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Abstract 

Under januari 2016 publicerades nyheter om att sexuella massövergrepp ägt rum vilket ledde till 

att en polariserad debatt blossade upp i Sverige. Debatten fördes bland annat på Internet och i 

kommentarsfält. En sida av debatten tog tydlig ställning genom att hävda att de misstänkta 

förövarnas etnicitet låg till grund för de sexuella övergreppen. Syftet med studien är att undersöka 

hur sociala konstruktioner av den egna och andra grupper konstrueras på webbsidan Avpixlats 

kommentarsfält. De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är “hur konstrueras 

förövaren i relation till föreställningar om sexualitet och etnicitet i kommentarerna?”, “hur 

konstrueras kategorier rörande maskulinitet och femininitet kopplat till de sexuella 

övergreppen?” och “hur sker gemenskapsskapande processer i kommentarerna?”. Studiens 

teoretiska ramverk består av postkolonial och feministisk teori samt teorier rörande nation. 

Studiens material utgörs av kommentarer som lämnats på Avpixlats publicerade texter, under 

januari 2016, rörande debatten kring de sexuella övergreppen. Materialet har analyserats med 

kritisk diskursanalys. I studiens resultat exemplifieras hur “andra” män tenderar att framställas 

med ociviliserade egenskaper och hur de sätts i kontrast till “svenska” män. Bland 

kommentatorerna förekommer föreställningar kring femininitet och maskulinitet, föreställningar 

som även samspelar med idéer om nationen. Bland kommentatorerna förekommer 

gemenskapsskapande processer som bland annat syftar till att positionera dem som ett alternativ 

till samhället och dess instanser.  
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1. Inledning 

 

“De andra” görs inte bara till en annorlunda grupp som sammansätts av en annan sorts 

människor eller en annan nation, utan till ett mindervärdigt ansiktslöst kollektiv som gör 

”oss” till en bättre art eller en bättre kultur (SOU 2005:41). 

 

Faktorer som kön, etnicitet och sexualitet kan driva människor till gemenskap likväl som till 

polarisering. I denna uppsats vill vi se närmare på vilka argument vissa människor använder för 

att upprätthålla grupperingar som ställer den egna gruppen mot andra. Vad händer egentligen när 

en grupp anser sig vara överlägsen en annan? Och vad händer när den grupp som utgör normen, 

och därmed innehar makt, anser sig vara marginaliserad?  

1. 1 Bakgrund 

På nyårsdagen januari 2016 kom rapporter om att flertalet kvinnor blivit utsatta för sexuella 

trakasserier och övergrepp i centrala Köln i Tyskland under nyårsnatten (Lewenhagen, 2016, 12 

januari). De sexuella massövergrepp som under nyårsnatten ägt rum var så omfattande att den 

tyska polisen hade svårigheter att hantera situationen. Den tyska poliskåren mötte kritik för sin 

vaga insats och nyheten fick ett globalt genomslag. Rapporter om sexuella övergrepp har 

generellt sett inte ett högt nyhetsvärde men dessa nyheter möttes av starka reaktioner. Enligt 

rapporterna var personerna som begått övergreppen asylsökande män vilket föranledde en debatt 

som kom att beröra värderingar och kvinnosyn. De misstänkta förövarna beskrevs av vissa som 

hotfulla och i generaliserande termer.  

 Bara ett par dagar efter nyår kom rapporteringar i svensk media om att liknande händelser 

i form av sexuella massövergrepp skett i Stockholm under musikfestivalen ”We are Sthlm” 

sommaren 2015 (Weirup & Bouvin, 2016, 16 januari). Nyheten var ett avslöjande om att den 

svenska polisen tystat ner händelserna för media och allmänheten. Polischef Peter Ågren från 

Södermalmspolisen berättade för Dagens Nyheter (ibid) att de under festivalen arbetat hårt för att 

avlägsna killar från området, trösta unga tjejer som blivit utsatta för övergrepp och desperat 

försökt hitta strategier för att lösa situationen. Enligt Ågren nådde dessa uppgifter aldrig media 

eller allmänheten på grund av att ”[d]et här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är 

för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna” (ibid). Uttalandet grundades i att 

flera av dem misstänka gärningsmännen hade utländsk härkomst. Detta ledde till starka 
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reaktioner och stor medierapportering där kritik riktades mot polisens undanhållande av 

information och det faktum att de uppfattats som politiskt partiska (Furusjö, 2016, 12 januari). 

Nyheterna om de sexuella massövergreppen i Köln och i Stockholm ledde till flera debatter i 

Sverige. Händelserna blev ämnet för ledarsidor, debattartiklar, diskussioner på sociala medier och 

var det dominerande ämnet under årets första partiledardebatt (“Sextrakasserier i debattfokus”, 

2016, 13 januari). Debatten delades i två läger där grupper av människor ställdes mot varandra. 

Ena lägret ansåg att förövarnas etnicitet och kultur låg till grund för deras beteende medan det 

andra ansåg att det snarare rörde sig om maskulinitetsnormer och patriarkala strukturer (Treijs & 

Lundin, 2016, 16 januari). Många av de som hänvisade till förövarnas etnicitet hävdade att deras 

kultur i sig är kvinnofientlig för att den inte delar den västerländska synen på sexualitet och 

jämställdhet. Av denna anledning kom debatten till stor del att handla om de misstänkta 

förövarnas etnicitet vilket kopplades ihop med det rådande flyktingläget i världen. Kriget i Syrien 

och andra konflikter har lett till att miljontals människor tvingats på flykt och många av dem har 

tagit sig, eller är på väg, till Europa. I nyhetsrapportering kring detta beskrivs ofta det rådande 

flyktingläget med ord som kris och det talas om att antalet flyktingar innebär ett hot mot Europas 

säkerhet (ibid). Terrorism, andra religioner och kulturella krockar målas upp som en fara för det 

västerländska samhället och dess värderingar. Parallellt med detta tar fler och fler högerextrema 

politiska partier plats i riksdagar runt om i Europa vilket bland annat leder till en normalisering 

av rasistiska tankegångar. Exempel på sådana tankegångar går att skönja i debatten kring de 

sexuella övergreppen i Sverige. Debatten uppstod således inte i ett vakuum utan kan ses som en 

effekt av det laddade flyktingläget i Europa.  

  Internet utgör en plattform där både etablerad media och privatpersoner söker 

information och för debatt. Vi fann den tudelade debatten intressant och önskar få en inblick i hur 

den mer informella diskussionen kring de sexuella övergreppen fördes. Debatten ägde inte bara 

rum inom etablerad media utan fördes även i stor utsträckning på sociala medier, särskilt från 

främlingsfientligt håll (Treijs & Lundin, 2016, 16 januari). Av denna anledning valde vi att 

närmare studera debatten inom en högerextrem kontext, mer specifikt kommentarsfälten på 

webbsidan Avpixlat (Vergara, 2016, 13 januari).  

Med anledning av att Avpixlat utger sig för att tillhandahålla ett kommentarsfält som 

skiljer sig från andra webbplatsers kommentarsfält valde vi att studera det. Vi misstänkte att 

debatten bland kommentarerna på Avpixlat såg annorlunda ut eftersom de enligt de själva har 

“rejäl takhöjd” jämfört med andra kommentarsfält (Avpixlat, 2016). Avpixlat betraktas enligt en 
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del som en legitim källa till kunskap och anses av vissa vara ett mer “rumsrent” alternativ än 

andra högerextrema sidor trots att rasistiska budskap förekommer på sidan. I Avpixlats 

kommentarsfält och de diskussioner som fördes i samband med debatten kring de sexuella 

övergreppen, förekom generaliseringar och idéer om olika grupper av människor. Dessa typer av 

sociala konstruktioner av människor valde vi att studera närmare.  

 

1.2  Syfte och frågeställning 

Vi är intresserade av att studera hur sociala konstruktioner av den egna gruppen och andra 

grupper tar sig uttryck i kommentarsfält. Syftet med denna studie är att undersöka detta i 

Avpixlats kommentarsfält rörande debatten om de sexuella övergreppen i januari 2016. 

Frågeställningarna som ligger till grund för denna studie är: 

- Hur konstrueras förövaren i relation till föreställningar om sexualitet och etnicitet i 

kommentarerna? 

- Hur konstrueras kategorier rörande maskulinitet och femininitet kopplat till de sexuella 

övergreppen? 

- Hur sker gemenskapsskapande processer i kommentarerna?   

 

1.3 Diskussion om Avpixlat och högerextremism  

Avpixlat är, enligt beskrivningen från deras webbsida, “en oberoende Sverigevänlig webbplats för 

nyheter och opinion” med ambitionen att “vara en nagel i ögat på PK-etablissemangets 

journalister och politiker och verka som en stark opinionsbildande kraft för ett bättre Sverige som 

vi vet är möjligt” (Avpixlat, 2016). Idag har Avpixlat utgivningsbevis och en ansvarig utgivare, 

något de saknade fram till 26 maj 2014 (ibid). Avpixlat uppger själva att webbsidan har uppemot 

250,000 unika besökare varje vecka och de beskriver sig själva som kontroversiella leverantörer 

av “obekväma sanningar” (ibid).  

Vi har valt att benämna Avpixlat som högerextrem vilket vi baserar på vår förförståelse 

av webbsidan samt intrycket den förmedlar. Högerextremism och högerextrema tankegångar 

reproducerar idéer om människor som uppdelade i ett ”vi” och ett ”dem” och önskar förverkliga 

dessa idéer med politiska gärningar. Högerextrema rörelser karaktäriseras även av en 

nationalistisk ideologi (Deland, Hertzberg & Hvitfeldt, 2010, s. 6-7). Kopplingar går att dra 

mellan Avpixlat och Sverigedemokraterna. Det illustreras bland annat genom att reklam för 
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partiet förekommer på webbsidan och att Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth 

verkar både som skribent, moderator och finansiär för webbsidan (Larsson, 2013, 28 juni & 

Vergara, 2016, 13 januari) På Avpixlat förekommer även annonser som ger uttryck för 

nationalism och som riktar stark kritik mot invandring. Vi rubricerar därmed Avpixlat som 

högerextremt men utgår inte från att alla som kommenterar på webbsidan delar samma åsikter.  

    

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens inleds med en bakgrund till studiens ämne, syfte och frågeställningar samt en 

presentation av webbsidan Avpixlat. Därefter följer en redogörelse för tidigare forskning inom 

samma område samt en presentation av studiens teoretiska ramverk och centrala begrepp. Vidare 

presenteras val av metod och material samt motiveringar till dessa och en diskussion kring 

studiens etiska aspekter. Analysen är strukturerat i tre övergripande teman som avhandlas i varsitt 

kapitel. Avslutningsvis följer en sammanfattning av studiens resultat samt en diskussion kring 

resultaten i relation till tidigare forskning, teori, metod och implikationer för praktik och vidare 

forskning.   

2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som relaterar till vårt ämne för att ge en överblick över 

forskningsfältet samt precisera och motivera vårt bidrag. Tidigare forskning rör bland annat hur 

högerextrema krafter sprider sina budskap på Internet, hur “invandrarkillar” representeras i media 

samt studier av webbsidor, bloggar, artiklar och kommentarsfält med högerextremt innehåll.   

2.1 Högerextremism och representationer i media  

Forskarna Diana Mulinari & Anders Neergaard (2010) ämnar föra en kritisk dialog kring hur 

Sverigedemokraterna och liknande partier vanligtvis teoretiseras kring (s. 45). De menar att de 

analytiska begreppen rasifiering och rasism gör det möjligt att analysera de högerextrema 

partiernas framväxt på ett mer nyanserat vis än vad som tidigare gjorts. Istället för att betrakta 

högerextrema partiers framväxt som en “medfödd” effekt av diverse kriser och således 

neutralisera rasismen bör vi istället förstå rasismen som ideologi. De betonar att kvinnokroppen 

tjänat som metafor och som symbol för att illustrera gränser mellan grupper samt att kvinnors 

kroppar ofta varit föremål för kampen om de "europeiska värdena”. För att förklara liknande 

fenomen menar författarna att relationen mellan rasism och sexism är av vikt och att en 
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feministisk analys således är användbar i vetenskapliga förklaringar av högerextremism (Mulinari 

& Neergaard, 2010, s. 70-71). Genom att kombinera postkolonial och feministisk teori ämnar vi, 

likt Mulinari och Nergaard uppmuntra till, att studera hur bland annat kvinnokroppen ofta 

används som ett slagträ i debatten kring sexualitet, etnicitet och nationen. 

