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Abstract 

The ambition of this essay is to examine if groups on Facebook are examples of 

“slacktivism” and discuss which qualifications these groups have in order to provide a 

democratic conversation. The results will be discussed relative to democratic 

participant, information overload, interactivity and previous research. By 

nethnographically observing three groups and analyzing selected posts and comments 

with the critical discourse analysis one can see that slacktivism spreads easily by 

people liking and sharing posts from the groups to their friends. The particular groups 

that has been analyzed in this essay are committed to save Swedish traditions that 

they believe is threatened. The outcome showed no proof that the groups contribute to 

social change and they did not give rise to a democratic conversation. Instead the 

groups spread and encouraged nationalism and racism by blaming immigrants and 

Muslims for threatening Swedish traditions.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

I början på 1900-talet stod suffragetterna på Englands gator och krävde kvinnlig 

rösträtt, idag delar man en bild på Facebook i hoppet om att stoppa svälten i Afrika. 

Under de senaste åren har kampanjer som aktiverar sig för ett visst ändamål på sociala 

medier blivit allt vanligare. Många av dessa kampanjer har fått otroligt mycket 

respons. Tyvärr har det i många fall visat sig att kampanjerna inte riktigt sagt hela 

sanningen. Ett exempel på detta är Kony 2012 filmen som började spridas på sociala 

medier under 2012 (youtube.com, 2013). Tanken med kampanjen var att göra 

krigsherren Joseph Kony från Uganda känd över hela världen så att han kunde 

stoppas. Filmen som har visats över 98 miljoner gånger1 på Youtube visade sig vara 

gjord av en amerikansk lobbygrupp som stödjer Ugandas armé och själva filmen 

innehöll väldigt många missvisande påståenden där man ofta överdrev eller inte sa 

hela sanningen (expressen.se, 2013). Trots detta spreds filmen otroligt snabbt över 

hela världen. 

 

Vidare har även tillgång till information fått helt nya förutsättningar med internet. 

Innan internets genombrott i mitten av 1990-talet förmedlades bara utvald 

information, men idag kan man med endast några knapptryck få tag i oändligt med 

information. Internet har gjort det enklare att sprida information då mottagaren 

plötsligt blivit producent. Bara på Facebook kan man nå ut till massivs med 

människor på en enda gång. De nya förutsättningarna har onekligen bidragit till stora 

möjligheter att dela med sig till många, men när informationen senare visar sig vara 

falsk uppdagas problemet. Denna uppsats kommer att undersöka om grupper på 

Facebook är exempel på ”slacktivism” och diskutera om de bidrar till ett demokratiskt 

samtal. Studien syftar till att undersöka vad man egentligen kommer fram till i sådana 

här kampanjer genom att studera tre stycken facebookgrupper som aktiverar sig för 

tre olika ändamål.  

                                                
1 2013-11-07 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om facebookgrupper är exempel på slacktivism 

och diskutera vilka förutsättningar för demokratiskt samtal de har genom att 

netnografiskt observera tre stycken grupper på det sociala mediet för att sedan 

analysera utvalda inlägg och dess kommentarer med den kritiska diskursanalysen. Till 

sist kommer resultaten diskuteras i samband med teorier om demokratideltagande, 

slacktivism, informationsöverflöd, interaktivitet och tidigare forskning.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att lättare kunna besvara syftet och hålla avgränsningen ämnar uppsatsen att 

besvara följande frågeställningar: 

 

• Vad aktiverar sig grupperna för? 

• På vilket/vilka sätt har dessa grupper spridits? 

• Vilka diskurser uttrycks i de utvalda inläggen och dess kommentarer och hur 

konstrueras diskurserna med hjälp av ordval? 

• Hur kan resultaten kopplas till den sociala kontexten och vilket samband finns 

det mellan grupperna och strömningar i samhället? 

 

1.3 Bakgrund 

Aldrig förr har länderna i Europa haft så mycket gemensamt där EU har fått ett allt 

starkare politiskt mandat och gradvis utvidgats. Men samtidigt som denna politiska 

integration kan man se en växande nationalism bland länderna (Lodemius & 

Wingborg 2011 s. 13). Högerpopulistiska partier kan man nu hitta i de flesta 

parlament bland EU-länderna och även i EU-parlamentet. Även i Norge, Schweiz och 

Östeuropa har de högerpopulistiska partierna blivit allt starkare (Lodemius & 

Wingborg 2011 s. 47). 2010 röstades Sverigedemokraterna, ett parti med rötter från 

nazistiska och fascistiska organisationer, in i svenska riksdagen efter att ha vuxit 

stadigt i val efter val sedan 1988 (Lodemius & Wingborg 2011 s. 77ff). 

Sverigedemokraterna som själva positionerar sig som ett nationalistiskt parti menar 

att nation och folkslag hör ihop. Partiet vill att Sverige endast ska bestå av ett 
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”folkslag” eller de ”sanna” medborgarna (Lodemius & Wingborg 2011 s. 199). 

Vidare brukar högerpopulistiska partier även påstå sig vara motståndare till 

etablissemanget och menar att de istället står på folkets sida (Lodemius & Wingborg 

2011 s. 200). Den nationalistiska ideologin är i grunden negativ i den bemärkelsen att 

den ofta riktar sig mot att misstänkliggöra, utesluta och diskriminera de ”osanna” 

medborgarna. De ”osanna” medborgarna påstås stå för samhällets alla problem. Ofta 

menar man att dessa grupper av människor lever på bidrag, tar jobb, är kriminella och 

konkurrerar ut landets företagare (Lodemius & Wingborg 2011 s. 199). Måltavla och 

syndabockar för högerpopulistiska partier är oftast invandrare och muslimer 

(Lodemius & Wingborg 2011 s. 199). Även Sverigedemokraterna använder sig av 

syndabockar vilket blev väldigt tydligt året innan de röstades in i riksdagen då 

partiledaren Jimmy Åkesson skrev en omdiskuterad debattartikel i Aftonbladet där 

han kallade muslimer och islam det största utländska hotet mot Sverige sedan andra 

världskriget (aftonbladet.se, 2013).  

 

Främlingsfientlighet och nationalism är trender som enligt Anna-Lena Lodenius och 

Mats Wingborg verkar växa sig större och starkare i Europa och Sverige (Lodemius & 

Wingborg 2011 s. 13). Denna bakgrundsbeskrivning kommer att användas i uppsatsen 

för att kontextualisera resultaten från analysen för att visa på likheter mellan 

facebookgrupperna och nutidens strömningar i Sverige och Europa. 

 

1.4 Disposition 
Dispositionen i uppsatsen är uppbyggd så att arbetet ska vara lättöverskådligt samt ha 

en röd tråd där läsaren först får bakgrundskunskap för att sedan lättare kunna följa 

med i resonemangen i uppsatsen. Först presenteras de olika teorier och begrepp samt 

den tidigare forskning som jag valt att utgå från i avsnittet ”Teori och tidigare 

forskning”. Sedan följer avsnittet ”Material och metod” där de valda 

facebookgrupperna och urvalet av inlägg och kommentarer beskrivs. Sedan 

presenteras mina metodval som jag har använt mig av för att närma mig det valda 

materialet i uppsatsen. I avsnittet ”Analys” presenteras och konkretiseras analysen 

där resonemang och tolkningar stödjs med citat ur de olika grupperna. Först redovisas 

den tematiska strukturen och huvudtemat för grupperna, efter det presenteras den 

schematiska strukturen och mikroanalysen i form av tre stycken teman som varit 
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genomgående i alla tre facebookgrupperna. Till sist diskuteras det demokratiska 

samtalet och kontexten. Slutligen följer avsnittet ”Avslutning” där de huvudsakliga 

resultaten för uppsatsen redogörs. Resultaten diskuteras sedan vidare och mer 

djupgående i relation till kontext, tidigare forskning och teorier. 
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teori 

I detta avsnitt kommer de olika teorier och begrepp som jag valt att utgå från i min 

uppsats att redogöras. Först presenteras olika deltagarmodeller, Jürgen Habermas 

offentlighetsteori och slacktivism sedan beskrivs begreppet interaktivitet. Till sist 

redogörs teorier om gatekeepers och informationsöverflöd på internet. 

 

2.1.1 Deltagande 

Man brukar tala om tre stycken inriktningar eller modeller av demokratiskt deltagande 

(Bengtsson 2008 s. 51). Den första modellen är den valdemokratiska som innebär att 

det viktigaste deltagandet i en demokrati är genom allmänna val (Bengtsson 2008 s. 

51). Den andra inriktningen är den deltagardemokratiska idealmodellen som trycker 

på att medborgarna ska ha en tyngre politisk roll än att bara delta i allmänna val. 

Denna idealmodell syftar till att medborgarna ska vara aktiva även när det inte är val. 

Dessa aktiviteter kan vara påverkansförsök och beslutsfattande genom 

direktdemokratiska metoder (Bengtsson 2008 s. 56). Den sista idealmodellen är den 

deliberativa demokratin där den upplysta diskussionen ses som en viktig del för 

demokratin. Grundtanken är att man ska ställa åsikter mot varandra för att nå fram till 

en mer klarsynt slutsats (Bengtsson 2008 s. 60). Det är den sista deltagarmodellen 

som kommer behandlas i denna uppsats för att jämföra idealmodellen med samtalet 

som sker i de tre facebookgrupperna. En av förespråkarna för den deliberativa 

demokratimodellen är den tyske samhällsfilosofen Jürgen Habermas. I uppsatsen 

kommer begreppet offentlighet att används i samband med den deliberativa 

deltagarmodellen och kommer då syfta på Habermas borgerliga offentlighetsteori som 

beskrivs nedan.  

 

Habermas ideala offentlighet ägde rum under 1700-talet (Olsson 2009 s. 72). Den 

borgerliga offentligheten kunde man hitta på caféer och pubar där medborgare hade 

en öppen, rationell och resonerande diskussion om gemensamma angelägenheter. 

