmann”:s inlägg lite enklare: “Let me make this 

clearer. There can be no naturalistic explanation for the causality of the universe because 

universal laws didn’t exist prior to the universe’s creation. Genius.” (“Ryan E.” Creation of 

the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 2011-06-12). 

 “mistmann” fortsätter:  

 
… another powerful reality that PROVES the existence of the Lord is the REALITY of 

fulfilled Biblical prophesy. The ability to see and control the future is not an ability 

mankind has. HOWEVER the Bible is physical proof SOMEBODY in the universe does 

have that power and ability […] those who are not of THIS Earth. (“mistmann” 

Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 2011-06-13) 

 
Detta kommenteras inte vidare utan diskussionen går vidare om hur man ska bemöta 

ateister. Man kommer också in på diskussionen om Big Bang och ”Ryan E.” skriver: ”… the 

Big Bang Theory is on our side because it shows that the universe came into being.” (“Ryan 

E.” Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 2011-06-20), 

“Major” svarar då: “Yes………The question always comes back to ‘WHO STRUCK THE 

MATCH’??” (“Major” Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 

2011-06-20) vilket användaren “JG27_chili” (moderator) har svaret på:  

 
Perhaps GOD struck the match BANG BOOM!! like a firecracker. There is the big 

bang theory. God knows how to have fun hehehe (“JG27_chili” Creation of the 

Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 2011-06-24) 

 

 Efter detta kommer man in på diskussionen om jordklotets ålder. ”SpiritualTeacher” 

skriver: ”I’ve never understood how you could understand creationism and still accept a 

billion years old Earth” (“SpiritualTeacher” Creation of the Universe: The Knockdown 

Argument to Atheism? postat 2011-07-21) och “Ryan E.” svarar att:  

 
…many people take the term ‘days’ not to mean literal days, but periods of time […] 

I don’t think it matters either way as long as you accept that God created the 

universe and everything in it. (“Ryan E.” Creation of the Universe: The Knockdown 

Argument to Atheism? postat 2011-07-22) 
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Detta skapar lite debatt och man är inte riktigt överens. ”SpiritualTeacher” anser att detta 

ställer till problem:  

 
Oh well if we’re not going to take the Genesis account of days literally then why 

should we take any other account of days literally? For example when the people of 

Israel marched around Jericho for seven days, was it really seven day or seven 

million years? (“SpiritualTeacher” Creation of the Universe: The Knockdown 

Argument to Atheism? postat 2011-07-22)  

 
“jonbanjo” skriver: “Surely the same word can be used literally and metaphorically? And 

surely one has to decide whether a passage is intended to be read literally or other wise?” 

(“jonbanjo” Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 2011-07-

22). “mistmann” försöker förklara det hela:  

 
Remember that the Bible does not specify how long the Earth lay without form, 

void and in darkness BEFORE the first day. The first day did not occur until there 

was light on the Earth and it was divided from the darkness. The period of LIGHT is 

what He called ‘Day’ THEN and only then was there evening and morning – the first 

day. There is even a case for ‘WAS without form and void’ being more correctly 

translated as ‘BECAME without form and void’, indicating a prior period of 

existence. (“mistmann” Creation of the Universe: The Knockdown Argument to 

Atheism? postat 2011-07-22) 

 
och “Major” fyller på: “Remember my friend that the earth in the Genesis account existed 

before all the stars and daylight existed before the sun. How would days be calculated 

without the sun???? Just asking everyone to THINK!!!!” (“Major” Creation of the Universe: 

The Knockdown Argument to Atheism? postat 2011-07-22). 

 “mistmann” har funderat lite på vad bibeln inte säger och menar att det är lika viktigt 

som det den faktiskt säger: 

 
What the Bible does say is the Earth was / became … without form and void for an 

unspecified time before there was light… ’Let there be light’ could be something as 

simple as removing that which was blocking the light, such as a dense cloud cover 

like Venus still has… ‘And God said, Let there be light: and there was light.’ does 

NOT say ‘And God then CREATED light’. […] The reason so many have difficulty with 
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Genesis is because they ASSUME many things the Bible does not actually say and do 

not fully appreciate that Genesis describes only SOME of the things the Lord did but 

not necessarily HOW He did them. For instance people happily accept genetic 

manipulation and engineering as a fact of today’s science but do not consider that 

the Lord knew how to do it long before mankind did. All science has done is proven 

that it is entirely POSSIBLE for the Lord to create and design LIFE! (“mistmann” 

Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 2011-07-23) 

 
och i ett senare inlägg skriver han “… just because man does not know HOW to do 

something does not make it impossible.” (“mistmann” Creation of the Universe: The 

Knockdown Argument to Atheism? postat 2011-07-25). 