  Ylva Brune (2006) och Anna Bredström (2006) har studerat hur maktdimensioner som 

kön, etnicitet och sexualitet samverkar när de undersökt hur “invandrarkillar” framställs i media. 

Resultaten visade att en föreställning kring att “främmande” män skulle vara mer sexuellt aktiva 

figurerar samt att rapporteringen tjänar till att skapa en känsla av “vi och dem”. Konstruktioner 

av invandrare ställs i kontrast till “svenska” män och syftar till att konstruera en nationell 

gemenskap med tillhörande karaktärsdrag (Brune, 2006, s. 148-149). “Invandrarmän” och 

“muslimska män” framställs stereotypt och islamofobt då de ofta skildras som våldsamma, 

okontrollerbara och styrda av islam eller en hederskultur (Brune, 2006, s. 173). Medan Brune 

undersökt och jämfört hur rapporteringen kring “invandrare” såg ut mellan 1970-talet och slutet 

av 90-talet fokuserar Bredström på hur rapporteringen såg ut kring ett specifikt fall. I Bredströms 

studier av rapporteringen kring den uppmärksammande “Rissnevåldtäkten” urskiljde hon att olika 

föreställningar kring kultur förekom (Bredström, 2006, s. 180). En del röster i debatten betraktade 

kultur som något essentiellt och som ett “kulturellt arv” medan andra betraktade våldtäkten som 

ett resultat av en gängkultur som uppstått av att leva i segregering och marginalisering 

(Bredström, 2006, s. 185).    

  Vi vill, likt Bredström och Brune, se hur maktdimensioner som kön, sexualitet och 

etnicitet relaterar till varandra och hur de kopplas samman med egenskaper som syftar till att 

konstruera grupper av människor i motsats till varandra. Vad som skiljer vår studie åt är att de 

studerar nyhetsmaterial och hur rapporteringen kring fenomen sett ut medan vi har för avsikt att 

studera kommentarsfält. Skillnaden mellan nyhetsrapportering och kommentarsfält kan bland 

annat vara att i kommentarsfält förekommer en mer informell ton bland aktörerna där de som 

postar kommentarer i större utsträckning ger uttryck för sina personliga åsikter. Diskussionen 

som förekommer bland kommentarerna kan således inte betraktas vara del av ett rådande 

medieklimat utan snarare exemplifiera hur en del av debatten ser ut inom en högerextrem 

kontext. 
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2.2 Internationell forskning om högerextremism på Internet 

En del forskning på hur högerextrema krafter använder sig av och sprider sina budskap på 

Internet har gjorts. Adam G. Klein (2009, 2012) undersöker hur vit makt-rörelser anpassar sin 

verksamhet och organisering för att kunna sprida budskap via Internet (Klein, 2009, 2012). 

Forskaren Brian Levin (2002) är inne på samma spår när han hävdar att Internet gjort det möjligt 

för högerextrema krafter att nå ut till många. Levin menar att många extremister inte längre 

betraktar sig följa en ledare utan snarare ser sig som upproriska och som en del av ett ledarlöst 

motstånd. Exempelvis kan uppmaningar till våld och brott förekomma (Levin, 2002). Hur 

ledarlösa motstånd och grupperingar tar sig uttryck på Internet blir intressant i förhållande till det 

vi ämnar undersöka, då vi bland annat vill undersöka hur en gemenskap konstrueras bland de som 

kommenterar på Avpixlat och hur denna gemenskap sätts i kontrast till grupper av “andra” män.   

  Josh Adams och Vincent J. Roscigno (2005) menar likt ovan nämnda att Internet 

möjliggjort för högerextrema krafter att organisera sig effektivt. De vill förstå rasistiska rörelsers 

rekryteringsprocesser, identitetsskapande handlingar och aktioner genom att analysera innehållet 

på högerextrema webbsidor. Med hjälp av textanalys har de kartlagt teman i innehållet på dessa 

webbsidor. Resultaten visade bland annat att begrepp som nationalism, religion och definitioner 

av ansvarstagande och medborgarskap är sammanlänkade med antaganden om ras för att 

konstruera en gemensam identitet hos gruppens medlemmar och eventuella nyrekryterade 

(Adams & Roscigno, 2005). Hur högerextrema krafters identitetsskapande processer ser ut, samt 

hur en gemenskap konstrueras, blir av vikt för vår studie då vi vill undersöka hur grupper av 

människor konstrueras i motsats till varandra.  

2.3 Svensk forskning om högerextremism och internet 

Svensk forskning rörande ämnet högerextremism och Internet står bland andra Mathias Wåg 

(2010) och Dag Lundquist (2010) för. Wåg undersöker högerextrema forum på Internet för att 

kartlägga om den högerextremism som förekommer på forumen skiljer sig från hur 

högerextremismen tog sig uttryck i Sverige under 90-talet. Han menar, likt ovan nämnda 

forskare, att Internet och användarcommunityn möjliggjort en organisering av högerextrema 

gemenskaper. Wåg beskriver hur ”[m]ålet för den motkulturella rörelsen var inte bara att förändra 

värderingar, att verka "folkbildande", utan även att konstruera ett alternativsamhälle, ett samhälle 

i samhället - ett sätt att här och nu återupprätta den förlorade folkgemenskapen” (Wåg, 2010, s. 

125).  
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Lundquist (2010) har studerat bloggportalen motpol.nu som är del av en högerextrem 

kontext. Lundquist konstaterar, likt Wåg, att forumen och bloggportalerna ämnar konstruera ett 

alternativ till etablerad media. Hos de som publicerar material på sidorna menar Lundquist att det 

finns en uttalad vilja att ta avstånd från schablonbilden av högerextrema aktivister som hatiska 

genom att hävda att de sysslar med folkbildning och debatt. På forumen som Wåg och Lundquist 

undersökt förekommer en utbredd uppfattning om att etablerad media begränsar yttrandefriheten. 

Deltagarna på forumen tar således avstånd från vad de anser är det “politiskt korrekta” i samhället 

och forumen erbjuder, enligt dem, ett mer tillåtande klimat för diskussion kring bland annat 

invandring (Wåg, 2010, Lundquist, 2010). Lundquist menar att förekomsten av sidor likt dessa, 

som gör anspråk på att förmedla vetenskap, medför risken att förtroendet för etablerade 

kunskapskällor minskar (Lundquist, 2010). De forum och bloggportaler som Wåg och Lundquist 

undersökt liknar på många vis Avpixlat som vi ämnar undersöka. Likt motpol.nu och de andra 

högerextrema forum de undersökt vill Avpixlat utge sig för att vara en legitim sida för nyheter. 

Hur föreställningar kring vad som är yttrandefrihet och “politisk korrekthet” bidrar till att 

konstruera en gemenskap bland kommentatorerna blir därför relevant i relation till vår studie. 

Studier av webbsidan Avpixlat har gjorts av bland andra Katrina Hirvonen (2013) och 

Mattias Ekman (2015). Hirvonen har analyserat innehåll från artiklar och kommentarer som 

publicerats på de högerextrema webbplatserna Avpixlat, Nordfront och Nationell.nu. De redogör 

för de islamofoba föreställningar och det påstådda hotet från islam mot väst som figurerar inom 

dessa sammanhang. De konstaterar båda att de diskussioner kring invandring som förekommer 

inom dessa sammanhang relaterar till fenomen i samhället som bland annat förekomsten av 

islamofoba hatbrott. Hirvonen menar de högerextrema plattformarna fungerar som ekokammare 

för högerextrema åsikter vilket kan leda till att högerextrema åsikter neutraliseras. Hon kopplar 

diskussionerna på dessa forum till de framgångar Sverigedemokraterna rönt i de senaste årens 

riksdagsval (Hirvonen 2013). Ekman betonar att de antaganden kring islam som förekommer 

inom de högerextrema forumen inte har tillkommit i ett vakuum, utan relaterar till och får näring 

av etablerade representationer av muslimer och islam i media (Ekman, 2015). Likt Ekman och 

Hirvonens studier är den föreliggande studiens mål att bland annat analysera hur de resonemang 

som förekommer bland kommentarerna relaterar till samhälleliga fenomen och hur de står i ett 

dialektiskt förhållande till varandra. Vår studie liknar ovan nämnda men skiljer sig från dem 

genom att vi ämnar studera kopplingar som görs mellan etnicitet och sexualitet i kommentarerna 

på Avpixlat.  
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Karin Hagren Idevall (2014a, 2014b, 2015) har studerat högerextremt innehåll i kommentarsfält 

på Internet. I tre artiklar har Hagren Idevall med kritisk diskursanalys och nätverksteori undersökt 

hur rasism och islamofobi tar sig uttryck i kommentarsfält på bland annat Aftonbladet och 

Instagram. I Hagren Idevalls studier av begreppet “PK” i kommentarsfält konstaterar hon att 

användningen av begreppet kan vara ett sätt för grupper av människor att positionera i kontrast 

till andra grupper som de anser vara hierarkiskt överordnade. De hierarkiskt överordnade grupper 

de syftar på utgörs av media och politiker vilka kommentatorerna anklagar för att bedriva censur. 

De som identifierar sig själva som “invandringskritiska” framställer sig som toleranta försvarare 

av mänskliga rättigheter och de hävdar att de blir marginaliserade av “eliten”. Användningen av 

begreppet “PK” blir hos dem ett sätt att representera sig själva som utsatta när de egentligen 

tillhör den grupp som utgör normen i samhället (Hagren Idevall, 2014b). I en annan artikel 

exemplifierar Hagren Idevall hur kommentarsfält ofta består av två läger av meningsmotståndare 

där det ena lägret positionerar sig för och det andra mot publicerade artiklar på Aftonbladet. De 

kommentatorer som positionerar sig mot anser sig vara offer för censur och uttrycker rasistiska 

åsikter vilket de legitimerar genom att förespråka full yttrandefrihet (Hagren, Idevall, 2014a). 

Resultaten från samtliga av Hagren Idevalls artiklar illustrerar hur rasistiska, islamofoba och 

sexistiska åsikter ofta förekommer hand i hand. Kommentatorer som ger uttryck för rasistiska och 

sexistiska åsikter riktar i många fall också kritik mot vad de anser är det “politiskt korrekta”.  

Vår studie har mycket gemensamt med Hagren Idevalls då vi kommer studera 

kommentarsfält och ämnar analysera det insamlade datamaterialet med kritisk diskursanalys. 

Studiens datamaterial har samlats in från Avpixlat, en webbsida med en uttalad politisk agenda, 

till skillnad från Hagren Idevall som studerat kommentarsfält tillhörande kvällstidningen 

Aftonbladet och communityt Instagram. Vi kommer likt Hagren Idevall att studera hur grupper 

av kommentatorer tar avstånd ifrån och konstruerar en gemenskap i kontrast till vad de anser vara 

en “elit”. Utifrån debatten kring de sexuella övergreppen fokuserar vår studie, till skillnad från 

Hagren Idevall, även på hur idéer om maskulinitet, femininitet och sexualitet konstrueras i 

kommentarerna. 

3. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer val av teori och centrala begrepp att avhandlas. Här presenteras studiens 

teoretiska ramverk som utgörs av socialkonstruktivistiska, postkoloniala och feministiska teorier.  
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3.1. Socialkonstruktivism 

Den föreliggande studiens teoretiska utgångspunkt vilar på socialkonstruktivistiska antaganden 

vilka innefattar kritik mot det som i regel uppfattas som självklar kunskap. Inom 

socialkonstruktivisimen betraktas kunskap som historiskt och kulturellt specifikt och ingen 

objektiv förklaring eller sanning går att nå. Kunskap och den sociala världen konstrueras i sociala 

processer och genom språket. Synen på människor inom socialkonstruktivismen kännetecknas av 

antiessentialism, människor betraktas således inte ha någon inre essens utan konstrueras likt allt 

annat genom sociala processer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11-12). En del tidigare 

forsknings, som ovan presenterats, har utgått från socialkonstruktivistiska teorier och dessa 

antaganden lämpar sig för vår studie då vi har för avsikt att undersöka sociala konstruktioner 

bland kommentarerna på Avpixlat. De diskursanalytiska och postkoloniala teorier, som studien 

kommer att utgå från, vilar alla på en socialkonstruktivistisk grund.   

