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Sammanfattning 

Studien är en kvantitativ och kvalitativ fallstudie som analyserar originalinlägg och 

kommentarstrådar på Facebook. Syftet är att studera rasistisk kommunikation i gruppen ”Stå 

upp för Sverige”. Detta för att kartlägga mönster och analysera språkliga karaktärsdrag inom 

gruppen. Inom den kvantitativa innehållsanalysen analyseras 300 originalinlägg mellan 13–22 

november samt 26 november – 5 december 2017. I den kvalitativa ansatsen analyseras två 

kommentarstrådar, den 18:e samt 29 november 2017. Utgångspunkt är teorin om affektiv 

rasistisk gemensam och kumulativ rasism. Studien visar att det finns mycket kommunikation 

om invandring och invandrare i FB-gruppen, varav en del är explicit rasism. Män är mer 

explicit rasistiska än kvinnor. Engagemanget i gruppen är stort, främst gällande invandring 

och inrikespolitik. Det finns mycket interaktivitet i kommentarstrådar och medlemmar triggar 

varandra till extrema värderingar och handlingar. Slutsatsen med studien är att affektiva 

rasistiska gemenskaper måste uppmärksammas och motarbetas för att rasism inte ska 

normaliseras och växa i samhället. 

 

Nyckelord: affektiv gemenskap, Facebook, fallstudie, kumulativ rasism, kvantitativ 

innehållsanalys, kvalitativ ansats, rasism.  
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1. Inledning 

Göteborgs universitet har utfört en studie i Sverige som visar att 78 procent av de tillfrågade 

är oroade för en ökad främlingsfientlighet. Samtidigt svarar 49 procent att de är oroade över 

en ökad invandring (Demker & Sandberg 2014). Idag är internet en stor del av nästintill alla 

svenskars vardag och många svenskar använder Facebook (FB). På FB kan människor träffas 

i grupper och diskutera olika ämnen (Säll 2017). Internets framfart och genomslagskraft har 

öppnat upp för att sprida extrema värderingar (Harju Håkansson 2017).  

 

Föreliggande kandidatuppsats syftar till att undersöka kommunikation inom gruppen ”Stå upp 

för Sverige” på FB. Studien är relevant ur ett samhällsperspektiv då det finns en oro i 

samhället gällande främlingsfientlighet. ”Stå upp för Sverige” har 171 000 medlemmar vilket 

gör den till Sveriges fjärde största FB-grupp. I gruppen diskuterar medlemmar politiska 

åsikter och sprider rasistiska värderingar. Gruppen benämns som landets största hatgrupp, 

över 200 hatbrottsanmälningar gällande inlägg som postas i FB-gruppen har kommit in till 

polisen. Näthatet florerar inom gruppen dagligen (Hansson, Holmberg & Ståhle 2017).  

 

Det är viktigt att studera FB-gruppen ”Stå upp för Sverige” för att nå kunskap om rasistiska 

gemenskaper samt för att se om de inom gruppen triggar varandra till extrema yttranden, 

vilket innebär att det skapas kumulativ rasism. Gruppen kan ses som ett mini-samhälle där det 

finns tusentals människor som uppmuntrar varandras yttranden. Det skapas en affektiv 

rasistisk gemenskap, en rasistisk nätverkspublicerad känslomässig gemenskap. Inom en sådan 

gemenskap suddas gränserna för yttrandefrihet ut, det normaliseras att skriva vad som helst 

oavsett hur extremt det är. Individer inom FB-gruppen vill framställa sig själva som 

allmänhetens röster, även om så inte är fallet.   

 

Tidigare inom forskningsfältet om rasism och medier har fokus riktats mot representationen 

av etniska minoriteter och invandrare i nyheter och populärkultur (traditionella medier). Det 

finns inte lika mycket forskning kring rasism på sociala medier. Anledningen är att sociala 

medier inte har funnits lika länge och att det tar tid att sammanställa forskning kring ett ”nytt” 

område. Föreliggande studie syftar till att fylla denna kunskapslucka. Genom en fallstudie 

kommer originalinlägg och kommentarstrådar i FB-gruppen ”Stå upp för Sverige” att 

analyseras kvantitativt samt kvalitativt för att kartlägga och tolka mönster. Studien är delvis 
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explorativ och deskriptiva delar blir förklarade. Man vet sedan tidigare inte mycket om den 

här typen av nätverksgemenskaper och deras kommunikation. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att analysera kommunikation inom FB-gruppen ”Stå upp för Sverige”. 

Det som studeras är om och hur rasistiska värderingar och yttringar kommer till uttryck inom 

FB-gruppen. Studien baseras på en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. I den 

förra kartläggs kommunikationsmönster i gruppen, med fokus på kommunikationens 

huvuddrag och interaktiva dimension. Den kvalitativa ansatsen undersöker närmare hur 

interaktiv kommunikation, i form av kommentarer, kommer till uttryck och om 

kommunikationen triggar ett rasistiskt/främlingsfientligt språkbruk mellan medlemmarna i 

gruppen (jämför Busher & Macklin 2015). 

 

Kvantitativ frågeställning 

- Hur stor andel explicit rasistiska uttryck förekommer i originalinläggen? 

- Vilka ämnen, problembilder, subjektframställningar1 kommer till uttryck i originalinläggen? 

- Finns det engagemang i originalinläggen i form av delningar, kommentarer och reaktioner? 

- Vilka källor länkas det till i originalinläggen? 

 

Tidigare forskning visar att majoriteten av de som är involverade i högerextrema gruppen är 

män. De anser sig själva vara bekämpare av ”nordiska värderingar”. Ett återkommande 

mönster man kan se i dessa sammanhang är att sådana grupper använder våld mot kvinnor 

som ett verktyg för sin propaganda (Ekman 2018). Vår hypotes är att kommunikation av 

rasistisk karaktär inom FB-gruppen domineras av män.  

 

Kvalitativ frågeställning 

- Vad handlar kommentarerna om i kommentarstrådarna? 

- Finns det interaktivitet i kommentarstrådarna? 

- Hur utvecklas kommentarerna i kommentarstrådarna? 

- Hur kan man förstå kommunikationen i kommentarstrådarna i relation till kumulativ          

rasism? 

                                                            
1 den person eller de människor som ett originalinlägg handlar om 
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1.2 Bakgrund  

I ett forskningsprojekt finansierat av vetenskapsrådet undersöker Ekman hur rasistiska och 

främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i offentligheten. Fokus i studien är 

riktat mot hur rasistiska diskurser formas i dialogisk interaktion mellan aktörer inom tre 

sociala fält: den allmänna offentligheten, opinionsjournalistiken samt politiken (Ekman 2017). 

Inom Ekmans projekt undersöks hur interaktionen mellan aktörer på internet och i sociala 

medier bidrar till att rasistiska och främlingsfientliga yttringar normaliseras. Forskningen 

belyser en ny typ av rasism. Föreliggande kandidatuppsats syftar till att bidra till det 

ovannämnda forskningsprojektet genom att undersöka kommunikationen i en grupp på FB. 

 

1.2.1 Facebook 

FB är en social medieplattform för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande. Sedan 

starten 2004 har FB vuxit till en av världens största internetplattformar, räknat i antal 

användare. 2016 finns 4,9 miljoner registrerade FB-konton i Sverige. Internationellt finns då 

1,1 miljarder aktiva användare per dag. I Sverige är FB det största internetbaserade sociala 

nätverket, 74 procent av alla internetanvändande svenskar använder FB och 53 procent gör 

det dagligen (Davidsson & Thoresson 2017). På FB finns grupper där användare kan 

diskutera gemensamma intressen. Man kan skapa en grupp för vad som helst och anpassa 

gruppen efter deltagarnas intressen. FB:s policy anger att lagbrott, trakasserier och mobbning 

inte tolereras (Facebook 2017). 

 

På FB kan man skapa en personlig profil där kommunikation delas med andra individer. 

Användare kan skapa egna inlägg (originalinlägg) samt dela med sig av bilder. På forumet 

kan man lägga till andra användare som vänner. Tidigare fanns det en gilla-knapp där man 

kunde gilla andra användares inlägg. Gilla-knappen är idag snarare en reaktions-knapp då 

användare har följande val: ”gilla”, ”älska”, ”haha”, ”wow”, ”ledsen” och ”arg”. Användare 

kan dela andra användares inlägg på FB, det innebär att det delade inlägget hamnar på 

tidslinjen hos den som väljer att dela det. I ett originalinlägg kan man länka till utomstående 

hemsidor, exempelvis nyhetssidor eller bloggar. På FB kan användare kommentera varandras 

inlägg.  

 

Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige” 

Polisen Peter Springare publicerar i februari 2017 ett inlägg på sin privata FB-profil där han 
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redogör för hur han tröttnat på kriminella invandrare. Enligt honom är det invandrare som står 

för nästintill all den brottslighet han utreder som polis. Detta uttalande blir viralt på internet 

och startskottet för FB-gruppen ”Stå upp för Peter Springare”. Gruppen väljer senare att döpa 

om sig till ”Stå upp för Sverige” då Springare tar avstånd från gruppen (Hansson, Holmberg 

& Ståhle 2017).  

 

I gruppen publiceras i snitt tusen inlägg per dag. Många av dessa inlägg är rent näthat. Trots 

att gruppens ordningsregler säger att medlemmar inte får använda sig av rasism eller ironi för 

att åstadkomma rasism så ingriper inte gruppens administratörer när detta sker (Hansson, 

Holmberg & Ståhle 2017).  

 

FB-gruppen ”Stå upp för Sverige” kan storleksmässigt jämföras med en medelstor svensk 

dagstidning. Hat är det som förenar gruppens medlemmar. Det vanligast förekommande hatet 

rör kommentarer om Stefan Löfvens regering, mot muslimer och invandrare i allmänhet. ”Stå 

upp-grupper” kan ses som skyddade verkstäder där svenskar kan komma i kontakt med näthat 

helt öppet utan tidigare erfarenhet av det. ”Stå upp för Sverige” är i särklass Sveriges största 

hatgrupp på FB (Hansson, Holmberg & Ståhle 2017).  

 

I de fall enskilda medlemmar studeras, kan man se att många radikaliseras på kort tid. Det 

som till en början inleds som bitterhet övergår snabbt till ilska, som övergår till hat. Ett hat 

som många gånger överskrider gränsen för vad som är lagligt. ”Stå upp för Sverige” har 

nästan dubbelt så många anmälningar mot sig än någon annan FB-grupp. Det uppstår ett 

fenomen där medlemmar triggar varandra till grövre och grövre hatbrott (Hansson, Holmberg 

& Ståhle 2017). 