 Nästa fråga som diskuteras på forumet är hur man förklarar vatten och dinosaurier, att 

det finns och har funnits vatten på jorden är helt klart, det är också klart att det finns rester 

från drakliknande varelser. ”Dok” har en fundering:  

 
Obviously, water was necessary to rid the earth of all those dinosaurs and other 

ugly things, and all those demonic angels that were cast down to earth. God pushed 

a button on his computer labelled ‘delete,’ and it was so. He then reformatted the 

hard drive. Case closed. (”Dok” Creation of the Universe: The Knockdown Argument 

to Atheism? postat 2011-07-23) 

 
Detta inlägg leder till en diskussion om det fanns vatten innan solljus och om det funnits 

något liv utan ljuset. För att länka ihop frågorna om hur man ska tolka skapelsens sex dagar 

och när ljus och vatten skapades skriver ”calvin”:  

 
In wanting to ascribe long ages to the days of genesis, the fact that plants were 

created on day three, yet the Sun was not created until the next day, requires a 

short time interval. A plant could survive a 24hour day without sunlight, but survive 

billions of years? No,Plants need more than just light. That light needs to have 

special spectral qualities in order for plants to thrive. Also, Plant, most of them at 

least need to be pollinated to reproduce their kind. No birds, bees, or anything till 

day 6. If those plants had to wait billions of years for the Bees to come, well not 

much likelihood of survival in that scenario. (“calvin” Creation of the Universe: The 

Knockdown Argument to Atheism? postat 2012-01-22)  
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“Rumely” svarar att: “Wouldn’t you think, also, that a pre-Adamic race would get more 

mention in the Bible? I would think there would be some powerful lessons for us in learning 

the fate of a previous civilization.” (“Rumely” Creation of the Universe: The Knockdown 

Argument to Atheism? postat 2012-01-23). “King J” svarar att det inte kan ha funnits någon 

intelligent människoliknande varelse innan Adam. ”I laugh at evolution claiming a few 

missing links between us and monkeys. There has to be a gazillion missing links.” (”King J” 

Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 2012-01-30).  

 Diskussionen avslutas kring frågor om det vatten som kom i samband med syndafloden 

– var det kom ifrån och var det tog vägen. ”HisManySongs” (administrator) skriver: ”Consider 

where all the water that fell to earth while Noah and family were in the Ark came from.” 

(”HisManySongs” Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? postat 

2012-02-01). Alla dessa funderingar ställer till problem för ”calvin” som skriver: ”All this 

makes my head hurt” (”calvin” Creation of the Universe: The Knockdown Argument to 

Atheism? postat 2012-02-02) men ”mistmann” har en förklaring:  

 
Recently scientists have announces that there is TEN times the amount of water IN 

the Earth’s CRUST than is in its oceans. […] The water has not disappeared it has 

just gone back to where it was before the Lord called it forth to cover the earth. 

(“mistmann” Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? 

postat 2012-02-24) 

 
Till skillnad från övriga forum som undersökts här försöker användarna på Christian Forum 

Site faktiskt förklara och argumentera för sina ställningstaganden. De är inte alltid överens 

och det tvingar fram försök att förklara ytterligare och att övertyga motparten.  

 

Det alla forum har gemensamt är att man med hjälp av mer eller mindre underbyggd 

vetenskap argumenterar för sin sak. Med hjälp av artiklar och hemsidor hittar man 

förklaringar till varför just ett argument är mer riktigt än ett annat. Detta sammanfattades så 

väl redan av ”Archangel” och ”chemist99a” när de båda angriper varandra med argumenten 

att den andres övertygelse bygger på vad någon annan sagt. 
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4. Resultat med avslutande reflektion 

 

4.1 Religion och Internet 

Sammantaget när det gäller religion och Internet kan sägas att Internet har en mycket stor 

genomslagskraft och den som inte finns på Internet kommer inom en snar framtid inte att 

finnas alls. Det är klart ett djärvt uttalande och det stämmer kanske inte i alla sammanhang, 

men när det gäller den nutida, ofta unga, sökaren, så är den information man kan hitta på 

Internet i många fall avgörande för hur man skapar sin identitet. De etablerade religionerna 

och kyrkorna måste hålla sig à jour med var ungdomarna finns för att kunna möta dem på 

ett tilltalande sätt. Därför är det ofrånkomligt för kyrkorna att på något sätt finnas på 

Internet, det är där bilden av religionen skapas idag. Man måste också vara beredd på att 

möta den kritik som kommer fram och skapa en öppen debatt. Men det är inte helt enkelt. 

