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Abstrakt 

Syftet med denna studie är delvis att bidra till den rådande forskningsluckan beträffande 

hur muslimer framställs och representeras, efter ett terrorattentat, av svenskspråkiga 

användare på Twitter. Studien avser också att konkretisera rollen som användarna 

besitter på Twitter som gatekeepers och studera mönstren i det genererade innehållet 

som skapas inom användarens personal public. Detta utgör en grund för att visa hur 

användare befäster en stigmatiserad bild av muslimer, men också visar solidaritet.   

 

Studien har med utgångspunkt i en kvantitativ innehållsanalys undersökt hur muslimer 

framställs av svenska twitteranvändare under veckan som följer efter attentatet mot 

Charlie Hebdo, samt en månad innan attentatet för att se eventuella skillnader i 

framställningen. Totalt har 588 analysenheter i form av tweets inkluderats i studien, 

varav 60 stycken under nedslagsveckan en månad innan attentatet och 528 stycken 

under veckan som följde attentatet. Analysen utgår ifrån teorierna Audience 

Gatekeeping, Stigmatisering, Personal Publics samt begreppen Solidaritet och ”Den 

Andre”. 

 

Resultatet visade att muslimer i regel framställs som en grupp och sällan skildras som 

individer. 43 procent av användarna framställde muslimer på ett stigmatiserande sätt 

men 35 procent uttryckte också solidaritet efter terrorattentatet. Den svenska 

twitteranvändaren i studien är oftast en privatperson med omkring 500 följare som får 

begränsat med uppmärksamhet gentemot dem få elitaktörerna på Twitter, så som 

journalister. Tweetsens innehåll bestod till en tredjedel av länkar, företrädesvis 

nyhetsmedier, vilket teoretiskt gör en lika stor del av användarna till gatekeepers. 

 

Nyckelord 

Muslimer, Stigmatisering, Solidaritet, Audience Gatekeeping, Personal Publics, 

Andrafiering, Twitter. 
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1 Inledning 

En onsdagsförmiddag den 7 januari år 2015 kliver två beväpnade män in på kontoret till 

tidningen Charlie Hebdo i Paris och öppnar eld. Terrorattentatet följs av en flera dagar 

lång jakt på gärningsmännen som slutar med att båda skjuts ihjäl av fransk polis. 17 

personer fick sätta livet till. (DN, 2015a). Den 15 januari rapporterar medier att den 

islamistiska terrororganisationen Al Qaida tar på sig dådet (Kihlström, 2015). Under 

veckorna som följer attentatet tar en rad olika nyhetsmedier upp det ökade hot som 

muslimer i Sverige nu befarar. I en artikel i Dagens Nyheter skriver Delin om den ökade 

risken för vandalisering mot moskéer (DN, 2015b) och refererar till en rapport kallad 

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund som beskriver hotbilden, efter 

terrorattentat mot Västvärlden, som följande:  

 

“Angreppen sägs gå i vågor som är kopplade till internationella kriser och 

konflikter samt svenska mediers rapportering om islam och muslimer”. (SST. 

2014, 6).  

 

Amerikansk forskning visade på att islamofobiska brott ökade explosionsartat från 33 

stycken år 2000 till 546 stycken år 2001 (Kaplan 2006, 15). Svensk forskning visade 

också att tillfrågade muslimer i Sverige upplevde negativa attityder gentemot dem själva 

eller andra samt upplevde en stereotypisk och negativ bild av nyhetsmedier till följd av 

terrorattentatet 2001. (Sander 2006, 815-816) Men islamofobin pågår även på sociala 

medier så som Twitter efter allvarliga händelser. (Awan 2014).  

 

Denna studie kommer med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys undersöka hur 

muslimer framställs av svenska twitteranvändare under veckan som följer attentatet mot 

Charlie Hebdo, samt en månad innan attentatet för att se eventuella skillnader i 

framställningen. Det övergripande syftet är inte att studera hur terrorattentatet mot 

Charlie Hebdo gestaltas av svenska twitteranvändare, utan hur muslimer framställs efter 

terrorattentatet. Valet av Twitter som analysenhet i denna studie, grundar sig i den 

tidigare forskningen som talade för att svensk press och vissa sociala medier har 

tillämpats för att undersöka hur muslimer framställs, men att mikrobloggen Twitter 

föreföll vara tämligen ostuderat i det syftet. Genom att studera hur muslimer framställs 

innan och efter ett terrorattentat av Twitteranvändare i Sverige hoppas vi med vår studie 

kunna lämna ett litet bidrag till det forskningsområdet. 
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1.1 Problemformulering 

En stor mängd tidigare forskning har studerat hur muslimer framställs i traditionella 

medier. Däremot har vi funnit en forskningslucka då svenska sociala medier, och 

framförallt Twitter, är tämligen outforskat inom samma område. Forskningsproblemet 

ligger således i denna lucka. Tidigare forskning och rådande mediebevakning tyder på 

att muslimer får en allt mer utsatt position, och att främlingsfientligheten ökat, efter 

terrorattentat riktade mot Västvärlden. Då sociala medier har, och får en allt större, 

betydelse för både vårt sätt att uttrycka oss och inhämta information på, är det intressant 

och viktigt att undersöka den bild som svenskspråkiga användare normaliserar på 

sociala medier av muslimer efter ett terrorattentat. Detta helt oberoende av användarens 

egen religionstillhörighet. 

 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är delvis att bidra till den rådande forskningsluckan beträffande 

hur muslimer framställs och representeras efter ett terrorattentat, av svenskspråkiga 

användare på Twitter. Studien avser även att konkretisera rollen som användarna 

besitter på Twitter som gatekeepers och studera mönstren i det genererade innehållet 

som skapas inom användarens personal public. Detta utgör en grund för att visa hur 

användare befäster en stigmatiserad bild av muslimer, men också visar solidaritet. 

 

1.1.2 Frågeställningar 

 Vad karaktäriserar den svenskspråkiga twitteranvändaren som skriver om 

muslimer?  

 Vilka mönster går det att urskilja i tweetets innehåll och, vilka användare kan 

tillskrivas rollen som gatekeepers? 

 Hur framställs muslimer på Twitter efter terrorattentatet mot Charlie Hebdo? 

 

1.2 Disposition 

I avsnitt två introduceras läsaren för bakgrunden till återkommande begrepp och termer 

i studien följt av avsnitt tre som i sin tur presenterar nationell och internationell 

forskning som berör studiens område. Det fjärde avsnittet består av ett omfattande 

metodavsnitt vilket redogör för de metodologiska valen i undersökningen vilket avslutas 

med en metodkritisk diskussion. Avsnitt fem presenterar det teoretiska ramverket som 
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ligger till grund för analysen. I avsnitt sex presenteras resultatet från den kvantitativa 

innehållsanalysen och en analys under samma avsnitt. Slutligen innehåller det sjunde 

avsnittet en slutdiskussion och förslag till framtida forskning. 

 

2 Bakgrund 

Detta avsnitt redogör för bakgrunden till svenskarnas användande av sociala medier, 

med ett fokus på Twitter och dess funktioner. Bakgrunden utgör en första del i studien 

för att skapa en uppfattning om betydelsen av sociala medier i Sverige samt begrepp 

och termer inför kommande avsnitt. 

 

2.1 Sociala medier 

En undersökning utförd år 2015 av “Stiftelsen för Internetinfrastruktur i Sverige” visar 

att svenskars användning av sociala nätverk bara fortsätter att öka. 2010 nyttjade 53 

procent av internetanvändarna något socialt nätverk och 2015 hade denna siffra ökat till 

76 procent. Rapporten visar även att genomsnittsanvändaren tillbringar 6,4 timmar per 

vecka vid något socialt medium, vilket sett till de två senaste åren är en ökning på 33 

procent. Det sociala medium som används flitigast är Facebook som 70 procent av dem 

tillfrågade någon gång använder sig av. Vidare säger en av fem att de använder sig av 

Twitter, men att det är betydligt fler som tar del av informationen än producerar eget 

material. Studien visar också att de manliga twitteranvändarna är fler än de kvinnliga. 