3.2 Diskursanalys 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips (2000) beskriver hur ”en diskurs är ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). Diskursanalys härstammar 

ur socialkonstruktivisimen och betraktar språket som socialt konstruerat (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000, 9). Den föreliggande studien kommer att utgå från ett kritiskt diskursanalytiskt 

perspektiv inom vilket diskurser betraktas ha ideologiska effekter. Språk och makt är enligt den 

kritiska diskursanalytikern Norman Fariclough (2001) sammanlänkade och den kritiska 

diskursanalysen söker bland annat analysera sambandet dessa emellan (Fairclough, 2001, s. 1-2). 

Med avstamp i socialkonstruktivismen och med hjälp av diskursanalytiska verktyg ämnar vi 

kartlägga vilka diskurser som förekommer bland kommentarerna och analysera hur de förhåller 

sig till maktrelationer i samhället.  

3.3 Postkolonialism 

Postkolonial teori syftar till att belysa den hierarkiska ställningen mellan “öst” och “väst” samt 

dess tillhörande föreställningar. Teorietiker inom det postkoloniala forskningsfältet riktar kritik 

mot den västerländska litteratur- och kunskapskanon som länge varit dominerande. De teoretiska 

begrepp vår studie kommer att använda sig av från det postkoloniala teoribygget är orientalism, 

andrafiering och “ras”.   
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3.3.1 Orientalism 

För att studera kommentarerna på Avpixlat kommer det teoretiska begreppet orientalism att 

tillämpas. Begreppet introducerades av Edward Said (1978) och används för att belysa 

makthierarkin mellan den föreställda uppdelningen av världen i öst och väst. I 

orientalismbegreppet inbegrips föreställningar om områden, folkgrupper och kulturer som ansetts 

tillhöra “Orienten” (Said, 2004, s. 63). Orienten har historiskt framställts som det främmande 

“Österlandet” kring Mellanöstern som har kännetecknats av mystik och exotisism. Alla som 

forskat, skrivit eller reproducerat Orienten har enligt Said ägnat sig åt orientalism (2004, s. 64). 

Orientalism är och har således varit ett sätt för västvärlden att utöva makt och dominera över 

Orienten (Said, 2004, s. 65-66).  

Araber och muslimer tillhör det folk som vanligtvis antagits komma från “Orienten” och 

har historiskt framställts som lägre stående än den västerländska människan och kulturen. 

Diskurser rörande araber och muslimer som barbariska, ociviliserade, promiskuösa och med låg 

intelligens har sedan hundratals år tillbaka reproducerats inom den västerländska litteratur- och 

kunskapskanon (Loomba, 2005, s. 66 & Said, 2004, s. 325). Dessa beskrivningar har använts för 

att nedvärdera och tydligt särskilja öst från väst i förmån för den västerländska kulturen.  

För att få en djupare förståelse av de diskurser som reproduceras inom Avpixlat kan det 

teoretiska begreppet “ras” tillämpas. Vi utgår ifrån rasbegreppet som något föränderligt och 

socialt konstruerat (Loomba, 2005, s. 125). Begreppet är således dynamiskt i den mening att det 

uppfattas olika avhängigt i vilken diskurs det används. Rasbegreppet har använts, och används 

fortfarande, inom rasistiska och högerextrema kontexter för att belysa “biologiska” skillnader 

mellan folkgrupper baserat på hudfärg. Begreppet kan även användas som analysverktyg för att 

nå förståelse av hur maktrelationer mellan människor upprätthålls. 

Said (2004) menar att det går att utläsa rasistiska diskurser ur utsagor där 

orientalismutövanden sker (s. 302). Det blir således ett fruktbart begrepp att applicera på 

kommentarerna på Avpixlat då flera av dem rör yttringar om muslimer och människor från den 

del av världen som historiskt beskrivits som “Orienten”.  

3.3.2 Andrafiering  

Andrafiering är en process där en grupp eller en person positioneras som som “den andre”. Det är 

en performativ akt, ett görande, som kan förstås inom den postkoloniala kontexten baserat på 

föreställningen om ett “vi” och ett "dem”. Ett “vi” kan inte förstås utan ett “dem” och de 
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förutsätter varandras existens för att kunna bestå. Uppdelningen bygger på en hierarkisk 

maktrelation där “vi:et” anser sig besitta makt att utgöra normen, en norm “de andra” antas 

anpassa sig efter för att bli accepterade i samhället (Loomba, 2005, s. 145). Vid benämningen av 

en folkgrupp som “de andra” sker en generalisering som avhumaniserar, bortser från eller 

nedvärderar personliga egenskaper, individualitet och erfarenheter hos folkgruppen (SOU 

2005:41). Mahmud Kamali (ibid) exemplifierar detta i en nutida kontext med att “svenskar” utgör 

det normativa “vi:et” medan invandrare som kommer till Sverige positioneras som “de andra”. 

De förväntas anpassa sig till den svenska normen för att bli acceptera att leva bland “oss”. 

Andrafieringsbegreppet gör det således möjligt att förstå hur den påstådda egna gruppen ställs 

mot andra grupper i samhället. 

3.4 Föreställningar rörande femininitet, maskulinitet och nation 

Idéer rörande hur föreställningar om femininitet och maskulinitet är centrala för konstruktionen 

av nationen blir av vikt för vår studie då vi bland annat kommer att analysera hur 

kommentatorerna på Avpixlat talar om kvinnor i relation till grupper av män och i termer av 

säkerhet och i behov av skydd.  

Maud Eduards (2012) är inspirerad av Nival Yuval-Davis (1997) och de teoretiserar båda 

kring hur antaganden om femininitet, maskulinitet och sexualitet är centrala för konstruktionen av 

nationen (Eduards, 2012 & Yuval-Davis, 1997). Eduards hävdar att “den svenska nationen bär 

upp vissa föreställningar om kön, etnicitet och kroppslighet -och vice versa” (2012, s. 34). Inom 

ramen för en nations identitet görs det således skillnad i värde mellan män och kvinnor samt 

mellan infödda och “de andra”. I förhandlingar kring nationens säkerhet kommer kvinnan att 

symbolisera nationen, i behov av skydd från främlingar (Eduards 2012, s. 34-35). De 

“främmande” män som sägs utgöra ett hot mot kvinnor tillskrivs egenskaper som djuriska och 

sexuellt okontrollerbara (Eduards 2012, s. 56). Svenska män förväntas stå för skyddet av kvinnor. 

Eduards menar att det påstådda behovet av skydd är problematiskt då man som försvarad hamnar 

i en beroendesituation som kan vara svår att förhålla sig kritisk till (2012, s. 21-22).  

Benedict Anderson (1991) beskriver hur nationen är en föreställd gemenskap. “Den är 

föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att känna, träffa eller 

ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens 

medvetande bilden av deras gemenskap (Anderson, 1991, s. 21)”. Med avstamp i denna 

föreställning kan nationen betraktas som socialt konstruerad och inte som naturligt given. Vad 

begreppet nation innebär är således föränderligt och kan aldrig fastslås en gång för alla. 
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Begreppet kommer att användas i analysen av hur kommentatorerna ger uttryck för 

föreställningar kring nation.  

4. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för resonemangen kring val av metod och urval av material. Detta följs 

av en presentation av studiens metodologiska verktyg. En beskrivning av hur vi samlat in och 

kategoriserat materialet förekommer samt en diskussion kring validitet, reliabilitet och studiens 

etiska överväganden. 

4.1 Metodologiskt ramverk 

För att analysera kommentarerna i Avpixlats kommentarsfält har studien utgått från det 

kvalitativa angreppssättet diskursanalys. Diskursanalysen vilar på socialkonstruktivistiska 

antaganden om att språket bidrar till att konstruera verkligheten. Av den anledningen är det en 

fruktbar metodologisk ram att utgå från när vi önskar studera sociala konstruktioner i 

kommentarerna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). Vi är inte intresserade av att komma 

“bakom” diskursen eller studera huruvida utsagorna i kommentarerna stämmer eller inte, vilket 

diskursanalys inte heller syftar till att göra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). Den 

föreliggande undersökningens fokus är att med diskursanalytiska verktyg studera hur diskurser 

produceras och relaterar till företeelser i samhället.  

  Studiens utgångspunkt har varit kritisk diskursanalys ur teoretikern Norman Faircloughs 

(2001) perspektiv med anledning av att angreppssättet är fruktbart för att studera maktrelationer i 

samhället samt hur detta kan ta sig uttryck i text (Fairclough, 2001, s. 1-2 & Wetherell, Taylor, 

Yates, 2001, s. 229-230). Kritisk diskursanalys har målet att studera hur diskursiva praktiker kan 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, vilket lämpar sig bra då studiens 

ändamål bland annat är att urskilja hur utsagor i kommentarerna reproducerar antaganden kring 

olika grupper av människor (Fairclough, 2001, s. 1 & Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). 

Kritisk diskursanalys är en passande metod för att analysera kommentarsfält då den ämnar 

analysera språkets roll och dess relation till samhälleliga strukturer (Fairclough, 2001 s. 1-2 & 

Wetherell et al. 2001, s. 229). 

Ett diskursanalytiskt angreppssätt medför vissa begränsningar. Angreppssättet gör det inte 

möjligt att besvara hur utsagorna som förekommer bland kommentarerna uppkommit eller vad 

personerna som skrivit kommentarerna tänkte eller kände när de skrev dem. Då ett 
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diskursanalytiskt angreppssätt fokuserar på vad texten och språket producerar och reproducerar är 

det centrala för studien vad som socialt konstrueras i kommentarerna.  

4.2 Den tredimensionella modellen 

Studiens huvudsakliga analysmodell är Faircloughs (2001) tredimensionella modell. Fairclough 

betraktar diskurser som både konstituerande och konstituerade vilket innebär att diskurser bidrar 

till att forma och omforma sociala processer samtidigt som de är speglingar av dessa (2001, s. 30-

31). Diskurser och sociala processer står således i ett dialektiskt förhållande till varandra. För att 

studera relationen dessa emellan skisserar Fairclough en modell att utgå från vid en kritisk 

diskursanalys, den tredimensionella modellen (2001, s. 21-22). För att systematiskt ordna 

analysen och för att studera hur de diskurser som förekommer i kommentarerna på Avpixlat 

relaterar till fenomen på ett samhälleligt plan kommer Faircloughs modell vara utgångspunkten.  

 Den tredimensionella modellen består av tre steg där steg ett består av att beskriva vad som står i 

texten. Nästkommande steg innebär att relatera textens innehåll till annan text, att tolka texten i 

relation till annat material och betrakta texten som en del i en process. I vårt fall har steg två 

inneburit att relatera kommentarernas innehåll till annat innehåll på sidan Avpixlat för att förstå 

dess sammanhang och relation. Att relatera de diskurser som förekommer på ett textnära plan till 

övergripande samhälleliga företeelser är det tredje och sista steget i modellen (Fairclough, 2001, 

s. 21-22). I det tredje steget har vi bland annat kopplat innehållet i kommentarerna till teorier 

rörande postkolonialism och feminism för att undersöka det dialektiska förhållandet dem 

emellan. 

4.3 Diskursanalytiska verktyg  

För att undersöka kommentarerna på en textnära nivå, utifrån studiens valda teori, har vi utgått 

från några av de metodologiska verktyg diskursanalys tillhandahåller. Vi kommer att studera 

förekomsten av pronomen, metaforer, användningen av citationstecken samt kartlägga 

ekvivalenskedjor i materialet.  

Genom att studera vilka pronomen som förekommer i en text menar Fairclough (2001) att 

implicita maktrelationer kan urskiljas. Vilka pronomen en texts producent använder sig av 

relaterar till dennes anspråk på makt och solidaritet. Att använda sig av pronomenet “vi” kan vara 

ett sätt för textens producent att tillskansa sig auktoritet, att anse sig vara kapabel att föra en 

grupps gemensamma talan (Fairclough, 2001, s. 106). Genom att studera vilka pronomen 
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kommentatorerna på Avpixlat använder sig av vill vi analysera hur gemenskap och grupper 

konstrueras. 