 

1.3 Avgränsningar 

En fallstudie når enbart kunskap om ett enskilt studieobjekt. Vi når kunskap om den studerade 

FB-gruppen och kan således inte uttala oss om andra nätverksgemenskaper. Detta fall syftar 

till att stärka sådant som tidigare forskning belyst (Awan 2016; Ekman 2018; Holt 2016a; 

2016b; Matamoros-Fernández 2017). Den kvantitativa delen av studien är representativ för 

FB-gruppen. Den kvalitativa delen är två exempel som studeras för att se hur 

kommunikationen kan se ut i gruppen.  
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1.4 Uppsatsens disposition 

I tidigare forskning redogörs för studiens sökprocess, en överblick av forskningsområdet samt 

för fem tidigare studier inom området rasism och medier. Teoretiska utgångspunkter förklarar 

affective publics samt kumulativ rasism. I material och metod redogörs för material och urval. 

Inom den kvantitativa innehållsanalysen redogörs för operationalisering, reliabilitet, validitet 

och metodproblem. Inom den kvalitativa ansatsen redogörs för tillvägagångssätt, 

generaliserbarhet, giltighet och tillförlitlighet. Resultatanalysen redogör för de resultat studien 

visar. Detta analyseras utifrån forskningsfrågor, tidigare forskning och teorier. I slutsatsen 

sammanställs diskussion och sammanfattning av studien samt en framåtblick för framtida 

studier. 

 

2. Tidigare forskning  
Här beskrivs delar av den forskning som är relevant för studien. Genomgång av tidigare 

forskning kommer tillsammans med teoretiska perspektiv och begrepp att forma teoretiska 

utgångspunkter för studien. Den forskning som ligger i fokus för studien handlar om sociala 

medier och rasism. Tidigare forskning används för att stärka och jämföra de resultat som 

återfinns i den föreliggande studien. I Google Scholar anges sökorden ”social media racism” 

som får 48 träffar. Ur dessa 48 träffar inriktar vi oss på artiklar som är peer-reviewed med 

temat rasism och sociala medier. Nästa sökord är ”platformed racism” som ger 7 träffar. 

Utöver dessa sökningar återfinns passande artiklar genom att söka i referenslistor till relevant 

tidigare forskning. Artikeln Anti - refugee mobilization in social media: The case of Soldiers 

of Odin (2018) är inte publicerad när detta skrivs, den får vi tillgång till genom författaren 

Ekman.  

 

Sociala medier är ständigt under utveckling. Därför inkluderar studien ingen tidigare 

forskning som är äldre än tio år gammal.  

 

Forskning om medier och rasism är omfattande. Historiskt har fokus riktats mot 

representationen av etniska minoriteter och invandrare i nyheter och populärkultur, det vill 

säga i traditionella medier (se exempelvis Brune [red.], 1998; 2004; Downing & Husband, 

1995; van Dijk, 1991; 2000; Cottle, ed., 2000; Hall, 1990; 1996). Framväxten av 

internetmedierad kommunikation har inneburit att forskningen intresserat sig för rasism i nya 

medierade sammanhang (se Ekman 2014, för en översikt). Forskningen om rasism i sociala 

http://search.proquest.com/openview/03a67f1e18fde953a06bfed236fb0320/1?pq-origsite=gscholar&cbl=55114
http://search.proquest.com/openview/03a67f1e18fde953a06bfed236fb0320/1?pq-origsite=gscholar&cbl=55114
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medier är fortfarande inte tillräckligt utforskad, men det finns fler viktiga bidrag (Awan 2016; 

Ekman 2018; Holt, 2016a; 2016b; Matamoros-Fernández 2017) som på senare år fördjupat 

kunskapen om rasism och interaktiva medier. 

 

2.1 Rasism i sociala medier 

Matamoros-Fernández (2017) studerar rasism på nätverksplattformar för att visa hur sociala 

medier öppnar upp möjligheter för en helt ny form av rasism. Ekman (2018) analyserar hur 

högerextremistiska aktörer använder sociala medier för att mobilisera och organisera 

medborgargarden riktade mot flyktingar och invandrare. Awan (2016) studerar hatspråk riktat 

mot muslimer på FB. 

 

FB är en av de snabbast växande nätverksplattformarna. Awan (2016) menar att det för med 

sig en ökning av nätverksgemenskaper. Några av dessa gemenskaper finns till för att sprida 

hat, våld och rasistiska värderingar, vilket leder till en fientlig miljö. Hatiska 

nätverksgemenskaper kan ha en skadlig inverkan på sammanhållningen inom samhället. 

Våldshot online kan leda till verkligt våld offline. Matamoros-Fernández (2017) påstår att det 

västerländska idealet favoriseras över andra etniciteter på sociala nätverksplattformar. Awan 

(2016) menar att muslimer demoniseras genom negativa attityder, stereotyper, diskriminering, 

trakasserier samt fysiska hot. 

 

Hatiska nätverksgrupper utgörs ofta av högerextrema grupper, men även av enskilda individer 

som vill sprida hat menar Awan (2016). Ekman (2018) påstår att rasistiska aktörer utnyttjar 

den sociala situation som flyktinginvandring skapar. Majoriteten av de som är involverade i 

högerextrema gruppen är män. De anser sig vara bekämpare av ”nordiska värderingar”. Ett 

återkommande mönster som kan ses i dessa sammanhang är att sådana grupper använder våld 

mot kvinnor som ett verktyg för sin propaganda. De hävdar att de skyddar kvinnor från 

sexuellt våld utfört av flyktingar och invandrare.  

 

Sociala medier är en plats där man kan bekämpa förtryck, men det är även en plats där 

förtryck sprids och hierarkier stärks (Matamoros-Fernández 2017). Rasistiska aktörer 

mobiliseras på sociala medier och utgör ett hot mot flyktingar och etniska minoriteter. 

Mobiliseringar på sociala medier underlättar för geografisk tillväxt inom rasistiska rörelser 

(Ekman 2018). 
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Nätverkshat och våldshot har blivit ett stort problem för sociala nätverksplattformar, polisen 

och för politiker (Awan 2016). Sociala nätverksplattformar står enligt lag inte till svars för 

vad individer sprider via deras kanal. Dock kan plattformar enligt lag välja att ta bort det 

innehåll som strider mot deras riktlinjer. Plattformar som FB har regler som säger att man inte 

får uttrycka hat och missbruk mot andra användare. Trots detta bryter man inte mot FB:s 

regler när man använder sig av satir, ironi och parodi för att driva med andra individer. Att 

diskriminera andra människor med ett ironiskt uttryckssätt är vanligt i dessa kanaler och 

acceptabelt (Matamoros-Fernández 2017). Det händer att medlemmar inom hatiska 

nätverksgrupper länkar till utomstående olagliga webbsidor för att hota en individ eller en 

grupp människor med särskild religion eller sexuell läggning. Detta kan klassas som hatbrott 

och är något man kan bli åtalad för (Awan 2016).  

 
2.2 ”Alternativmedier” 

Holt (2016a) studerar den kritik och misstro som finns mot medier genom att intervjua 

personer som är aktiva inom ”alternativmedier”. Sådana medier har en kritisk hållning mot 

svensk invandringspolitik samt mot det mediala etablissemanget. Holt definierar dessa som 

invandringskritiska alternativmedier (IAM). Holt (2016b) jämför även innehållet på svenska 

invandringskritiska plattformar med traditionella journalistiska medier. 

 

Holt (2016a) menar att IAM har olika mål, de vill nå ut till de människor som är inom samma 

tankebana, driva opinion, övertyga motståndare eller fylla ut det tomrum som finns i 

traditionella nyhetsmedier. Samtidigt som IAM ofta länkar till traditionella nyhetsmedier 

(Holt 2016b) riktar de kritik mot dessa och menar att de inte sköter sina jobb, snedvrider fakta 

och undanhåller fakta från allmänheten i syfte att styra människors åsikter. Även läsare av 

IAM, som till exempel Avpixlat, påstår att traditionella medier medvetet undanhåller fakta 

som är relaterade till invandringsproblem. Detta gör att IAM:s existens och arbetssätt kan 

påverka förutsättningar för opinionsbildning och nyhetskonsumtion (Holt 2016a). 

 

Företrädare för de olika IAM-plattformarna talar om en ”åsiktskorridor” som definierar det 

svenska offentliga samtalet som begränsat och trångt, detta gäller specifikt invandringsfrågor 

(Holt 2016a). IAM:s artiklar kopplas till invandringsfrågor på olika sätt vilket gör att de 

skiljer sig från traditionella nyhetsmedier. Till skillnad mot traditionella nyhetsmedier som 

kännetecknas av etiska värderingar och ett samhällsansvar, finns det inom IAM en motvilja 
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mot detta. Texter som publiceras på IAM är personligt skrivna, kritiskt positionerade och 

negativa i sin framtoning (Holt 2016b).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Studien baseras på teorier om sociala medier och rasism. Matamoros-Fernández (2017) menar 

att sociala medier öppnar upp möjligheter för rasism och att de tillgängliggör platser där 

människor kan sprida hat. Då studieobjektet är FB-gruppen ”Stå upp för Sverige” är teorin 

affective publics (affektiv gemenskap) relevant. Teorin ger en förståelse för vad som händer 

när människor mobiliserar sig i en gemenskap. Det finns affektiva gemenskaper som är 

rasistiska, därför inkluderas anti publics och uncivil online publics inom affective publics då 

båda dessa behandlar rasism på internet. Teorin om kumulativ rasism ger en förståelse för vad 

som kan hända när en grupp likasinnade mobiliserar sig. I och med att man inom en affektiv 

gemenskap har kollektiva känslor kan kumulativ rasism uppstå i en sådan grupp. Dessa teorier 

skapar förståelse till varför kommunikationen ser ut som den gör inom ”Stå upp för Sverige”.  

 

3.1 Affective publics 

En affektiv gemenskap (”affective public”) är en nätverkspublicerande gemenskap som 

mobiliseras och sammankopplas över internet. Den utmärks av att medlemmar uttrycker 

känslor som på olika sätt konstituerar sammanhållning. Personer samlas inom affektiva 

gemenskaper för att de delar känslomässiga värderingar. Affektiva gemenskaper mobiliseras 

utifrån de sociokulturella och politiska sammanhang de befinner sig i. Genom att den 

affektiva gemenskapen har en ständig närvaro och kan ses som ett ”onlinehem” finns det 

alltid någon likatänkande att interagera med. Detta leder till flöden som förbinder gruppen och 

som ständigt uppdateras (Papacharissi 2015).  

 

Anti publics och Uncivil publics 

Inom affektiva gemenskaper kan det finns anti-gemenskaper (”anti publics”). En anti-

gemenskap är en grupp som använder sin rätt till yttrandefrihet för att sätta sig emot samhället 

och uppmuntrar hat för att eventuellt bryta ned demokratin och dess kärnvärden. Internet 

öppnar upp för dessa anti-gemenskaper genom att det finns möjligheter att mobilisera sig. 

Inom grupper, på bloggar och på forum används kränkande språk vilket kan göra att hela 

grupper i samhället blir förolämpade och nedsvärtade. Detta kan leda till att rasistiska 

diskurser och ideologier normaliseras i samhället. I Europa har många parlament röstat fram 
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lagar som ser diskriminering baserat på ras/etnicitet och rashat som oacceptabelt. I och med 

detta är rasism förbjudet, såväl i tal och skrift som i handling (Cammaerts 2008). 