Det finns faror med Internet och jag tror att såväl skolan som föräldrar har en mycket viktig 

roll i att diskutera källkritik med ungdomarna.  

 ”Cyborger”, mänskliga robotar, som O’Leary förutspår kanske inte är någon reell fråga 

för tillfället, men med den moderna tekniken kommer vi kanske allt närmare. Jag tänker på 

den teknik som finns i moderna data- och TV-spel där kroppen själv är kontrollen som 

används för att styra sina ”avatarer” med hjälp av kameror och handkontroller. Det ersätter 

inte den närhet som deltagande i en verklig mässa ger, men vi får fler och fler möjligheter att 

uppleva sådant vi tidigare bara drömt om, och tekniken gör att det känns mer och mer som 

verkliga upplevelser.  

 

4.2 Diskussionsforum 

De diskussionsforum som jag har använt i undersökningen är mycket olika till sina 

karaktärer. Hur användarna argumenterar beror naturligtvis på vilken karaktär forumsidan 

har och vilken typ av människor som skriver på respektive forum. De typer av användare 

som kommit fram i undersökningen kan delas in i olika grupper beroende på hur man 

kategoriserar dem. Det mest tydliga är uppdelningen mellan de som kallar sig ateister och de 

som är troende. Det är mellan dessa två grupper som debatten går som hetast på det mer 

politiska forumet. Det är dock mycket svårt att kategorisera personer som troende eller 
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ateister utifrån vad de uttrycker på ett diskussionsforum. Jag har därför i det följande valt att 

dela upp dem mellan evolutionister och kreationister, där i första hand ateisterna ingår i 

gruppen evolutionister och de troende i gruppen kreationister.  

 En annan uppdelning som jag observerat är den mellan sökare och de som jag vill kalla 

fundamentalister. Fundamentalist kanske inte är det bästa begreppet för gruppen då det 

ofta förknippas med religion och bokstavliga tolkningar av religiösa texter, men jag menar att 

begreppet är vidare än så, för mig innebär fundamentalism en djup övertygelse om att ens 

egen åsikt är den enda rätta, oavsett om det gäller religion eller ideologi. Sökarna tycker jag 

främst återfinns bland dem som diskuterar fornskandinavisk religion medan 

fundamentalisterna finns både bland troende kristna och bland ateister. Även bland 

fundamentalisterna tycker jag att det går att urskilja olika grupper – det handlar dels om de 

som vill övertyga andra, dels handlar det om de som bara förlöjligar den andra sidan, 

Lövheim (2007) använder begreppen ”debattörer” och ”förändrare”, vilket skulle kunna 

fungera bra även i min undersökning, men båda dessa begrepp skulle då ingå i den grupp 

som vill övertyga andra, gruppen ”förlöjligare” tas inte upp på samma sätt av Lövheim. Det 

beror naturligtvis på vilken typ av forum man undersöker, ett forum som 4 Forums verkar 

vara ett forum där man tillåter denna typ av påhopp, vilket inte fungerar på alla forum.  

 En sak som slog mig i studien av det kristna forumet, Christian Forum Site, var 

användarnas omtanke om ateisterna, vid några tillfällen framkommer en önskan om att Gud 

ska vara ateisternas själar nådig, bl.a. så skriver ”Ryan E.”: ”I really hope he gets God in his 

life” om en arbetskamrat han haft en diskussion med. 