(Findahl 2015, 40-48). 

 

2.1.1 Twitter 

Nedan följer en redogörelse för Twitter och en förklaring av dess funktioner som 

genomgående används under studiens gång. Twitter, som grundades 2006, (Schmidt 

2013) är en mikroblogg med cirka 500 miljoner användare där längden på så kallade 

tweets (meddelanden), är begränsat till 140 tecken. (Buschow, Schneider och 

Ueberheide 2014, 131-132). Tweetsen visas sedan i en användares feed (flöde) i 

omvänd kronologisk ordning. (Schmidt 2013). Funktioner som utmärker Twitter är 

bland andra #hashtags som används för att kategorisera tweets, @omnämnande som 

används för inkludera en användare i sitt tweet samt delningar för sprida någonting en 

annan person har skrivit. Andra funktioner är citat som är en delning där användaren 

inkluderar egna åsikter och svar där du kan kommentera vad en annan användare 
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skrivit, samt gillanden som visar att du gillar någonting en annan person har skrivit. 

Funktionerna dela och gilla bidrar tillsammans till ett tweets uppmärksamhet. (Twitter, 

2016a). Denna undersökning kommer att fokusera på funktionerna gilla och dela som 

tillsammans utgör den konkreta uppmärksamheten som ett tweet kan få. 

 

3 Tidigare forskning 

Följande avsnitt redogör först för den nationella forskningen följt av den internationella 

forskningen och avslutningsvis den för oss observerade svenska forskningsluckan. 

Efterforskning som genomfördes i samband med undersökningen visade på att den 

tillgängliga svenska forskningen om Twitter företrädesvis fokuserade på mediet som 

forum för journalistik, politik och enskilda organisationer. Den nationella forskning 

som berörde framställningar av muslimer var primärt fokuserade på svensk press och 

mer sällan sociala medier. Den internationella forskningen redogjorde i sin tur för en 

något mer omfattande representation av studier knutna till hur muslimer porträtteras på 

nätet och sociala medier efter terrorattentat. 

 

3.1 Nationell forskning 

En svensk undersökning utförd efter terrorattentaten den 11 september 2001 visade på 

att över 90 procent utav 176 tillfrågade svenska muslimer upplevde en negativ attityd 

gentemot muslimer av personer som inte själva identifierar sig som det. Samma 

undersökning visade också att 89,2 procent upplevde en negativ attityd i nyhetsmedier 

efter attentatet. Vid en intervju upplevde tre tillfrågade en mer nyanserad rapportering 

som efter några veckor förändrades till negativt betingad. (Sander 2006, 815-816) 

 

I en artikel publicerad 2015 undersöker Steiner diskursen som förs om muslimer i 

svensk press under 2006-2007. Han tillämpar en jämförande kvantitativ innehållsanalys 

vilken är användbar för att se skillnader och likheter i materialet, tillsammans med 

Entmans teori om framing som utgör metodologiskt och analytiskt verktyg för 

undersökning och analys. Underlaget för studien består delvis av fyra strategiskt utvalda 

tidningar varav två av dem är konservativa kristna tidningar, “Dagen” och “Världen 

idag” samt Sverigedemokraternas tidning “SD-kuriren” och “Dagens Nyheter”. 

Kristdemokraterna, skriver han, förlorar stöd och Sverigedemokraterna kan komma att 

ersätta dem, därför vill Steiner pröva om diskursen i den konservativa kristna pressen 
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överensstämmer med den i SD-Kuriren för att se om de två sidorna allierar politiskt. 

Forskning talar också för att språklig diskurs i nyhetsmedier är en maktfråga. Perioden 

mellan 2006-2007 var intressant för analys på grund av diskussionerna som pågick i 

samband med Mohammedkarikatyrerna i Danmark och rådande konflikter mellan 

Västvärlden och islamister. Steiner valde sökord som “Islam”, “Muslim” och andra 

relaterade termer och valde tillslut 406 artiklar för analys med varierande urvalskriterier. 

Resultaten visade på flera diskursiva skillnader i svensk press, däribland var “SD-

Kuriren” och “Världen Idag” tidningar som gestaltade muslimer som våldsamma och ett 

hot mot Västvärlden, medan “DN” och “Dagen” förde en diskurs som var 

lösningsorienterad samt politiskt och inte religiöst betonad. (Steiner 2015, 20-41) 

 

En kvalitativ undersökning publicerad 2015, studerar hur muslimer representeras på 

Sveriges i särklass största forum Flashback. Med funktionen web crawler har inlägg 

sorterats ut där sökorden ”muslim” och/eller ”islam” förekommer, mellan maj 2001 till 

och med maj 2013. Totalt fann man 746 062 inlägg som samtliga analyserades med 

hjälp av en LDA-algoritm som används för ”topic modelling”. Algoritmen söker sedan 

efter ord som förekommer i samband med vissa kontexter eller teman. Därefter har man 

funnit och sorterat ofta förekommande diskursiva kontexter där muslimer nämndes. 

Teman som upprepades på Flashback var invandring, Islam som religion, betydelsen av 

Islam, sexuella övergrepp och våld, raser och etniska grupper, kvinnosyn, Israel och 

Palestina samt terrorism. Terrorism förekom främst i samband med terrorattentat 

samtidigt som det kunde diskuteras i samband med Islam som religion. Undersökningen 

visar att muslimer representeras som en homogen grupp ofta kopplad till våldsamma 

teman. Muslimer konstrueras som ”de andra”, en grupp som inte passar in i den svenska 

kulturen. (Törnberg & Törnberg 2015) 

 

Fördomar om muslimer reproduceras runt om på sociala medier samtidigt som flera 

användare också ifrågasätter åsikterna. Så skriver Idevall (2015) som har undersökt 

kommentarsfält med hjälp av begrepp utifrån aktörsnätverksteorin. Åsikterna som 

florerar online befäster en syn av muslimer som ”de andra” och den västerländska 

kulturen framställs som mer utvecklad när den jämförs med Islam. Men 

kommentarsfälten består inte uteslutande av hat och islamofobi, skriver hon, det finns 

också ett motstånd gentemot rasism. (Idevall 2015) 
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Hirvonen har inte undersökt Twitter men har likväl studerat det växande hatiska 

klimatet på tre svenska främlingsfientliga internetsidor, Avpixlat, Nordfront och 

Nationell.nu genom att analysera kommentarer och artiklar med hjälp av netnografi. 

Hon konstaterar efter att ha presenterat flera exempel på hatfyllt språkbruk riktade 

framförallt mot ensamkommande flyktingbarn att denna typ av aktivitet riskerar att göra 

extremism till norm. (Hirvonen 2013, 79-84).  

 

3.2 Internationell forskning 

En kvantitativ studie från 2015 analyserade tidningsrubriker i brittiska tidningar från 

2001 till och med 2012 för att undersöka hur muslimer porträtterades i brittisk press i 

jämförelse med judar och kristna under samma tidsperiod. Studien genomfördes med 

syftet att pröva argumentet om att muslimer ofta porträtteras negativt i nyhetsmedier. 

Resultatet visade att rubrikerna var lika mycket negativa som positiva men att det också 

varierade från år till år. Trots detta så kunde man se att högerorienterade tidningar oftare 

innehöll negativa rubriker än vänsterorienterade tidningarna. Undersökningen visade 

också att muslimer porträtterades mer negativt än judar och kristna i pressen, däremot, 

tillägger författarna så kan de inte dra några övergripande slutsatser utöver det material 

som studien omfattat. (Abdelhamid et al 2015, 942-958). 