  

”Civilsamhället” rör sig mot att innefatta aktörer/grupper som innehar en odemokratisk och 

”ocivil” karaktär. Människor går ihop och skapar gemenskaper för att sprida högerextrem 

politik. ”Uncivil society movements” är grupper med en självuttalad antidemokratisk och 

utestängande politisk agenda. Sådana grupper arbetar mot demokratiska principer. Aktörer 

inom ”uncivil society” vill framställa sig själva som att de är nära folket och att de gör 

allmänhetens röster hörda. Att de skulle vara allmänhetens bekämpare är osanning då de 

snarare enbart kämpar för de röster som innehar högerextrema politiska åsikter. Dessa aktörer 

kan utgöra fara i dagens europeiska samhällen där högerpopulism sprids i högre utsträckning 

än tidigare (Krzyzanowski & Ledin 2017). 

 

Vi förstår begreppen affective publics, anti publics samt uncivil publics som en affektiv 

rasistisk gemenskap. 

 

3.2 Kumulativ rasism 

Eatwell (2006) myntade begreppet ”kumulativ extremism” och definierar det som en form av 

politisk extremism som uppstår när en typ av politisk extremism mobiliseras mot en annan typ 

av politisk extremism. Det vill säga att en form av extremism förstorar andra former av 

extremism, detta kan skapa en samverkande process där en spiral av våld kan växa fram. 

Eatwell hävdar att processer av kumulativ extremism skulle kunna vara mer hotande mot den 

demokratiska ordningen än attacker från enskilda högerextremister. Kumulativ extremism kan 

börja som en oskyldig diskurs på FB. Denna process kan få allvarliga och långsiktiga effekter 

genom att känslor, en kollektiv identitet och lojalitet stärks bland medlemmar, vilket kan leda 

till att medlemmar mobiliserar sig och börjar tala om våldsamma repressalier mot enskilda 

människor. Vidare kan detta utvecklas till en nedåtgående spiral där medlemmar triggar 

varandra till faktiska handlingar (Busher & Macklin 2015).  

 

Vi omtolkar begreppet kumulativ extremism till kumulativ rasism då rasism ackumuleras 

inom en rasistisk nätverksgemenskap. Det kan anses missvisande att definiera yttringar i 

kommentarstrådar i ”Stå upp för Sverige” som extremistiska, det finns dock inga tvivel om att 

dessa är rasistiska. 
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4. Material och metod 
Följande avsnitt beskriver studiens empiriska material, urval och de metoder som studien 

nyttjar. Först beskrivs operationaliseringen av den kvantitativa innehållsanalysen, reliabilitet 

och validitet samt metodproblem. Sedan redogörs för tillvägagångssätt samt generaliserbarhet, 

giltighet och tillförlitlighet inom den kvalitativa ansatsen. 

 

4.1 Material  

I studien analyseras den öppna FB-gruppen ”Stå upp för Sverige”. Genom att använda FB:s-

sökverktyg och skriva in ”Stå upp för Sverige” kan man se den aktivitet som sker i gruppen. 

30 november 2017 har gruppen cirka 171 000 medlemmar och det produceras i snitt 1000 

inlägg per dag. 

 

4.2 Urval 

Datainsamlingen för den kvantitativa innehållsanalysen baseras på ett obundet slumpmässigt 

urval. För att kunna hantera flödesrytmen på sidan har ett så kallat ”skip intervall” nyttjats, det 

vill säga ett systematiskt urval, där vi slumpat fram ett intervall (mellan 1 och 10) för 

insamling. Var sjunde inlägg har valts bakåt i tidslinjen, tills det att 150 enheter sparats. 

Urvalsprocessen har tillämpats vid två olika tillfällen, den 3–22 november 2017 och 26 

november–5 december 2017. Totalt har 300 originalinlägg samlats, hälften vid varje tillfälle. 

Under dessa dagar produceras cirka 20 000 inlägg. 

 

FB:s algoritmer gör att originalinlägg flyttas högst upp i flödet när det får nya kommentarer. 

Då denna grupp har en enorm datatrafik förflyttas inläggen konstant runt. Med anledning av 

detta har vi tagit skärmdumpar på de enheter som valts ut. Således kan en person som vill 

upprepa vår studie gå in på FB:s-sökverktyg inom gruppen och söka på ordval, månad och år. 

Det gör att vi kan garantera att studiens resultat kan granskas närmare och att den kan 

replikeras. Det finns en problematik gällande materialet på FB, att det inte är statiskt. Då 

skaparen av ett originalinlägg kan redigera sitt inlägg eller en medlem av gruppen när som 

helst kan reagera, kommentera eller dela, alternativt ta bort en reaktion, kommentar eller 

delning av ett äldre inlägg kan ett inlägg ha fler eller färre reaktioner, kommentarer och 

delningar vid en replikering av studien. 

 

De två kommentarstrådar som analyseras i den kvalitativa ansatsen har valts ut av studiens 

författare utifrån ett bekvämlighetsurval. Kommentarstrådarna har valts ut då de har mycket 
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kommentarer, samt för att de ursprungliga originalinläggen enligt författarna är av extrem 

karaktär. Bekvämlighetsurval tillämpas då syftet inte är att generalisera detta resultat. Syftet 

är snarare att visa exempel på hur kommunikation kan se ut och utvecklas i kommentarstrådar 

i FB-gruppen ”Stå upp för Sverige”.  

 

4.3 Metod  

Studien är en fallstudie vilket betyder att den analyserar en avgränsad grupp. Fallstudien 

baseras på en multimetodologisk ansats. Först kartläggs mönster och huvuddrag i FB-

gruppens originalinlägg genom en kvantitativ innehållsanalys. Vidare kombineras den 

kvantitativa analysen med en kvalitativ analys där den språkliga kommunikationens specifika 

karaktärsdrag fångas. Det är av vikt att kombinera de två metoderna för att inte missa nyanser 

i resultatet samt för att ge data ett större värde. 

 

4.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

När en större mängd medieinnehåll ska analyseras är det vanligt att göra en kvantitativ 

innehållsanalys. Det är en metod som möjliggör kvalificerade generaliseringar av materialet 

och som tydliggör de generella mönster en forskare identifierar. En kvantitativ 

innehållsanalys vill säga något om helheten. Man arbetar med variabler som fungerar som 

standardiserade frågor som ställs till ett innehåll (Nilsson 2013, 119). Kvantitativ 

innehållsanalys är en objektiv och systematisk beskrivning av konkret kommunikation 

(Bryman 2015, 281–283).  

 

Forskningsfrågor och problemformuleringar som är studiens utgångspunkt ska specificeras på 

ett precist sätt då de styr valet av det innehåll som ska analyseras och det kodningsschema 

som ska utformas. Är inte frågeställningen tydligt och korrekt utformad, finns det risk för att 

kodningsschemat kommer att sakna viktiga dimensioner (Bryman 2015, 283–284).  

 

I en innehållsanalys kodas ofta innehållet i teman och ämnesområden. Det som eftersträvas är 

att kategorisera materialet och de egenskaper som är intressanta (Bryman 2015, 290). Den 

kvantitativa innehållsanalysen operationaliseras genom ett antal mätbara dimensioner, dessa 

uttrycks som variabler, i ett kodningsschema. Schemat innefattar också instruktioner till den 

som ska koda materialet. Den fungerar som en förklaring över de dimensioner som används, 

de variabelvärden som ligger under dimensionerna och de siffror (koderna) som svarar mot de 

olika variabelvärdena. Kodningsschemat innehåller också instruktioner om vad dimensionerna 
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handlar om och vilka faktorer man bör ta hänsyn till när man fyller i en specifik kod. En 

kodningsmanual förser således den som ska koda ett material en fullständig lista över de 

variabelvärden som tillhör de olika dimensioner som ska kodas. Den ger också en vägledning 

i hur dimensionerna ska tolkas (Bryman 2015, 291–292). 

 

Operationalisering 

Operationalisering betyder att man tar fram variabler för den egna studien. Variabler ska vara 

tydligt definierade för att skapa entydighet och replikerbarhet (Eliasson 2010, 12). 

Variabelvärden inom en variabel måste vara uttömda, det vill säga att de ska vara uteslutande 

– endast ett värde ska vara möjligt att välja. I detta avsnitt definieras och förklaras de 

dimensioner som används inom den kvantitativa delen av studien. Ytterligare information om 

variabler finns i kodschemat (se bilaga). I studien utgörs en analysenhet av ett originalinlägg 

skrivet i gruppen ”Stå upp för Sverige”.  

 

I studien undersöks dimensionerna: ämne, subjektframställning, problembild, rasistiska 

uttryck, interaktivitet och spridning, bild samt kön på författaren. 

  

Dimensionen ämne fångar vilken typ av frågor/teman som kommer till uttryck. Möjliga 

ämnen inom denna dimension är: inrikespolitik, utrikespolitik, ekonomi, kultur, 

juridik/rättsväsende, invandring, terrorism, gruppgemenskap, feminism samt media. Ämnen 

kodas som multivariabler, vilket betyder att en analysenhet kan innefatta fler än ett ämne. 

 

Inom dimensionen subjektframställning kodar vi för den person eller de människor som ett 

originalinlägg handlar om. Dimensionen är för studien relevant att undersöka för att se vilka 

individer/grupper som inlägget riktar sig emot. Här görs en distinktion mellan kategorierna: 

politiker, politiskt parti, invandrare, feminist, rättsperson, gruppmedlem, medieaktör, annan 

aktör samt ingen aktör. 

 

Genom att undersöka dimensionen problembild undersöks om originalinläggen definierar 

någon form av problem, samt vilka orsaker till problemen som anges. Problemorsaker 

kategoriseras inom följande variabler: demografi, kultur, välfärd, kriminalitet, lögner, annan 

orsak samt problem framgår ej. 
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Dimensionen explicit rasistiska uttryck kartlägger om det förekommer explicit rasistiska 

uttryck i originalinläggen. Här kan studien fånga om kommunikationen är öppet rasistisk. 

  

Vidare kodas för interaktivitet och spridning, detta för att undersöka om och hur 

medlemmarna i gruppen engagerar sig i inläggen. I denna dimension studeras fyra aspekter: 

kommentarer, reaktioner (gilla-knappen), delningar samt länkar. 

 

Visuell kommunikation undersöks genom att koda förekomsten av bilder. Här tematiseras 

bildmaterialet i följande kategorier: montage, satir, seriös avbildning invandrare, seriös 

avbildning politiker, bild ting/sak, annan individ och bildmotiv finns ej. 

  

Slutligen undersöks inläggsförfattarens kön. Studier (se exempelvis Ekman 2014; 2018) har 

visat att affektiva gemenskaper med rasistiska inslag domineras av män, således kan studien 

bekräfta eller falsifiera om så är fallet. 