För att se hur kommentarerna på Avpixlat speglar större sociala strukturer kommer vi i 

textnära analys studera användningen av metaforer. En metafor är en representation av en 

betydelse förklädd i ett annat ord (Fairclough, 2001, s. 99-100). Genom att studera metaforer går 

det att utläsa i vilken diskurs som metaforen antas uppfattas inom. En metafor kan således ha 

olika betydelser inom olika diskurser. Då det förekommer ett varierat språk i Avpixlats 

kommentarsfält med många metaforer blir detta relevant att studera.  

Genom att studera förekomsten av citationstecken kring ord går det att analysera en 

persons inställning till ett ords innebörd. Att placera ett ord inom citationstecken är ett sätt för 

skribenten att tydligöra för läsaren att skribenten inte ställer sig bakom ordet anser det vara 

problematiskt (Fairclough, 2001, s. 73-74). 

Vi kommer även att studera kommentarerna på Avpixlat genom ekvivalenskedjor, ett 

analysverktyg presenterat av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (1985). En ekvivalenskedja 

skapas genom att sammanbinda signifikanter, alltså ord eller tecken, i en kedja för att förstå hur 

ord förstås i relation till andra ord (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 51). Exempelvis kan 

innebörden av ordet pappa inte göras begriplig utan kopplingen till andra relaterade ord som 

barn, släkt eller familj. Ordet pappa verkar i detta fall som mästersignifikant, det ord som ska 

analyseras, vars betydelse skiftar beroende på vilka begrepp det kopplas samman med (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 50). Genom att analysera vilka ord och begrepp som kopplas till 

varandra i en ekvivalenskedja går det att studera vilka diskurser som förekommer i materialet. 

4.4 Material 

Studiens material består av kommentarer från kommentarsfält tillhörande sex texter om de 

sexuella övergreppen, som publicerades under januari 2016, på Avpixlat. Samtliga texter 

positionerar sig starkt i debatten och menar att företeelser, likt de sexuella övergreppen, inte 

tidigare skett i Sverige. Ett par av texterna hänvisar till de misstänkta gärningsmännens ursprung 

medan andra författare riktar stark kritik mot nyhetstidningar som Dagens Nyheter och 

Expressen. De menar att etablerade media ägnat sig åt censur i rapporteringen kring debatten. 

Några av författarna till texterna menar även att det är Sveriges regering och politiska styre som 

bör hållas ansvariga för de sexuella övergreppen. De anser även att övergreppen är en konsekvens 

av Sveriges flyktingmottagande. Inspirerade av Hagren Idevalls upplägg har vi, likt henne, valt 
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att presentera vårt urval av publicerade texter och kommentarer genom en tabell (Hagren Idevall, 

2015). Totalt har sex kommentarsfält innehållandes 5293 kommentarer studerats. Av dessa har 

159 kommentarer valts ut för analys.   

Tabell 1. Presentation av artiklarna, det totala antalet tillhörande kommentarer samt vårt urval av kommentarer. 

Rubrik och datum Antal 

kommentarer 

Vårt urval  

”Expressen mörklade invandrargängens 

sexuella övergrepp på musikfestival”, 18 

jan 2016 

364           26 

”Nya uppgifter om “ensamkommandes” 

sexuella massofredanden mot svenska 

tjejer under konsert 2015”, 21 jan 2016 

1757           15 

”Löfven: Sexuella övergrepp ett svenskt 

fenomen”, 21 jan 2016 

1921           68 

“Taharrush - årets ord 2016”, 13 jan 2016 444           15 

“Det är en mänsklig rättighet att inte bli 

utsatt för islam och muslimsk kultur”, 9 

jan 2016 

339           17 

“Ni är alla skyldiga”, 12 jan 2016 468           18 
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Totalt            159 

 

 4.5 Motivering, insamling och urval av material 

Valet av de sex artiklarna, med tillhörande kommentarsfält, baserade vi på att de alla 

publicerades i samband med uppdagandet av de sexuella övergreppen. Samtliga texter 

publicerades under januari 2016 och utgör Avpixlats rapportering och positionering i debatten. 

Då texternas kommentarsfält innehåller reaktioner på händelserna kring de sexuella övergreppen 

utgör de ett passande material för studien. På Avpixlat är kommentarsfälten en central del och de 

texter vi studerat har cirka 300-2000 kommentarer per text. Avpixlat utger sig själva för att vara 

den ocensurerade versionen av nyhetsförmedling och de kritiserar etablerade medier för att 

“censurera” sina kommentarsfält (Avpixlat, 2016). Till skillnad från andra kommentarsfält menar 

Avpixlat att hos dem “går det att vara både anonym och kommentera med rejäl takhöjd” (ibid). 

Kommentarsfälten är således ett viktigt inslag på Avpixlat och de lägger stor vikt vid att 

diskussionerna som förekommer där inte censureras.  

Med anledning av att Avpixlat utger sig för att tillhandahålla ett kommentarsfält som 

skiljer sig från andra webbplatsers kommentarsfält valde vi att studera det. Vi misstänkte att 

debatten bland kommentarerna på Avpixlat såg annorlunda ut eftersom de enligt de själva har 

“rejäl takhöjd” jämfört med andra kommentarsfält (Avpixlat, 2016). Avpixlat betraktas enligt en 

del som en legitim källa till kunskap och anses av vissa vara ett mer “rumsrent” alternativ än 

andra högerextrema sidor trots att rasistiska budskap förekommer på sidan.  

Till en början skedde en genomläsning av samtliga kommentarsfält där vi i ett inledande 

skede valde bort kommentarer som inte var relevanta för vår analys. Kommentarerna som 

slutligen valdes ut var de som kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar, alltså de som 

gjorde uttryck för sociala konstruktioner av den egna gruppen och andra grupper av människor. 

Genom att identifiera återkommande mönster och beskrivningar i relation till studiens syfte 

kunde materialet avgränsas.  

Wetherell, Taylor och Yates (2001) beskriver hur en diskursanalys är process utan ett 

tydligt slut då materialet som analyseras ofta är omfattande och utrymmet för tolkning är stort (s. 

39). En avgränsning av materialet i ett tidigt skede möjliggör för en smidig hantering av 

materialet. För att organisera vårt material ordnades kommentarerna utifrån de identifierade 
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mönster som framkom under inläsningen. Materialet kodades i tre teman som kopplades till 

studiens frågeställningar. Temana vi identifierade var “Andrafiering av främmande män”, 

“Konstruktioner rörande maskulinitet och femininitet” och “Gemenskapsskapande processer på 

Avpixlat”. Materialet ordnades i de teman vi bedömde vara intressanta att analysera utifrån 

postkolonial och feministisk teori. Vid urval och hantering av materialet hade vi en del teori i 

åtanke men vi fick även komplettera vårt teoretiska ramverk efter att urvalet avslutats. Efter att vi 

identifierat och renodlat materialet i tre teman korrigerade vi syfte och frågeställningar. Syfte, 

frågeställningar och materialets teman utvecklades i relation till varandra i en kreativ process.  

I presentationen av materialet har vi inte redogjort för vilka kommentarer som är lämnade 

på vilken text utan kommentarerna är, för att få en överskådlig bild, ordnade i ovan nämnda 

teman. Vi har inte rättat några stavfel eller ändrat några grammatiska felaktigheter i 

kommentarerna, men vi har i vissa fall korrigerat dem genom att exempelvis tillsätta en punkt i 

slutet av en mening. Korrigeringarna har inte medfört några ändringar i kommentarernas innehåll 

utan har syftat till att öka läsbarheten och möjliggöra för en estetiskt ordnad presentation av 

materialet.   

4.6 Diskussion kring validitet, reliabilitet och positionering 

Som författare av uppsatsen vill vi klargöra vår ståndpunkt i ämnet denna studie berör. Vi anser 

oss inte vara en del av användarna av webbsidan Avpixlat och önskar inte normalisera de 

diskurser som förekommer där. Studien kommer inte lägga någon vikt vid de händelseförlopp 

kring de sexuella övergreppen som föranledde debatten utan fokuserar på hur en del av 

diskussionen förefall sig. Vi vill med all önskvärd tydlighet uttrycka vår respekt för de som blev 

utsatta för de sexuella övergreppen.  

Vår förförståelse kring studiens ämnen har påverkat hur vi samlat in och bearbetat 

datamaterialet. Inom socialkonstruktivismen betraktas kunskap vara socialt konstruerat där någon 

“objektiv” beskrivning av ett fenomen går aldrig att nå och således inte bör vara något att sträva 

efter (Börjesson, Palmblad, 2007, 9). Med det i åtanke vill vi betona att vi presenterar vår 

tolkning utifrån studiens valda teoretiska ramverk. Med en annan förförståelse hade tolkningen 

troligen sett annorlunda ut. Mycket av innehållet i kommentarerna vänder vi oss mot och tar 

avstånd från men studiens syfte är inte att undersöka om kommentarerna förmedlar korrekta 

fakta. Vi baserade valet av postkolonial och feministisk teori på våra egna intressen och hade ett 

annat teoribygge legat till grund för studien hade således resultaten tagit en annan form. Genom 

att positionera oss vill undvika att utföra ett så kallat “God trick”. Ett “God trick” beskrivs av 
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Donna Haraway (1988) vara när forskaren anser sig vara kapabel att betrakta ett fenomen utifrån 

och av den anledningen kunna presentera en objektiv tolkning (Haraway, 1988).  

För att stärka en studies validitet och reliabilitet menar Wetherell, Taylor och Yates 

(2001) att en tolkning av materialet bör presenteras på ett sätt som möjliggör för läsaren att få 

inblick i hur författarna gått tillväga (s. 320). Med ovan i åtanke har vi haft målsättningen att 

genomgående vara transparenta, utföra en systematiskt ordnad analys och redovisa för hur vi har 

gått tillväga.  

4.7 Etiska överväganden 

Inspirerade av Hagren Idevalls (2015) diskussioner kring etiska åtaganden för material insamlat 

från Internet har vi betraktat kommentarerna som ett offentligt material. Detta baserade vi på att 

det inte krävs något medlemskap för att kunna ta del av Avpixlats publicerade texter och 

kommentarsfält. Vid behandling av offentligt material behövs således ingen tillåtelse från den 

som författat texten eller kommentaren.  

Vid lämnandet av en kommentar på Avpixlat går det antingen att logga in via sitt 

facebook-, twitter-, google- eller disquskonto eller välja ett användarnamn. Då flera använder sig 

av både för- och efternamn som användarnamn har vi följt Vetenskapsrådets rekommendationer 

kring behandling av personuppgifter (2002). Om namnen som används kan härledas till den 

riktiga personen i fråga bör uppgifterna behandlas med försiktighet. Då personerna bakom 

kommentarerna på Avpixlat inte tillför någon relevant information till vår studie har vi valt att 

bortse från användarnamnen vid presentationen av materialet. 

5. Analys och resultat 

Inför analys av det empiriska materialet har tre teman kunnat utläsas med utgångspunkt i studiens 

syfte. Dessa teman utkristalliserade sig efter att vi funnit tre övergripande och återkommande 

mönster i kommentarernas innehåll. 

Studiens första frågeställning, som behandlar hur förövaren konstrueras utifrån 

föreställningar om sexualitet och etnicitet, utgår från temat “andrafiering av främmande män”. 

Med utgångspunkt i studiens andra frågeställning undersöks temat “konstruktioner av 

maskulinitet och femininitet” och hur detta tar sig uttryck i kommentarerna. I den tredje och sista 

analysdelen “gemenskapsskapande processer på Avpixlat” har vi studerat de kommentarer som 
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rör gemenskap och hur kommentatorerna positionerar sig i relation till andra grupper och det 

övriga samhället.  

5.1  Andrafiering av främmande män 

Utifrån tematiseringen ”andrafiering av främmande män” har kommentarer som beskriver och 

generaliserar icke-“svenska” män valts ut. De flesta av kommentatorerna hänvisar till muslimska 

män och män från Mellanöstern när de skriver om de misstänkta gärningsmännen. Med 

utgångspunkt i postkoloniala teorier har vi valt att använda oss av begreppet “främmande” män 

för att fånga in alla de män kommentatorerna positionerar sig från. I kommentarerna som 

presenteras i detta avsnitt går det att urskilja diskursiva mönster. Det råder föreställningar om ett 

svenskt och upphöjt ”vi” och ett marginaliserat och främmande ”dem”. 