Offentligheten i Habermas teori står inte för en fysisk plats utan det är snarare ett 

ställe där medborgarna kan mötas som jämlikar i en öppen diskussion utan att bli 

påverkade av politiska och ekonomiska påtryckningar (Olsson 2009 s. 72). Denna 
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offentlighet är ideal menar Habermas då alla argument kommer att synas och tillslut 

finns det bara ett segrande argument kvar som kommer bilda en allmän opinion 

(Olsson 2009 s. 72). Teoretikern menar dock att offentligheten sedan 1700-talet har 

alltmer börjat gå mot förfall och att de medborgare som tidigare var med och 

diskuterade fram opinionen numera har blivit åskådare och konsumenter av en formell 

opinionsbildning som inte går att påverka (Olsson 2009 s. 73ff). Habermas är kritisk 

mot massmedierna som han menar har bidragit till den nya opinionsbildningen. Han 

menar att genom massmedierna får offentligheten reklamfunktioner då medierna 

enligt Habermas används för politisk och ekonomisk påverkan (Habermas 2003 s. 

169).  

 

I uppsatsen kommer det diskuteras om internet har skapat nya förutsättningar för att 

återskapa Habermas ideala offentlighet där man kan mötas i öppna och resonerande 

samtal utan påtryckningar av politiken och ekonomin. I den ideala debatten i den 

deliberativa demokratin ska alla deltagare vara beredda på att lyssna på varandra och 

ha argument som baseras på förnuft snarare än känslor. Deltagarna ska inte heller ha 

dolda, underliggande intressen och alla ska kunna ändra åsikt om de blir överbevisade 

med bättre argument (Bengtsson 2008 s. 63).  

 

2.1.1.1 Internet och offentligheten 

Kritiker menar att den borgerliga offentligheten inte tar hänsyn till att det finns olika 

politiska kulturer där åsiktsmångfald tenderar att upplösa den deliberativa demokratin 

istället för att berika den (Fenton 2010 s. 32). Vidare menar man även att om man ska 

använda sig av Habermas offentlighetsmodell krävs det att man anpassar teorin till 

samtiden (Olsson 2009 s. 74). De nya medierna har skapat en ny offentlighet som inte 

är beroende av tid och rum och istället för att konstatera att medierna förstör 

offentligheten bör man försöka förstå denna nya offentlighet med dess egna villkor 

(Olsson 2009 s. 75). Vidare finns det även forskare som är kritiska till internets 

deliberativa demokratiska potential. De menar att människor endast söker sig till de 

webbsidor som delar ens åsikter och att dessa forum och sidor endast länkar vidare till 

sidor som även dem delar åsikterna (Fenton 2010 s. 25). Man menar att den 

deliberativa demokratin blir hotad när människor inte blir utsatta för ämnen och 

åsikter de inte valt att utsätta sig för i förväg då åsikter på så vis inte kan ställas emot 
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varandra (Fenton 2010 s. 25). Med de nya mediernas egna villkor i tankarna kommer 

det ideala deltagandet och Habermas offentlighetsteori fungera som en utgångspunkt i 

uppsatsen för att diskutera Facebooks möjligheter för ett resonerande samtal. Kan 

man i de tre olika facebookgrupperna delta i offentligheten och föra en förnuftig och 

upplyst diskussion eller låter man bli att ställa sina åsikter mot varandra? 

 

2.1.2 Slacktivism 

Det finns de som menar att aktivism på internet inte bidrar till något konkret. 

Slacktivism är en ordlek på de engelska orden slacker (slöfock) och activism 

(aktivism) och syftar på en aktivitet på sociala medier med ambitionen att få 

uppmärksamhet eller bidra med förändring för ett visst ändamål. Aktiviteten innebär 

oftast inte några risker eller kostar några pengar (Rotman et al. 2011 s. 821). 

Begreppet växte fram när social aktivism började spridas på bland annat Facebook 

under 2009 och 2010 (Rotman et al. 2011 s. 820). Kända exempel på slacktivism är 

bland annat bilder på undernärda barn i Afrika som man delar för att höja 

uppmärksamhet för problemet eller att statusuppdatera ett hjärta för att stödja 

bröstcancerforskningen och framförallt gå med i facebookgrupper för olika ändamål. 

Den sociala aktivismen har sedan dess uppkomst diskuterats i fråga om den verkligen 

bidrar med något konkret eller helt enkelt är ett sätt för slöfockar att känna att de 

”hjälper till” (Rotman et al. 2011 s. 820). 

 

2.1.3 Interaktivitet 

Ulf Buskqvist menar att begreppet interaktivitet är avgörande för att kunna analysera 

och förstå kommunikationsprocesser i dagens mediesamhälle. Utan det teoretiska 

verktyg man får av interaktivitetsbegreppet blir det svårt att förklara kommunikation 

på internet (Buskqvist 2009 s. 168). Buskqvist beskriver hur man kan dela in 

interaktivitet i fyra kategorier: interaktivitet som kommunikations process, 

interaktivitet som social interaktion, teknologisk interaktivitet och den interaktiva 

upplevelsen hos användaren (Buskqivst 2009 s. 160ff). I min uppsats kommer jag 

intressera mig för den andra nivån av interaktivitet som främst handlar om 

interaktionen i en social kontext. Denna interaktivitet kännetecknas av ett dialogiskt 

kommunikationsmönster. Social interaktion handlar vidare om hur individer anpassar 

sina handlingar till varandra (Buskqivst 2009 s. 162). Att samtala på sociala medier 
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innefattar egentligen alla fyra punkterna men i uppsatsen fokuseras det främst på 

interaktionen användare emellan i de tre olika grupperna som ligger till grund för 

analysen. Intresset ligger i att undersöka hur interaktionen ser ut i facebookgrupperna 

och framförallt hur och om användarna bjuder in varandra till en resonerande 

diskussion.  

 

En typ av social interaktivitet som kan ses som en ideal förutsättning för en 

resonerande diskussion kallar Sally McMillan för ömsesidig dialog. Den ömsesidiga 

dialogen präglas av symmetrisk tvåvägskommunikation och löser upp gränserna 

mellan sändare och mottagare. Denna typ av interaktivitet kan man se främst i chattar 

och diskussionsforum (Buskqvist 2009 s. 168). En annan typ av interaktivitet kallas 

monolog som innebär att endast sändaren skapar och sprider information. Vidare 

innebär återkoppling att användaren får möjlighet att ge feedback dock på ett väldigt 

begränsat sätt. Även interaktivitetstypen mottaglig dialog ger möjlighet för 

tvåvägskommunikation men sändaren behåller ändå den viktigaste kontrollen över 

kommunikationen (Buskqvist 2009 s. 168). Dessa begrepp kommer göra det lättare att 

förstå och beskriva interaktiviteten i de tre facebookgrupperna. 

 

2.1.4 Gate-keepers och informationsöverflöd 

Innan internet slog igenom hade de traditionella medierna som tidningar, radio och 

senare även TV ensamrätt på nyheter och information. Skillnaden mellan de 

traditionella medierna och internet är att all information blir granskad och gallrad av 

så kallade gate-keepers i de traditionella medierna (Hadenius & Weibull 2005 s. 340). 

Till exempel blir endast en väldigt liten del av alla nyheter som kommer in till en 

nyhetsbyrå faktiska nyheter (Hadenius & Weibull 2005 s. 340). Detta beror på att all 

information måste passera olika gater innan den når läsaren. I varje gate omarbetas, 

förkortas eller förkastas nyheten (Hadenius & Weibull 2005 s. 341). På internet finns 

det dock inga gate-keepers som granskar informationen vilket leder till oändligt 

mycket (ej granskad) information. Informationsöverflöd är kanske ett begrepp som 

blivit vanligare i takt med internets frammarsch. Begreppet informationsöverflöd 

beskriver en situation där informationen och dess flöde blir allt för omfattande för att 

det ska kunna hanteras. Kristina Alexanderson menar att då internet gett oändliga 

möjligheter till att sprida och publicera information har också falsk och osann 
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information ökat. Antalet källor och kommunikationskanaler ökar och innehållet på 

internet kan nästan kännas oändligt, i alla fall oöverskådligt (Alexanderson 2012 s. 

13). På grund av informationsflödet och svårigheten att hantera all information kan 

man tänka sig att det också blir svårare att förhålla sig källkritiskt till det man läser. 

 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning som behandlar bland annat hantering av 

informationsöverflöd, motivation till att sprida information på internet och 

aktivism/slacktivism att presenteras. Forskningen kommer senare i uppsatsen att 

jämföras och diskuteras i relation till mina egna resultat i uppsatsen. 

 

2.2.1 Studier om hantering av informationsöverflöd 

Johanna Poutiainen menar att ju skickligare en internetanvändare är på att hantera och 

sortera information desto mindre lider man av överflödet (Poutiainen 2005 s. 34). Ju 

mer internetvana man har desto lättare har man att sålla bort falsk information och 

opålitliga källor. Poutiainens studie på hur sex vana internetanvändare uppfattar 

informationsöverflöd på internet visade att respondenterna inte fann informationen 

som störande även om de medgav att den kunde vara svårhanterlig. Deltagarna 

berättade att de hade byggt upp egna vanor och rutiner för att sålla bland all 

information (Poutiainen 2005 s. 34). Man fick också fram att deltagarna trodde att 

upplevelsen av informationsöverflöd endast uppstod om användaren hade bristande 

kunskap och vana av internet (Poutiainen 2005 s. 34). En annan studie vars syfte var 

att undersöka hur människor i olika åldrar förhåller sig till olika typer av information 

med Wikipedia och Nationalencyklopedin som exempel på olika källor, visade att 

respondenterna var väl medvetna om behovet av källkritik (Larsson 2012 s. 34). 