  

Reliabilitet och validitet 

En studie ska vara pålitlig och den ska gå att upprepa med samma resultat, detta visar på en 

hög reliabilitet. Ur en vetenskaplig synvinkel är reliabilitet viktigt för att utomstående ska ha 

möjligheten att undersöka den data som studiens slutsatser bygger på. Det är viktigt att en 

studie mäter det den påstås ska mäta, vilket syftar till validitet som avser en studies giltighet. 

Hög reliabilitet ger större förutsättning för hög validitet. En studie kan inte nå validitet utan 

reliabilitet, däremot kan en studie inneha reliabilitet utan att inneha validitet (Eliasson 2010, 

14–16). 

 

När vi provkodat en del av materialet utifrån kodschemat insåg vi att variabeln huvudämne 

var för omfattande med för många variabelvärden. Vi kom även fram till olika meningar när 

vi diskuterade inom vilket variabelvärde ett inlägg skulle placeras. För många variabelvärden 

samt att de inte är uttömda gör att signifikansen på studieresultatet sjunker. Därför bryts 

variabeln huvudämne ned i tio nya variabler med ja/nej-variabelvärden. 

 

Ett krav vid en kvantitativ studie är att kodningen genomförs exakt likadant, två individer som 

är oberoende av varandra ska kunna koda uppgifterna på samma sätt (Eliasson 2010, 15). Vi 

genomför ett interreliabilitetstest för att garantera att vår kodning är säker. 15 slumpmässiga 

originalinlägg väljs ut, vilket motsvarar 10 % av urvalet för ett nedslag. Testet visar att vi till 
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96 % bedömer likadant, över 90 % indikerar samhörighet (Riffe, Lacy & Fico 2014, 109–

110).  

 

Utifrån kodningsschema och kodningsmanual kan tydligt avläsas hur vi kodat variabler. Vi 

skriver ut exakta datum för den insamlade datan samt vilket typ av urval vi använt. Studiens 

variabler är klart definierade med en tydlig beskrivning så det inte finns utrymme för 

feltolkningar. Genom deskriptiv statistik, som fångar studiens huvuddrag, inrymmer 

variablerna det vi har för avsikt att mäta. Studien når således en hög validitet då vi mäter det 

vi påstår oss mäta.  

 

Extern validitet berör i vilken utsträckning studien kan generaliseras till andra situationer 

(Riffe, Lacy & Fico 2014, 135). Studien är generaliserbar då ett slumpmässigt representativt 

urval tillämpas. Det är en delvis explorativ fallstudie och operationaliseringar görs med grund 

i tidigare forskning, detta gör att studien når hög extern validitet. Vi tillämpar ett för snävt 

tidsintervall för att oaktat generalisera tidsdimensionen av publiceringarna. Meningen med 

studien är att generalisera för FB-gruppen ”Stå upp för Sverige”, vilket vi kan göra då vi har 

tagit många enheter under en kort tid som visar på liknande mönster. 

 

Metodproblem  

Två variabler uppnår inte statistisk signifikans, anledningen kan vara ett för litet urval eller 

inte tillräckligt uttömmande variabelvärden. Att variabler inte uppnår statistisk signifikans 

betyder inte att resultatet är felaktigt, men det kan inte heller garanteras att resultatet inte är en 

slump.  

  

4.3.2 Kvalitativ ansats 

En kvalitativ metod intresserar sig för mening och innebörd och är tolkande till sin karaktär 

(Bryman 2013, 340). Studiens kvalitativa ansats är en tolkande metod med fokus på 

interaktivitet. Interaktiviteten i kommentarstrådar undersöks för att förstå kommunikativa 

mönster. Ansatsen kan liknas vid en samtalsanalys där samtal mellan människor i vissa 

situationer studeras. Enligt en sådan analys är den sociala verkligheten något som skapas och 

upprätthålls genom ett samspel mellan människor (Norrby 2004). Undantaget i föreliggande 

studie är att samtal inte sker ansikte mot ansikte, utan samtalen utgörs av interaktion mellan 

medlemmar i kommentarstrådar i en FB-grupp.  
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Tillvägagångssätt 

Analysenheterna som studeras i fallstudien är två separata kommentarstrådar skrivna under 

olika originalinlägg. Originalinläggen analyseras inte specifikt utan fokus ligger på 

interaktiviteten i kommentarstrådar. Tidigare i studien har det fastställts att medlemmar i FB-

gruppen ”Stå upp för Sverige” triggar varandra till att skriva mer extrema saker i sina 

kommentarer (se avsnitt 1.2.1). Därför kommer den kvalitativa delen att handla om hur 

kommentarerna utvecklas och hur vi kan förstå kommunikationen i relation till kumulativ 

rasism, det vill säga rasism som utvecklas och förstärks i kommunikativ interaktion. Vi 

studerar kommentarstrådar och redogör för några få kommentarer för att stödja de upptäcker 

som finns. En deskriptiv tematisering görs för att fånga ett kommunikativt mönster där 

kommentarerna utvecklas. Avslutningsvis tolkas de resultat som återfinns. 

 

Generaliserbarhet, giltighet och tillförlitlighet 

Vid en kvalitativ studie kan inte generella slutsatser dras. Här används inga tekniker som kan 

stärka statistisk inferens. Man kan fortfarande uttala sig om generaliseringar inom en 

kvalitativ studie, men måste vidta större försiktighet än vid en kvantitativ studie. Genom att 

föreliggande studie undersöker två kommentarstrådar kan vi med försiktighet tala om 

återkommande mönster gällande FB-gruppens kommentarstrådar (Ahrne & Svensson 2015, 

26–27). 

 

Giltighet och tillförlitlighet handlar om studiens hållbarhet och rör huruvida det som avsetts 

och angivits att studera också är det som undersöks. Att materialet bearbetas på ett korrekt sätt 

ska också säkerställas (Larsson 2013, 76–77).  

 

5. Resultatanalys 
Inledningsvis redovisas den kvantitativa kartläggningen av ”Stå upp för Sverige”, sedan följer 

den kvalitativa analysen av kommentarstrådar. Resultat och analys sker löpande tillsammans i 

texten för den kvantitativa innehållsanalysen. I den kvalitativa ansatsen redovisas resultatet 

först och avslutas med en analys, detta för att undvika upprepningar när de två 

kommentarstrådarna analyseras. 
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5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Resultatet bygger på den kvantitativa data som samlas in från FB-gruppen ”Stå upp för 

Sverige” och som sedan analyseras. Om inget annat anges så är redovisade resultat statistiskt 

signifikanta på 0.05-nivån, vilket innebär att det är 5 % risk att resultatet har tillkommit av 

slumpen (Riffe, Lacy & Fico 2014, 51). 

 

Tabell 1. Fördelning explicit rasistiska uttryck av totala originalinlägg 

    procent 

Explicit rasistiska uttryck  Nej 79,3% 

  Ja 20,7% 

Majoriteten av publicerade originalinlägg är inte explicit rasistiska. Detta betyder således inte 

att majoriteten av kommunikationen inte är rasistisk, utan enbart att den inte är explicit.  

 

Tabell 2. Fördelning ämnen, subjektframställning samt problemorsaker av totala 

originalinlägg 

    procent 

Ämne Inrikespolitik 65% 

  Invandring 53,7% 

  Juridik 32,7% 

  Kultur 24% 

  Ekonomi 19% 

  Media 15% 

  Utrikespolitik 12,7% 

  Feminism 10% 

  Gruppgemenskap 6,7% 

  Terrorism 3% 

     

Subjektframställning Invandrare 34,7% 

  Parti 16,7% 

  Politiker 15,7% 

  Annan aktör 10,7% 

  Gruppmedlem 6,0% 

  Feminist 4,3% 

  Medieaktör 4,3% 

  Rättsperson 3,3% 

  Finns ingen 3,0% 

  Fler likvärdiga 1,3% 

     

Problemorsak Kriminalitet 26,7% 

  Välfärd 21,7% 

  Framgår ej 16,3% 

  Kultur 15,7% 

  Demografi 7,0% 

  Annat 6,0% 

  Lögner 5,3% 

  Fler likvärdiga orsaker 1,3% 
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Medlemmar inom FB-gruppen skriver oftast om ämnena inrikespolitik, invandring (jämför 

Holt 2016a), juridik samt kultur. Dessa är kodade som multivariabler vilket gör att ett 

originalinlägg kan behandla fler ämnen. När ett subjekt framställs i ett originalinlägg så 

handlar det oftast om invandrare, politiska partier och politiker. Kriminalitet, välfärd och 

kultur dominerar som problemorsaker när ett problem anges. I många fall anges ingen orsak 

till ett problem eller så finns det inget problem.  

 

Tabell 3. Fördelning länkar av totala originalinlägg 

    Procent 

Länk till Finns ej 49,30% 

  Traditionella nyhetsmedier 21,30% 

  IAM 14,70% 

  Övrigt 8,30% 

  Blogg 4,00% 

  Samlingssida 2,30% 

I hälften av alla originalinlägg finns det ingen länk. När det finns en länk så länkas det främst 

till traditionella nyhetsmedier, men även en del till invandringskritiska alternativmedier.  

 

Fördelning kommentarer av totala originalinlägg 

I nästintill alla originalinlägg finns det kommentarer. I 57 % av fallen får originalinlägg mer 

än 50 kommentarer, i 41 % mindre än 50 kommentarer samt i 2 % av fallen får inläggen inga 

kommentarer alls. Det finns således ett stort engagemang i FB-gruppen i form av 

kommentarer.  

 

Genomsnitt antal delningar och reaktioner per originalinlägg 

Det finns engagemang i form av delningar samt reaktioner i gruppen. Ett originalinlägg får i 

genomsnitt 145 delningar per originalinlägg. Det är i genomsnitt 1002 reaktioner per inlägg.  

 

Könsfördelning av totala originalinlägg 

Män publicerar 75 % av alla analyserade originalinlägg i FB-gruppen. Kvinnor publicerar 23 

% av dessa och 2 % utgörs av användarkonton där det inte går att utläsa kön utifrån 

användarnamn eller profilbild. Män är mer aktiva när det handlar om att publicera 

originalinlägg i FB-gruppen (jämför Ekman 2018). 
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Explicit rasism 

98 % av alla explicit rasistiska uttryck handlar om invandring som ämne (jämför Matamoros-

Fernández 2017). Inrikespolitik samt kultur finns med som ämnen i över hälften av alla 

originalinlägg som är explicit rasistiska. 

 

Bland inlägg med explicit rasistiska uttryck utgör invandrare den vanligaste 

subjektsframställningen med 73 %. Detta kan jämföras med 8 % för politiker och 8 % för 

politiska partier.   