5.1.1 Män beskrivs med ociviliserade egenskaper 

I ett flertal kommentarer beskrivs främmande män genom tillskrivningar av djuriska egenskaper. 

Exempel på detta illustreras bland annat i kommentaren: ”Muslimska män uppför sig på ett sätt 

som vi anser är likt svin” (Kommentator 1, Avpixlat, januari 2016). Att kommentatorerna 

tillskriver de främmande männen djuriska egenskaper kan vara ett uttryck för att positionera 

gruppen som lägre stående. I en kommentar, angående Avpixlats text om att etablerad media 

mörkat och förvrängt rapproteringen kring de sexuella övergreppen, skriver en kommentator att 

”[d]e har vetat länge om att migranter och invandrare i flock jagar och trakasserar svenska tjejer” 

(Kommentator 2, Avpixlat, januari 2016). Uttrycket “jagar i flock” är ett uttryck som vanligen 

används i samband med djur men som i denna kommentar fungerar som metafor för hur de anser 

att främmande män agerar. Djuriska egenskaper konnoterar till något ohämmat, vilt och 

ociviliserat. Kommentatorn nedan beskriver de främmande männen i termer som för tankarna till 

omänskliga egenskaper. De främmande männen beskrivs i denna kommentar som “barbarer”, 

som likt djur, rör sig i flock.   

 

Men det är inte så nytt beteende med tanke på gruppvåldtäkterna mot svenska kvinnor från 

barbarer som pågått länge. Men de systematiska sexuella trakasserierna i stora evenemang 

och i simhallar från flockar av barbarer är något nytt (Kommentator 3, Avpixlat, 2016, vår 

kursivering). 
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En kommentator reagerar på Dagens Nyheters skribent Hanna Fahls artikel rörande debatten om 

de sexuella övergreppen. Fahl menar att det är patriarkala maskulinitetsnormer som bör vara i 

fokus och inte förövarens etnicitet (Fahl, 2016, 8 januari). Kommentatorn skriver: 

 

Så sorgligt. Och förargande. Med vilken jävla rätt fördömer hon "män" för det som hänt? För 

invandrarhanarna som härjade i Europa under nyårsnatten skulle finnas mycket mera passande 

namn (Kommentator 4, Avpixlat, 2016). 

 

Flera kommentatorer på Avpixlat vänder sig starkt emot Fahls ståndpunkt vilket citatet ovan 

illustrerar. När kommentator “4” placerar “män” inom citationstecken sker ett avståndstagande 

från Fahls definition av begreppet. Om Fahl implicerar alla män är det en definition som 

kommentatorn inte accepterar. Det innefattar således att behöva bli sammankopplad med de 

främmande männen, eller “invandrarhanarna”. Detta kan tolkas som att det svenska “vi:et” inte 

kan falla under samma definition som “de andra”. Begreppet “män” tas således i de svenska och 

västerländska männens besittning.  

En kommentator reagerar starkt på den publicerade texten om Stefan Löfven och hans 

ställningstagande i debatten kring de sexuella övergreppen. Löven hävdar att sexuella övergrepp 

inte är en ny företeelse i Sverige och att händelserna inte nödvändigtvis behöver ha att göra med 

förövarnas etnicitet (“Löfven: sexuella övergrepp ett svenskt fenomen”, 2016, 21 januari). 

Kommentatorn menar att ”[d]et här är bland den grövsta oförskämdheten man kan göra. Man 

låter svenska män få skulden för något som en invandrad grupp neandertalare gör” 

(Kommentator 5, januari, 2016, vår kursivering). Gruppen invandrare beskrivs i denna 

kommentar som neandertalare vilket kan tolkas som en beskrivning av gruppen som en annan 

“ras”. Genom att använda ordet neandertalare hänvisar kommentatorn till idéer om att människan 

skulle tillhöra olika hierarkiskt ordnade raser. En annan kommentator skriver “[m]en nu vet ju 

alla med en fungerande hjärna att det är dessa bidragsmigranter som väller in som har ett 

beteende som vilddjur och överrepresenterade vid sexualbrott på badhus och samhället i stort 

(Kommentator 6, Avpixlat, 2016, vår kursivering). Även här talas de främmande männen om i 

termer av djur.  

Hur de främmande männen beskrivs och vilka egenskaper de tillskrivs går att studera 

genom att kartlägga ekvivalenskedjor i materialet. Då olika grupper av män står i fokus för denna 

del av analysen utgör begreppet män mästersignifikanten i ekvivalenskedjan. Ord som 
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neandertalare, flockar av barbarer och vilddjur kopplas ihop och förstås i relation till de 

främmande männen.  

Att avhumanisera en grupp människor, i syfte att utöva makt över dem, är ett sätt att 

andrafiera en grupp (SOU 2005:41). Detta sker i exemplen från materialet när människor 

beskrivs med djuriska och ociviliserade egenskaper. Under kolonialtiden jämfördes exempelvis 

svarta människor med djur och beskrevs med primitiva drag som ett led i maktutövandet från väst 

(Loomba, 2005, s. 158). Från det sätt kommentatorerna beskriver de främmande männen på går 

det att dra paralleller till hur människor från “Orienten” traditionellt porträtterats. I 

kommentarsfälten reproduceras koloniala föreställningar om de andra männen som mindre 

begåvade och lägre stående. Utifrån Saids (2004) definition av orientalism kan utsagorna i 

kommentarerna anses reproducera rasistiska diskurser.  

5.1.2 Främmande män beskrivs i termer av översexualitet 

I kommentarerna förekommer antaganden om att de främmande männen skulle ha en annan 

sexuell drift än västerländska män. En kommentator talar om de främmande männen på följande 

vis: 

 

(...) [n]är dessa unga testosteronbomber (som Vilders uttryckte det) kommer till Sverige blir det 

för mycket för dom. (...) sexuellt frustrerade som sagt och kan inte stå emot varken sin lust eller 

grupptryck. Ett helt oacceptabelt beteende vilket borde leda till utvisning kan jag tycka. Så kan 

vi inte ha det. Tjejer och kvinnor måste få känna sig trygga i Sverige (Kommentator 8, 

Avpixlat). 

 

En annan kommentator menar att: 

 

Där har du svaret varför inte barn och kvinnor kommer till Europa. För dessa som skulle 

komma ensamma skulle på vägen bli våldtagna av sina medflyktingar. Sexuell kannibalism 

skulle jag kalla det och endast förekommer bland MENAiter (Kommentator 7, Avpixlat, vår 

kursivering). 

 

Förutom benägenheten att våldta antas männens beteende vara i sitt grövsta slag. ”Sexuell 

kannibalism” uppfattas som ett grovt sexuellt beteende vilket kommentatorn tillskriver män från 

Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Att ägna sig åt kannibalism kan förstås som ett 

destruktivt och självförgörande beteende hos gruppen som antas ägna sig åt det. Detta beteende 
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ställs i kontrast till det utvecklade och demokratiska samhället väst sägs präglas av. Beteendet hos 

den andra gruppen uppfattas således utgör ett hot i mot den egna gruppens västerländska normer.  

I en diskussion kring Fahls artikel i Dagens Nyheter (2016, 8 januari) spekulerar 

kommentatorerna om vems “sida” i debatten hon står på. En kommentator svarar “[s]jälvklart på 

de våldtäktsugna medeltida kvinnohatiska Muslimska männens sida” (Kommentator 9, Avpixlat). 

I den koloniala diskursen befästes kopplingar mellan avvikande sexuella beteenden och 

personer från öst (Loomba, 2005, s. 156). Idén om den ”orientaliske” och svarta mannen med en 

gränslös sexuell drift lyfts som historiska myter och föreställningar i syfte att skilja öst från väst 

(Said, 2004, s. 322-325). Då vissa kommentatorer beskriver de främmande männen som 

”testosteronbomber” och hävdar att de ägnar sig åt ”sexuell kannibalism” sker i materialet 

reproduktioner av koloniala diskurser. Den här typen av jämförelser har historiskt använts av 

kolonisatörer för att visa på de andra ”rasernas” bristande moral och ständiga begär till vita 

kvinnors kroppar (Loomba, 2005, s. 156). Hur kommentatorerna uttrycker sig kan således vara ett 

sätt för dem att beskylla en grupp och kultur för de sexuella övergreppen under januari 2016. 

5.1.3 Kommentatorernas skeptiska inställning 

Hos kommentatorerna råder en generell skepsis angående de som invandrar och flyr till Sverige. 

Många menar att de flyktingar som tagit sig till Sverige har flytt hit på falska grunder och 

kommer hit för att söka och leva på bidrag. En kommentator beskyller de svenskar, som är 

välvilligt inställda till invandring, för de sexuella övergreppen som skett genom att själv ta 

avstånd och skriva ”(…) [a]llt detta för era "förtryckta och segregerade" invandrare. Alla 

svenskar skulle offras för era s.k. flyktingar. Mitt hjärta är rent, jag stod aldrig bakom det men ni 

andra är bortom förlåtelse” (Kommentator 10, Avpixlat, januari 2016). Genom att placera 

citationstecken över orden “förtryckta och segregerade” tar skribenten avstånd från begreppens 

innebörd och åsyftar i detta fall motsatsen. Detta sätt att formulera sig på förekommer i både hög 

och varierad grad i kommentarsfälten. En kommentator uttrycker sig ironiserande angående de 

misstänkta gärningsmännen ”Jaha; nu är alltså de förtjusande små ensamkommande 

’baaaaaaarnen’ alltså ’män’” (Kommentator 11, januari 2016). 

  Genom att studera användandet av citationstecken går det att avslöja vilken inställning 

kommentatorn har till sin utsaga (Fairclough, 2001, s. 73-74). Ytterligare en kommentator 

hänvisar till de ”(…) [s].k. männen från öst” vilket implicerar att männen från öst i själva verket 

inte är män utan något annat. Antaganden om ”s.k. män” passerar i kommentarsfälten utan att 
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ifrågasättas och ord som ”barn” placeras ofta inom citationstecken i samband med termen 

”ensamkommande barn”. Detta konstituerar en diskurs, alltså reproducerar en diskurs, som 

misstänkliggör de som kommer som ensamkommande barn till Sverige. I en annan kommentar 

förekommer ordet ”asylinvandring” inom citationstecken vilket tyder på en kritisk inställning till 

invandring i stort och en misstro till de människor som är på flykt. Genom att distansera sig och 

ställa sig skeptiska till asylinvandring ifrågasätter kommentatorerna alla människors rätt att söka 

asyl. När de främmande männen benämns på detta sätt målas på de upp som en opålitlig grupp. 

Den skepsis som kommentatorerna ger uttryck för illustrerar hur de anser att de främmande 

männen utgör en fara. 

5.2 Konstruktioner av maskulinitet och femininitet 

I följande avsnitt analyseras hur innehållet i kommentarerna bidrar till att ordna personer inom 

kategorier baserade på en önskvärd maskulinitet och femininitet inom ramen för föreställningar 

kring nationen.  

5.2.1 Kvinnan som offer och mäns egendom 

Bland kommentarerna förekommer beskrivningar av kvinnans roll i samband med de sexuella 

övergreppen. Flera av de som lämnat kommentarer på texterna angående ämnet menar att 

svenska kvinnor är offer i situationen och de beskyller flera aktörer för att ha offrat dem. En 

kommentator frågar sig “[v]arför ska hela tiden Svenska flickor offras på mångkulturens altare?” 

(Kommentator 12, januari 2016). En annan menar att: 

 

[d]essa invandrarkillar med sin primitiva stamkultur förnekar sig inte. Det är såklart 

vämjeligt vad de gör mot oskyldiga tjejer. Men det allra värsta är hur media och andra 

officiella aktörer - svenskar - sviker våra egna tjejer för att skydda utländska bråkstakar och 

sexualbrottslingar (Kommentator 13, 2016, januari). 

 

I kommentarerna urskiljs en diskurs kring att svenska flickor och kvinnor är offer. Talet om 

svenska flickor kopplas ihop med ord som offer, oskyldighet och svek. Begreppen sätts i 

ekvivalenskedjor och de förstås således i relation till varandra.  