Deltagarna i dessa studier menar att de inser vikten av källkritik och att de kan hantera 

informationsöverflödet på ett bra sätt men menar samtidigt att bristande kunskaper 

och internetvana kan göra så att man kommer att drabbas av informationsöverflödet 

vilket innebär att man inte kommer kunna hantera informationen och kanske råka ut 

för en opålitlig källa.  
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2.2.2 Motivation till att sprida information 

Brist på källkritik är inte bara farligt i den bemärkelsen att man själv kan bli lurad av 

felaktig information. Alexanderson menar att den stora faran är att man kan dela 

vidare den felaktiga informationen genom att till exempel dela den på Facebook och 

därmed bidra till att falska påstående sprids (Alexanderson 2012 s. 15). I artikeln 

”Factors affecting pass-along email intentions (PAEIs): Integrating the social capital 

and social cognition theories” kan man läsa att information på internet som skickas 

av någon man känner eller är bekant med kommer troligen uppfattas som trovärdigare 

än om det kom från en helt okänd person. Man har också sett att motivationen till att 

dela information kommer öka märkbart om källan är en bekant person (Huang, Lin T-

C. & Lin K-J. 2009, s. 161). Man menar vidare att en känsla av delaktighet och 

identifikation kan göra en person villigare att dela information på internet (Huang, Lin 

T-C. & Lin K-J. 2009, s. 168). Även artikeln ” Knowledge sharing behavior in virtual 

communities: The relationship between trust, self-efficacy, and outcome 

expectations” betonar vikten av tillit till sändaren när det kommer till att sprida och 

dela information (Hsua et al. 2007 s. 154). I enlighet med dessa artiklar menar 

Alexanderson att man ofta stänger av sitt kritiska tänkande vid användning av sociala 

medier eftersom informationen kanske blivit delad många gånger innan vilket kan 

vara förtroendeingivande. Det kan också vara personer vi känner och litar på som 

sprider informationen. De sociala medierna och framförallt Facebook bygger på att vi 

har relationer till de som delar och sprider information. Dessa relationer leder oftast 

till att man glömmer att förhålla sig kritisk till det man läser menar Alexanderson 

(Alexanderson 2012 s. 36).  

 

2.2.3 Slacktivism – ett exempel 

Under våren 2009 startade Anders Colding-Jorgensen, en dansk psykolog, en grupp 

på Facebook som antydde att den kända stork-fontänen i Köpenhamn skulle förstöras 

av myndigheterna vilket inte hade någon som helst verklighetsförankring. Colding-

Jorgensen bjöd in sina 125 vänner på Facebook till gruppen som alla gick med inom 

loppet av några timmar. Snart fick gruppen två nya medlemmar per minut och inte 

långt efter att den startades hade gruppen 27,500 medlemmar (Morozov 2011 s. 179). 

Evgeny Morozov menar likt tidigare studier att gruppens framgång hade mycket att 
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göra med att de personer Colding-Jorgensen bjöd in var bekanta och att de sedan bjöd 

in sina bekanta (Morozov 2011 s. 180). Morozov menar vidare att aktivism på sociala 

medier ofta inte sprids på grund av intresse i själva orsaken. Han menar att största 

anledningen till att man går med i grupper är för att imponera på sina vänner och 

framställa sig själv på det sätt man vill att omvärlden ska se på en (Morozov 2011 s. 

186).”Just like we need stuff to furnish our homes to show who we are, on Facebook 

we need cultural objects that put together a version of me that I would like to present 

to the public” förklarade Colding-Jorgensen till Washington Post angående sitt 

experiment (Morozov 2011 s. 186). I enlighet med Colding-Jorgensen menar 

sociologen Sherri Grasmuck att människor på Facebook gärna vill forma sin identitet 

implicit. Man tror att ett gruppmedlemskap på Facebook implicit kommer att säga 

mer om än själv än till exempel en personbeskrivning på profilsidan (Morozov 2011 

s. 186). Trots att internet och Facebook har goda förutsättningar att samla många 

personer för ett ändamål påpekar Morozov att de flesta facebookgrupper hamnar i ett 

”waiting for Godot” tillstånd vilket innebär att gruppen har blivit skapad men inget 

händer (Morozov 2011 s. 191). 

 

Till skillnad från begreppet slacktivism har en stor studie gjorts i Kina som visar på 

att internet har gett helt nya möjligheter och förutsättningar för aktivism och protester 

i landet som annars är präglat av censur (Yang 2009 s. 209). Att internet i Kina är hårt 

kontrollerat och att det finns stora svårigheter att få komma till tals i offentligheten är 

välkänt men i Guobin Yangs studier visar det sig att man ofta är väldigt bra att gå runt 

detta. Till exempel genom digitalt gömda transkriptioner, bloggar eller med kreativa 

lösningar som att sända ut sitt budskap i Flashfilmer (Yang 2009 s. 210). På grund av 

internets snabbhet visade det även sig lättare att nå ut till flera och faktiskt lyckas med 

att mobilisera stora protester (Yang 2009 s. 209). Det är kanske svårare att peka på 

exakta resultat av aktivismen men Guobin Yangs forskning är ändå intressant då den 

påvisar en möjlighet till yttrande på internet, till och med i Kina. Forskningen visar att 

internet faktiskt används ibland för praktisk aktivism. Den praktiska aktivismen 

kännetecknas i kontrast till slacktivismen av provokativ konfrontation med ambitioner 

mot social förändring (Rotman et al. 2011 s. 821). 
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3. Material och metod 

3.1 Material 

I detta avsnitt beskrivs de valda facebookgrupperna samt bakgrunden till dessa. Sist 

följer en kort beskrivning av hur urvalet av inlägg och kommentarer i 

facebookgrupperna gått till. 

 

3.1.1 Bakgrund 

Materialet till uppsatsen kommer från tre stycken facebookgrupper: ”JA till 

pepparkaksgubbar i Luciatåget”(Facebookgrupp 1, 2013), ”Vafan, klart att vi ska få 

sjunga Nationalsången” (Facebookgrupp 2, 2013) och ”Rör inte våra Svenska 

traditioner” (Facebookgrupp 3, 2013). Den första tråden ”JA till pepparkaksgubbar i 

Luciatåget” skapades under 2012 efter att en pojke i grundskolan enligt utsago blivit 

förbjuden att klä ut sig till pepparkaksgubbe i luciatåget för att det enligt läraren 

skulle kunna stöta någon (na.se, 2013). Nyheten skapade stor debatt i tidningar och 

sociala medier. När andra sidan fått uttala sig menade man att det blivit ett 

missförstånd. De sa även att alla som ville klä ut sig till pepparkaksgubbar skulle få 

göra det (na.se, 2013). Andra tråden startades också under 2012 och aktiverar sig för 

att rädda nationalsången, främst vid skolavslutningar. Nationalsången verkar också ha 

skapat debatt runt om i Sverige där många menar att den förbjuds för att man anser att 

den är rasistisk. Att nationalsången är förbjuden i skolan är dock en myt, 

nationalsången samt några psalmer ska enligt skolverket läras ut till elever i 

grundskolan (skolverket.se, 2013). Den sista gruppen kan ses som en reaktion på 

bland annat ovanstående händelser men aktiverar sig för att skydda alla svenska 

traditioner. Gruppen skapades i december 2012 och dess första inlägg handlade om att 

det amerikanska bolaget Disney klippte bort två nidbilder i Kalle Ankas jul (svt.se 

2013).  

 

3.1.2 Urval 

Datan som analyseras kommer från en dags fältanteckningar om varje grupp från 

mina netnografiska observationer samt utvalda inlägg och kommentarer. På Facebook 

finns det väldigt många grupper som aktiverar sig för samma eller liknande ändamål 
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vilket gjorde valet av grupper svårt. Enligt Kozinets är det sex viktiga kriterier som 

man ska utgå från när man väljer nätgemenskap (Kozinets 2011 s. 127): 

 

• Relevans, gruppen ska beröra forskningsfrågan och fokus i studien 

• Aktivitet, det ska ha skett regelbunden kommunikation i gruppen nyligen 

• Interaktivitet, det ska finnas ett kommunikationsflöde mellan medlemmarna 

• Energetisk, gruppen bör ha en sprudlande atmosfär och passerat en kritisk 

massa av avsändare 

• Heterogen, det ska finnas ett antal olika slags deltagare 

• Rik på data, grupperna bör erbjuda utförlig eller deskriptiv rik data 

 

När jag sökte runt efter grupper trillade jag in på de ovan beskrivna 

facebookgrupperna. Efter att ha tittat igenom dem och kommunikationen verkade alla 

tre grupperna relevanta för min forskning samt att de uppfyllde de flesta av Kozinets 

kriterier. Alla tre grupperna är interaktiva, energetiska, heterogena samt rika på data. 

Det är dock bara grupperna ”Vafan, klart att vi ska få sjunga Nationalsången” och 

”Rör inte våra Svenska traditioner” som fortfarande är aktiva men precis som 

Kozinets påpekar kan det ibland vara vettigt att pruta på kriterierna (Kozinets 2011 s. 

127). De tre grupperna är tillräckligt stora för att vara energetiska men samtidigt 

innehåller de ett hanterbart material. Vidare valde jag ut de tre inlägg och dess 

kommentarer i varje grupp som fått flest delningar2. Många av inläggen hade fått 

många kommentarer vilket innebar att det blev nödvändigt att avgränsa sig ytterligare. 

Om ett inlägg hade fått fler än 300 kommentarer användes endast de 300 senaste 

kommentarerna. Detta för att göra en kvalitativ analys möjlig. Sammanlagt blev det 9 

inlägg och 1494 kommentarer som har stått som grund för analysen. Inläggen och 

kommentarerna sparades sedan ned, vilket blev min arkivdata. Arkivdata är sådant 

material som kopierats direkt från nätgemenskapen utan att forskaren deltagit och 

motiverat fram ny data (Kozinets 2011 s. 138).  

 

                                                
2 2013-11-30 
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3.2 Metod 

Nedan presenteras mina metodval som jag har använt mig av för att närma mig det 

valda materialet i uppsatsen. Materialet observerades först netnografiskt med syftet att 

lära känna materialet och miljön. All data sparades sedan ner och analyserades med 

hjälp av den kritiska diskursanalysen med van Dijk som grund och inspiration. 

 

3.2.1 Triangulering 

För att på bästa sätt besvara syftet i uppsatsen använde jag mig av en triangulering av 

netnografi och kritisk diskursanalys. Triangulering innebär att man med hjälp av olika 

metoder lättare kan ringa in och säkerställa ett fenomen (Alvesson & Sköldberg 2008 

s. 179). Tanken med triangulering är att man med olika metoder lyckas fånga in olika 

aspekter för att få ett rikare och mer varierat material (Alvesson & Sköldberg 2008 

s.179). Att kombinera netnografi och kritisk diskursanalys har gjort det möjligt att 

först lära känna och få en bättre förståelse för materialet för att sedan ta med sig dessa 

kunskaper i en mer djupgående diskursanalys.  