 

Explicit rasistiska uttryck samverkar främst med problemorsakerna kriminalitet (34 %) samt 

kultur (32 %). Den tredje största problemorsaken välfärd finns med i 18 % av alla explicit 

rasistiska uttryck. Detta kan handla om att invandrare explicit ges skulden för problem som 

berör kriminalitet, kultur men även välfärd. Det kan förstås som att denna affektiva rasistiska 

gemenskap (se Papacharissi 2015; Cammaerts 2008; Krzyzanowski & Ledin, 2017) utnyttjar 

den sociala situation som flyktinginvandring för med sig (Ekman 2018), det vill säga att 

invandrare/invandringen utpekas som ett samhällsproblem inom gruppen.  

 

Av de explicit rasistiska uttrycken står män för 77 % av dessa medan kvinnor står för 21 %. 

Män publicerar dock fler originalinlägg överlag och om man ser till fördelningen inom alla 

originalinlägg som är publicerade av män respektive kvinnor så är 21 % av alla manliga 

originalinlägg explicit rasistiska medan 19 % av alla kvinnliga originalinlägg är explicit 

rasistiska. Precis som i tidigare forskning (se Ekman 2018) så är det framförallt män som är 

aktiva i ”Stå upp för Sverige”. 

 

Ämnen 

Det är en jämn fördelning mellan vad kvinnliga respektive manliga originalinlägg behandlar 

för ämnen. Undantaget är gruppgemenskap där kvinnor dominerar. 20 % av alla kvinnliga 

originalinlägg handlar om gruppgemenskap i jämförelse med originalinlägg publicerade av 

män där 3 % handlar om gruppgemenskap. Medan män ägnar sig åt ämnen som berör deras 

”nordiska värderingar” (jämför Ekman 2018) lägger kvinnor även vikt vid att knyta 

gemenskapsband.   
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Subjektframställning 

När ett originalinlägg handlar om ämnet inrikespolitik dominerar subjektframställningarna 

invandrare (29 %), politiskt parti (24 %) samt politiker (23 %). När ämnet istället är 

invandring publiceras det inlägg om subjektet invandrare i 62 % av fallen i jämförelse med 

politiker (13 %) samt politiskt parti (11 %). Således handlar politiska diskussioner i stor 

utsträckning om invandrare. Detta betyder inte att det alltid finns ett samband när man 

publicerar inlägg om politiker, politiska partier och invandrare, då de två förstnämnda 

subjekten inte tas upp i lika stor utsträckning när man skriver om ämnet invandring.  

 

Det är en jämn fördelning mellan vilket subjekt könen publicerar originalinlägg om. 

Undantaget är subjektet gruppmedlem, som kvinnor publicerar inlägg om i 16 % av fallen i 

jämförelse med män som gör det i 3 % av originalinläggen. Som vi tidigare nämnt lägger 

kvinnor större kraft på sammanhållning i gruppen, vilket vi finner stöd för även här. 

 

Problemorsak 

När problemorsakerna utgörs av kriminalitet (27 %), välfärd (23 %) och kultur (19 %) handlar 

originalinläggen i stor utsträckning om invandring som ämne. 

 

När problemorsaken är kultur anges invandrare som subjekt i 55 % av fallen. Även när 

problemorsaken är kriminalitet dominerar subjektet invandrare med 31 %. Inom 

problemorsaken välfärd är det en jämn fördelning mellan subjekten invandrare (33 %), 

politiskt parti (28 %) samt politiker (23 %).  

 

Män anger kriminalitet som problemorsak i originalinlägg dubbelt så många gånger som 

kvinnor gör. I 29 % av alla kvinnligt publicerade inlägg anges välfärd som problemorsak 

medan män anger denna problemorsak i 19 % av fallen.  

 

Länkar 

Traditionella nyhetsmedier dominerar inom de största ämnena, med undantaget för kultur där 

man med en liten marginal oftare länkar till IAM. Detta kan bero på att traditionella 

nyhetsmedier inte skriver mycket om kultur, då dessa kännetecknas av etiska värderingar och 

ett samhällsansvar (Holt 2016b). När traditionella nyhetsmedier skriver om kultur, vinklas 

inte dessa nyheter på det sätt som postaren vill framhäva, det vill säga med en rasistisk 

vinkling. Därför vänder sig postaren istället till IAM som är invandringskritiska, har en 
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motvilja att förhålla sig till etiska värderingar och samhällsansvar, är personligt skrivna och 

negativa i sin framtoning (Holt 2016b).  

 

När subjektet i ett originalinlägg är en feminist länkar man uteslutande till IAM när det finns 

en länk. Det finns ett samband mellan IAM och åsikter gällande feminister. Således speglar 

IAM inte enbart rasistiska värderingar, utan även potentiellt anti-feministiska värderingar. I 

övrigt dominerar traditionella nyhetsmedier oavsett subjektframställning.  

 

När problemorsakerna som anges i ett originalinlägg är kultur eller lögner länkar man i större 

utsträckning till IAM än traditionella nyhetsmedier. IAM anser att traditionella medier inte 

sköter sina jobb, de snedvrider och undanhåller fakta från allmänheten i syfte att styra 

människors åsikter (Holt 2016a). Postaren av ett originalinlägg vänder sig till IAM för att 

finna sanningen bakom problemorsakerna kultur och lögner.  

 

Att det finns en övervikt av länkar till traditionella nyhetsmedier kan tyda på att postare av 

inlägg eftersträvar säkra källor. I ”Stå upp för Sverige” finns ett mönster där postaren påstår 

att traditionella medier medvetet undanhåller fakta som är relaterade till invandringsproblem. 

Detta gör att IAM:s existens och arbetssätt kan påverka förutsättningar för opinionsbildning 

och nyhetskonsumtion (jämför Holt 2016a). Att det länkas oftare till traditionella 

nyhetsmedier handlar också om att dessa producerar mer nyheter än IAM. IAM är beroende 

av traditionella nyhetsmedier då de ofta länkar till dessa och remedierar deras nyheter (jämför 

Holt 2016b).  

 

Engagemang 

Inrikespolitik (66 %) och invandring (57 %) får i större utsträckning mer än 50 kommentarer 

än juridik (31 %) samt kultur (25 %)2. Ämnet invandring (36 st) och inrikespolitik (25 st) är 

överlägset störst när det kommer till antal reaktioner per originalinlägg inom respektive ämne. 

Vilket kan jämföras med ämnet juridik som i genomsnitt har 5 stycken reaktioner per 

originalinlägg. Invandring (6 st) och inrikespolitik (5 st) får även fler delningar per 

originalinlägg i jämförelse med juridik och kultur som i genomsnitt får 1 delningar vardera 

per originalinlägg.  

                                                            
2 Resultat saknar statistisk signifikans 
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När invandrare (38 %) är subjekt i ett originalinlägg får det i störst utsträckning mer än 50 

kommentarer. När ett originalinlägg handlar om subjektet feminist (1 %) får det i minst 

utsträckning mer än 50 kommentarer. Subjektet medieaktör (47 st) får i genomsnitt mer 

reaktioner än övriga subjektframställningar, minst reaktioner får originalinlägg med subjektet 

invandrare (6 st). Flest delningar per inlägg får originalinlägg som innehåller subjektet 

rättsperson (6 st), minst delningar får subjektet invandrare (1 st).  

 

Originalinlägg som innehåller problemorsakerna kriminalitet (22 %), välfärd (21 %) samt 

kultur (19 %) får i störst utsträckning mer än 50 kommentarer per originalinlägg. Lögner (5 

%) som problemorsak får i minst utsträckning mer än 50 kommentarer3. Lögner som 

problemorsak får dock i genomsnitt flest reaktioner per originalinlägg (58 st), vilket kan 

jämföras med kriminalitet som problemorsak som får minst reaktioner per originalinlägg (5 

st). Detta går i linje med antal delningar per inlägg där problemorsaken lögner har i 

genomsnitt 12 delningar per originalinlägg i jämförelse med kriminalitet som har 1 delning 

per originalinlägg.  

 

Trots att gränsen dras vid 50+ kommentarer så är det mer vanligt att kommentarer överskrider 

500 stycken per originalinlägg. Det finns engagemang i gruppen. Vilket är vanligt inom 

affektiva gemenskaper då dessa har en ständig närvaro av likatänkande och leder till flöden 

som förbinder gruppen och som ständigt uppdateras (jämför Papacharissi 2015). Medlemmar 

som läser inlägg engagerar sig genom att kommentera, dela och reagera på inlägg. Det är inte 

förvånansvärt att det kommenteras mer när subjektet i ett originalinlägg är invandrare, 

nätverksgemenskapen baseras på en affektiv motvilja mot invandrare, etablerade politiska 

aktörer och institutioner och mot samhället i stort (jämför Papacharissi 2015; Cammaerts 

2008; Krzyzanowski & Ledin, 2017).  

 

Att det skiljer sig mellan vilka inlägg som får mycket kommentarer i jämförelse med 

reaktioner och delningar visar att ämnen, problemorsaker samt problemframställningar skapar 

olika typer av engagemang. Ämnet invandring och inrikespolitik får stort engagemang både i 

form av kommentarer, delningar och reaktioner. Det kommenteras mycket när subjektet i ett 

originalinlägg är invandrare, men det får inte mycket reaktioner eller delningar. Lögner som 

                                                            
3 Resultat saknar statistisk signifikans 
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problemorsak får i minst utsträckning mer än 50 kommentarer, samtidigt får det flest 

reaktioner och delningar.  

 

Bilder 

I gruppen postar medlemmar överlägset flest bilder på ting/saker som inte säger någonting 

utan att se till sammanhanget, därför kommer detta inte att redogöras närmare. I övrigt postas 

i stor utsträckning seriösa avbildningar av invandrare när ett originalinlägg handlar om 

invandring respektive seriösa avbildningar av politiker när inlägget berör politiker eller 

politiskt parti.  

 

5.2 Kvalitativ ansats 

Följande avsnitt analyserar segment ur två kommentarstrådar från FB-gruppen ”Stå upp för 

Sverige”. Här analyseras den kommunikativa utvecklingen med fokus på hur språkbruk och 

rasistiska yttringar utvecklas i interaktionen mellan de som kommenterar. Segmenten är 

deskriptivt tematiserade och beskriver huvuddragen i kommentarerna. Tematiseringen 

kategoriserar kommentarerna som: ansvarsutkrävande inlägg, reducering, kollektivisering 

samt avhumanisering. Dessa förklaras närmare nedan.  

 

Originalinlägg - Får fick halsar avskurna på pizzeria 

FB-kontot ”Andreas Beck” publicerar ett originalinlägg med texten ”Jävla as” och länkar till 

en artikel på SVT.se. På bilden syns två får som ligger i blod och en blodig kniv. Den länkade 

artikeln handlar om att får har hittats halalslaktade i ett skjul tillhörande en pizzeria i 

Falkenberg. Fåren misstänks ha slaktats utan bedövning. Originalinlägget är publicerat den 18 

november 2017 och har 2300 reaktioner, 542 kommentarer och 513 delningar. 