 

4.2.1 Evolutionister 

Till evolutionisterna räknar jag de användare som på olika sätt försvarar Big Bang. Det blir 

naturligtvis en ganska vid definition, t.ex. så skulle ”Ryan E.” räknas hit utifrån hans tankar 

om att Big Bang är på ”deras” sida. Det som skiljer evolutionisterna i min definition från 

kreationisterna är i vilken utsträckning Big Bang är ett resultat av Gud eller inte. I det här 

fallet gäller alltså att evolutionisterna argumenterar för Big Bang sprunget ur något annat än 

gudomlighet. Vetenskap är något som evolutionisterna ofta återkommer till. Gudomlighet är 

något som inte går att bevisa, eftersom det inte går att bevisa, så är det inte vetenskap, 

alltså försvarar vetenskapen Big Bang-teorin. Man hänvisar ofta till vetenskap utan att 
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precisera vilken vetenskap, vilket gör att argumenten rent källkritiskt blir ganska svaga, vilket 

återkommer bland samtliga kategorier som diskuteras nedan. ”Raud” hänvisar till ”scientific 

world” och ”Big_Bear_Scot” skriver: ”… science [h]as some evidence for the origin of the 

Universe…” och ”mistmann” skriver om att ”scientists have announced…”, samtliga gör detta 

utan att hänvisa till vilken forskning man syftar på. 

 

4.2.2 Kreationister 

Kreationisterna kan delas in i två olika grupper, dels de kristna kreationisterna, dels de som 

diskuterar fornskandinavisk religion.  

 De fornskandinaviska kreationisterna argumenterar främst för sin sak mot den kristna 

synen på skapelsen. ”merka” tycker att ”Christianity is so boring” och ”Mimir” tycker att den 

fornskandinaviska skapelsen är mycket mer intressant än den om ”the invisible skywizard”. 

”Mimir” tycker inte att någon av dem är särskilt trovärdig, men att den fornskandinaviska 

skulle passa grabbarna i skolan mycket bättre än den om ”sissy angel praying for peace”. Den 

argumentation man använder här handlar alltså mest om att förlöjliga den andra sidan och 

påvisa hur tuff eller stark den egna sidan är.  

 Den som i störst utsträckning lägger fram förklarande argument av de fornskandinaviska 

kreationisterna är användaren ”Raud”. ”Raud” pekar dels på hur klimatet påverkar tron, dels 

på förhållandet mellan dualism och singularitet. Användaren menar att dualismen är mer 

trovärdig än singulariteten, att mötet mellan elementen vatten och eld har gett upphov till 

livet på jorden. Däremot visas en förståelse för varför inte den bibliska skapelsen har samma 

tanke utifrån att de som skrev bibeln inte utsatts för det kalla klimat vi har i norr.  

 När det gäller de kristna kreationisterna går diskussionen het mot ateistiska 

evolutionister. På samma sätt som nämnts tidigare används tekniken att förlöjliga 

motparten. Den argumentationstekniken återfinns på samtliga forum. ”Benjamin” skriver att 

evolutionisterna har stor tilltro till ”nothingness” och att ”Evolution theory is not science at 

all”. Även användaren ”feindslayer” är inne på idén om ”ingenting”: ”nothing exploded and 

here we are!”. En av de användare som främst använder förlöjligandetekniken bland 

kreationisterna är ”Archangel” som menar att evolutionisterna är envisa och har en ”… low 

degree of pseudo intellectualism…”. Den diskussion som ”Archangel” deltar i leder i det här 

fallet till rena personliga påhopp på bl.a. användaren ”obvious_child” som även han 
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använder samma teknik. Den delen av forumet tycker jag urartar och blir egentligen ganska 

ointressant, men det visar vilket engagemang ett diskussionsforum ändå innebär. Man kan 

verkligen förstå vilken frustration användarna måste känna och flera inlägg är rena 

förolämpningar, både mot person och mot det trossystem man representerar. Även denna 

del är naturligtvis viktig utifrån att nätet är identitetsskapande. 

 Diskussionen om dualism eller singularitet förekommer inte alls bland de kristna 

kreationisterna. Däremot förekommer det många argument som har att göra med Big Bang 

och jordens ålder. ”Ryan E.” menar att Big Bang är på de kristna kreationisternas sida för att 

det visar att universum uppstod. Eftersom universum uppstod måste det också ha en 

mening och den meningen menar ”Ryan E.” är gud. Även bland de fornskandinaviska 

kreationisterna finns denna tanke genom t.ex. ”AmazonOfArtemis” som menade att vi är 

skapade, skapade av något annat. 

 

4.2.3 Sökare 

Som nämnts så återfinns sökarna främst i de forum som diskuterar fornskandinavisk religion. 