 

Chao menar i sin tur att islamofobin som kommuniceras online har flera likheter med 

den amerikanska rasismen. Han menar att muslimer rasifieras genom att de tillskrivs 

egenskaper som anses muslimska, vilka befästs i en process som har förenklats på nätet 

där användare har massvis av lättillgängligt material och verktyg, för att svartmåla 

Islam. Chao har kvantitativt analyserat kommentarerna kring en dokumentärserie som 

handlar om amerikanska muslimer i USA och tillämpar sedan klassiska amerikanska 

teorier om rasism i sin innehållsanalys. Ett genomgående tema i kommentarerna var 

uppfattningen om vad som är äkta islam och inte, från andra muslimer och 

motsägelsefullt nog, andra användare som inte själva har den trostillhörigheten. (Chao 

2015, 57-71) 

 

Awan har specifikt undersökt 500 hatfyllda kommentarer på Twitter, mellan januari 

2013 och april 2014, riktade mot muslimer efter ett uppmärksammat mord på en man 

utfört av två gärningsmän i England. Syftet med studien var att undersöka hur muslimer 

framställs av användarna. Även han skriver att trakasserier mot muslimer riskerar att 
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normaliseras ifall det inte uppmärksammas. Awan studerar språket som används samt 

konstruerar åtta typiska användare eller så kallade “nättroll” som förekommer bland 

användarna i undersökningen. Islamofobi och hat präglade 75 procent av 

kommentarerna samt, konstaterar han, användarnas liknande avsikter att utöva makt. 

Awan tillägger slutligen att mer forskning krävs kring området som berör näthat mot 

muslimer. (Awan 2014, 133-147) 

 

Vidare har Awan även utfört en kvalitativ studie där han undersökte islamofobi inom 

Facebookgrupper. Genom att studera 100 stycken främlingsfientliga grupper fann han 

att hatet mot muslimer kunde flöda fritt inom säkerheten av gruppens ramar. Awan 

diskuterar att kommunikativa utrymmen som dessa möjliggör en normalisering av 

främlingsfientlighet på sociala medier, vilket kan få skadliga konsekvenser för 

samhället. Diskursen inom dessa grupper inkluderade vanligen diskriminering, 

stereotyper, negativa attityder, fysiska hot samt nättrakasserier mot muslimer. (Awan 

2016, 1-20). 

 

Efter terrorattentatet mot Paris den 13 november 2015 utförde Walid et al. en 

kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie som undersökte hur användare, oberoende 

av land, diskuterade kring Islam och muslimer på Twitter i relation till attentatet. 

Studien bestod av 900 000 tweets som samlades in sju timmar efter attentatet inträffade 

och 50 timmar framåt. Därigenom kunde de uttyda att de flesta inlägg diskuterade vare 

sig det fanns några kopplingar mellan attentatet och religionen Islam samtidigt som de 

ställde sig för eller mot muslimer. Studien visar att en majoritet av användarna 

försvarade muslimer och ansåg att de inte borde kopplas ihop med terrorattentatet 

samtidigt som en betydande andel ansåg att muslimer var ansvariga och i någon 

utsträckning borde ställas till svars, varav Västerländska länder var av majoritet i den 

sistnämnda kategorin. (Walid et al, 2015, 1-9). 

 

3.3 En observerad forskningslucka 

Den nationella forskningen förefaller vara övergripande när det gäller den svenska 

pressens gestaltningar av muslimer i samband med terrorattentat och andra pågående 

konflikter i Västvärlden eller Europa. Å andra sidan har vi observerat en lucka i svensk 

forskning som berör Twitter och framställningar av muslimer. 

 



  
 

11 

4 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras de teorier som använts som analytiskt ramverk under 

arbetets gång, delvis hur teorierna kommer att användas i studien och en bakgrund till 

hur teorin har uppkommit och tidigare tillämpats. Det teoretiska ramverket består av 

teorierna Audience Gatekeeping, Stigmatisering ihop med begreppet “Den andre”, 

personal publics och till sist begreppet “solidaritet”. 

 

4.1 Audience Gatekeeping 

I denna uppsats tillämpas teorin om Gatekeeping för att undersöka och diskutera det 

faktum, att några av twitteranvändarna antar rollen som gatekeepers där de själva 

avgör vilka ämnen som är viktiga att diskutera beroende på vilka länkar de delar med 

sig av på Twitter.  

 

Inledningsvis är Gatekeeping en ofta applicerad metod och teori i forskning där man 

studerar informationsflöden och nyhetsvärden i traditionella medier. (Shoemaker et al. 

2010, 56). Enligt den traditionella modellen om Gatekeeping avslutas processen också 

hos nyhetsmedierna, men Shoemaker et al (2009, 121-123) föreslår att informationen 

idag passerar en tredje kanal, nämligen publiken. De föreslår också att informationen 

inte bara passerar samtliga kanaler men också flyter mellan kanalerna då de mediala 

omständigheterna ser annorlunda ut från hur det ursprungligen såg ut när Gatekeeping 

uppstod som teori och begrepp. 

 

Modellen om dem tre kanalerna utgår från att information kan passera tre olika kanaler 

för att tillslut bli en nyhet nämligen källan, nyhetsmedier och publiken. Den första 

kanalen är källan som kan vara vem som helst från samhället som väljer att dela med sig 

av informationen till en journalist. Viktiga faktorer är vilken och hur mycket 

information den ursprungliga källan har att ge journalisten om respektive händelse. Den 

andra kanalen är nyhetsmedier som normalt består av journalister och andra arbetande 

inom samma sektor där en särskild händelse endera blir nyheter eller redan här filtrerats 

ut ur processen. Filtreringen är i sig beroende av olika faktorer så som händelsens 

betydelse för samhället och nyhetsvärdet det kan tänkas ha. Den tredje kanalen består av 

publiken eller användaren som själva delar ett material om en enskild händelse, och 

avgör hur många klick eller uppmärksamhet en nyhet får genom alla de webbsidor som 
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finns tillgängliga idag. Nyhetsvärdet beror på intresset hos respektive användare varvid 

även användaren blir en gatekeeper. Användarens möjlighet att kommentera nyheten 

samtidigt som man delar med sig av den fyller en liknande funktion så som den 

journalisten har att anpassa texten. (Shoemaker et al. 2009, 122-123). Den här 

undersökningen kommer främst fokusera på den andra och den tredje kanalen. 

 

Shoemaker et al. (Shoemaker et al. 2010, 61) tillämpar en uppdaterad teori kallad 

Audience Gatekeeping i deras forskning kring nyheter online, detta på grund av 

användarens ökade inflytande på informationsflöden med möjligheten att höja 

nyhetsvärdet genom att kommentera och dela nyheten. I en annan studie från 2012 

observeras Twitteranvändaren som en Audience Gatekeeper motiverat med syftet att 

studera användarens uppfattning om händelser genom att undersöka hyperlänkar i 

tweets och länkarnas källor. Studien omfattade tweets postade mellan 27 december 2008 

och 18 januari 2009 i samband med händelser i Gaza. Resultatet visade på att sociala 

medier var mer förekommande i tweetsen än traditionella medier samt att Audience 

Gatekeeping kan leda till en koncentration av nyhetsmedier snarare än en fragmentering 

då användarvänliga sociala medier allt oftare hanterar nyheter från traditionella medier. 

(Agrawal et al. 2012, 213-224) 

 

Den här studien utgår från att samtliga twitteranvändare som delar en länk med 

information eller nyheter utgör rollen som gatekeepers. Förutom att se hur många 

användare som delar länkar ämnar vi också att se vilken typ av källa eller 

nyhetsmedium som användaren hämtar sin information från. Respektive 

twitteranvändare har olika många följare och respektive tweet får också olika mycket 

uppmärksamhet så som gillanden och delningar, vilket kan tala för inflytandet 

användaren har som gatekeeper. 
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4.2 Stigmatisering 

Goffmans koncept av stigmatiseringsteorin används i denna studie för att skapa 

förståelse kring hur folk uttrycker sig på Twitter. Vår uppfattning är att 

twitteranvändaren ofta har en perception över hur hen tycker en typisk muslim är och 

beter sig. Dessa perceptioner är formade av en rad olika sociokulturella faktorer som 

är med och bildar hur vi är som personer och hur vi ser andra personer. (Säljö, 2014.). 