 

Ansvarsutkrävande inlägg 

Till en början beskylls regeringen i kommentarstråden, även ”svartskallar” som misstänks stå 

bakom dådet får utstå hatiska kommentarer. Dessa två grupper utgör objekten i 

kommentarstråden. FB-kontot ”Dan Lindblad” skriver: ”Detta stöds av regering, media och 

domdtolar. Samt pk-vänstern.Vidrigt.”, ”Lövens röstboskap”, skriver Ulf Jonsson. Lennart 

Eriksson postar ”Ser dessutom inte speciellt hygieniskt ut!!!! Vad säger livsmedelslagen???”, 

på denna kommentar svarar Inger Blomdahl ”Även dom blundar”. Människorna i 

kommentarstråden är upprörda och vill beskyllda och peka finger mot en syndabock, någon 

måste stå till svars.  

https://www.facebook.com/groups/279528999133185/permalink/527239074362175/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
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Reducering  

Reducering innebär att man skriver något i syfte att förminska en individ eller en grupp. Man 

reducerar dessa individer till ett fåtal egenskaper. ”Du kan inte ha alla hästar i stallet 

*djävulssmiley*” postar Yvonne Lindberg Jäkäla. Anders Nordin publicerar: ”De har säkert 

snott fåren med *arg smiley*”. Ingrid Öhlund fortsätter: ”Borde åtalas för djurplågeri o stöld 

fåren är säkert stulna,från bönderna”.” Ja det är mord, misshandel, stöld, djurplågeri mm 

Detta betalar vi för.”, publicerar Eva Ljungberg. Här kan man avläsa hur användarna 

förminskar ”svartskallarna” till att de är korkade, tjuvar och djurplågare, misshandlare och 

mördare. De målas upp som att de saknar godhet och är genomruttna människor.  

 

Kollektivisering  

Kollektivisering innebär att man tar en individs beteende och beskyller en hel grupp för att ha 

samma beteende, det vill säga att en enskild handling representerar en hel folkgrupp.  

Göran Sundström: ”Gammal svensk tradition eller?! ….Eller kan detta vara ett verk av 

nysvenskar månntro?!”. Kenneth Persson fortsätter: ” vilka djävla as men en sak är säkert att 

dom inte var svenskar”. ”Man lider med dessa djur.. Förbannade mångkultur.”, inflikar 

Kenneth Bergenblad. Lilan Andersson publicerar: ”Jävla muslimer det enda de äter *djävuls 

smiley*”. Här kan man se hur en hel kultur beskylls för några individers handlingar. Man kan 

utläsa att svenskar inte skulle kunna utföra ett sådant dåd. Det skapas ett vi och dem, där 

svenskar är hjältar och ”svartskallarna” är bovar.    

 

Avhumanisering 

Avhumanisering innebär att man undergräver en individ eller en grupps mänsklighet. 

Kommentarstråden fortlöper och kommentarer dyker upp i form av ”Ja. Tänk att slakta sin 

sexpartner på detta vidriga sätt!” postat av Staffan Jönsson. Peter Lukacs postar ”Halalslakta 

ägarna…..gör kräftbete av dem”, Christer Andersson svarar på denna kommentar: ”Man ska 

vara snäll mot djur.”. Peter Lukacs svarar då tillbaka ”Ja, det är rätt, kan inte ge kräftorna sånt 

skit att äta”. Louise Jansson postar en ny kommentar: ”Kackelackor kryp tillbaks där ni 

kommer ifrån”.  Kerstin Olofsson publicerar: ”Svin är inte äckliga det är fina vänliga djur 

,kalla idioterna monster istället.”. Här avhumaniseras ”svartskallarna” till att de ägnar sig åt 

tidelag, att de är svin, kackerlackor och monster samt att de inte duger som kräftbete. De är 

inte värda att kallas människor, de fråntas sin mänskliga identitet.  
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Originalinlägg - En av de misstänkta: ”Jag filmade för att visa att det var frivilligt” 

FB-kontot ”Michael Fredriksson” publicerar originalinlägget ”lite mysläsning 

*djävulssmiley*” och länkar till en artikel på SVT.se. Artikeln handlar om fem män som är 

misstänkta för en grov våldtäkt i Fittja, i augusti förra året. Samtliga av männen nekar till 

anklagelserna. De menar att det var frivilligt och att kvinnan utförde oralsex för att få kokain. 

Den läkare som undersökte kvinnan har i förhör sagt att skadorna var något ”utöver det 

ordinarie”. Originalinlägget är publicerat den 29 november 2017 och har 592 reaktioner, 110 

kommentarer och 80 delningar.  

 

Ansvarsutkrävande inlägg 

I kommentarstråden är det främst regering och de ”svartingar” som är åtalade för dådet som 

utgör objekt för kommentarer. Dessa beskylls och pekas ut som ansvariga. ”Löfvens 

pensionsräddare” postar Conny Hansson. Christian Berggren syftar till ”svartingarna” och 

postar ”Inte nog med våldtäkt, misshandel och filmande! dårdjäveln står och erkänner grovt 

narkotikabrott, i TV på bästa sändningstid! Helt djävla sanslöst att den dårdjäveln inte är 

inlåst! Vad i helvete sysslar ordningsmakt och rättsväsende med?????? ”, han lägger även 

skuld på Sveriges rättsväsende. De som postar kommentarer i gruppen vill peka ut en ansvarig 

som är anledningen till det onda som händer.  De ser detta brott som en chans att smutskasta 

invandrare, Löfven, ordningsmakt och rättsväsende, då det automatiskt måste vara deras fel. 

Anmärkningsvärt är att ”svartingarna” direkt får skulden för brottet, trots att det inte framgår i 

artikeln vilken etnicitet gärningsmännen är av.  

 

Reducering 

Kommentaren ”SVIN!!!” inkommer från användaren Birgit Guhlstorf. ”Dessa jävla 

svartingar”, postar Martina Olesen. Fortsättningsvis dyker det upp kommentarer som ”Alle 

nyankomna bör få en oppblåsbar barbara *flörtig smiley*” från användaren Perly Grande 

Eikås. I tråden dyker det upp en bild av en vit man som osäkrar en pistol med texten ”Det 

skjuts för lite!!!” som Peter Ström postar. Här uppmanar man övriga användare att lösa 

problemet genom våld och mord. De misstänka gärningsmännen beskrivs i hatiska 

kommentarer och förminskas i kommentarstråden. Dessa ”svartingar” är så pass lite värda att 

de förtjänar att skjutas, de är svin. ”Svartingarna” måste få varsin barbara för att inte 

förvandlas till våldtäktsmän, då de inte är kapabla till att hantera sin sexuella drift. 
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Kollektivisering 

Kommentarstråden eskalerar snabbt och kommentarer utvecklas till ”Klart att det bara var en 

vanlig kokainaffär med en avsugning som betalning i det nya Sverige” från användaren Ole 

Thronborg. ”Klipper de inte händerna av de som stjäl i deras kultur. Nu stal de något från den 

här kvinnan så låt oss ge dem lite kultur, låt Sverige anpassa sig efter Islam och hugg av den 

lem de stal med.” postar Fredrik Sköld. ”Varför i helvete ska vi ha dessa ……… I vårt land . 

Varför ?” fortsätter Monica Larsson. Rickard Andersson postar: ”Klart de är oskyldig de små 

barnen. *fredstecken* *smiley som föreställer en man med turban*”. ”Kasta ut asen idioter”, 

postar Pelle Nordgren. Här utmålas ”svartingarna” som bovar som fördärvat Sverige. Istället 

för att fokus hamnar på individernas handlingar i sig, utpekas en hel kultur av människor som 

lögnare och problemskapare. Islam är grunden till detta onda brott, utan att gärningsmännen 

identitet framgår, det framställs som en självklarhet.  

 

Avhumanisering 

Wille Larsson postar ”Jävla avarter!! *tre arga smileys**pistol-smiley*. Lisa Andersson 

postar ”Jag avhumaniserar dessa typer….”, ”Lobotomi. Kastrering funkar inte. Dom får upp 

skiten i alla fall. *djävulssmiley*”, fortsätter Irene Norin. Marie-Anne Stoltz postar ”Svin!!! 

Det med avskyvärda de själv kan tänka sig är just grisar och de kan jämföras med just svin 

eller rättare sagt mycket värre än grisar som de beter sig.”. Här har kommentarstråden 

eskalerat till att ”svartingarna” till gärningsmän inte längre anses vara människor, utan snarare 

avarter eller djur. ”Svartingarna” beskylls för ett brott och lösningen på problemet är att 

radera deras känsloliv, då de inte kan behärska sig.  

 

Kumulativ rasism 

Det finns mycket interaktivitet i de båda kommentarstrådarna. FB-gruppen ”Stå upp för 

Sverige” utgör en affektiv rasistisk gemenskap som använder kränkande språk i 

kommentarstrådarna för att trycka ned och förlöjliga ”svartingar” och politiker (jämför 

Papacharissi 2015; Cammaerts 2008; Krzyzanowski & Ledin, 2017). Detta fenomen 

normaliseras och det skapas en kumulativ rasism inom FB-gruppen där medlemmarna triggar 

varandra till mer extrema kommentarer (jämför Busher & Macklin 2015).  

 

Kommentarerna handlar främst om problem gällande ”svartingar” och politiker och är hatiska 

från början till slut i kommentarstrådarna. Hatiska nätverksgemenskaper kan ha en skadlig 

inverkan på sammanhållningen inom samhället och våldshot online kan leda till verkligt våld 
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offline (Awan 2016). I studien identifieras segment som visar hur detta hat utvecklas och 

trappas upp. En kommentarstråd som inleds med att peka ut invandrare som Löfvens 

pensionsräddare eskalerar snabbt till kommentarer som uttrycker att man bör kastrera 

invandrare och till sist fråntas dessa invandrare sin mänskliga identitet. Det som händer är att 

invandrare nedsvärtas, trakasseras och beskylls (jämför Awan 2016). 

 

Kommentarstrådarna skapar en slags kumulativ rasism, de börjar som en hatisk men sansad 

diskurs i FB-gruppen. Vilket gör att känslor, en kollektiv identitet och lojalitet stärks bland 

medlemmarna. Vidare leder detta till att gruppmedlemmarna mobiliserar sig och börjar tala 

om våldsamma repressalier mot enskilda människor. Detta utvecklas till en nedåtgående spiral 

där medlemmar triggar varandra till faktiskt handling (jämför Busher & Macklin 2015). 

Nätverkshat och våldshot har blivit ett stort problem för sociala nätverksplattformar, polisen 

och för politiker (Awan 2016). Värderingarna inom gruppen stannar inte enbart inom gruppen 

utan når ut till samhället och utgör således ett samhällsproblem. 