 Sökarna använder inte direkt några övertygande argument, utan snarare en önskan, en 

dröm om ett levnadssätt som kanske inte alltid är helt historiskt förankrat. Bl.a. så skriver 

”chemist99a” att han tycker bättre om ”Norse Gods” av den enkla anledningen att de var 

”Just larger than life good old boys out for a good time raping, pillaging, and burning. Good 

warrior chaps all!”, ”EnigmaAgent” skriver om ”Innocent and yet brutal times.” och 

“SumerianSoldier” älskar “Norse belief” därför att det är mer äkta: “No false pretenses, no 

fake peace and love…”. Det är ju som sagts inte särskilt historiskt förankrat, men någonstans 

i drömmarna finns ändå en identitet som eftersträvas, ”gort51” föreslår till och med att man 

ska starta en religion som baseras på de gamla skandinaviska sagorna, något som 

användaren får till svar redan finns. Om de som framställs som sökare här kommer att 

ansluta sig till någon fornskandinavisk religiös grupp eller inte är naturligtvis omöjligt att 

säga, men här finns i alla fall ett utrymme att ställa frågor, att få ventilera sina undringar. 

Forumet är inte religiöst åt något håll, många andra trådar handlar om konspirationsteorier 

och Ufon och det kanske inte i första hand är religiösa sökare som använder forumet, men 

användarna får i alla fall bekräftelse på att det finns fler som tänker på liknande sätt, något 

som i stor utsträckning kan hjälpa till att forma en egen identitet. 
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4.2.4 Fundamentalister 

Bland fundamentalisterna hittar vi här, som nämnts tidigare, personer som är övertygade 

om att deras uppfattning är den enda rätta. Bland dessa finns två olika argumentations-

tekniker, dels de som argumenterar genom att förlöjliga, dels de som försöker övertyga 

andra. Båda grupperna återfinns på samtliga forum.  

 Bland dem som i stor utsträckning använder sig av tekniken att förlöjliga motparten 

återfinns t.ex. ”Archangel” som kallar sina motståndare envisa och att de har ”low degree of 

pseudo intellectualism” men även hans kontrahenter, bl.a. ”obvious_child” använder samma 

teknik i sina provokationer som t.ex. ”Anyone surprised that the Literal Genesis folk won’t 

post here?”. Det är ju förmodligen tacksamt att provocera andra fundamentalister på det 

här sättet, att utmana och visa på att man kan den andra sidans tekniker och argument 

redan innan. Även ”mistmann” är tveksam till om motståndarna verkligen är helt rätt 

funtade: ”… they [ateisterna] don’t deal with reality…”. 

 De som försöker övertyga den andra sidan har ofta långa inlägg och kommenterar ofta 

sina egna tankar. Tydligast är detta på dels Big Bang? LOL. You CANT be serious!, dels på 

Creation of the Universe: The knockdown Argument to Atheism?. Dessa inlägg är såpass 

omfattande att jag bara tagit med ett i undersökningen ovan som illustration (av 

”mistmann”, s.39). Andra användare har gjort liknande inlägg och som exempel kan nämnas 

“Ryan E.”, ”Major”, ”Benjamin”, ”chemist99a”, ”Archangel” och ”sinjin”. Samtliga dessa gör 

goda försök att förklara och bevisa sina teser, men det slutar ofta i det ”Archangel” kallar för 

”stubbordness” och som sedan snabbt går över i att förlöjliga den andra sidans argument. 

 

4.2.5 Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis kan sägas att de undersökta forumen är mycket underhållande för en 

utomstående att läsa. Det är intressant att se hur ett forum utvecklas beroende på vilka 

användare man hittar på tråden och hur de väljer att uttrycka sig. Med hjälp av 

diskussionerna på forumen är det många som kan få medhåll av andra och därigenom stärka 

sin identitet. Man får också mothugg vilket kan skapa alienation, vilket på sitt sätt också 

bidrar till identitetsskapande. Genom att delta på ett forum märker man om det finns andra 

som tycker som en själv, gör det inte det går man vidare till något annat forum. Finns det 

likasinnade fortsätter diskussionerna och hjälper till att stärka ens tankar. 
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 Det som framkommer här är att det nog är bra att vara förberedd på vilka argument som 

kan komma på ett forum, att vara mycket väl insatt i det forum man vill starta en diskussion 

på, så att man vet vilka som återfinns där. Det gäller helt enkelt att välja forum efter vad 

man vill få ut av en diskussion. 