 

Goffman förklarar att första intrycket av en person ofta är nog för att vi ska tillskriva 

beteendemönster och göra antaganden för vad vi har att vänta oss av den personen, detta 

kallar Goffman personens virtuella sociala identitet. Egenskaper som personen sedan 

visar sig ha efter vidare interaktion kallas för dennes faktiska sociala identitet. Visar sig 

personen ha egenskaper som uppfattas som oförenliga med, eller främmande för, 

samhällets normer får dessa inte samma sociala värde som de egenskaper som följer 

normerna och då uppstår ett stigma, personen uppfattas som ett hot eller som mindre 

värd på grund av dem egenskaperna. (Erving, 2014, 10). 

 

4.2.1 Den andre 

Enligt Seidman (2012) är det möjligt att se kopplingar mellan stigmatiseringsteorin och 

filosofiska begreppet “Den Andre”. Begreppet används ofta för att belysa normen och 

dess motsats, en form av “Vi och Dom” mentalitet. I Västerländska samhället brukar 

exempelvis Muslimer i Arabvärlden ställas som “Den Andre” gentemot Kristna från 

Europa, och som följd få en lägre samhällsstatus. Det används även frekvent i syfte att 

måla upp den utnämnde “Den Andre” som en främling eller hot mot samhället och dess 

normer. Goffman förklarar att stämplingen kan framställa en inbillad endimensionell 

bild av den stigmatiserade som helt olik “de normala”, genom att den stigmatiserade 

reduceras till sitt stigma, det vill säga främmande egenskaper eller uttryckssätt som 

kategoriserar personen till “Den Andre”. Stigma förhindrar, mer eller mindre, personen 

från att uttrycka sig på det sätt den vill, då det anses bryta mot samhällets normer. 

Uttryckssätten blir ofta förpassade till situationer eller subgrupper där de är accepterade. 

(Seidman 2012). 

 

I denna undersökning används stigmatiseringsteorin och “Den Andre” för att 

problematisera de kvantitativa data som tar ett ställningstagande mot muslimer samt 

tweets som refererar till muslimer som en gruppmarkör. 
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4.3 Personal publics 

Personal publics kan förklaras som ett begrepp, snarare än en teori, för att beskriva det 

ökade offentliga utrymme sociala medier gett upphov till. I denna undersökning kommer 

begreppet att användas för att förklara det kommunikativa utrymmet som den 

svenskspråkiga twitteranvändaren uttrycker sig inom. 

 

Schmidt skriver i Twitter and Society (2013) att genom utvecklingen av sociala medier, 

så som Twitter, har en ny typ av kommunikativt utrymme växt fram. Detta har bidragit 

till en ny form av offentlighet, nämligen den “privata offentligheten” (personal publics), 

som har blivit ett av dem viktigaste karaktärsdragen för den sociala webben. I twitters 

fall kan en användares följare räknas som dennes personal public då det främst är dessa 

som inlägget når ut till. (Schmidt, 2013, 4-17). 

 

Schmidt sätter personal publics i kontrast till det traditionella kommunikativa utrymme 

som massmedier och journalister har och säger att det kommunikativa utrymme som 

personal publics ger upphov till skiljer sig på följande tre punkter. För det första väljs 

och visas information inom en personal public baserat på personens eget 

intresseområde, och inte efter nyheter som journalister anser viktiga. För det andra 

riktas informationen som en person producerar i sin personal public, främst till det 

nätverk av människor som personen själv har byggt upp, i Twitters fall är det följarna, i 

jämförelse med traditionella medier som riktar sig till en masspublik. Och för det tredje, 

framförs en stor del av kommunikationen via tvåvägskommunikation i form av 

konversationer, i jämförelse med dem traditionella mediernas fokus på 

envägskommunikation. (Schmidt, 2013, 4). 

 

I denna undersökning benämns användare som delar eller refererar till länkar, som 

gatekeepers. Därtill behövdes ett begrepp som även inkluderade användare som 

publicerar kommenterande inlägg. Begreppet personal publics kommer i denna studie 

att användas för att diskutera Twitter som ett kommunikativt utrymme för användare att 

uttrycka sig inom. Nyhetskällor och personer som uttalat twittrar från en elitposition 

räknas inte med till personal publics, utan enbart folk som twittrar privat. 
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4.4 Solidaritet 

Solidaritet är ett fenomen som observerades i den kvantitativa undersökningen och är 

tillika ett väldokumenterat begrepp i texter om det svenska samhället.  

 

Under sjuttiotalet präglade mångkultur och solidaritet den svenska demokratin som blev 

känd för sin integrationspolitik där alla i samhället skulle inkluderas. Sverige blev det 

land där immigranter kunde ta del av den sociala välfärden likt svenska medborgare så 

som rösträtt och arbetslöshetskassa. Regeringen har jobbat intensivt med svenska 

medborgare och myndigheter för att öka toleransen gentemot immigranter och stärka 

den antirasistiska moralen. Däremot finns det en motsägelse, skriver Schierup och 

Ålund, som ligger i den påtagliga segregationen i det svenska samhället och den 

orättvisa arbetsfördelningen, Svensk mångkultur är beroende av maktstrukturer. 

(Schierup och Ålund 1991, 2-4) 

 

I en bok från 2015 diskuterar Berg och Carbin solidaritetshandlingar i sociala medier. 

Idag antyder en internetsökning att allt fler svenskar vill förknippas med uttrycket 

solidaritet, det visar inte minst manifestationer på sociala medier som genomförs i 

solidaritet med personer eller händelser. Manifestationerna “Hijabupproret” och “Jag är 

Jason” genomfördes båda år 2013 och fick båda mycket uppmärksamhet i nyhetsmedier 

och många deltagare. Med dem framgångsrika manifestationerna kom även kritik mot 

den vita svenska medelklassen som deltagare, nämligen att det finns en skillnad i att i 

uttala sig som vit medelklass om rasism respektive om att uttala sig som drabbad och 

rasifierad.(Berg och Carbin 2015, 113-120)  

 

I denna undersökning tillämpas ordet och fenomenet solidaritet för att ge en förklaring 

åt den stora mängd tweets som tar ställning för muslimer. Men vi vill också 

problematisera och diskutera det faktumet att de användare som syns i undersökningen 

är svensktalande användare, vilket gör dem priviligierade i sammanhanget, då 

innehållsanalysen är avgränsad till svenska tweets. Boken “Digital Politik” tillämpas för 

att diskutera huruvida det finns en egen vinning för dem enskilda användarna i denna 

undersökning att visa solidaritet. 
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5 Metod 

Följande avsnitt redogör för studiens tillvägagångssätt och avhandlar val av metod, 

urval och material. Senare följer en förklaring för avgränsning, kodschemat och 

slutligen en metodkritik. 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den här undersökningen avser på ett tydligt sätt att åskådliggöra mönster i tweets 

beträffande hur muslimer framställs och representeras innan och efter ett terrorattentat, 

av svenskspråkiga användare på Twitter. Därför fann vi det lämpligt att använda en 

kvantitativ innehållsanalys för att på bästa sätt överblicka materialet. Valet av metod är 

motiverat av den stora mängd information och text som finns tillgänglig i form av 

tweets under dem valda nedslagsperioderna. Nilsson (2010) förklarar att den största 

fördelen med ett kvantitativt tillvägagångssätt är möjligheten att samla in stora mängder 

data på ett konsekvent vis, för att sedan kunna se samband och dra paralleller med hjälp 

av teoretiska ramverk. För detta krävs dock ett noga strukturerat kodschema och tydliga 

kodinstruktioner. I en kvantitativ studie dekonstrueras forskningsfrågorna till ett flertal 

variabler med vilka man ämnar att konsekvent kunna mäta innehållet i sina 

analysenheter med. Detta kallas operationalisering. Målet är sedan vanligen att det ska 

vara möjligt att se resultaten av sin studie i form av frekvens eller omfång. Vilka 

slutsatser som sedan kommer att kunna dras beror på hur kodschemat och 

undersökningens syfte är konstruerat. (Nilsson 2010, 119-123). 