 

6. Diskussion och slutsatser 

Inom FB-gruppen ”Stå upp för Sverige” skapas en affektiv rasistisk gemenskap där 

medlemmar delar liknande känslomässiga värderingar och tillsammans mobiliserar sig i 

kampen mot invandrare och invandring. Trots att de som postar inlägg i gruppen endast är 

explicit rasistiska i en femtedel av fallen, kretsar mycket kommunikation kring invandring och 

invandrare med en negativ vinkling. De ämnen som dominerar inom gruppen är invandring 

och inrikespolitik. Subjekten som framställs i originalinläggen är främst invandrare och 

politiker. Invandrare målas upp som ett samhällsproblem och politiker ligger bakom 

invandringsproblemet. Det är inte heller sällsynt med inlägg som kretsar kring att hylla det 

politiska partiet Sverigedemokraterna och dess partiledare Jimmy Åkesson. De problem som 

invandare påstås ligga bakom är främst kriminalitet, välfärd och kultur.  

 

Engagemanget i gruppen är stort i form av kommentarer, delningar och reaktioner. Det är en 

övervikt av länkar till traditionella nyhetsmedier inom de flesta ämnen, vilket inte är 

anmärkningsvärt då dessa publicerar mer nyheter än IAM gör. IAM är beroende av 

traditionella nyhetsmedier för att skapa sina nyheter som de sedan sätter sin egen prägel på 

(jämför Holt 2016a; 2016b). IAM dominerar dock när problemorsaken är kultur, lögner och 

när subjektet i inlägget är feminist. Det kan bero på att medlemmarna som publicerar 
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originalinläggen i gruppen inte hittar ”sanningen” i traditionella nyhetsmedier (jämför Holt 

2016a; 2016b). Gruppen använder sin rätt till yttrandefrihet till att sätta sig emot invandrare, 

etablerade politiska aktörer och institutioner och mot samhället i stort (jämför Awan 2016; 

Papacharissi 2015; Cammaerts 2008; Krzyzanowski & Ledin 2017). Då ”Stå upp för Sverige” 

storleksmässigt kan jämföras med en medelstor svensk dagstidning blir en sådan affektiv 

rasistisk gemenskap ett samhällsproblem (jämför Awan 2016) där hat normaliseras. Om 

sådana grupper och IAM får ett större fäste kan det påverka förutsättningarna för 

opinionsbildning och nyhetskonsumtion (jämför Holt 2016a).  

 

Män är mer explicit rasistiska än kvinnor vilket stödjer hypotesen om att kommunikation av 

rasistisk karaktär inom FB-gruppen domineras av män (jämför Ekman 2018). Dock skriver 

kvinnor i ungefär samma utsträckning om invandring och invandrare som män gör. Då vi 

endast mäter explicit rasistiska uttryck kan vi enbart garantera att denna de facto är rasistisk 

även om det möjligen finns mycket implicit rasism. En anledning till att det inte är en övervikt 

av explicit rasistiska uttryck kan bero på att medlemmar lindar in sina budskap för att inte bli 

avstängda från gruppen eller från FB (jämför Matamoros-Fernández 2017). Kvinnor 

publicerar mycket om gruppgemenskap och gruppmedlemmar, vilket kan tyda på att män och 

kvinnor inte har samma tillvägagångssätt i sin kommunikation. Könen skiljer sig även åt när 

de målar upp problembilder, män utpekar i störst utsträckning kriminalitet medan kvinnor 

anger välfärd som problemorsak. 

 

Kommentarerna har en gemensam faktor: hat. Segmenten som återfinns i kommentarstrådarna 

är ansvarsutkrävande inlägg, reducering, kollektivisering samt avhumanisering. Det finns 

mycket interaktivitet mellan medlemmarna i de båda kommentarstrådarna. Kommentarerna är 

hatiska och kränkande från början till slut. Hatet riktas främst mot invandrare, politiker, och 

politiska partier vilket gör att dessa grupper blir smutskastade och förolämpade. Samtidigt 

som hatet växer så tar ingen ansvar för att stoppa det, mycket inom gruppen strider mot FB:s 

riktlinjer där det inte är tillåtet att uttrycka hat (jämför Matamoros-Fernández 2017). FB samt 

FB-gruppens administratörer låter hatet ligga kvar och fortskrida, denna acceptans av hat kan 

leda till att rasistiska diskurser och ideologier normaliseras (jämför Cammaerts 2008). I de 

kommentarstrådar som analyseras återfinns extremt kränkande kommunikation riktat mot 

invandrare. Det skapas en form av kumulativ rasism där medlemmar triggar varandra till mer 

extrema kommentarer och uppmanar varandra till faktiska handlingar (jämför Busher & 

Macklin 2015).  
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Genom att studien utgår från en multimetodologisk ansats är det möjligt att bekräfta att det 

finns mycket rasism i gruppen som resulterar i en affektiv rasistisk gemenskap. Vidare 

bekräftas hur denna affektiva rasistiska gemenskap utvecklar kumulativ rasism i 

kommentarstrådarna.  

 

Slutsatsen med denna studie är att affektiva rasistiska gemenskaper måste uppmärksammas 

och motarbetas för att rasism inte ska normaliseras och växa i samhället. Gruppens storlek gör 

att rasismen får en potentiellt stor slagkraft. Det sker en kedjeeffekt där hat föder mer hat. 

Framtida studier kan utveckla de upptäckter som gjorts om affektiva rasistiska gemenskaper 

samt kumulativ rasism på sociala medier för en djupare förståelse av dessa fenomen i dagens 

medierade samhälle. 
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Bilagor 

Kodningsschema 

Variabel Dimension Variabelvärde 

V1 Ämne Inrikespolitik 1= Ja 

2= Nej  

V2 Ämne Utrikespolitik 1= Ja 

2= Nej 

V3 Ämne Ekonomi 1= Ja 

2= Nej 

V4 Ämne Kultur 1= Ja 

2= Nej 

V5 Ämne Juridik 1= Ja 

2= Nej 

V6 Ämne Invandring 1= Ja 

2= Nej 

V7 Ämne Terrorism 1= Ja 

2= Nej 

V8 Ämne Gruppgemenskap 1= Ja 

2= Nej 

V9 Ämne Feminism 1= Ja 

2= Nej 

V10 Ämne Media 1= Ja 

2= Nej 

V11 Subjektframställning 1= Politiker 

2= Politiskt parti 

3= Invandrare 

4= Feminist 

5= Rättsperson 

6= Gruppmedlem 

7= Medieaktör 
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8= Flera lika 

9= Annat subjekt 

0= Inget subjekt 

V11 Problemorsak  1= Demografi 

 2= Kultur 

 3= Välfärd 

 4= Kriminalitet 

 5= Lögner 

 6= Fler likvärdiga 

 7= Annan orsak 

 0= Problem framgår ej 

V12 Explicit rasistiska uttryck 1= Ja 

2= Nej 

V13 Kommentarer 0= Inga kommentarer 

1= 1–49 

2= 50+ 

V14 Reaktioner Antal reaktioner:  

V15 Delningar  Antal delningar: 

V16 Länk  1= Ja 

 2= Nej  

V17 Länk till 1= Traditionella nyhetsmedier 

2= IAM 

3= Samlingssida 

4= Blogg 

5= Annan länk 

0= Länk finns ej 

V18 Bild  1= Ja 

2= Nej 

V19 Bildmotiv 1= Montage 

2= Satir 

3= Seriös avbildning invandrare 

4= Seriös avbildning politiker 

5= Bild ting/sak 

6= Annan individ 

0= Bildmotiv finns ej 
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Kodningsmanual 

V1 Ämne Inrikespolitik 

Dimensionen undersöker om ett originalinlägg innehåller ämnet inrikespolitik. Ett ämne är 

det ett originalinlägg handlar om. Inrikespolitik innebär originalinlägg som handlar om 

politiker och den politik som förs inom Sverige. Variabelvärdena är ja/nej. Innehåller ett 

originalinlägg ämnet inrikespolitik kodas det som ja. Om ett originalinlägg inte innehåller 

ämnet inrikespolitik kodas det som nej. 

 

1= Ja. 2= Nej. 

  

V2 Ämne Utrikespolitik 

Dimensionen utgörs av om ett originalinlägg innehåller ämnet utrikespolitik. Ett ämne är det 

ett originalinlägg handlar om. Utrikespolitik innebär originalinlägg som handlar om den 

politik Sverige för mot andra länder. Variabelvärdena är ja/nej. Innehåller ett originalinlägg 

ämnet inrikespolitik kodas det som ja. Om ett originalinlägg inte innehåller ämnet 

inrikespolitik kodas det som nej. 

  

1= Ja. 2= Nej. 

 

V3 Ämne Ekonomi 

Dimensionen undersöker om ett originalinlägg innehåller ämnet ekonomi. Ett ämne är det ett 

originalinlägg handlar om. Ekonomi handlar om ekonomiska resurser. Variabelvärdena är 

ja/nej. Innehåller ett originalinlägg ämnet ekonomi kodas det som ja. Om ett originalinlägg 

inte innehåller ämnet ekonomi kodas det som nej. 

 

1= Ja. 2= Nej. 

 

V4 Ämne Kultur 

Dimensionen utgörs av om ett originalinlägg innehåller ämnet kultur. Ett ämne är det ett 

originalinlägg handlar om. Kultur är originalinlägg som handlar om religion, 

beteendemönster, seder, klädsel, ritualer, lekar, normer, trossystem, språk, värderingar. Det 

vill säga det som i en population överförs socialt från en generation till en annan. 

Variabelvärdena är ja/nej. Innehåller ett originalinlägg ämnet kultur kodas det som ja. Om 

ett originalinlägg inte innehåller ämnet kultur kodas det som nej. 

  

1= Ja. 2= Nej. 

 

V5 Ämne Juridik 

Dimensionen undersöker om ett originalinlägg innehåller ämnet juridik. Ett ämne är det ett 

originalinlägg handlar om. Juridik handlar om rättssäkerhet och rättstrygghet. 

Variabelvärdena är ja/nej. Innehåller ett originalinlägg ämnet juridik kodas det som ja. Om 

ett originalinlägg inte innehåller ämnet juridik kodas det som nej. 

 

1= Ja. 2= Nej. 

 

V20 Kön på postare av originalinlägg 1= Kvinna 

2= Man 

3= Framgår ej 
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V6 Ämne Invandring 

Dimensionen utgörs av om ett originalinlägg innehåller ämnet invandring. Ett ämne är det ett 

originalinlägg handlar om. Invandring berör originalinlägg där fokus ligger på invandring, att 

individer har tagit sig från sitt hemland till Sverige. Här ingår ämnen som behandlar både 

invandringen i sig samt invandrarna som den för med sig. Variabelvärdena är ja/nej. 

Innehåller ett originalinlägg ämnet invandring kodas det som ja. Om ett originalinlägg inte 

innehåller ämnet invandring kodas det som nej. 

  

1= Ja. 2= Nej. 

 

V7 Ämne Terrorism 

Dimensionen undersöker om ett originalinlägg innehåller ämnet terrorism. Ett ämne är det ett 

originalinlägg handlar om. Terrorism handlar om våld och/eller förstörelse ofta mot civila 

mål för att tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar med hjälp av rädsla. 