 

3.2.2 Netnografi 

Man kan säga att netnografi är samma forskningsmetod som etnografi fast 

forskningsfältet finns på internet. Metoden handlar om att studera människor och 

deras föreställningar, normer och värderingar genom observationer (Sveningsson et 

al. 2003 s. 101). I etnografin finns det ett antagande att när människor spenderar tid 

tillsammans så kommer de skapa gemensamma sätt att organisera och uppfatta 

världen, de kommer skapa en kultur. Kultur innebär de gemensamma mönster av 

beteende och värderingar som strukturerar människornas liv (Sveningsson et al. 2003 

s. 101). Kozinets menar att det som skiljer netnografi från andra kvalitativa metoder 

på internet är forskarens deltagande i den gemenskap studien ämnar studera (Kozinets 

2011 s. 107). Det finns dock situationer där det inte är önskvärt att delta utan att 

istället försöka vara en ”fluga på väggen” (Sveningsson et al. 2003 s. 105). 

 

3.2.3  Netnografi i praktiken 

I min studie har min forskarroll varit en blandning av det Malin Svenningsson kallar 

för spion och reporter (Sveningsson et al. 2003 s. 105). Till en början gjorde jag dolda 
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observationer utan att ge mig till känna likt ”spionen” för att ha möjlighet till att lära 

känna miljön utan att påverka den (Sveningsson et al. 2003 s. 105). Efter ett tag 

gjorde jag entré i gemenskaperna där jag presenterade mig själv och min forskning av 

etiska skäl som presenteras senare i uppsatsen. Forskarrollen som reporter innebär att 

observationerna är kända av gemenskapen men att forskaren inte deltar i diskussionen 

(Sveningsson et al. 2003 s. 105). Anledningen till valet att inte delta grundar sig i att 

det inte finns någon poäng att elicitera fram mer data, vilket innebär att man genom 

interaktion forcerar fram material, då grupperna redan är rika på detta (Kozinets 2011 

s. 138). 

 

Vidare kan man säga att netnografin har följande steg: planering av forskningen, 

entré, datainsamling, tolkning, säkerställande av att etiska normer följs och 

presentation av forskningen (Kozinets 2011 s. 91). Först är det viktigt att bestämma 

vilka frågor som ska besvaras och vilka platser eller ämnen som ska undersökas samt 

identifiering av dessa gemenskaper (Kozinets 2011 s. 91). Denna uppsats har 

undersökt om grupper på Facebook är exempel på slacktivism genom att studera tre 

stycken facebookgrupper som aktiverar sig för olika ändamål. När planeringssteget är 

klart är det sedan dags för datainsamling och observation i gemenskapen som ska 

studeras, vilket blir en djupdykning i materialet (Kozinets 2011 s. 91). Fördelen med 

att materialet finns på internet och att facebookgrupper är så kallade asynkrona 

mötesplatser där man kan läsa och skicka inlägg när man vill är att mina 

observationer inte var beroende av tid utan kunde ske när som helst (Sveningsson et 

al. s. 112). Djupdykningen kallas entré och beskriver den centrala del av etnografin 

där man träder in och deltar i en kultur eller gemenskap (Kozinets 2011 s. 90). Under 

hela detta arbete har dokumentation skett i form av fältanteckningar. I dessa 

anteckningar antecknades det så mycket som möjligt av det som upplevdes under 

observationerna (Sveningsson et al. 2003 s. 103). När jag hade rört mig i miljön och 

fått en djupare förståelse för gemenskapen som studerades var det dags att gå vidare 

till analys av data och tolkningar av resultaten där fältanteckningarna användes som 

underlag (Kozinets 2011 s. 91).  
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3.2.4 Etiska ställningstaganden 

I uppsatsen har jag försökt följa de fyra riktlinjerna för forskning för att värna om de 

berördas integritet. Dock är forskning på internet i många fall ganska olik forskning 

utanför nätet vilket gör att man ibland inte kan uppfylla dessa riktlinjer fullt ut 

(Sveningsson et al. 2003 s. 178). Vad man som forskare kan utgå från då är hur 

offentlig och känslig informationen är (Sveningsson et al. 2003 s. 185). De valda 

facebookgrupperna kan vem som helst som har ett konto på Facebook gå in och läsa i 

och därför bedömde jag grupperna som offentliga med icke känslig information. I 

uppsatsen har jag alltså utgått från ett mer utilitaristiskt synsätt där 

forskningsändamålet i slutändan vägt tyngst (Sveningsson et al. 2003 s. 187).  

 

Den första riktlinjen för forskning är informationskravet vilket innebär att de berörda 

ska informeras om att forskning pågår (Sveningsson et al. 2003 s. 176). Detta 

genomförde jag i samband med min entré genom att posta ett inlägg eller en 

kommentar i varje grupp där jag informerade om min närvaro och berättade att jag 

forskade om facebookgrupper (Sveningsson et al. 2003 s. 179). Jag presenterade inte 

min forskningsfråga mer specifikt då det finns en stor risk att medlemmarna hade gått 

till attack eller ilsknat till om jag nämnt slacktivism. Den andra riktlinjen är 

samtyckeskravet där de berörda ska ha möjlighet att avgöra om de vill vara med i 

studien (Sveningsson et al. 2003 s. 177). Här resonerade jag så att genom att posta ett 

inlägg gavs alla medlemmarna lika stor chans att få reda på detta och sedan kunde de 

bestämma själva om de ville delta eller inte genom att låta sina spår och kommenterar 

vara kvar eller inte. När det gäller forskning på internet blir det ofta problematiskt om 

man är tvungen att prata med varje enskild individ då det ofta rör sig om väldigt 

många användare som kanske inte alltid är inloggade. Arbetet med att höra av sig till 

varje enskild individ skulle ta alldeles för mycket fokus från forskningen 

(Sveningsson et al. 2003 s. 180). Den tredje riktlinjen kallas konfidentialitetskravet 

vilket betyder att deltagarna inte ska kunna identifieras och att all personlig 

information ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den 

(Sveningsson et al. 2003 s. 177). Detta krav blir särskilt viktigt när forskningen 

bedrivs på Facebook där man till skillnad mot många diskussionsforum inte är helt 

anonym. När jag har citerat eller använt mig av information som kommer från de 

olika grupperna har namnen på de berörda tagits bort för att göra det svårare att kolla 

upp vilka personer som skrivit vad. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att 
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de uppgifter jag samlat in bara får användas i forskningsändamål (Sveningsson et al. 

2003 s. 177). 

 

3.2.5 Kritisk diskursanalys 

Tanken bakom en kritisk diskursanalys är att samhällskritik och vetenskap förenas när 

man ser meningsskapande som sker i skrift, bilder och tal som diskurser (Berglez 

2010 s. 266). Diskursanalysen förutsätter att alla texter är inbäddade i olika situationer 

och strukturer i samhället (Berglez 2010 s. 267). Diskurser handlar vidare om makt 

och maktförhållande. Foucault menar att en diskurs inte bara uttrycker 

maktförhållanden utan det är på sättet vi använder ord, förstår och godtar dem som 

skapar maktförhållandena (Foucault 2008 s. 182). Det centrala i en kritisk 

diskursanalys är att man inte bara koncentrerar sig på vad själva texten säger utan 

knyter den till kontexten. Man måste alltså ta hänsyn till de kulturella, sociala, 

politiska och ekonomiska premisser som texten har blivit skapad under (Berglez 2010 

s. 267). Vidare har analysen fokuserat på språkuttryck och samtal, alltså vilka 

diskurser som produceras när flera personer möts på Facebook. Detta grundar sig i 

tron att vid social interaktion kommer språket skapa relationer och meningsskapande 

mellan människor samtidigt som den sociala kontexten påverkar vad och hur något 

sägs (Berglez 2010 s. 271). 

 

3.2.6 Kritisk diskursanalys i praktiken 

Min diskursanalys inspirerades av Peter Berglez tolkning av van Dijk i Metoder i 

kommunikationsvetenskap (Berglez 2010 s. 265). Van Dijks kritiska diskursanalys 

syftar till att studera texter på två stycken plan. Den första är makronivå vilket berör 

textens tematiska och schematiska mönster. Mikronivån handlar däremot om att 

studera en diskurs i detalj, detta kan exempelvis vara ordval (Berglez 2010 s. 275). 

Genom att se hur texten är uppbyggd är det lättare att hitta mönster och diskurser. 

Ordval, värdeladdade ord och metaforer har legat som underlag för tolkningen i 

analysen (Sveningsson et al. 2003 s. 143) Mikroanalysen har gjort det möjligt att se 

hur det som sägs i grupperna på Facebook ger uttryck för makt och hur underordnade 

och dominerade grupper konstrueras (Sveningsson et al. 2003 s. 143). Analysen 

kommer att bygga på följande moment (Berglez 2010 s. 277): 
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• Makroanalys av gruppernas tematiska strukturer 

När man ska undersöka de tematiska strukturerna i en text tar man hänsyn till hur 

ämnen och händelser organiseras. Man försöker kartlägga vad som är huvudtemat och 

vilka sekundärteman som kan spåras i texten (Berglez 2010 s. 278). Analysen av 

facebookgruppernas tematiska strukturer beskriver på vilket sätt grupperna har 

spridits på samt det övergripande gemensamma temat i grupperna. Här har fokus legat 

på att kartlägga återkommande diskurser som bildar dessa teman. Kartläggningen 

skedde under de netnografiska observationerna innan urvalet av inlägg och 

kommentarer skett för att få en helhetsbild av grupperna och deras spridning. 

 

• Makroanalys av gruppernas schematiska struktur 

Att studera den schematiska strukturen innebär att man undersöker vad som förmedlas 

i texten. Makroanalysen handlar vidare om de resonemang om orsak och verkan som 

förekommer i texten och vem textens kommentarer riktas mot (Berglez 2010 s. 278). I 

detta steg studerades vad facebookgrupperna egentligen säger. Syftet var att se vilka 

argument och tankar det fanns kring orsakerna till de olika händelserna som 

grupperna vill uppmärksamma. I denna nivå gjordes en djupdykning i inläggen och 

dess kommentarer där även fältanteckningarna var till en stor hjälp. 