 

Det finns fyra centrala begrepp som den kvantitativa innehållsanalysen kan ta avstamp i. 

Dessa är objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll. Med objektivitet 

menar Nilsson att det ska vara möjligt för någon annan att genomföra undersökningen 

på samma sätt som den som utfört studien. Med systematik avses att det ska framgå 

tydligt hur undersökningen har gått till väga, därefter behövs det systematik för att 

objektiviteten ska finnas. Kvantitet betyder att innehållet ska kunna analyseras 

kvantitativt, alltså de variabler som ingår i kodschemat ska antingen kunna 

kategoriseras som frekvens eller omfång. Manifest innehåll betyder att analysen inte går 

utanför dem ramar som mätinstrumenten och dess instruktioner fastställer, alltså att 

analysen lämnar rum för så få tolkningsfrågor som möjligt. (Nilsson 2010, 122). Med 

dessa fyra begrepp i åtanke konstruerades och formades kodinstruktionerna till 
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kodschemat. Vi är medvetna om att det är omöjligt att helt borste från subjektiv tolkning 

av data, både när det gäller hur tweetet ska kategoriseras i kodningen och inte minst när 

det kommer till den typiske twitteranvändarens uppfattning, som tolkar tweetet i ett 

vardagssammanhang och inte i forskningssyfte. Därför har mycket fokus legat vid 

utformningen av kodinstruktionerna, vilka går att hitta i Bilaga B och som även kommer 

att diskuteras längre ner i detta avsnitt. Nedan förklaras mer utförligt hur vi har gått 

tillväga vid utformandet av metoden. 

 

5.2 Twitter som analysmaterial 

Twitter valdes som material för analys med utgångspunkt i den tidigare forskningen, där 

Twitter framstod som relativt outforskat beträffande framställningar av muslimer efter 

ett terrorattentat. Enligt vår efterforskning har islamofobi och främlingsfientlighet ökat i 

samband med dem senaste terrorattentaten i Europa och stämningen i kommentarsfälten 

på Facebook är stundtals hatfylld gentemot muslimer. Men vi har också, ska påpekas, 

observerat en motståndskraft som ifrågasätter dem främlingsfientliga åsikterna. 

Samtidigt redogör svensk forskning för hur social medier allt oftare refereras till av 

traditionella medier och hur Twitter rent praktiskt kan ses som opinionsbildande. 

(Schwarz et al 2015. 6-9). 

 

Twitter är även ett relativt enkelt socialt medium att undersöka. Med Twitters egna 

sökmotor är det möjligt att genom en avancerad sökning avgränsa sina resultat. I 

sökningen går det att välja vilket språk tweetet ska ha samt ord som ska inkluderas eller 

exkluderas. Det går även att söka på användare, via geografiska platser, mellan olika 

datum samt om delningar ska räknas med eller inte. (Twitter, 2016b). Detta gör det 

möjligt att avgränsa ett väldigt stort omfång av material till det område som är intressant 

i denna studie på ett sätt som inte är möjligt i samma kapacitet med andra sociala 

medier. 

 

5.3 Urval 

Med syftet att studera hur muslimer framställs på Twitter, utsågs två nedslagsperioder 

för att kunna se mönster innan och efter ett terrorattentat. Den första nedslagsperioden 

var mellan 08/12/14 - 14/12/14 och valdes med motivationen att en typisk 

nedslagsperiod utan inslag av röda helger, eller präglad av speciella händelser var 
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nödvändig för jämförelse. (Nilsson 2010. 130) Det faktum att advent och Lucia 

förekommer under denna vecka togs under övervägande, men en provkodning visade 

inte på några större avvikelser i tweets (varken innehållsmässigt eller i antal) i 

jämförelse med veckans övriga dagar. Den andra nedslagsperioden avser datumen 

08/01/15 - 14/01/15 vilket motsvarar dagen efter attentatet mot Charlie Hebdo och en 

vecka efter. Denna vecka valdes ut då studiens syfte är att undersöka hur muslimer 

framställs på Twitter efter ett terrorattentat, och detta terrorattentat mot Charlie Hebdo 

inträffade i likhet med 11 September-attentaten i Västvärlden.   

 

Den totala mängden analysenheter under nedslagsperioderna räknades under 

provkodningen manuellt till 3935 stycken, varav 422 stycken under den första 

nedslagsperioden och 3513 stycken under den andra nedslagsperioden. Under denna 

process exkluderades tweets som var del av konversationer samt delningar. Däremot 

inkluderas inlägg som grundade sig på citat. Med utgångspunkt i detta resultat 

beslutades det att dessa två veckor skulle ge ett tillförlitligt resultat. På grund av att 

mängden tweets skiljde sig så pass mycket mellan första och andra nedslagsperioden 

beslutades det att fokus i studien skulle ligga på andra veckan. Ett totalurval av samtliga 

tweets var inte möjligt att genomföra då samtliga analysenheter kodas manuellt, varav 

valet föll på ett systematiskt urval. Med detta menas att man på förhand fastslår ett 

avstånd mellan analysenheterna som sedan följs under kodningsprocessen. Utifrån 

tidigare forskning, diskussion mellan uppsatsförfattarna, samt rådgivning med 

handledare, beslutades det att drygt 500 tweets skulle ge en verklighetstrogen bild av 

det som skulle undersökas, vilket är ungefär 13 procent av totalurvalet. Utifrån 

provkodningen misstänktes ett relativt stort bortfall, därför inkluderades 20 procent av 

analysenheterna i studien, alltså ett på fem tweets. För att slumpmässigt välja ut ett tal 

mellan ett till fem använde vi en tärning där siffran fem slogs, således samlades var 

femte tweet in (Johansson 2010, 92).   

 

Med avstamp i det första tweetet varje dag under nedslagsperioderna kodades därefter 

var femte tweet fram till dagens slut. Anledningen till valet att koda var femte varje dag 

och inte var femte under hela veckan, var att vi som kodade enkelt kunde fördela 

dagarna mellan oss. Tweets som klassades som okodbara genom avgränsningarna (vilka 

presenteras nedan) räknades till bortfall och istället kodades nästkommande godtagbara 

tweet. Dessa sparades i enskilda dokument, för möjligheten att gå tillbaka till dem om 
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så vore nödvändigt. Detta resulterade i totalt 588 tweets, 60 stycken under första 

nedslagsperioden och 528 stycken under andra nedslagsperioden. 

 

5.4 Avgränsningar 

Nilsson förklarar att då innehåll på Internet varken har tids- eller rumsmässiga ramar är 

det svårt att i förväg uttala sig om materialets omfång, då upphovspersonen kan välja att 

i efterhand uppdatera eller radera innehåll (Nilsson 2010, 131). Detta har tagits i 

beaktning under insamlingen av materialet. Då tweets inte kan redigeras efter att ha 

publicerats, enbart raderas, har fokus därför legat vid avgränsningar när det gäller vilka 

typer av tweets som vi vill samla in. Vid datainsamling har enbart Twitters egen 

sökmotor använts som verktyg och språket har varit avgränsat till Svenska, i och med 

att studien enbart undersöker svenskspråkiga twitteranvändare. I den här typen av studie 

beskriver Nilsson vikten av att formulera sökorden. (Nilsson 2010, 131-133) Sökorden 

som inkluderas i denna studie är således: ”muslim” ”muslims” ”muslimer” ”muslimers” 

”muslimerna” och ”muslimernas” i ett och samma söktillfälle för att Twitter på egen 

hand inte böjer sökord. Dessa ord valdes ut för att få en så bred framställning som 

möjligt av situationer då uttrycken används på Twitter. 