Variabelvärdena är ja/nej. Innehåller ett originalinlägg ämnet terrorism kodas det som ja. 

Om ett originalinlägg inte innehåller ämnet terrorism kodas det som nej. 

 

1= Ja. 2= Nej. 

 

V8 Ämne Gruppgemenskap 

Dimensionen undersöker om ett originalinlägg innehåller ämnet gruppgemenskap. Ett ämne 

är det ett originalinlägg handlar om. Gruppgemenskap är originalinlägg som syftar till att 

hylla gruppen och peppa varandra. Variabelvärdena är ja/nej. Innehåller ett originalinlägg 

ämnet gruppgemenskap kodas det som ja. Om ett originalinlägg inte innehåller ämnet 

gruppgemenskap kodas det som nej. 

 

1= Ja. 2= Nej. 

 

V9 Ämne Feminism 

Dimensionen undersöker om ett originalinlägg innehåller ämnet feminism. Ett ämne är det 

ett originalinlägg handlar om. Feminism är originalinlägg som handlar om 

könsmaktsordning. Det berör ideologier där kvinnor ska ha samma skyldigheter, rättigheter 

och möjligheter som män. Variabelvärdena är ja/nej. Innehåller ett originalinlägg ämnet 

feminism kodas det som ja. Om ett originalinlägg inte innehåller ämnet feminism kodas det 

som nej. 

  

1= Ja. 2= Nej. 

 

V10 Ämne Media 

Dimensionen undersöker om ett originalinlägg innehåller ämnet media. Ett ämne är det ett 

originalinlägg handlar om. Media är originalinlägg som handlar om traditionella medier samt 

sociala medier. Traditionella medier kan vara exempelvis tidningar så som Aftonbladet och 

Expressen. Facebook och Twitter är exempel på sociala medier. Variabelvärdena är ja/nej. 

Innehåller ett originalinlägg ämnet media kodas det som ja. Om ett originalinlägg inte 

innehåller ämnet media kodas det som nej. 

 

1= Ja. 2=Nej. 

  

V10 Subjektframställning 
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Dimensionen är framställningen av det subjekt som ett originalinlägg handlar om. Ett subjekt 

är den individ eller grupp av individer som ett originalinlägg handlar om. Variabelvärdena är 

politiker, politiskt parti, invandrare, feminist, rättsperson, gruppmedlem, medieaktör, fler 

likvärdiga subjekt, annat subjekt och framgår ej. Politiker berör originalinlägg som handlar 

om en eller flera individer som arbetar inom politik. Politiskt parti är originalinlägg som är 

skrivna om politiska partier. Invandrare handlar om originalinlägg som syftar till individer 

av utländskt ursprung oavsett om de är födda i Sverige eller har invandrat till landet. För att 

ett originalinlägg ska kodas som huvudaktör feminist ska det handla om aktörer som har en 

uttalad politisk feministisk anknytning. Rättsperson berör originalinlägg som handlar om en 

eller flera personer som arbetar inom rättsväsendet. Gruppmedlem är originalinlägg som 

syftar till att skapa gemenskap och utbyta trevlighetsfraser inom FB-gruppen. Medieaktör 

berör individer som är involverad i media, så som en programledare eller journalist. Finns 

det flera olika subjekt i originalinlägget som passar in i flera variabelvärden, kodas det 

huvudsakliga subjektet i inlägget. Om subjekten i inlägget är likvärdiga och det inte går att 

koda vem som är huvudsubjekt så kodas det som fler likvärdiga subjekt. Behandlar 

originalinlägget ett subjekt som inte passar in i något variabelvärde eller om det inte tydligt 

framgår något subjekt kodas det som annat subjekt. Om det inte framgår något subjekt i ett 

originalinlägg kodas det som framgår ej. 

 

1= Politiker. 2= Politiskt parti. 3= Invandrare. 4= Feminist. 5= Rättsperson. 6= 

Gruppmedlem. 7= Medieaktör. 8= Fler likvärdiga subjekt. 9= Annat subjekt. 0= Framgår ej.  

 

V11 Problemorsak 

Dimensionen utgörs av det problem som anses ligga till orsak för originalinläggets tema. 

Variabelvärdena består av demografi, kultur, välfärd, kriminalitet, lögner, fler likvärdiga, 

annan orsak och problem framgår ej. Om ett originalinlägg berör överbefolkning, 

befolkningsmängd, landsgränser eller befolkningsfördelning kodas det som demografi. 

Kultur kodas originalinlägg som behandlar religion, beteendemönster, seder, klädsel, ritualer, 

lekar, normer, trossystem, språk, värderingar. Det vill säga det som i en population överförs 

socialt från en generation till en annan. Om ett inlägg handlar om människors 

levnadsförhållanden, ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden och att alla i samhället 

har ett grundläggande skydd i form av sjukvård, tillgång till mat och säkerhet kodar vi det 

som välfärd. Kriminalitet behandlar olagliga handlingar exempelvis våld, hot eller rån. Om 

ett originalinlägg handlar om att någon person anses ljuga om något kodas det som lögner. I 

de fall ett originalinlägg innehåller fler likvärdiga problemorsaker kodas det som fler 

likvärdiga. Ifall ett originalinlägg innehåller en orsak till ett problem men det inte finns 

någon passande kategori, kodas det som annan orsak. Om problemorsak inte anges kodas det 

som problem framgår ej.  

  

1= Demografi. 2= Kultur. 3= Välfärd. 4= Kriminalitet. 5= Lögner. 6= Fler likvärdiga. 7= 

Annan orsak 0= Problem framgår ej. 

 

V12 Explicit rasistiska uttryck 

Dimensionen utgörs av uttryck, om ett originalinlägg innehåller explicita uttalanden om 

invandrare/invandring. Variabelvärdena består av ja och nej. Om ett originalinlägg innehåller 

nedvärderande ord om, uttalat trycker ner en folkgrupp eller individ av utländsk härkomst 

eller gör elaka liknelser mellan dessa och dåliga saker kodas det som ja. Förekommer ingen 

av dessa ord så kodas det som nej. 

 

1= Ja. 2= Nej. 
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V13 Kommentarer 

Dimensionen utgörs av kommentarer till ett originalinlägg. Variabelvärdena är inga 

kommentarer, 1–49 kommentarer samt 50+ kommentarer. Finns inga kommentarer kodas 

det som inga kommentarer. Är det få kommentarer så är de direkt synliga när man läser ett 

originalinlägg (hur många som visas varierar mellan olika datorer), dessa placeras i kategorin 

1–49 kommentarer. Finns det upp till 49 kommentarer under ett originalinlägg syns texten 

“visa ytterligare x antal kommentarer” i kommentarstråden, även dessa placeras i kategorin 

1–49 kommentarer. Syns enbart texten “visa fler kommentarer” så är det fler än 50 

kommentarer till ett originalinlägg, dessa placeras inom kategorin 50+ kommentarer.  

 

1= 1–49 kommentarer. 2= 50+ kommentarer. 0= Inga kommentarer.  

 

V14 Reaktioner 

Dimensionen utgörs av antalet reaktioner (även kallad gilla-knappen) till ett originalinlägg. 

Variabelvärdena utgörs av det exakta antalet reaktioner ett originalinlägg har. 

  

Antal reaktioner:  

 

V15 Delningar 

Dimensionen utgörs av det antal delningar som gjorts av ett originalinlägg. Variabelvärdena 

utgörs av det exakta antalet av de delningar ett originalinlägg har. 

  

Antal delningar: 

  

V16 Länkar 

Dimensionen utgörs av länkar tillhörande originalinlägg. Variabelvärdena består av ja och 

nej. Om ett originalinlägg innehåller en länk placeras det inom variabelvärdet ja. Saknas länk 

placeras ett originalinlägg inom värdet nej. 

 

1= Ja. 2= Nej 

 

V17 Länk till 

Dimensionen utgörs av vilken typ av länk ett originalinlägg innehåller. Variabelvärdena 

består av traditionella nyhetsmedier, IAM, samlingssidor, blogg, övrigt och finns ej. Vi 

granskar var en länk leder och placerar originalinlägget inom det variabelvärde där den hör 

hemma. Aftonbladet, Expressen, Göteborgs Posten, SVT, SR, Dagens Industri, SvD, Mitt i 

Stockholm, Sydsvenskan och Metro kodas som traditionella nyhetsmedier. Fria tider, Nya 

tider, Det fria Sverige, Politikfakta, Katerina Magasin, Rapport24, Samnytt, Samtiden och 

Nyheter idag kodas som IAM. Samlingssida samlar externa artiklar från andra 

nyhetstidningar, till exempel Omni. När man länkar till privatpersoner som driver en egen 

sida på nätet kodas det som blogg. Det länkar som inte passar in i övriga kategorier kodas 

som övrigt. Om det inte finns någon länk i ett originalinlägg kodas det som finns ej.  

  

1= Traditionella nyhetsmedier. 2= IAM. 3= Samlingssida. 4= Blogg. 5= Övrigt. 0= Finns ej.  

 

V18 Bild 

Dimensioner utgörs av bilder i ett originalinlägg. Variabelvärdena består av ja och nej. Om 

ett originalinlägg innehåller en bild kodas det som ja. Saknas bild kodas det som nej. 
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1= Ja. 2= Nej. 

 

V19 Bildmotiv 

Dimensionen utgörs av vilken typ av bild ett originalinlägg innehåller. Variabelvärdena 

består av montage, satir, seriös avbildning invandrare, seriös avbildning politiker, bild 

ting/sak, annan individ och bildmotiv finns ej. Om en bild i ett originalinlägg är redigerad 

och där innehållet ser amatörmässigt ut kodas den som montage. Om en bild har en 

förlöjligande framställning av något eller någon kodas det som satir. Om en bild visar 

invandrare utan att förlöjliga denna i bild kodas den som seriös avbildning invandrare. Om 

en bild visar en politiker utan att förlöjliga denna i bild kodas den som seriös avbildning 

politiker. En bild av ett ting/sak med eller utan ägare, som till exempel ett hus eller en 

chokladboll, kodas som bild ting/sak. Annan individ innebär att ett originalinlägg innehåller 

en bild av en okänd individ. Originalinlägg som inte har någon bild kodas som bildmotiv 

finns ej. 

  

1= Montage. 2= Satir. 3= Seriös avbildning invandrare. 4= Seriös avbildning politiker.  5= 

Bild ting/sak. 6= Annan individ. 0= Bildmotiv finns ej. 

  

V20 Kön på postare av originalinlägg 

Dimensionen är könet på den som postat ett originalinlägg. Variabelvärdena utgörs av kvinna 

och man. Om det är en kvinna som postat ett originalinlägg kodas det som kvinna. Om det är 

en man som postat ett originalinlägg kodas det som man. Om det inte framgår om könet är 

kvinna eller man kodas det som framgår ej. 

  

1= Kvinna. 2= Man. 0= Framgår ej. 
 