 

• Mikroanalys av utvalda inlägg och dess kommentarer.  

I mikroanalysen flyttar man fokus från vad som finns i texten till hur detta 

konstrueras (Berglez 2010 s. 278). Här var det viktigt att undersöka den lexikala stilen 

vilket innebär att jag studerade ordval. Beskrevs ett ämne, en händelse eller en person 

med vissa (värdeladdade) ord? (Berglez 2010 s. 279). Vidare studerades även om det 

fanns textuella luckor eller överflödig information som texten annars hade klarat sig 

utan (Berglez 2010 s. 278). I min mikroanalys fokuserade jag på hur man talar om de 

olika fenomenen som grupperna försöker belysa. Vilka anses bära ansvaret och varför 

förbjuds exempelvis pepparkaksgubbar? Syftet var att se hur de talar om respektive 

ämne genom att leta efter värdeladdade ord och textuella luckor/överflöd. Det är alltså 

viktigt att även fokusera på det som inte sägs. Diskurser, enligt Foucault, finns inte 

bara i de saker man säger eller i sättet man säger dem utan de är lika verkliga i saker 

man inte säger, attityder och beteendemönster (Foucault 2008 s. 181). I detta steg 

sparades de valda inläggen och kommentarerna ner och sedan skrevs de ut. Efter detta 
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markerades värdeladdade ord och textuella luckor/överflöd för att ge en bättre 

överblick av materialet.  

 

• Återkoppling till den sociala kontexten och ideologin.  

Under hela analysen är det viktigt att jobba i relation till den sociokulturella 

kontexten. Man försöker hela tiden besvara på vilket sätt diskurserna ger uttryck eller 

är en del av den rådande ideologin (Berglez 2010 s. 279). Den kritiska 

diskursanalysen ämnar undersöka relationen mellan texten och kontexten. Syftet är att 

se hur text och sociala, politiska och kulturella strukturer påverkar varandra (van Dijk 

1992 s. 49). I detta steg diskuterades resultaten från analysen i samband med 

strömningar i samhället samt de teorier och tidigare forskning som tidigare redogjorts. 

Tre facebookgrupper kan inte tala för alla facebookgrupper eller hela svenska 

samhället, men grupperna kan kanske säga något om den sociala kontext de är en del 

av och vilka maktförhållande de upprätthåller.  
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4. Analys 
I denna del av uppsatsen kommer resultaten från analysen att presenteras och 

konkretiseras där resonemang och tolkningar kommer att stödjas med citat ur de olika 

grupperna. De tre facebookgrupperna kommer att behandlas tillsammans och inte 

separat för att ge en större bild av grupperna. Först redovisas den tematiska strukturen 

och huvudtemat för grupperna, efter det presenteras den schematiska strukturen och 

mikroanalysen i form av tre stycken teman som varit genomgående i alla tre 

facebookgrupperna. Till sist diskuteras det demokratiska samtalet och kontexten. 

 

4.1 Tematisk struktur 

Det första avsnittet i analysen ämnar beskriva de tre grupperna och hur spridningen av 

dem har gått till. Nedan följer en övergripande presentation om hur stora grupperna är 

och hur spridningen ser ut. Även det gemensamma huvudtemat för de tre 

facebookgrupperna redogörs. Avsnittet bygger på fältanteckningar från en dags 

netnografisk observation per grupp som gjordes innan urvalet av de tre mest delade 

inläggen från varje grupp. 

 

4.1.1 Spridning 

Under de netnografiska observationerna kartlades hur gruppernas spridning sett ut. 

Alla grupperna har över 1111 likes där ”JA till pepparkaksgubbar i Luciatåget” är den 

största gruppen med 18 460 personer som tryckt ”gilla” på sidan. Sammanlagt har de 

tre grupperna 29 681 likes. Gruppernas uppdatering ser lite olika ut där ”JA till 

pepparkaksgubbar i Luciatåget” endast gjort 8 inlägg medan ”Rör inte våra Svenska 

traditioner” har gjort 67 stycken inlägg sedan gruppen startades. Inläggen har blivit 

delade allt mellan 1-7986 gånger och det inlägg som har flest likes ligger på 41 463 

stycken. Alla dessa aktiviteter har bidragit till spridningen av grupperna och gjort de 

tre facebookgrupperna synliga för gillarnas vänner på Facebook som i sin tur har 

kunnat klicka sig in på gruppen och gilla. I gruppen ”Rör inte våra Svenska 

traditioner” uppmanar man alla att dela och gilla sidan (Facebookgrupp 3, 2013): 

 
Gilla, kommentera och dela om du tycker att man borde får vara pepparkaka i luciatåget !  
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GILLA om du vill att Kalle Ankas Jul ska vara precis som den alltid har varit !!  

 

Sprid sidan !!  

 

4.1.2 Huvudtema 

Efter att man rört sig en stund i respektive grupp kan man kanske inte helt förvånande 

se att huvudtemat som finns i alla tre grupperna är att bevara de, enligt grupperna, 

svenska traditionerna som man anser är hotade. Dessa traditioner som man försöker 

bevara kan vara allt från att få sjunga nationalsången på skolavslutningen, säga 

negerboll istället för chokladboll, bevara den svarta dockan i Kalle Ankas jul till att få 

vara pepparkaksgubbe i luciatåget. 

 
Detta är en sida för alla oss som är trötta på allt nonsens om att vi inte borde sjunga vår 
Nationalsång och få vara stolta över Sverige. (Facebookgrupp 2, 2013) 
 

Gilla om du vill att dom inte ska ta bort den svarta dockan ur Kalle Ankas Jul ! 
(Facebookgrupp 3, 2013) 
 

Förbudet mot att barn ska få klä ut sig till pepparkaksgubbar är bara en i raden av bisarra 
yttringar i vårt samhälle. Gemensamt och underliggande är ett politiskt korrekt tänkande med 
udden riktad mot svenska traditioner och ytterst det svenska folket. Detta tankesätt försvinner 
inte i och med Kanalskolans ändrade beslut, lika lite som det försvann när beslutet att förbjuda 
Tintin drogs tillbaka. [..] Exempelvis tillåts inte nationalsången vid flera skolor i samband 
med skolavslutningar. [..] (Facebookgrupp 1, 2013) 

 

Gemensamt för grupperna är att man inte är nöjd med hur det ser ut idag och vill 

aktivera sig för att försvara de svenska traditionerna. I gruppen ”JA till pepparkakor i 

Luciatåget” menar man att man borde jobba för ett bättre Sverige där traditionerna 

inte är hotade. Man lägger även en stor tyngd i sociala medier och gruppens egen 

betydelse för att pojken i detta fall till slut fick vara pepparkaksgubbe i luciatåget. 

 
För det första har det svenska folket bevisligen möjlighet att påverka utvecklingen i vårt 
samhälle om vi bara mobiliserar och agerar. Kanalskolan hade aldrig ångrat sig utan det 
engagemang många visat via sociala medier och genom att ansluta sig till exempelvis den här 
gruppen på Facebook. Du har spelat en avgörande roll för att barnen nu får fira Lucia även 
utklädda till pepparkaksgubbar. (Facebookgrupp 1, 2013). 
 

4.2 Schematisk struktur och mikroanalys 

Ovan presenterades gruppernas spridning och övergripande tema. I följande avsnitt 

görs en djupdykning i materialet med hjälp av den kritiska diskursanalysen. De 
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diskurser som hittats i materialet redogörs samt på vilket sätt de konstrueras med hjälp 

av ordval. Resultaten presenteras genom tre teman som varit genomgående i alla tre 

grupperna: främlingsfientligheten, konspirationen och förtrycket mot de vita. För att 

ge en rättvis och tydligare bild av grupperna kommer även de som kritiserar 

grupperna att få plats i uppsatsen. Materialet består utav de tre inlägg och dess 

kommentarer med flest delningar från varje grupp.  

 

4.2.1 Främlingsfientligheten 

Något som genomsyrar kommentarerna i alla tre grupperna och är den tydligaste och 

vanligaste diskursen är att man lägger en skuld på invandrare för de ”hotade” 

traditionerna. Man menar att traditionerna är hotade på grund av invandringen och 

invandrarna. 

 

Så jävla bedrövligt så jag inte finner ord. Får man inte vara svensk i Sverige längre. Finns en 
lång lista på sjuka saker i detta land. T.ex för vi inte sjunga vår egen nationalsång i skolorna 
längre men vi ska bygga jävla bönetorn till muslimer i Sverige. E man invandrare tycker jag 
man ska leva efter svenskkultur och religion. Världen spårar… (Facebookgrupp 1, 2013) 
 

Så jävla rätt! Förstår inte varför en minoritet av människor ska få ändra på en så fin tradition! 
Man får väl rätta sig i ledet? (Facebookgrupp 1, 2013) 
 

Man menar att invandrarna kommer till Sverige och tar eller förstör de svenska 

traditionerna. Ett ord många använder bland kommentarerna är ”dom” vilket kanske 

inte vid första anblick verkar särskilt värdeladdat men genom att benämna invandrare 

som ”dom” konstruerar man en distinktion mellan vi och dem. Det blir en klyfta 

mellan ”riktiga svenskar” och invandrare.  

 

Dom har aldrig tänkt på att det nu är dom SJÄLVA som är rasister mot svenskar? Kommer 
här och ska bestämma, på grund av någon gubbe som kanske inte ens finns som heter Jesus 
som gör att vi firar jul, men nu ska vi fan inte få göra det heller i vårt KRISTNA land, 
Sverige. [..](Facebookgrupp 1, 2013) 

 

Stoppa dom vid gränsen. (Facebookgrupp 3, 2013) 

 

Va löjligt vi ska inte ampassa men dom skall (Facebookgrupp 2, 2013) 

 

Man pratar vidare om att man ska ta seden dit man kommer. Några undrar varför 

”dom” kommer hit om de inte tycker om svenska traditioner och det svenska 
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levnadssättet. Någon menar att de inte vill att Sverige ska vara en ”mångkulturell 

räddningsplats”. 