 

Vid kodningen har följande avgränsningar gjorts för att konkretisera och förenkla 

processen med att samla in tweets som i slutändan kunde användas i undersökningen. 

Tweetet räknas inte med när: 

 Sökordet inte är i tweetets fokus. I detta inkluderas tweets där ”muslim” enbart 

nämns i en länk, där det enbart finns med i användarnamnet samt när sökordet 

enbart nämns i en hashtag utan relevans till övriga tweetet. Däremot räknas 

tweetet med om hastagen används som ett ord i meningen, alltså när hashtagen 

muslim används som mer än ett verktyg för att kategorisera tweetet. 

 När användare länkar och refererar till trasiga länkar, i och med att det blir 

problematiskt när tweetet kategoriseras. 

 Tweetet ej går att koda på grund av bristande stavning eller grammatik, samt 

tweets som slutar mitt i en mening. 

 Ett tweet tillhör ett annat tweet, ofta med symbolen “>>” eller “…”, och det inte 

går att utläsa vad tweetet innebär utan fortsättningen. 
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5.5 Kodschemat 

Kodschemat är anpassat efter studiens forskningsfrågor (Nilsson 2010, 131) samt 

konstruerat utefter tidigare undersökningar utförda med hjälp av kvantitativa 

innehållsanalyser av sociala medier samt nyhetsmedier och relevant metodlitteratur. 

Nilsson poängterar nödvändigheten med effektiva mått för att kunna få ut tillräckligt 

med information att svara på sina frågeställningar med. (Nilsson 2010, 124). För att öka 

validiteten i studien utfördes en provkodning med dem 19 variabler som det 

ursprungliga kodschemat bestod av, där det undersöktes hur väl variablerna 

representerade analysenheternas innehåll samt, hur väl de gick att integrera med det 

teoretiska ramverket. Dessa har sedan omarbetats till dem 15 variabler som 

undersökningens slutgiltiga kodschema består av. 

 

De tre första variablerna är följande: Kodar-ID, Datum (då tweetet skapades) samt 

Nedslagsperiod. Kodar-ID användes på grund av att kodningen utfördes av två personer 

och var nödvändigt utifall att fel hade uppstått i en kodning och krävde korrigering i 

efterhand. (Nilsson 2010, 136). Datum inkluderas för skilja på vilka dagar som hade 

kodats, och nedslagsperiod för att på ett smidigt sätt kunna skilja på perioderna i 

resultatet.  Resterande variabler presenteras nedan.  

 

5.5.1 Twitteranvändaren 

Variabler som rör användaren är följande: Antal följare, Antal delningar/gillanden samt 

Typ av aktör. Nilsson påpekar att variabler rörande användaren kan vara intressanta om 

intresse finns att undersöka denne i relation till ett visst innehåll. I denna studie används 

dessa variabler för att kunna skapa en generell bild av vem twitteranvändaren är, hur 

stort inflytande den har kombinerat, i analysen, med i vilken kontext denne uttrycker sig 

om muslimer. Studien har enbart inkluderat användare vars tweets som förekom i det 

systematiska urvalet från period ett och period två. Intresset ligger inte i personen som 

individ utan den kontext som de kategoriseras i. Vi har valt att skilja på journalister, 

politiker, privatpersoner och webbloggar i och med att dessa användare var dem 

vanligast förekommande i testkodningen. (Nilsson 2010, 137). 
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5.5.2 Tweetets innehåll 

Variabler som rör innehållet i tweetet är följande: Tweetets innehåll (refererande eller 

kommenterande), Användning av bild och Bildtema, Användning av länk samt Länkens 

ställningstagande. Den första variabeln valdes i syfte att se huruvida användarna länkar 

mer eller mindre under andra nedslagsperioden. Variablerna som avser analysera bilder 

är baserade på Hulténs avhandling där hon syftar till att undersöka hur tre lokaltidningar 

och en storstadstidning gestaltar invandrare och utländska personer. (Hultén 2006). 

Variablerna har dock blivit modifierade efter denna studie varav färre detaljer i bilderna 

har analyserats. Variablerna som berör länkanvändning är inkluderade på grund av 

intresset att se hur många som använder sig av länkar, och vad de i så fall använder 

länkarna till. Denna variabel kan även kopplas tillbaka till om användare använder sig 

av Twitter främst i kommenterande eller refererande syfte. Då Twitter kan ses som ett 

opinionsbildande socialt medium anser vi att detta är en relevant variabel till 

undersökningen. (Andersson Schwarz et al 2015. 6-9). 

 

5.5.3 Framställningen i tweetet 

Variabler som berör framställningen är följande: Omnämns muslimer som 

individer/grupp, ställningstagande för/mot muslimer samt fokus i tweetet. Dessa 

variabler används för att undersöka vad användarna kommunicerar om i förhållande till 

muslimer. Vår erfarenhet talar för att muslimer oftast omnämns som en grupp, och inte 

som individer, därför vill vi undersöka hur väl våra uppfattningar överensstämde med 

materialet som har samlats in. Variabeln som är ämnad att mäta ställningstagandet 

medför dock en viss tolkningsproblematik. Nilsson beskriver hur ett antal 

medievalsundersökningar har använt sig av exempelvis “offensiv/defensiv/neutral”, 

eller “positiv/negativ/neutral” för att uttyda attityder i analysenheterna. Denna 

undersökning ämnar att få en bild över hur muslimer framställs och därför är en variabel 

som kan definiera någon form av attityd, av intresse. Provkodningen visade dock att 

ovanstående variabelvärden var svåra att objektivt koda på grund av tweetets längd samt 

ofta mångtydiga innehåll. Risken för subjektiv tolkning blev för stor vilket även är en 

risk som Nilsson starkt påpekar och då betonar vikten av att ha tydliga kodinstruktioner. 

Med detta i åtanke inkluderades istället variabelvärdena “ställningstagande för/mot” då 

det framkom ett tydligare mönster av detta i provkodningen, vilket följaktligen gjorde 

det enklare att utveckla tydliga kodinstruktioner. (Nilsson, 2010, 139). Slutligen avsåg 

variabeln som mäter fokus, uttyda vad tweetet i regel handlar om. Ursprungligen 
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förekom fem kategorier som i provkodningen utvecklades till 17 stycken för att få 

mindre generella variabelvärden och därmed, en högre validitet i variabeln. 

 

5.6 Metodkritik 

En stor utmaning och svårighet i denna studie har varit att manifest koda en mycket 

begränsad mängd text och helt undvika utrymme för tolkning. För att reducera 

tolkningsutrymmet och öka interkodarreliabiliteten har vi skrivit utförliga 

kodinstruktioner och, i den mån det var möjligt, kodat tillsammans. Kodschemat krävde 

också en provkodning som utfördes samtidigt vilket resulterade i att ett fåtal variabler 

fick uteslutas. En brist i undersökningen som noterades i slutet av kodningen berör 

framförallt variabel 12 och 13 vilka avkodar huruvida tweetet refererar till muslimer 

som individer eller grupp. Här noterades det att balansen mellan singulära och plurala 

sökord är skev. Som tidigare nämnts användes sex sökord till insamlingen av empirin: 

“muslim, muslims, muslimer, muslimers, muslimerna och muslimernas”. Två av sex ord 