 Jag tycker att min undersökning stärker den bild som t.ex. Lövheim ger av sökare på 

Internet. Min uppdelning av olika typer av sökare skiljer sig inte mycket från Lövheims även 

om jag använder andra begrepp. Det är tydligt att användare har olika syften med att delta i 

diskussionsforum på Internet och det kan vara både positivt och negativt. Positivt på det sätt 

att Internet ger unga sökare en hjälp på vägen, hjälp med att kunna hitta sin identitet. Men 

det kan också innebära att man blir ifrågasatt och är man inte beredd att svara upp mot det 

kan det leda till en negativ självbild som i förlängningen kan bryta ner istället för att bygga 

upp identiteten. Att de diskussionsforum som använts i den här undersökningen är en del av 

det smörgåsbord som serveras på Internet är också tydligt. På forumen ifrågasätter 

användarna de etablerade teorierna och auktoriteterna. De användare som inte är tillräckligt 

starka i sin tro kan övertygas att ifrågasätta sina religiösa ledare och det blir då tydligt att 

dessa, som Campbell tar upp, lever i två världar, dels en online-värld och dels en offline-

värld. Vilken värld som påverkar individen mest beror naturligtvis på vilka argument man 

möter. 

 Mitt bidrag till diskussionen får avslutningsvis återknyta till den inledande diskussionen 

om sekularisering. Sverige påstås vara ett av världens mest sekulariserade länder. Detta visar 

bl.a. David Herbert men menar också att sekulariseringen gäller för stora delar av det 

postindustriella samhället. Enligt dessa teorier blir alltså religiositeten allt mindre viktig, men 

som Magnus Hagevi visar kanske detta inte är hela sanningen. I de nya unga generationerna 

är religionen viktig och många söker någon form av frälsning. Genom att söka på Internet 

och delta i diskussionsforum får du möjlighet att hitta din egen väg till ”frälsning”, en 

möjlighet att bygga upp en identitet som du kan trivas med och som på olika sätt har en 

religiös mening. Det kanske är som Hagevi säger att vi inte är på väg mot ytterligare 

sekularisering utan snarare är på väg att möta en sakralisering där Internet spelar en viktig 

roll. Det är alltså på organisationsnivå vi kan se en sekularisering, på individnivå är religionen 

fortfarande en viktig del, även om det inte längre är de etablerade kyrkorna som drar flest 

anhängare utan det smörgåsbord, det ”bricolage” som Campbell kallar det, som Internet 

erbjuder. Det är där ”sökarnas” identiteter kan skapas. 



 48

5. Referenser 

Bibeln, Bibel 2000 (1999) Stockholm: Verbum Cordia, Förlagshuset Gothia 
 

Bailey, Lee W. (2010), “Myth”, Encyclopedia of Psychology and Religion, Leeming, David A, 
Madden, Kathryn och Marlan, Stanton (red.): 589-602. New York: Springer 
 

Campbell, Heidi A. (2011), “Understanding the relationship between religion online and 
offline in a networked society”, Journal of the American Academy of Religion, Hussain, Amir 
(red) 80 (1):64-93. Oxford: Oxford University Press  
 

Dawson, Lorne L. (2005), “The mediation of religious experience in cyberspace”, Religion and 
Cyberspace, Højsgaard, Morten T. och Warburg, Margit (red.): 15-37. London och New York: 
Routledge 
 

Furseth, Inger och Repstad, Pål (2005), Religionssociologi – en introduktion. Malmö: Liber AB 
 

Hagevi, Magnus (2006), “De postsekulära generationerna”, Det nya Sverige, Trettiosju kapitel 
om politik, medier och samhälle, SOM-undersökningen 2006, SOM-rapport nr 41, Holmberg, 
Sören och Weibull, Lennart (red.): 59-73. Kungälv: Grafikerna Livréna i Kungälv AB 
 

Herbert, David E.J. (2011), “Theorizing religion and media in contemporary societies: An 
account of religious ‘publicization’, European Journal of Cultural Studies, Herbert, David E.J. 
och Gillespie, Marie(red.) 14 (6):626-648. 
(http://ecs.sagepub.com.lt.ltag.bibl.liu.se/content/14/6/626.full.pdf+html) 
 

Hylén, Torsten (2010), “Myter”, Människor och makter 2.0, En introduktion till 
religionsvetenskap, Svensson, Jonas och Arvidsson, Stefan (red.): 31-36. Halmstad: 
Högskolan i Halmstad 
 