 

Det heter att man tar seden dit man kommer!! Vi får döpa om det till, vi anpassar oss till seden 
ni tar med er när ni kommer!!! (Facebookgrupp 1, 2013) 

 

Ska man inte ta sedan dit man kommer ? (Facebookgrupp 2, 2013) 

 

[..] Sverige ska vara ett bra land att komma till men inte fan ska vi bli en mångkulturell jävla 
räddningsplats! Vi har våra traditioner och seder låt det förbli så!! [..](Facebookgrupp 1, 2013) 

 

Ja varför vill folk hit när de inte tycker om Sverige och hur vi lever här? (Facebookgrupp 2, 

2013) 

 

En återkommande diskurs bland kommentarerna i alla tre grupperna är att man även 

lägger skulden på islam och muslimer som en orsak till de hotade traditionerna. Man 

talar om islam och muslimer som något osvenskt och främmande som inte hör hemma 

i Sverige vilket blir särskilt tydligt när några skriver att man ska ta av sig slöjan, eller 

att man ska dra bort slöjan vid gränsen, vilket då syftar på gränsen till Sverige. För att 

bli svensk kan man inte bära slöja enligt kommentarerna. 

 

TA AV SLÖJAN OCH RESPEKTERA SVERIGE DÅÅÅÅ (Facebookgrupp 1, 2013) 

 

Sjuka idioter.. Förbjud moskeer.. Jag känner mej kränkt av dom o deras böneutrop mm 
(Facebookgrupp 1, 2013) 

 

Dra bort slöjan vid gränsen! (Facebookgrupp 3, 2013) 

 

Vidare uttrycker många en rädsla för att islam och muslimer. Man kan se bland 

kommentarerna att några tror att religionen försöker ta över världen eller i alla fall 

Sverige.  

 

[..] och målet för islam är att erövra världen [..](Facebookgrupp 3, 2013) 

 

Vad händer när muslimer i Sverige blir en majoritet?. Jag har mina idéer om hur det kan gå. 
(Facebookgrupp 3, 2013) 
 

Klart vi skall sjunga Nationalsången utan att en massa muslimer skall lägga sig i, Sverige är 
VÅRAT land och KOMMER ALDRIG att bli ens en bråkdel deras.Sveriges flagga står för 
Kristendom via korset,och dessa klitiggare ifrån ökenlandet får finna sig i detta så länge dom 
är här på besök i vårat land Sverige… (Facebookgrupp 2, 2013) 
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För att bli svensk, enligt kommentarerna, måste man sluta att ägna sig åt traditioner 

som inte anses vara traditionellt svenska. Ett vanligt argument till att invandrare borde 

slopa sina traditioner och anamma svenska traditioner är att man tror att man inte 

skulle få behålla sina svenska traditioner om man flyttade till ”deras land”. När man 

uttrycker sig på sätt som ”deras land” antyder man att personerna inte hör hemma i 

Sverige. 

 

[..] Inte skulle något annat land fjolla runt för oss om vi tog en större befolkning och flyttade 
dit?!!! (Facebookgrupp 1, 2013) 
 

[..] Vi SVENSKAR skulle åka till tex. Ett av arabländerna och försöka ändra på deras religion 
och deras traditioner.. Får se hur många livstidsdommar vi hade fått?? Eller dem hade kanske 
stenat oss till döds direkt!! Skamligt!! SVERIGE SÄG IFRÅN!!! (Facebookgrupp 1, 2013) 
 

Om jag hade åkt till ett annat land, hade dem fan inte lagt ner halalslakt eller bönutrop för min 
skull, så varför ska vi? (Facebookgrupp 1, 2013) 

 

En del tycker även att en lämplig sanktion om man inte kan acceptera de svenska 

traditionerna är att man antingen på eget bevåg lämnar landet eller blir utvisad från 

Sverige. Man talar om att invandrarna ska åka ”hem” vilket ännu en gång antyder att 

Sverige inte är deras hem. 

 

Sverige ska SKIT i om nån tar illa upp. Är väl bara att den som tycker illa upp går hem? Eller 
flyger ”Hem”! (Facebookgrupp 1, 2013) 

 

[..] Vi är ett kristet land, oavsett vad den individuella tron må vara. Vill inte invandrare fira 
avslutningen i kyrkan som svensk tradition är, stanna hemma då? [..](Facebookgrupp 1, 2013) 
 

Är det inte bättre skicka hem dom då. Så slipper dom bli lessna för sånt trams. 
(Facebookgrupp 2, 2013) 
 

Var tacksam för att vi tar emot er. Bryter du mot reglerna så skall du utvisas. (Facebookgrupp 
3, 2013) 

 

Många menar vidare att Sverige inte längre är svenskt på grund av invandringen. 

Denna bild konstrueras när man kallar landet för ”före detta Sverige” eller ”gamla 

Sverige”. Man tror att alla traditioner som jul och midsommar snart kommer att 

försvinna och att ”svenskheten” följer med dessa.  

 

Helt sjukt. Sverige är numera inget land. Utan en fristad för blattjävlar. (Facebookgrupp 1, 
2013) 
 

Sverige finns inte mer, d e BORTA.siste svensk tar flaggan mä sej (Facebookgrupp 1 2013) 
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Snart förbjuder de säkert ordet ”Brun” också, sen midsommar, och alla andra traditioner som 
funnits i hundratals år! (Facebookgrupp 1, 2013) 

 

Ja, när JAG läser om dessa absurditeter som försigår i fd Sverige, tycker jag det är 
”århundraden” kvar till valet 2014! Det ligger två midsommrar, två Svenska nationaldagar o 
en jul till, mellan i dag o valet! Man undrar ju vad dessa Sverigeförintare har för planer för 
framtiden!?!? HJÄLP!!! (Facebookgrupp 1, 2013) 
 

Det går bara utför med gamla Sverige. Snart blir det väl förbjudet att äta skinka på julafton. 
(Facebookgrupp 1, 2013) 
 

Snart har vi väl ingen svensk flagga kvar (Facebookgrupp 2, 2013) 

 

4.2.2 Konspirationen 

Även om majoriteten av kommentarerna pekar mot främlingsfientlighetsdiskursen 

finns det några som säger emot påståendet om att invandrarna skulle ligga bakom de 

hotade traditionerna. Här nedan beskrivs konspirationsdiskursen där man menar att 

det istället är antingen politikerna eller en PK-maffia3 som är ansvariga för de upplevt 

hotade traditionerna.  

 

Skämskudde på detta PK-trams [..](Facebookgrupp 1, 2013) 

 

Jag tycker så synd om alla invandrare när de får skulden för att vi inte får fira våra traditioner. 
FATTA, att det är INTE invandrarnas fel. [..] Felet är alla äckligt PK-stävande svenskar, 
lärare, rektorer och andra som tar bort traditionerna, inte för att nån känt sig kränkt av dem 
utan för att någon ”med rejäl portion fantasi, kanske, skulle kunna komma på idén att kanske 
känna sig kränkt av dem” [..](Facebookgrupp 1, 2013) 
 

[..] Det är istället de svenska (konfilkträdda) politikerna som bär skulden. [..](Facebookgrupp 
1, 2013) 
 

Man talar om att politikerna är konflikträdda och en kommentar jämför Sverige med 

KGB och Sovjet. Man målar upp en bild av någon slags konspiration där politikerna 

eller andra människor i maktpositioner sitter och bestämmer vilka traditioner som får 

firas och vilka ord som får användas. En kommentar nämner batikhäxor och en annan 

”sossarna” vilket antyder på att man syftar på vänstern när man talar om dessa 

konflikträdda politiker och personer i maktpositioner. 

 

                                                
3 PK står för politisk korrekt 
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Jag minns förra året då man tyckte det var kränkande att lucia var klädd i vitt. Nu ska brun 
också förbjudas. Stjärnor och strutar förbjuds. Det känns rätt mycket KGB och Sovjet över 
alla de här jävla förbuden. (Facebookgrupp 1, 2013) 

 

Desperata försök av batikhäxor att klättra i karriären genom att kläcka idiotiska politiska 
korrekta ideer. Patetiskt. Har nog inte ett skit med invandrare att göra egentligen. 
(Facebookgrupp 1, 2013) 
 

[..] Probelemet ligger oss de politiker (sossarna) som redan på 80talet skapade ett samhälle 
med dom och vi. Här skulle all integration blivit att samma regler och rättigheter för ALLA 
svenska medborgare (Facebookgrupp 2, 2013) 

 

4.2.3 Förtrycket mot de vita 

Ett ämne som tas upp i alla tre grupperna som skapar många reaktioner är att man 

upplever att det är förbjudet att säga negerboll istället för chokladboll. Man anser att 

ordet är en svensk tradition som man vill bevara. Ett av de vanligaste argumenten är 

att om man får säga vit choklad så borde man få säga negerboll. Här jämställer man 

färgen vit med ordet neger och menar att det inte har något som helst att göra med 

rasism. Några menar att de har en neutral inställning till ordet och att de därför borde 

få använda det. 

 

[..] Får man säga VIT choklad, eller är det rasistiskt, herregud? (Facebookgrupp 3, 2013) 

 

Varför skulle det vara rasistiskt att säga negerboll? Då behöver vi ju inte säga vit choklad 
heller för det är ju lika rasistisk. (Facebookgrupp 3, 2013) 

 

Undrar om man e rasist om man äter mörk choklad eller ska man bara äta vit choklad????? 
(Facebookgrupp 1, 2013) 
 

Negerbollar kommer alltif att vara negerbollar, det spelar ingen som helst roll vad nagon 
sager…..kan jag fa ett dussin negerbollar tack! (Detta har inget som helst att gora med rasism, 
det ar endast ett namn) (Facebookgrupp 2, 2013) 

 

Alltså hallååå, vad e de för fel med ordet neger eller i det här fallet negerboll? Fattar inte 
varför vissa alltid ska få det till rasistiskt. Ordet ”neger” existerar ju, att sen en del använder 
det som glåpord behöver ju inte innebära, att vi övriga som har en neutral inställning till ordet, 
är rasister. Nån jävla måtta får de va. (Facebookgrupp 3, 2013) 

 

De som kommenterar i grupperna är oftast väldigt upprörda och kränkta då man 

menar att det är de ”riktiga” svenskarna som är de riktiga offren för förtrycket då man 

förbjuds att säga vissa saker. Någon menar att det är den vite mannen som utsätts för 

rasism varje dag och inte tvärt om. Man menar att man som svensk inte får yttra sig 

utan att bli kallad nazist eller rasist.  
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[..] men jag känner mig kränkt för man kan ju snart inte fira jul utan att kallas rasist. 
(Facebookgrupp 1, 2013) 
 

Alla följer sina traditioner förutom dom vita som måste böja/ändra/sluta med sina. Sorgligt 
(Facebookgrupp 2, 2013) 
 

[..] Försök inte propagera att det inte finns en dubbelmoral eller dubbla måttstockar för vi vet 
alla att det är så. Det är bara de som vågar säga något som tar upp kampen mot den rasism den 
vita mannen utsätts för varje dag. Dessa människor som sedan stämplas som ”nazister” 
[..](Facebookgrupp 3, 2013) 

 

Att vissa anser sig ha rätten att säga negerboll skapar dock lite reaktioner och det 

finns några få som argumenterar emot. De som argumenterar emot ber personerna att 

se utanför sig själva och den vita normen och menar att de som är berörda har 

tolkningsföreträde i den här frågan.  