är i singular form och fyra av sex ord är plural form. För att förhindra denna obalans 

kunde vi ha inkluderat två ord som främst används när man refererar i singularis, som 

exempelvis “muslimsk och muslimen”, vilket hade kunnat resultera i att fler tweets 

kodats som “refereras som individ”. Å andra sidan var skillnaden i resultatet stor mellan 

kategorierna då 11 procent refererade till muslimer som individer och 89 procent 

refererade till muslimer som grupp. Med hänsyn till detta resultat finner vi det rimligt 

att anta att skillnaderna fortfarande skulle vara betydande med två extra singulara 

sökord. Nämnas bör även att vi är medvetna om den markanta skillnaden i 

analysenheter mellan nedslagsperioderna och detta är en av anledningarna till att störst 

fokus, och främst analytiska resonemang, har legat vid andra nedslagsveckan. Första 

nedslagsveckan har främst tillämpats för att skildra hur en typisk nedslagsvecka kan se 

ut, då andra nedslagsperioden ses som en atypisk vecka. Jörgensen och Rienecker 

påpekar också vikten med att bedriva en forskning som respekterar dem människor och 

grupper som studien berör. (Jörgensen & Rienecker 2014, 202) Vi har i den mån det har 

varit möjligt förhållit oss objektiva till studiens material samt konstruerat ett omfattande 

kodschema efter noggrann testkodning. Med detta i åtanke under studiens gång, finns 

det ändå en risk, att med denna typ av undersökning, reproducera stereotypa 

uppfattningar om muslimer, genom att undersöka hur muslimer framställs i sociala 

medier. 
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6 Resultat och Analys 

Nedan presenteras och analyseras resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen. 

Diagrammen som är relevanta för undersökningen har inkluderats i uppsatsen. Då 

resultatet kommer att fokusera på andra nedslagsperioden, kommer resultatet från 

denna vecka presenteras först och första nedslagsperioden kommer främst att användas 

för att se möjliga mönster. Resultatdelen kommer att följa kodschemat, vilket innebär 

att frågor angående användaren kommer att presenteras först, sedan följer frågor med 

fokus på tweetets innehåll och slutligen frågor kring hur muslimer framställs på Twitter. 

Avsnittet är uppdelat i tre delar varav resultaten följs av en analys.  

 

Tabell 6.1 redovisar för det totala antalet tweets som samlades in varje dag, under den första och andra 

nedslagsperioden. Tabellen redovisar frekvenstal. 

 

Tabell 6.1 presenterar det totala antalet analysenheter som studien har baserats på. 

Under första nedslagsperioden samlades 60 stycken tweets in och under andra 

nedslagsperioden samlades 528 tweets in. 
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6.1 Twitteranvändaren 

Nedan presenteras resultaten som berör första frågeställningen, nämligen “Vad 

karaktäriserar den svenskspråkiga twitteranvändaren som skriver om muslimer?”. Här 

redovisas hur många följare användarna hade samt hur mycket uppmärksamhet 

tweetsen fick. Slutligen redogörs för vilka aktörer som är mest framstående som 

användare på Twitter. Resultatet följs av en analys. 

 

6.1.1 Hur många följare har användaren? 

 

Tabell 6.1.1.1 redovisar för variabel 4, under andra nedslagsperioden, vilken lyder: Hur många följare 

har användaren? Tabellen redovisar i procent. 

 

Tabell 6.1.1.1 redovisar hur många följare samtliga 528 användare hade på Twitter 

under den andra nedslagsperioden. Av samtliga användare under den andra 

nedslagsperioden var det enbart 15 procent som hade 0-100 följare på Twitter. Nästan 

dubbelt så många användare, 32 procent, hade 101-500 följare medan cirka 19 procent 

hade 501-1000 följare. En nästan lika stor andel, 15 procent hade 1001-2000 följare. 

Närmare en femtedel av användarna, 19 procent, hade över 2000 följare.  

 

Under den första nedslagsperioden hade 17 procent av användarna hade 0-100 följare, 

20 procent hade 101-500 följare, 22 procent hade 501-1000 följare, 23 procent hade 

1001-2000 medan 18 procent hade över 2000 följare. 
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6.1.2 Hur många dela/gilla markeringar får tweetet? 

 

Tabell 6.1.2.1 redovisar för variabel 5, under andra nedslagsperioden, vilket lyder: Hur många dela/gilla 

markeringar får tweetet? Tabellen redovisar i procent. 

 

Tabell 6.1.2.1 visar resultatet över hur stor uppmärksamhet tweetsen får beroende hur 

många som gillar och delar tweetet. I den här frågan sammanfogades Twitters två 

funktioner “gilla” och “dela” i avsikt att mäta den totala uppmärksamheten. Under den 

andra nedslagsperioden var det huvudsakligen vanligast att ha 0-5 gilla och dela-

markeringar vilket motsvarade 83 procent av tweetsen. En liten andel tweets fick mer 

uppmärksamhet än så, då enbart 7 procent hade mellan 6-10 stycken och 6 procent hade 

11-20 stycken. Allra ovanligast var det att ha över 20 stycken vilket motsvarade 4 

procent av tweetsen.  

 

Den första nedslagsperioden visar på ett snarlikt resultat då närmare 82 procent av 

tweetsen hade 0-5 gilla och dela-markeringar, cirka 12 procent hade 6-10 och enbart 6 

procent av tweetsen hade över 20 gilla och dela-markeringar. 
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6.1.3 Vilken typ av aktör är mest förekommande? 

 

Tabell 6.1.3.1 redovisar för variabel 6, under andra nedslagsperioden, vilket lyder: Vilken typ av aktör är 

mest förekommande? Tabellen redovisar i procent. 

Tabell 6.1.3.1 redovisar förekomsten av olika aktörer bland samtliga användare i 

undersökningen från den andra nedslagsperioden. 86 procent av användarna var 

privatpersoner, vilket var överlägset vanligast, därefter var enbart 5 procent av 

användarna journalister och nyhetsmedier som svarade för 3 procent. Övriga experter, 

politiker och webbloggar svarade samtliga för 2 procent vardera av användarna. 

 

Första nedslagsperioden visar på ett snarlikt resultat där 86 procent svarade för 

privatpersoner och hela 8 procent av användarna motsvarar journalister. Politiker 

tillsammans med övriga experter och webbloggar svarade alla för 2 procent vardera. 

 

6.2 En analys av twitteranvändaren 

6.2.1 Privatpersonerna är flest – men inte så uppmärksammade 

Dessa tre faktorer ger en bild av det kommunikativa utrymme som användaren uttrycker 

sig inom när denne skriver om muslimer. Den typiska twitteranvändaren i studiens 

population är en privatperson med drygt 500 följare som får mellan 0-5 dela eller 

gillamarkeringar per tweet. Privatpersoner var i särklass den mest förekommande 

aktören eller twitteranvändaren under båda perioderna. Detta överensstämmer med den 

efterforskning som genomfördes innan studiens början, och styrker tesen om att Twitter 

kan ses som ett kommunikativt utrymme för privatpersoner, där användaren är delaktig 

86%

5%
2% 2% 3% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Privatperson Elit (journalist) Elit (politiker) Elit (övrigt) Elit
(nyhetsmedium)

Webblogg

Vilken typ av aktör är mest förekommande?



  
 

27 

och styrande över kommunikationen i sin personal public. Däremot visar resultatet att 

användarna inte fick så stor uppmärksamhet, i form av gilla eller dela-markeringar, på 

sina tweets. Genom att korsa antal följare med uppmärksamhet under den andra 

nedslagsperioden, ser vi att uppmärksamheten ökar desto fler följare en användare har.  

 

Tabell 6.2.1.1 redovisar en korstabell för variablerna 4 och 5, under andra nedslagsperioden, vilka lyder: 

Hur många följare har användaren? och Hur många dela/gilla markeringar får tweetet? Tabellen 

redovisar i procent. 

 

Utifrån tabell 6.2.1.1 kan vi se att möjligheten att andra användare ser och 

uppmärksammar det de har skrivit ökar desto fler följare användarna i populationen har, 

alltså ju större personal public desto mer uppmärksamhet får tweetet.  