Højsgaard, Morten T. (2005), ”Cyber-religion. On the cutting edge between the virtual and 
the real”, Religion and Cyberspace, Højsgaard, Morten T. och Warburg, Margit (red.): 50-63. 
London och New York: Routledge 
 

Højsgaard, Morten T. och Warburg, Margit (red.)(2005), Religion and Cyberspace. London 
och New York: Routledge 
 

Jacobsen, Knut A. (2004), Hinduismen: Historia, tradition, mångfald. Stockholm: Natur och 
Kultur 
 



 49

Leeming, David A, Madden, Kathryn och Marlan, Stanton (red.)(2010), Encyclopedia of 
Psychology and Religion. New York: Springer 
Lövheim, Mia (2007), Sökare i cyberspace. Ungdomar och religion i ett modernt 
mediasamhälle. Stockholm: Verbum 
 

Lövheim, Mia och Linderman Alf G. (2005), “Constructing religious identity on the Internet”, 
Religion and Cyberspace, Højsgaard, Morten T. och Warburg, Margit (red.): 121-137. London 
och New York: Routledge 
 

Näsström, Britt-Mari (2010), Fornskandinavisk religion – en grundbok. Malmö: 
Studentlitteratur AB 
 

Ohlmarks, Åke (1994), Fornnordiskt Lexikon, uppslagsord: Voluspá, Södertälje: Tiden 
 

O’Leary, Stephen D. (2005), “Utopian and dystopian possibilities of networked religion in the 
new millennium”, Religion and Cyberspace, Højsgaard, Morten T. och Warburg, Margit 
(red.): 38-49. London och New York: Routledge 
 
Rydving, Håkan (1997), ”Den svårfångade myten – och religionshistorien”, Myter och 
mytteorier. Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser, Sundqvist, Olof och 
Svalastog, Anna Lydia (red.): 11-20. Uppsala: Swedish Science Press. 
 

Stiessel, Lena (1995), Skapelsemyter från hela världen. Tuna: Almqvist & Wiksell 
 

Sundqvist, Olof och Svalastog, Anna Lydia (red.)(1997), Myter och mytteorier. 
Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser. Uppsala: Swedish Science Press. 
 

Svalastog, Anna Lydia (1997), ”Feministisk myteteori – en kulturanalytisk utfordring”, Myter 
och mytteorier. Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser, Sundqvist, Olof och 
Svalastog, Anna Lydia (red.): 21-54. Uppsala: Swedish Science Press. 
 

Svenningsson, Malin, Lövheim, Mia och Bergqvist, Magnus (2003), Att fånga nätet: 
Kvalitativa metoder för Internetforskning. Lund: Studentlitteratur 
 

Thury, Eva M. och Devinney, Margaret K. (2009), Introduction to Mythology. Contemporary 
approaches to classical and world myths. New York och Oxford: Oxford University Press. 
 

 

Elektroniska resurser: 
 
4 Forums 
www.4forums.com/political/forum.php, hämtad 2012-06-04 



 50

Above Top Secret 
www.abovetopsecret.com, hämtad 2012-06-04 
 
Big Bang? LOL. You CANT be serious! 
http://www.4forums.com/political/creation-intelligent-design-vs-evolution/10445-big-bang-
lol-you-cant-serious.html, hämtad 2012-03-13 
 

Creation of the Universe: The Knockdown Argument to Atheism? 
http://www.christianforumsite.com/threads/creation-of-the-universe-the-knockdown-
argument-to-atheism.31255/, hämtad 2012-03-23 
 

Christian Forum Site 
http://www.christianforumsite.com, hämtad 2012-04-22 
 

Digitalism 
http://digitalism.8m.com, hämtad 2012-04-30 
 

Kent Hovind 
http://www.kenthovindblog.com/?page_id=380, hämtad 2012-04-30 
 

Nationalencyklopedin (ne.se): 
 

Ymer: http://www.ne.se/lang/ymer/348856, hämtad 2012-02-19. 
 
Stora smällen: http://www.ne.se/lang/stora-smällen, hämtad 2012-02-21. 
 
Evolution: http://www.ne.se/lang/evolution/165842, hämtad 2012-02-21. 