 

prova se utanför era egna perspektiv och privilegier av att tillhöra vithetsnormen någon gång. 
Överallt där de som avfärdar andras upplevelser av rasism är de personerna inte utsatta för 
rasism själva [..] (Facebookgrupp 1, 2013) 
 

[..] Det är väldigt lätt för oss som ingår i den vita normen i Sverige att rasa över saker vi inte 
förstår historien eller vidden av [..] Vi är inte de som kan säga vad som sårar. Det är alltid de 
som blir sårade som har tolkningsföreträde [..](Facebookgrupp 2, 2013) 
 

[..] Och ni som tar upp exempel som vitlök, finska pinnan osv; ni är väl medvetna om 
hierarkier, historia och maktförhållanden? (Facebookgrupp 2, 2013) 
 

4.2.4 Motsägarna 

Det finns de som kritiserar grupperna men dessa personer är dock väldigt få. Bland de 

1494 kommentarerna är det väldigt sällan man ser en ifrågasättande eller motsägande 

kommentar. Motsägarna kritiserar ofta gruppernas fakta och källor som till största del 

består av länkar till avpixlat.info och friatider.se. Någon kallar även det grupperna 

sprider för propaganda vilket ger en tydlig bild över hur trovärdig motsägarna tycker 

att gruppernas information är. 

 

Och alla bara köper propagandan helt och hållet. Vore väldigt trevligt att få veta källor. Och 
att vissa skolor förbjöd pepparkaksgubbar är en nyhet iaf för mig. Så vitt jag vet så var det EN 
lärare på EN skola som blev lite skitnödig och förbjöd pepparkaksgubbar. Så förbannat trött 
på detta nu. Pepparkaksgubbar fyller ju hela FB, och det hoppas ju propaganda sidorna på för 
fullt. Tacksamt. (Facebookgrupp 1, 2013) 
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Ni vet väl att avpixlat.info är en sida där rasister samlas. Alltså tror inte på det som skrivs där. 
Domm vill bara får oss att tro på det som skriver! Hälften är inte ens sant. Det går att kolla 
upp! Friatider.se är också en sån sida! (Facebookgrupp 1, 2013) 
 

”Vi får inte fira nationaldagen i skolan” Kanske för att det är helgdag. Då är skolan stängd. 
(Facebookgrupp 1, 2013) 
 

Några motsägare försöker också sätta problemen i en kontext genom att argumentera 

för att det finns viktigare saker att aktivera sig för än upplevt hotade traditioner.  

 

Detta var det vitaste, kränkaste, manligaste jag varit med om hela mitt liv. Sorglit hur många 
som faller in i detta superdumma och superkorkade. Det finns 1000 viktigare saker i världen 
att ta hand om, men här sitter ni och gråter på facebook för en tokig lärare skull. fiffan 
(Facebookgrupp 1, 2013) 

 

Fan va fint att ni brinner för era pepparkaksgubbar. Tänk att invandrarna ska förstöra även 
detta. De har säkert en hemlig klubb som planerar fler illdåd. Det torde heta något i stil med 
”hemliga-invandrar-kommunist-pepparkaksgubbe-förstörar-klubben”. Tur att ni mobiliserar er 
mot detta. Ni gör ett storstilat jobb. Tänk att ni startat denna grupp helt själv. På eget bevåg. 
Jag menar, det är inte helt lätt att starta en grupp. [..](Facebookgrupp 1, 2013) 

 

[..] Tänk om folk lade lika mycket energi på att bekämpa segration och normer, som på att 
försvara sina ”traditioner” (Facebookgrupp 1, 2013) 

 

4.3 Deliberativ demokrati på Facebook? 

I början av uppsatsen redogjordes idealmodellen deliberativ demokrati. Även 

Habermas, en förespråkare för den deliberativa demokratin och hans borgerliga 

offentlighet presenterades. I detta avsnitt kommer det offentliga samtalet i de tre 

facebookgrupperna att analyseras. Med hjälp av Sally McMillans olika sociala 

interaktiviteter kommer kommunikationen bland kommentarerna att beskrivas. 

 

I den deliberativa demokratin är grundtanken att när man ställer sina åsikter mot 

varandra kommer man nå fram till en mer klarsynt slutsats (Bengtsson 2008 s. 60). 

För att uppfylla Habermas borgerliga offentlighet ska alla argument synas i 

diskussionen och tillslut kommer det bara finns ett segrande argument kvar som 

kommer bilda en allmän opinion (Olsson 2009 s. 72). I det resonerande samtalet ska 

alla deltagare vara beredda att lyssna på varandra. Argumenten ska baseras på förnuft 

snarare än känslor och alla ska ändra åsikt om de blir överbevisade med bättre 

argument (Bengtsson 2008 s. 63). Kommunikationen i de tre facebookgrupperna blir 

dock oftast inte mer än vad Sally McMillan kallar för återkoppling där användarna 
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ger feedback på gruppens inlägg (Buskqvist 2009 s. 168). Feedbacken inläggen får 

leder nästan aldrig till någon ömsesidig dialog, varken med gruppskaparen eller med 

andra användare. I de utvalda inläggen och kommentarerna finns det ett fåtal gånger 

där användare reagerar på varandras kommentarer och skapar en slags diskussion. När 

denna interaktion väl sker präglas diskussionen oftast av personliga påhopp och 

nedvärderande kommentarer där ingen av sidorna egentligen verkar lyssna på 

varandra. Argumenten är oftast känslomässigt uttryckta och diskussionen avgränsar 

till bråk. Nedan presenteras ett exempel där tre stycken användare börjar diskutera 

med varandra i gruppen ”Rör inte våra Svenska traditioner” om man ska säga neger- 

eller chokladboll (Facebookgrupp 3, 2013): 

 
Användare 1:@[Namn på användare 2] Håller du fortfarande på och briljera med ditt 
överlägsna skarpsinne här i rasseforumet, trodde du ätit dej mätt på oss motsägare vid det här 
laget? [..] Kakao, choklad, neger… Hm, jag ser en betydligt starkare koppling mellan kakao 
och choklad än mellan kakao och neger. [..] Snälla, förklara en gång till så att vi som inte når 
upp till ditt häpnadsväckande intellekt också förstår… Hjälp mej! 
 

Användare 2:[Namn på användare 1] jag trodde rasistkorten var slut, men du hade visst några 
kvar. Jävla rasister eller hur. [..] Säg inte åt en stor del av den svenska befolkningen hur de ska 
använda sitt språk. Det är ju sånna som dig som gör att ord blir uppfattat kränkande. PK 
maffian kallas det. 
 

Användare 1: @[Namn på användare 2] Börjar lukta Hanna Widerstedt över dina 
kommentarer. Här svårt att tro du kan vara på riktigt. ”PK-maffian”… Som plockat ur en sd-
manual. 

 

Här i mellan skriver användare 1 en längre kommentar om extremhögerns retorik som 

riktas mot användare 2 utan att skriva direkt till hen. 

 
Användare 2: till dig [namn på användare 1], skippa dina rasistkort nu. Tycker inte alls illa om 
invandrare men varför får man inte säga sanningen i sverige , allt mörkas. [namn på användare 
1] min tjej är jugge, så ta dina rasistkort och stoppa upp nånstans. 
 

Användare 3: den där [namn på användare 1] är ett bra exempel på en kille me för lite att göra, 
så han bestämmer sig för att vara ”arg” på alla dumma ”rasister” som inte ens är de utan bara 
inser fakta… 
 

Användare 2: [Namn på användare 1] tror han e poet kollar hans uppsats han skrivit. 

 

Användare 3: Hahaha läste en rad innan jag lessna 
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Den här diskussionen leder alltså inte någon vart. Ingen av parterna är beredda att 

lyssna på varandra vilket användare 1 till slut inser. När en annan användare börjar 

diskutera med användare 2 så skriver användare 1 såhär: 

 
[..] Allt du skriver, kan du lika bra säga direkt till en vägg 

 

Citatet är talande för dynamiken i alla tre gruppers kommentarsfält där ingen bidrar 

till ett resonerande samtal utan ser endast till att positionera sina egna åsikter. Man är 

inte intresserad av att höra någon annans åsikter. Diskussionen i grupperna lever inte 

upp till Habermas offentliga samtal. Det resonerande samtalet bygger på att alla 

deltagare ska vara beredda på att lyssna på varandra vilket det inte går att hitta ett 

enda exempel på bland de utvalda kommentarerna (Bengtsson 2008 s. 63).  

 

4.4 Kontextualisering 

Alla tre grupperna aktiverar sig för att bevara de svenska traditionerna och därmed 

bevara Sverige. Vanligast är att likt den nationalistiska ideologin lägga skulden på 

invandrare och muslimer för de hotade traditionerna (Lodemius & Wingborg 2011 s. 

199). Vanligt är också att likt nationalister anklaga makthavarna och etablissemanget. 

Man talar även om sanna och osanna svenskarna där man ständigt benämner 

invandrare och muslimer som ”dom” och menar att de kan åka ”hem” om de inte 

tycker om de svenska traditionerna. I ”JA till pepparkaksgubbar i Luciatåget” kan 

man se prov på att många verkar vara Sverigedemokratsympatisörer och att man tror 

att en röst på partiet i nästa val kan vara en lösning på de hotade traditionerna 

(Facebookgrupp 1, 2013):  

 
SD 2014!!!!  