  En text som publicerats på Avpixlat berör Stefan Löfvens uttalande i amerikanska 

nyhetskanalen CNBC där Löfven menar att de sexuella trakasserier som ägt rum inte bör kopplas 

till de människor som är på flykt i Europa (“Löfven: sexuella övergrepp ett svenskt fenomen”, 

2016, 21 januari). Flera av kommentarerna som lämnats på texten avhandlar hur svenska män i 
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förhåller sig till kvinnor. En kommentator skriver “[s]å nu har alltså S. Löfven anklagat sina egna 

väljare för att sedan många många år utövat sexuella trakasserier på sina egna kvinnor.” 

(Kommentator 14, 2016, januari) och en annan menar att “(...) [n]u ska vi vita svenska män åter 

bära hundhuvudet som det heter för våra älskade kvinnor??” (Kommentator 15, januari 2016 ). 

  Flera av kommentatorerna använder sig av formuleringarna “våra egna tjejer” och “våra 

älskade kvinnor” när de talar om kvinnor. Vi antar att de i det här sammanhanget syftar på vilka 

de anser vara svenska kvinnor. Kommentator 15 skriver att “[n]u ska vi vita svenska män [...]” 

(vår kursivering). Genom att i det här fallet använda sig av pronomenet “vi” positionerar sig 

kommentatorn i relation till de andra kommentatorerna på sidan samt till gruppen kvinnor. 

Användningen av “vi” kan i det här fallet syfta till att skapa solidaritet och en gemensam 

gruppidentitet mellan de personer som kommenterar. En gruppidentitet i vilken det antas att 

samtliga, som det uttrycks i kommentaren ovan, är vita och svenska. Hur gemenskap och en 

gemensam förståelse av vad ett “vi” innebär är centralt för förståelsen av sammanhanget 

Avpixlat.  

Diskursen kring kvinnor som offer i behov av skydd relaterar till diskursen att kvinnor är 

en ägodel, i detta fall männens och nationens. Detta illustreras i materialet genom användandet av 

formuleringar som “våra egna tjejer” och “våra älskade kvinnor”. Kvinnor talas om i termer av 

objekt och inte som aktiva aktörer. Bland kommentarerna förekommer heteronormativa 

antaganden. Vi vet inte vilken könstillhörighet många av de som kommenterar identifierar sig 

med men ofta positionerar kommentatorerna sig som män genom att skriva “vi män” och 

liknande. Av den anledningen antar vi att många av kommentatorerna är män och drar slutsatsen 

att det bland kommentarerna förekommer en diskurs kring att de anser sig äga rätten att tala om 

kvinnor som “deras”.  

5.2.2 Män skyddar kvinnor 

Att kvinnor är i behov av skydd är ett utbrett antagande bland kommentarerna. En av de som 

kommenterat en text menar att “[o]m polisen inte ger unga svenska tjejer skydd, är det upp till 

oss som lever i samhället att organisera ett sådant skydd för dem.” (Kommentator 16, 2016, 

januari). En annan kommentator skriver: 

 

(...) Apropå detta, läste nu om hur folket i en stad i Danmark bildat ett medborgargarde, 

som samarbetar med polisen. Detta för att skydda kvinnorna, så att de kan röra sig fritt 

på gatorna. Är det en utveckling som måste ske i Sverige med? Måste svenska män ut 
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på gatorna, för att skydda svenska kvinnor mot invandrade män? (...) I deras värld är 

kvinnor till för att behaga dem. De förstår inte, vill inte förstå, att det är en helt annan 

kultur i väst. Alltså måste vi skydda de våra (Kommentator 17, 2016, januari).   

 

Liknande åsikter förekommer i följande kommentar: 

 

Jag är lika bedrövad över svenska killars agerande när sånt här får ske framför ögonen 

på dom (...) En sak är klar nästa gång du som man bevittnar nåt liknande på en konsert 

torg eller buss. NÖDVÄRNSRÄTTEN GÄLLER. Gör bara klart med kvinnan att 

närmandet är ovälkommet. Sen kan du agera. Du ikläder dig hennes nödvärnsrätt. Sen 

är det bara att plocka fram vikingen inom dig och agera.... (Kommentator 18, 2016, 

januari). 

 

I kommentarerna förmedlas en diskurs kring hur det är mäns ansvar att skydda kvinnor från att 

bli utsatta för våld och trakasserier. Kvinnor beskrivs inte ha någon aktiv roll där de eventuellt 

skulle kunna försvara sig själva utan i kommentarerna tillskrivs den svenska mannen rollen som 

försvarare och den som uppmanar till handling. Kommentatorerna använder sig av pronomenet 

“vi” och “du” i kommentarerna för att skapa en gemenskap med tillhörande kollektiva intressen, 

intressen som i detta fall är att skydda kvinnor. 

Att använda sig av metaforen “viking” kan syfta till att poängtera den nordiska 

kopplingen som begreppet har samt hänvisa till karaktärer som inte skyr användandet av våld. 

Det blir i sammanhanget paradoxalt då det är just våld som kommentatorerna vill skydda kvinnor 

från. Att skriva att svenska män måste ut på gatorna för tankarna till att de ska göra sig redo för 

strid och relaterar till hur de ser sig själva som ansvariga för skyddet. 

  En av kommentatorerna beskriver att om polisen inte skyddar unga svenska flickor är det 

upp till de som lever i samhället att organisera ett skydd. Bland kommentarerna förekommer 

diskurser kring att instanser, som till exempel polisen, inte utför sitt arbete på det sätt 

kommentatorerna önskar. Som ett led i kritiken som riktas mot polisen menar kommentatorerna 

att det är de själva som måste ta saken i egna händer. En diskurs kring hur samhället med 

tillhörande instanser fallerar eller inte gör vad kommentatorerna anser vara tillräckligt 

förekommer bland kommentatorerna. Av den anledningen måste de som kommenterar på 

Avpixlat organisera sig och genomdriva sina mål på ett alternativt sätt, exempelvis genom att 

själva ge sig ut på gatorna och “skydda” kvinnor. 
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5.2.3 Femininitet och maskulinitet i relation till föreställningar om nationen  

Diskurserna som förekommer bland kommentarerna relaterar till de diskursiva praktiker som 

förekommer inom Avpixlat. Avpixlat beskriver själva hur de vill vara ett alternativ till och “en 

nagel i ögat” på “PK-etablissemanget, journalister och politiker” (Avpixlat, 2016). De diskurser 

som går att skönja bland kommentarerna går således att relatera till det uttryckligen formulerade 

önskemålet om att vara ett alternativ till etablerad media. I Avpixlats sammanhang förekommer 

föreställningar kring hur kommentatorernas åsikter är ett “alternativ” till exempelvis polisen när 

de uppmanar privatpersoner att själva ge sig ut på gatorna och “skydda” kvinnor. 

  De diskurser som går att urskilja i materialet relaterar till övergripande samhälleliga 

företeelser. Eduards (2012) menar att kvinnan blir en symbol för nationen och dess säkerhet och 

när kvinnokroppen förväntas symbolisera nationen reduceras kvinnor till objekt som kan 

förhandlas kring i nationens intresse (s. 52). Bland kommentarerna förekommer diskurser rörande 

att kvinnor är i behov av skydd och att det är svenska mäns roll att skydda dem. I kommentarerna 

framstår kvinnan som frånvarande och passiv. Hon är, likt Eduards beskriver, ett objekt och en 

symbol för nationen. De som kommenterar texterna ger i olika grad uttryck för nationalistiska 

åsikter som innefattar ett försvar av och ett bevarande av nationen Sverige. Deras intresse av att 

försvara kvinnor kan således också vara ett sätt för dem att ge uttryck för nationalistiska åsikter 

och en önskan att försvara nationen. 

I kommentarerna är kvinnor passiva objekt och sällan förekommer några uttalat kvinnliga 

subjekt bland kommentatorerna. Kvinnor talas om som mäns egendom, objekt, i behov av skydd. 

Eduards (2012) beskriver hur ett sätt för män att iscensätta maskulinitet är att försvara nationen 

och däribland kvinnor. Föreställningen om män som försvarare av nationen kopplas ihop med 

egenskaper som mod, styrka och virilitet (Eduards 2012, s. 48). Att tala om kvinnor som offer i 

behov av skydd kan således vara ett sätt för kommentatorerna att iscensätta maskulina ideal. Att 

förmedla de diskurser kring femininitet och maskulinitet som förekommer i materialet kan vara 

ett sätt för de som kommenterar på Avpixlat att konstruera en gemensam förståelse av 

maskulinitet, en gruppidentitet där “vita svenska” män kopplas ihop med egenskaper som mod 

och handlingskraft. Detta görs bland annat i exemplen genom användningen av metaforen 

“viking”. 

5.2.4 Kvinnor får skylla sig själva 

Bland kommentarerna förekommer, parallellt med bilden av kvinnor som offer i behov av skydd, 

en bild av kvinnor som naiva personer som får skylla sig själva om de blir utsatta för trakasserier 
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och våld. En kommentator menar att “[s]narare är det unga flickors naivitet som bär skulden för 

många våldtäkter. De kan gå med flera utländska killar hem och dricka ihop med dessa.” 

(Kommentator 19, 2016, januari). Andra kommentatorer skriver bland annat: 

 

Kvinnor tycker tydligen den är snygga, attraktiva? vad vet jag? ser ju ofta blondiner 

med inkomna män på stan. Kan bara säga en sak mesiga brudar dras till dem pga de 

gillar våld, diktatur, äga kvinnor. Det är pinsamt ibland att kvinnor är så naiva,utsätter 

sig för dem? för konsekvenserna kan sluta illa (Kommentator 20, 2016, januari). 

 

Ni kvinnor som gillar muslimer måste ju gilla diktatoriska män i så fall, men sedan 

vilka är det som går ut och gråter, för de tar barnen, misshandlar dem, våldtar dem? 
Vissa svenska kvinnor dras till bad boy. Att vissa kvinnor dras till mindre intelligent 

beteende beror nog mest på att de har lägre intelligens själva och äpplet faller inte 

långt från trädet (Kommentator 21, 2016, januari). 

 

Och vilka tjejer är så förbannat stora idioter att ens överväga besöka sådant, då NI 

ALLA känner till riskerna. Säkert inga blivande karriärkvinnor. Hellre gå i koppel o 

vara baby-fabrik. Jag sa ALLTID till min dotter, att hur snälla o gulliga de än verkar 

vara vill de bara komma innanför trosorna. (…) Tjejerna får tyvärr misstro eller 

misstänka SAMTLIGA muslimska "pojkar". Jag vet hur min reaktion skulle vara om 

det gällde min dotter…(Kommentator 22, 2016, januari). 

 

Medan kvinnor, i vissa kommentarer, närmast sätts på piedestal och beskrivs som “våra älskade 

kvinnor” figurerar i ovan presenterade kommentarer en diskurs kring att kvinnor i vissa fall får 

skylla sig själva. Kvinnan är, i likt tidigare presenterat material, frånvarande och passiv. Det talas 

om kvinnor men det förekommer sällan några kvinnliga subjekt. Kommentatorerna ifrågasätter 

omdömet på de kvinnor som de menar “gillar muslimska män” och hävdar att de skulle vara 

naiva och ha lägre intelligens för att de väljer att umgås med, de som kommentatorerna 

förutsätter är, muslimska män. När kommentatorerna talar nedvärderande om kvinnor använder 

de sig av metaforer som “gå i koppel o vara baby-fabrik”. Bland kommentarerna förekommer 

således motsägelsefulla diskurser. Samtidigt som kommentatorerna ger uttryck för en diskurs 

rörande att “muslimska män” skulle betrakta kvinnor som “objekt för sex och avel” ger 

kommentatorerna själva uttryck för samma diskurs då de förolämpar kvinnor genom att kalla de 

för bland annat “baby-fabrik” och för kvinnor som “hellre går i koppel”. 

 Eduards (2012) menar att rollen som försvarare inte ifrågasätts om denne objektifierar kvinnor 

och håller de som passiva offer. När kvinnor tilldelas rollen som ett objekt och som symbol 
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tenderar de också att bestraffas när de inte uppfyller de ideal som förväntas av dem, kvinnan 

tenderar således att kastas mellan vördnad och våld (Eduards 2012, s. 52). 