 

Norse Creation vs Biblical Creation 
http://www.4forums.com/political/creation-intelligent-design-vs-evolution/10433-norse-
creation-vs-biblical-creation.html, hämtad 2012-03-13 
 

Norse mythology part 1 – The creation of the world and universe 
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread745757/pg1, hämtad 2012-03-13 
 

Part 08: M-theory 
http://www.youtube.com/watch?v=ZuK9Rb-tBBg, hämtad 2012-06-06 
 

Soundwaves and the Big Bang in the Poetic Edda - Hidden Knowledge in Old Norse Myths pt.1 
http://www.youtube.com/watch?v=evE6aLg-_Q8, hämtad 2012-03-13 
 

 



 51

VCBC 
www.dogchurch.org, hämtad 2012-04-30 
 

Vetenskapsrådet, God Forskningssed 
http://vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forskningssed+2011.1.pdf, 
hämtad 2012-04-30 
 

World Values survey 
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_56, hämtad 
2012-04-30 
 



 52

Presentationsdatum 
 
2012-06-04 
Publiceringsdatum (elektronisk version) 
 
 
 

 Institution och avdelning 
 
Institutionen för kultur och kommunikation 
 
Religionsvetenskap 
 
  

 
URL för elektronisk version 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78326  

 

Publikationens titel 
Religion på Internet – Hur argumenterar Internetanvändare kring olika skapelseberättelser på Internet?  
 
Religion on the Internet – How does Internetusers argue on various creation stories on the Internet? 
 
Författare 
Kristian Svalin 
 
 

Sammanfattning 
Religion på Internet är en undersökning som behandlar frågor om hur Internetanvändare argumenterar kring skapelsemyter 
på diskussionsforum på Internet. Vidare argumenteras det för en identitetsskapande aspekt av Internet – kan sökare, med 
hjälp av diskussionsforum på Internet, skapa sig en identitet? I ett sekulariserat samhälle utgår man ofta från att religionen 
förlorar sin betydelse, men det är viktigt att skilja mellan sekulariseringen på organisationsnivå och på individnivå. På 
individnivå är religionen fortfarande viktig, vilket framgår av de forum som används i den här undersökningen samt i den 
litteraturstudie som är en del av uppsatsen. Många, framför allt unga, Internetanvändare använder diskussionsforum för att 
ge uttryck för sina funderingar och med den o-begränsning som Internet innebär kan användarna lätt hitta svar och 
kommentarer som både kan stärka och bryta ner den egna identiteten. 
 
När det gäller religion på Internet är det viktigt att skilja mellan Internet-religion och religion på Internet. En Internet-
religion är skapad på Internet för att utföras på Internet, medan en religion på Internet kan vara information om etablerade 
religioner offline. Det kan vara svårt för Internetanvändare att skilja på online och offline – de möter flera olika 
”verkligheter” och det gäller att kunna förhålla sig till alla dessa på ett eller annat sätt. Internetanvändarna möter ett 
bricolage, de får ett utrymme där de kan inspireras och plocka olika sociokulturella företeelser för att sätta ihop dem till 
något nytt. 
 
Argumentationen bland Internetanvändare kring olika skapelsemyter gäller den bibliska och den fornskandinaviska synen på 
skapelsen samt evolutionsteorin och Big Bang. I de undersökta diskussionsforumen har användarna möjlighet att uttrycka 
sina tankar och åsikter och de är inte alltid vetenskapligt underbyggda, det handlar ofta om vad användaren tycker, och det 
får sällan stå oemotsagt. I analysen av inläggen på fyra olika diskussionsforum har fyra olika kategorier av användare växt 
fram; evolutionister, kreationister, sökare och fundamentalister. Gränserna mellan dessa kategorier är inte helt tydlig, flera 
användare ger utryck för att tillhöra flera av de nämnda kategorierna. 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
Sökare, Internetanvändare, skapelsemyt, diskussionsforum, identitetsskapande 
 
 

Språk 
 
X Svenska 
 Annat (ange nedan) 
 
 
 
Antal sidor 
51 

Typ av publikation 
 
 Licentiatavhandling 
 Examensarbete 
X C-uppsats 
 D-uppsats 
 Rapport 
 Annat (ange nedan) 
 

 

ISBN (licentiatavhandling) 
 
ISRN LIU-IKK/REL-G_12/005-SE 
 

Serietitel (licentiatavhandling) 
 
 
Serienummer/ISSN (licentiatavhandling) 

 