 

Rösta SD.  

 

Hoppas att SD tar upp det på allvar!  

 

Säger bara SD 2014!  
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”SD 2014” snälla gör en grupp någon med just det namnet SD 2014!!!!!! Länka mig!! Nu ere 
nog!! Svenska med människor !! NÄven i bordet!!! Nu ska dom ta bort allt som blå gula står 
för, fan heller om något år står säkert å pissar på oss också!!  
 

Inte undra på att Sverigedemokraterna får framåt när alla våra Svenska traditioner förbjuds.  

 

I början av uppsatsen beskrevs hur högerpopulistiska partier växer sig starkare och 

större i Europa och Sverige. Det visas även prov på nationalism i de valda 

facebookgrupperna när man ofta konstruerar diskurser om vilka som verkligen är 

svenskar och hör hemma i Sverige. Till synes aktiverar man sig för att bevara svenska 

traditioner i dessa tre grupper men istället uppmuntrar man till främlingsfientlighet 

och rasism genom att misstänkliggöra invandrare och muslimer. 
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5. Avslutning 
I detta avslutande avsnitt redogörs först de huvudsakliga resultaten för uppsatsen. 

Resultaten diskuteras sedan vidare och mer djupgående i relation till kontext, tidigare 

forskning och teorier. 

 

5.1 Slutsatser 

Med en netnografisk observation blev det möjligt att kartlägga på vilket sätt 

grupperna spridits. Genom stora mängder likes och delningar har grupperna vuxit sig 

stora och nått ut till en stor publik. Vidare resulterade analysen i att konstatera att de 

valda facebookgrupperna visar prov på slacktivism där man inte bidrar med något 

konkret till ändamålet eller det demokratiska samtalet. Användarna var inte 

intresserade av att höra andras åsikter utan ville endast positionera sina egna åsikter 

och argument som oftast var av nationalistiskt, främlingsfientligt och rasistiskt slag. 

Användarna i dessa facebookgrupper upplever ett hot mot sina traditioner och lägger 

skulden för detta på antingen invandrare, muslimer eller makthavarna.  

 

5.2 Diskussion 

En av de mest intressanta aspekterna i uppsatsen var att analysera tre grupper som 

aktiverar sig för att skydda traditioner och ord som egentligen inte är förbjudna. 

Människorna som kommenterar är väldigt upprörda över att man inte får vara 

pepparkaksgubbe, säga negerboll eller sjunga nationalsången men som tidigare visats 

i uppsatsen är inget av detta egentligen förbjudet. Intressant är också att man lägger 

skulden på invandrare och muslimer i Sverige för att nidbilderna i Kalle Ankas jul 

klipptes bort av Disney som är ett amerikanskt bolag (expressen.se, 2013). Man tar 

alla dessa enstaka händelser och tolkar in dem i ett större sammanhang där kontentan 

blir ett upplevt hot mot de svenska traditionerna som grupperna sprider vidare och 

triggar igång på Facebook. 

 

Grupperna blir ett ganska tydligt exempel på slacktivism när de omöjligt kan bidra 

med något konkret då ändamålen egentligen inte är hotade. Grupperna själva tror 

dock starkt på sin egen betydelse i opinionsbildningen. Det är svårt att se vilka 
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faktiska funktioner grupperna skulle kunna fylla utan de blir snarare ett ställe där 

människor ventilerar sina åsikter för att sedan lämna diskussionen bakom sig. Precis 

som Morozov menar hamnar grupperna i ett ”waiting for Godot” tillstånd. Grupperna 

har blivit skapade, fått en stor spridning och många likes, men vad är egentligen nästa 

steg (Morozov 2011 s. 191)? Istället sprider dessa grupper nationalism och 

främlingsfientlighet när man lägger skuld och låter andra lägga skuld på människor 

beroende på ursprung och/eller religion. Det finns en genomgående rädsla för 

invandrare och islam. Man talar om islam som något väldigt osvenskt och främmande 

vilket kan vara en effekt av nationalismens framsteg i Europa och Sverige. Man kan 

se hur man i kommentarerna hittar sina syndabockar att lägga all skuld på trots att det 

egentligen inte finns något relevant samband mellan invandring och pepparkakor. 

Egentligen är det ganska oklart på vilket sätt man menar att invandrare rent praktiskt 

skulle förstöra eller ”ta” traditionerna. De som kommenterar verkar tro att det finns en 

hemlig organisation av antingen invandrare eller makthavare som sitter och 

bestämmer vilka traditioner och ord som får användas när det egentligen inte finns 

några förbud alls. Det varierar lite med vem man vill lägga skulden på men 

gemensamt för kommentarerna i alla grupperna är att de verkar känna ett förtryck och 

många uttrycker ett missnöje eller känsla av utanförskap där man inte får uttrycka sig 

på de sätt man vill.  

 

Ur den här analysen kan man inte dra slutsatser om ”gillarnas” internetvanor och 

källkritiska förmåga men en förklaring hade kunnat vara att det på Facebook finns 

massor av liknande grupper vilket kan liknas med informationsöverflöd. På internet 

finns det inte några gatekeepers som granskar och sorterar informationen åt en vilket 

innebär att man måste göra det själv (Hadenius & Weibull 2005 s. 340). Avsaknaden 

av gatekeepers på internet bidrar visserligen till en större mångfald av information där 

man själv kan välja vad man vill ta del av men överflödet kan också göra det svårt för 

någon med bristande internetkunskap att skilja på sann och osann information. Ännu 

en bidragande faktor till att dessa tre grupper har fått så stor spridning kan vara att det 

verkar förtroendeingivande när ens vänner och familj delar och gillar inlägg från 

grupperna. Att bekanta delar inläggen gör att man inte ifrågasätter ändamålen på 

samma sätt som om det vore främlingar som spred grupperna. Oftast litar man på sin 

familj och vänner vilket enligt Alexanderson kan bidra till att man stänger av sitt 

kritiska tänkande (Alexanderson 2012 s. 36). Istället för att ifrågasätta och kritisera så 
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sprider man vidare grupperna. Man skulle kunna tänka sig att gilla en sida och 

motivationen att sprida vidare information har likheter där man blir villigare att dela 

information eller i detta fall gilla sidan om källan är en bekant person (Huang, Lin T‐

C. & Lin K‐J. 2009, s. 161). Känslan av delaktighet och identifikation grupperna 

erbjuder kan också bidra till spridningen precis som det ökar viljan att dela 

information på internet (Huang, Lin T‐C. & Lin K‐J. 2009, s. 168).  

 

Grupperna bidrar varken till aktion mot social förändring eller ett demokratiskt 

samtal. I jämförelse med Habermas offentlighet som bygger på en öppen, rationell 

och resonerande diskussion om gemensamma angelägenheter där man möts som 

jämlikar låter man istället bli att interagera med varandra (Olsson 2009 s. 72). I de få 

fallen användarna faktiskt reagerar på varandras kommentarer lyckas de ändå inte 

komma någonstans och diskussionen genomsyras av en negativ ton med personliga 

påhopp och sarkasm. Användarna är inte intresserade av att diskutera med varandra. 

De har redan tagit ställning och vill därför inte höra någon annans tankar om ämnet. 

Precis som Morozov menar verkar aktivism på sociala medier inte spridas på grund av 

ett intresse i att engagera sig i själva orsaken (Morozov 2011 s. 186). I detta fall 

verkar det snarare vara ett sätt att visa sitt missnöje. 

 

Denna uppsats belyser facebookgruppers (o)potential till aktivism samt hur 

högerpopulistiska strömningar i Sverige och Europa kan ta sig uttryck på sociala 

medier. Ambitionen var att se på vilket sätt slacktivism sprids och vad de tre 

grupperna egentligen innehåller. Man hade kunnat tänka sig att resultaten och de 

funna diskurserna sett annorlunda ut om man valt andra grupper som engagerat sig för 

andra ändamål. Det finns exempel där aktivism på internet varit framgångsfullt. Ett 

sådant exempel är protesterna i Kina där man med kreativa lösningar lyckades göra 

sig hörda och mobilisera stora mängder människor (Yang 2009 s. 209). Därför vill jag 

inte heller påstå att internet inte har potential till att vara en arena för 

samhällsförändring och debatt. Det intressanta är dock att det finns människor som 

tror att man kan bidra till samhällsförändring genom att trycka på knappen ”gilla” på 

en facebookgrupp. Vidare forskning på detta område skulle kunna vara att gå längre 

än till att bara analysera kommentarer och utöka studien med att intervjua de som 

gillar och kommenterar dessa sidor för att se vilken attityd de har till slacktivismen 
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och vad de själva tror att de ska uppnå. Det hade även varit intressant att se vilken 

bakgrund människor som gillar har och om det finns ett gemensamt mönster. 

 

De diskurserna som hittades bland kommentarerna var inte helt överraskande. Men att 

de skulle vara så rasistiska och nationalistiska var oväntat. En av mina förutfattade 

meningar innan analysen var att det faktiskt skulle finnas en diskussion bland 

kommentarerna vilket jag inte träffade på särskilt många gånger. Jag hade också 

förväntat mig att det skulle vara betydligt fler kommentarer som sa emot och 

kritiserade grupperna men detta rådde det också brist på. Denna uppsats har försökt 

att problematisera aktivism på internet genom att belysa vad som egentligen försiggår 

i tre stycken facebookgrupper. Istället för att utnyttja potentialen en grupp på 

Facebook har till diskussion spär man istället på myter och föreställningar om 

invandrare och muslimer. Man konstruerar maktförhållanden bland kommentarerna 

där ”vi” är mer värda än ”dem”. Slutligen vill jag påstå att resultaten i uppsatsen kan 

visa prov på hur främlingsfientlighet och nationalism blir vanligare och mer 

accepterat genom att låna en poäng från Foucault. Främlingsfientlighetsdiskursen 

konstrueras inte bara av ordval på Facebook utan det är när man i vardagen använder 

orden, förstår och godtar dem som den blir verklig och skapar maktförhållanden 

(Foucault 2008 s. 182). 
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