Likt Eduards (2012) beskriver kastas de kvinnor som kommentatorerna talar om mellan 

vördnad och våld genom att ena stunden talas om i idealiserande termer för att sedan bli 

förolämpade. När kvinnor inte beter sig som kommentatorerna önskar utan umgås med 

“muslimska män” uppfyller de inte längre de krav som kommentatorerna ställer på dem. De 

bestraffas då genom att talas om som mindre intelligenta och att de får skylla sig själva om de blir 

utsatta för våld. 

5.3 Gemenskapsskapande processer på Avpixlat 

I denna del analyseras hur en gemenskap konstrueras på Avpixlat och hur den gemenskapen 

positionerar sig i relation till samhället.  

5.3.1 Konsensus bland kommentatorerna  

Bland de som rör sig på Avpixlat förekommer konsensus kring många diskurser. Vid 

användningen av påhittade ord är det få personer som ifrågasätter ordens betydelse. De flesta som 

kommenterar verkar vara införstådda med ordens innebörd. Vid några tillfällen har vi funnit 

kommentatorer som vänder sig mot innehållet i texterna och majoriteten av de andra 

kommentatorernas åsikter. I dessa fall får den som ifrågasätter vad de andra säger mothugg från 

flera håll. I vissa fall har vi urskilt att kommentarer tagits bort av en moderator. Eftersom 

kommentarerna är raderade är det omöjligt att uttala sig om dess innehåll men att döma av vad 

andra kommentatorer svarat på de raderade kommentarerna har de troligen innehållit 

ifrågasättanden och kritik av de andra kommentarerna. Genom att radera kommentarer som 

ifrågasätter eller dementerar utsagorna i de andra kommentarerna konstrueras en bild av att 

diskussionen i kommentarsfälten är samstämmig och att samtliga kommentatorer är överens. Att 

det råder en enighet rörande de diskurser kring bland annat invandring som figurerar bland 

kommentarerna kan således syfta till att skapa en gemenskap och en konsensus bland de som 

kommenterar.  

5.3.2 Hot om splittring 

Många av kommentatorerna på Avpixlat kopplar de människor som flyr till Sverige från krigs- 

och konfliktdrabbade länder till de sexuella övergreppen och hävdar att flyktingar leder till kriser. 

En del menar att människor på flykt till Sverige utgör ett hot mot hela samhället, vilket illustreras 

i följande kommentar. “(...) [f]ör det är normalt att vara arg när allt och alla förstör landet, 
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kulturen, sammanhållningen och byter ut det mot kvinnoförtryck, mångkultur och censur. 

Sverige: ett splittrat land (Kommentator 23, 2016, januari)”. En annan kommentator skriver: 

 

Ja Sverige ligger väl i topp av de europeiska länderna avseende gruppvåltäkter och 

sexuella övergrepp mot minderåriga flickor. Kan ju också förklaras med att vi tagit emot 

massiv invandring under längre tid som detta pågått. (Kommentator 24, januari, 2016.  

 

En del kommentatorer tenderar att romantisera kring det förflutna samtidigt som de kritiserar det 

läge Sverige befinner sig i idag. Att människor på flykt har tagit sig till Sverige upplevs av många 

kommentatorer som ett problem. Detta illustreras i kommentaren ” (...) Det mesta om muslimer 

vet vi redan. Förut kunde man besöka deras exotiska länder på semester, säga hejdå och åka till 

Sverige.” (Kommentator 25, Avpixlat, 2016, januari). Kommentatorn problematiserar det faktum 

att förhållandet mellan öst och väst har förändrats. Tidigare fanns möjligheten att besöka de 

“främmande” och “exotiska” länderna i öst och sedan ha makten att lämna när det behagade. 

Kommentaren går att tolka som ett uttryck för förlorad kontroll. Enligt kommentatorn har det 

tidigare varit accepterat att studera ”de andra” på distans, som ett djur på djurpark. När de istället 

kommer för nära blir det av vikt att upprätthålla den binära uppdelningen av världen i öst och 

väst.  

5.3.3 Kommentatorernas kritik mot samhället 

Bland kommentatorerna förekommer en utbredd skepsis gentemot media, politiker och vad de 

anser vara “det politiskt korrekta”. Bland flera figurerar en diskurs kring att media skulle 

undanhålla och mörka information. En person hävdar att “[d]et mörkas om “mörkrets män” (...) 

(Kommentator 26, 2016, januari)” medan en annan kommentator skriver:   

 

Borde inte journalistskrået fundera över hur föraktet för deras medvetna lögner och 

verklighetsförfalskningar påverkar sammanhållningen i samhället och respekten för våra 

s. k. företrädare inom politik och nyhetsförmedling. När folket föraktar och misstror sin 

överhet faller samhället samman, vilket vi har ett utmärkt exempel på i Grekland. Vem 

kan känna fortsatt förtroende för vår svenska överhet när nu bubblan brustit? 

(Kommentator 27, 2016, januari). 

 

En annan kommentar lyder: 
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Det är tur att alternativa media som Avpixlat finns, men att det tog ett halvår för detta 

och händelserna i Kungsträdgården att uppmärksammas - trots alternativmedia - visar hur 

effektiv kulturmarxisternas och multikultiförespråkarnas mörkande är. Det är 

fruktansvärt och ett direkt sabotage mot demokratin.” (Kommentator 28, 2016, januari). 

  

Flera av kommentatorerna hävdar att personer ljuger eller undanhåller information för att inte 

stöta sig med vad de kallar för en “PK-elit”. Detta illustreras bland annat i kommentaren “BRÅ 

som är så bra på att registrera svenskar som utför brott mörkar vad invandrarna gör. För ingen 

statistik över detta. Troligen för att inte stöta sig med PK eliten och politikerna (Kommentator 29, 

2016, januari)”. En annan kommentar hänvisar till Löfvens uttalade, angående att de sexuella 

övergreppen inte bör kopplas till människor på flykt, och säger “[k]arlfan är maniskt rädd för att 

någonsin säga något som är det minsta politiskt inkorrekt utifrån 

vänsterfeministflyktingkramarmaffians perspektiv (...)” (Kommentator 30, 2016, januari).  

Genom att ge uttryck för en skepsis mot media, politiker och poliskåren konstruerar 

aktörerna inom Avpixlat sig själva som ett alternativ till dessa. Citaten exemplifierar den 

utbredda inställning hos de som kommenterar att de anser sig säga sanningen. En sanning de 

hävdar att alla andra är medvetna om men som de undanhåller. Denna idé om sig själva som 

sanningssägare i motsats till en “PK-elit” ligger till grund för deras positionering som ett 

alternativ till etablissemanget.  

Den gemenskap som konstrueras bland kommentatorerna bygger på maskulina ideal, en 

skepsis mot etablerade instanser och en kritik riktad mot samhället. I kommentarerna ovan 

exemplifieras även hur kommentatorerna tar avstånd från feminism, vilket de menar hotar den 

bild av nationen som kommentatorerna eftersträvar. Kommentatorerna talar om “sina kvinnor” 

och genomgående råder en heteronormativ förståelse bland kommentarerna. Feminism målas upp 

som ett hot och en fiende vilket illustreras genom det påhittade ordet 

“vänsterfeministflyktingkramarmaffian”. Feminism antas hota de maskulina ideal och den 

förståelse som råder bland kommentatorerna. Feminism kopplas även ihop med begrepp som 

“vänster” vilket kommentatorerna även tar avstånd från. Kommentatorerna hävdar att flera 

instanser, däribland media, hotar demokratin. Genom att kommentatorerna pekar ut instanser som 

ett hot porträtterar de sig själva som försvarare av demokratiska värden. På Avpixlat beskrivs det 

“öppna” klimatet i deras kommentarsfälten bidra till demokrati. Att kommentarer som 

ifrågasätter de åsikter som florerar på Avpixlat tas bort och att uppmaningar till våld är 
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förekommer bland kommentarerna är däremot något som går stick i stäv med demokratiska 

värden. 

I likhet med diskurserna som existerar på Avpixlat menar Lundquist (2010) att diskurser 

rörande att etablerad media ljuger och att forumen de rör sig på står för ett mer öppet debattklimat 

är vanligt förekommande. Han beskriver att högerextrema forums hävdande av att de sprider 

vetenskap riskerar att undergräva legitimiteten och auktoriteten hos etablerade vetenskapskällor. 

Ett ifrågasättande av legitimiteten hos dessa kunskapskällor kan av användarna på sidan avfärdas 

som motvilja hos etablissemanget att ta till sig obekväma sanningar och “[s]å kan vetenskap 

reduceras till tyckande och ideologisk positionering där man väljer vilken beskrivning av 

verkligheten man själv vill skall vara sann - den som passar in i ens världsbild” (Lundquist, 2010 

s. 152). 

  Att Avpixlat betraktas som en legitim nyhetskälla och eller ett adekvat komplement till 

annan media kan vara problematiskt av den anledningen att det underbygger förtroendet för 

journalistisk. Genom att kritisera samhället tillskriver kommentatorerna sig rollen som 

sanningssägande underdogs. Gemenskapen som konstrueras bland de som kommenterar bygger 

således på idéer om att de tillhör en underlägsen grupp i förhållande till “etablissemanget”. När 

någon kritiserar budskapet i de publicerade texterna eller kommentarerna avfärdar 

kommentatorerna det, likt Lundquist (2010) beskriver, som en ovilja hos etablissemanget att ta 

till sig det som kommentatorerna anser vara obekväm information.  

5.3.4 Gemenskapsskapande processer  

Avpixlats positionering som ett alternativ till etablerad media och politiker är en del av en större 

positionering som ett alternativ till hela samhället. Bland de som rör sig på Avpixlat förekommer 

maskulinitetsskapande processer och konstruktioner av en gemensam och önskvärd maskulinitet. 

En önskvärd maskulinitet som sedan ställs i kontrast till “de andra” männens maskulinitet. De 

främmande männen beskrivs som hotfulla och diktatoriska som i exemplet när en kommentator 

skriver “[n]i kvinnor som gillar muslimer måste ju gilla diktatoriska män i så fall (...) 

(Kommentator 31, Avpixlat, januari 2016, vår kursivering)”. Kommentatorerna positionerar sig i 

kontrast till de främmande männen och anser sig själva förespråka demokrati, vilket är paradoxalt 

med tanke på flera av kommentatorernas uppmaningar till våld. Dikotoma kategoriseringar av 

grupper av män som grundar sig i rasistiska och orientalistiska föreställningar syftar till att 

konstruera idéer kring maskulinitet och gemenskap där den som iscensätts på Avpixlat målas upp 

som den önskvärda.  
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Kvinnors plats i gemenskapen är villkorad och de måste uppfylla vissa krav för att få vara 

en del av den. När de inte uppfyller de krav som ställs på dem får de utstå förolämpningar och 

glåpord. För att få ta del av den gemenskap, som kommentatorerna på Avpixlat erbjuder, krävs 

att de som kommenterar uppfyller kraven som ställs på män och kvinnor i sammanhanget.  

Anderson (1991) menar att nationen är en föreställd gemenskap. Med avstamp i det 

antagandet betraktas nationen som en social konstruktion utan varken essens eller given innebörd 

(Anderson, 1991, s. 21). Kommentatorernas uttryck för olika diskurser konstruerar en idé rörande 

nationen. Den gemenskap som existerar inom ramen för nationen de talar om är således 

föreställd. När kommentatorerna talar om egenskaper karaktäristiska för “svenska män” 

konstruerar de bilder av vad de själva anser bör existera inom nationen.  

Flera av kommentatorerna utgår från att det existerar en nationell gemenskap i Sverige 

och de hävdar att människor som flytt till Sverige hotar gemskapen. De hävdar att media, 

politiker och polisens arbete leder till en splittring av denna gemenskap. Detta illustreras bland 

annat i citatet som presenterats ovan “[b]orde inte journalistskrået fundera över hur föraktet för 

deras medvetna lögner och verklighetsförfalskningar påverkar sammanhållningen i samhället 

(...)” (Kommentator 32, 2016, januari, vår kursivering).  

Kommentatorerna betraktar sig själva som sanningssägare, försvarare av demokratiska 

rättigheter och de enda med intresset att bevara nationen. Idén om den egna gruppen och 

nationella gemenskapen bygger således på möjligheten att kunna kontrastera sig mot andra 

grupper.  

6. Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel sammanfattas analysens resultat och vi återkopplar till studiens syfte 

och frågeställningar. En diskussion kring hur resultaten relaterar till studiens val av teori och 

metod förekommer. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat i förhållande till praktiska 

betydelser för tillämpning samt vidare forskning inom området.  

6.1. Sammanfattning 

När uppgifterna om de sexuella massövergreppen i Köln under nyårsnatten 2016 och uppgifter 

rörande att liknande händelser skett i Sverige under sommaren 2015 publicerades, följdes de av 

en polariserad debatt inom svensk media och politik. I denna studie har vi analyserat hur debatten 

fördes inom den informella kontexten Avpixlats kommentarsfält. Studien har syftat till att 
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undersöka sociala konstruktioner av den egna gruppen och andra grupper i Avpixlats 

kommentarsfält utifrån postkolonial och feministisk teori samt diskursanalys. Frågeställningarna 

behandlar hur förövarna kopplas samman med föreställningar rörande etnicitet och sexualitet, hur 

idéer om maskulinitet och femininitet konstrueras samt hur gemenskapsskapande processer sker 

inom Avpixlat.  

Flera av kommentatorerna anser att främmande män beter sig ociviliserat och hotfullt med 

en särskilt stark sexuell drift. Dessa sätt att tala om den andra gruppen är exempel på 

andrafieringsprocesser och reproduktioner av orientaliska föreställningar. Diskurser rörande att 

svenska flickor och kvinnor är offer och mäns egendom förekommer frekvent i materialet. Dessa 

heteronormativa antaganden syftar till att positionera kvinnor som objekt i mäns och implicit i 

nationens egendom. Parallellt med diskurser rörande att kvinnor är i behov av skydd förekommer 

diskurser rörande att det är svenska mäns ansvar att skydda kvinnorna.   

Bland kommentatorerna på Avpixlat sker även gemenskapsskapande processer. Flera av 

kommentatorerna betraktar människor på flykt som ett hot och påstår att Sveriges 

flyktingmottagande leder till kris i samhället. Kommentatorerna positionerar sig som ett 

alternativ till etablerad media, politiker samt poliskåren, vilka de hävdar misslyckas i sina 

arbetsinsatser. Den gemenskap som konstrueras inom Avpixlat baseras på idéer rörande hur män 

och kvinnor bör vara inom ramen för nationen liksom en gemensam skepsis till samhället i 

allmänhet. Många kommentatorer positionerar sig som en underdog i förhållande till vilka de 

menar är etablissemanget.  

“Främmande” män tillskrivs kolonialt influerade egenskaper medan “svenska” män, i ett 

dikotomt förhållande till dessa, porträtterar sig själva som civiliserade och försvarare av 

demokratiska värden. Kommentatorerna framställer och förhöjer följaktligen den egna gruppen i 

kontrast till grupper av andra människor. De främmande männen påstås hota den nationella 

gemenskapen vilket kommentatorerna själva utger sig försvara.  Genom att undersöka sociala 

konstruktioner av den egna gruppen och andra grupper har vi kunnat skönja hur det upprättas ett 

hierarkiskt förhållande mellan dessa. 

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning  

Centralt för vår studie var den aktuella debatten kring de sexuella övergreppen och utifrån den 

har vi kunnat uttala oss om en del av det rådande samhällsklimatet och diskussioner kring 

Sveriges flyktingpolitik. Genom att utgå från webbsidan Avpixlat, i en tid när rasistiska 
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föreställningar blir allt mer normaliserade, har vi fått insikt i hur en växande rörelse 

argumenterar. Till skillnad från en del tidigare forskning fokuserar vi på hur de 

gemenskapsskapande processerna bygger på idéer rörande maskulina och feminina ideal. Vi har 

inte enbart likt Klein (2012), Levin (2002), Josh och Roscigno (2005), Wåg (2010) och Lundquist 

(2010) studerat hur Internet kan verka gemenskapsskapande utan vi har fokuserat på och 

analyserat hur dessa gemenskapsskapande processer grundar sig i antaganden rörande 

maskulinitet, femininitet och sexualitet kopplat till etnicitet.  

Till skillnad från Bredström (2006) och Brune (2006), som studerat hur 

medierapporteringen kring “invandrarkillar” såg ut, har vi studerat hur en debatt med en mer 

informell ton såg ut. Våra resultat tangerade deras och vi konstaterade att “andra” män tenderar 

att tillskrivas kolonialt influerade egenskaper som våldsamma, okontrollerbara och mer sexuellt 

aktiva än “svenska” män. Resultaten av vår studie visade, likt Bredström och Brunes, att denna 

framställning av “andra” män bidrar till att skapa en “vi och dem”-känsla där “vi” tillskrivs 

egenskaper som står i kontrast till “de andra”.  

Vi bidrar till forskningsfältet genom att studera en webbsida som av en del betraktas som 

högerextrem men av andra som en legitim källa till kunskap. En del tidigare forskning har 

fokuserat på sidor som Nordfront, vilket vi antar att många skulle kategorisera som 

högerextrema. Vi uppfattar däremot att en del av Avpixlats besökare anser webbsidan vara en 

mer rumsren och legitim sida än andra mer explicit högerextrema. Studier av Avpixlat blir därför 

av vikt då det möjliggör för undersökningar om hur personer som rör sig på Avpixlat vill 

framställa sidan och dess budskap som ovinklad journalistik. Att studera vad som försiggår på 

dessa forum anser vi vara viktigt för att nå en förståelse av högerextremism på ett övergripande 

plan.  

I Hagren Idevalls forskning (2014a) konstaterar hon hur två meningsläger bildas i 

kommentarsfälten, något som inte förekommer lika frekvent bland kommentarerna på Avpixlat 

eftersom ifrågasättande kommentarer raderas av en moderator. Vi har bidragit till forskningsfältet 

genom att studera ett kommentarsfält som utger sig för att och enligt många betraktas vara 

demokratiskt men som vi konstaterat inte uppfyller sina egna regler för kommentarsfälten. Hur 

gemenskapsskapande processer inom en kontext som betraktar sig själva som sanningssägare, 

försvarare av demokratiska rättigheter och legitima alternativ till etablerad media tar sig uttryck 

anser vi vara intressant. För en bredare förståelse av högerextremismens mekanismer och dess 

normalisering anser vi att studier av forum som exempelvis Avpixlat, som vi bidragit med, är 
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betydande. En inblick i dessa diskurser krävs, då en ignorans av dem snarare riskerar att bidra till 

att högerextrema rörelser växer sig ännu större.    

6.3 Resultat i relation till teori och metod 

Studiens resultat har med hjälp av socialkonstruktivistiskt teori undersökt hur sociala 

konstruktioner av grupper av människor tar sig uttryck och hur de samspelar med maktrelationer i 

samhället. Det diskursiva angreppssättet fungerar både som teori och metod och ett kritisk 

diskursanalytiskt grepp har gjort det möjligt att studera hur diskurser på ett textnära plan 

samverkar med samhälleliga fenomen. Vårt val av teori har medfört ett fokus på görandet och 

sociala konstruktioners föränderliga natur. Med avstamp i dessa grundantaganden har vi betraktat 

de diskurser vi funnit i materialet som historiskt specifika och avhängiga dess kontext. Andra 

angreppssätt än det socialkonstruktivistiska leder således till en annan syn på kunskap. Om 

studiens teoretiska ram bestått av andra teorier kunde studien sett annorlunda ut då en del 

karaktäriseras av en syn på kategoriseringar som mer statiska.  

Vi har kombinerat feministisk och postkolonial teori, likt Mulinari och Neergaard (2010) 

uppmuntrade till. Kombinationen har gjort det möjligt för oss att studera hur föreställningar om 

etnicitet och sexualitet relaterar till varandra. Utifrån studiens teoretiska ramverk har vi kunnat 

uttala oss om hur kommentatorernas utsagor ofta innehåller en kombination rasistiskt och 

sexistiskt innehåll. Konstruktioner av maskulinitet och femininitet är centrala i de föreställningar 

rörande nationen som flera av kommentatorerna ger uttryck för och med valet av teori har vi 

kunnat ringa in och analysera detta.       

Det diskursiva angreppssättet har emellertid inte möjliggjort för oss att studera hur personerna 

bakom kommentarerna känner eller vilka de är, vilket heller inte var studiens fokus. Om studien 

utgått från exempelvis ett hermeneutiskt angreppssätt hade studien kunnat fokusera på personerna 

bakom kommentarerna och dess intentioner. Att genomföra en intervjustudie eller 

observationsstudie, med exempelvis personer som frekvent kommenterar på Avpixlat, hade varit 

intressant och hade möjliggjort en analys av hur de personerna resonerar och hur de upplever sin 

situation. 

6.4 Implikationer för forskning och praktik 

I takt med att Sverigedemokraterna fortsätter växa som politiskt parti riskerar rasistiska och 

högerextrema åsikter att neutraliseras. Många av de som kommenterar på Avpixlats texter 

uttrycker en stor skepsis till etablerade media och hävdar att Avpixlats rapportering är den 
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sanningsenliga. Samtidigt har flera av de som författar texter som publiceras på Avpixlat och de 

som kommenterar en avsaknad av källkritik. Detta exemplifieras i fallet med artikeln angående 

Stefan Löfvens uttalande där rubriken till artikeln lyder “Löfven: Sexuella övergrepp ett svenskt 

fenomen” (2016, 21 januari), vilket är en förvrängning av de uttalanden han gör i den berörda 

intervjun. Författaren till texten får läsarna att tro att Löfven sagt att sexuella övergrepp är ett 

“svenskt fenomen”, vilket majoriteten av alla i kommentarsfältet rasar över, trots att Löfven 

aldrig yttrar de orden i intervjun. Detta illustrerar den okritiska inställning många i 

kommentarsfälten har till det som publiceras på Avpixlat.  

För en förståelse av hatbrott med rasistiska motiv krävs en insikt i hur rasistiska diskurser 

normaliseras och reproduceras på sidor som Avpixlat. Likt resultaten från Hirvonens forskning 

(2013) fungerar forum som Avpixlats kommentarsfält som ekokammare där rasistiska diskurser 

riskerar att normaliseras. Vid uppmaningar till våld finns en risk att någon genomför de 

handlingar som uppmuntras till. Studier av högerextrema forum, likt den vi genomfört, kan 

således syfta till att skapa en bild av hur gemenskapsskapande processer tar sig uttryck i 

högerextrema forum och vilka eventuella konsekvenser det kan leda till.  

Att etablerad media och andra samhälleliga instanser ifrågasätts är inte enbart av ondo, 

däremot anser vi det vara problematiskt när kritiken influeras av rasistiska åsikter. Med avstamp i 

socialkonstruktivistiska antaganden vill vi undvika att tala om nyhetsjournalistik som “objektiv”, 

vi är medvetna om att journalistisk och sociala konstruktioner i allmänhet är resultat av 

författarens sociala positioner. Hur en växande grupp människor upplever sig utsatta eller i behov 

av en gemenskap, som bygger på en kritik mot det övriga samhället, är intressanta ämnen för 

vidare forskning. Studier av vilka mekanismer som ligger till grund för den skepsis som riktas 

mot samhället och den önskan om att positionera sig som ett alternativ till etablerad media vore 

intressant att ta del av. Vidare forskning kan även behandla hur grupper som positionerar sig som 

underdogs och försvarare av demokratiska rättigheter samtidigt agerar och förespråkar det 

motsatta, nämligen marginaliserar andra grupper baserat på odemokratiska grunder.  

För att undersöka om Avpixlats kommentarsfält ser annorlunda ut än andra webbplatsers 

kommentarsfält skulle jämförande studier kunna genomföras. En studie som jämför hur 

kommentarsfält sett ut vid olika tidpunkter skulle kunna syfta till att analysera om det skett en 

förskjutning tonen som förekommer på kommentarsfält. För att nå förståelse av högerextremism 

anser vi att högerextrema forum som Avpixlat bör studeras. En del har studerats i denna uppsats 
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men fler intressanta fynd finns säkerligen att göra och av den anledningen vill vi uppmuntra till 

vidare forskning inom ämnet.  
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