 

Genom att sedan korsa två andra variabler med varandra, “antal följare” och “typ av 

aktör” blir det tydligt att elitaktörer i större utsträckning har fler följare än 

privatpersoner och i förhållande till dem andra aktörerna, får mest uppmärksamhet. En 

närmare undersökning visar att 40 procent av journalisterna fick över 10 dela eller gilla 

markeringar medan 8 procent av privatpersonerna fick över 10 dela eller gilla 

markeringar. Påpekas bör att antal journalister enbart var 25 stycken medan antalet 

privatpersoner uppkom till 454 stycken. Frekvenstalet för dem andra elit-kategorierna 

var mycket litet och valdes därför inte att analyseras här. Med tanke på att det är så få 

tweets som får mycket uppmärksamhet är det svårt att se ifall innehållet skulle få ett 

inflytande på läsaren. I studien av Feng och Xu förklarar de att journalister i stor 
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utsträckning, har fler följare på Twitter till följd av att privatpersoner ämnar att nå ut till 

fler användare med sina egna åsikter, genom dem. Privatpersonerna i studien har i sin 

tur färre följare, och får mindre uppmärksamhet vilket resulterar i att de inte har samma 

möjlighet att konkurrera på Twitter om rollen som gatekeepers. (Feng och Xu 2014, 

432-433). 

 

6.3 Tweetets innehåll 

Under denna rubrik presenteras variablerna som rör undersökningens andra 

frågeställning, nämligen “Vilka mönster går det att urskilja i tweetets innehåll och, 

vilka användare kan tillskrivas rollen som gatekeepers?”. Här redovisas det ifall 

tweetet är refererande och/eller kommenterande, användning av bild samt huvudsakligt 

bildtema och användning av länk samt länkens ställningstagande. Resultatet följs av en 

analys.  

 

6.3.1 Är tweetet refererande och/eller kommenterande? 

Denna variabel redovisar andelen kommenterande eller refererande tweets samt både 

refererande och kommenterade. Med kommenterande menas att användaren uttrycker 

sig med en åsikt utan länk, refererande att användaren länkar till någon form av källa 

och kommenterande och refererande innebär att användaren både uttrycker sig med en 

åsikt samt med en länk. Under andra nedslagsperioden bestod 69 procent av tweetsen av 

kommenterande innehåll utan länkar. 18 procent var både refererande och 

kommenterande medan 13 procent av tweetsen enbart refererade med en länk till en 

källa. Kommenterande innehåll var likaså det mest förekommande under första 

nedslagsperioden med 70 procent av tweetsen, medan 15 procent var refererande och 

lika många tweets var refererande och kommenterande. 

 

6.3.2 Användning av bild och bildtema 

Under den andra nedslagsperioden innehöll 95 procent av tweetsen inte någon bild. 4 

procent av bilderna var skärmdumpar på text och de tre resterande kategorierna, 

porträtt-, miljö- samt tecknad bild, utgjorde tillsammans 1 procent. Under första 

nedslagsperioden såg resultaten liknande ut där 90 procent av tweetsen inte innehöll 

någon bild, 3 procent av bilderna var av skärmdump text och likaså 3 procent var 

tecknad. 2 procent av bilderna gick att finna i kategorin porträtt bild och de sista 2 

procenten i kategorin miljöbild. Detta indikerar att twitteranvändare, inom studiens 
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område, sällan uttrycker sig med bilder. På grund av det, följer det inte någon djupare 

analys av bildanvändande i tweets, i denna undersökning. 

 

Variabeln “huvudsakligt bildtema” visade att en övervägande del av bilderna under 

båda nedslagsperioderna var av informerande karaktär, vilket innebär att bilden till 

största del bestod av faktabaserad text. 

 

6.3.3 Användning av länk samt länkens ställningstagande 

 
Tabell 6.3.3.1 redovisar för variabel 10, under andra nedslagsperioden, vilken lyder, Innehåller tweetet 

någon länk? Tabellen redovisar i procent. 

 

 Tabell 6.3.3.1 visar att 69 procent av tweetsen under den andra nedslagsperioden inte 

innehöll någon länk. Av dem 31 procenten som använde sig av länk hamnade 23 

procent under kategorin nyhetsmedium, 5 procent var länkar till webbloggar, och 1 

procent vardera var länkar till filmklipp, en organisations hemsida samt till forum. Detta 

visar på att nära en tredjedel av tweetsen använde sig av någon form av länk, och att en 

övervägande del använde sig av en länk till ett nyhetsmedium. Resultatet under första 

nedslagsveckan ser liknande ut, där 70 procent av tweetsen inte innehöll någon länk. 

Återstående 30 procent bestod till 21 procent av en länk till ett nyhetsmedium, 6 procent 

till ett filmklipp och 3 procent till en webblogg. Inget tweet länkade till en organisations 

hemsida eller ett forum. 

 

Studien avser också att undersöka om länken som användaren inkluderade tog någon 

form av ställning för eller mot muslimer samt inte tog någon ställning alls. Föregående 
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diagram visar att 31 procent av tweetsen från den andra nedslagsperioden inkluderade 

länkar. Utav länkarna tog 65 procent ingen ställning, vilka främst bestod av 

nyhetsartiklar från traditionella medier. 18 procent tog ställning för och 17 procent av 

länkarna tog ställning mot. Dem två sistnämnda kategorierna bestod till största del av 

debattartiklar samt från webbloggar med uttalat ställningstagande. I den första 

nedslagsperioden hade 30 procent av tweetsen länkar varav 58 procent av dessa inte tog 

någon ställning och 5 procent tog ställning för medan 37 procent tog ställning mot. 

 

6.4 En analys av tweetets innehåll 

6.4.1 Fler åsikter än gatekeepers 

Schmidt (2013) skriver att många Twitteranvändare är privatpersoner och att de 

använder Twitter som en personlig blogg vilket även reflekteras i det övervägande 

åsiktsbaserade innehåll som de producerar. (Schmidt 2013, 8). I likhet med detta visar 

vårt resultat att två tredjedelar av tweetsen var kommenterande och resterande var av 

refererande, eller både refererande och kommenterande karaktär. En möjlig tolkning är 

att många användare som har förekommit i denna undersökning inte främst använder 

Twitter för att sprida information från nyhetskällor, utan för att uttrycka sina åsikter 

kring aktuella ämnen. I förhållande till det teoretiska ramverket, kan det konstateras att 

Twitter, inom detta urval, användes i större utsträckning för att avreagera sig inom sin 

personal public, än i syfte att agera gatekeepers. 

 

Exempel på tweet ur variabel 7: Tweetets innehåll: Kommenterande 

 

31 procent av twitteranvändarna inkluderade däremot länkar i tweetsen, vilket sett till 

teorin om Gatekeeping gör dem användarna till gatekeepers gentemot andra användare. 

Detta genom att de väljer att dela den information de anser vara viktigast utifrån en viss 

händelse samtidigt som de avgör händelsens nyhetsvärde. (Shoemaker et al 2009, 124). 

Med anledning av detta blir privatpersonerna de aktörer i undersökningen, som i störst 

mån, avgör vilken information som förekommer kring en händelse så som ett 
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terrorattentat, eller hur muslimer framställs på Twitter genom att de delar informationen 

vidare. Fenomenet att twitteranvändarna själva kan agera gatekeepers styrks av Agrawal 

et al. (2012) som använder sig av teorin i sin studie för att ta reda på hur användare 

delar länkar på Twitter. Den här undersökningen redogör inte för hur många som 

faktiskt tar del av länkarna som en användare lägger upp och följaktligen, hur stor 

påverkan dessa användare får som gatekeepers. Däremot visade analysen att den typiske 

twitteranvändaren får en uppmärksamhet på 0-5 gilla och/eller dela markeringar på sina 

tweets, samt når ut till omkring 500 följare i sin personal public, vilket är en indikator 

på att den typiske användaren inte får så mycket uppmärksamhet på sina inlägg.  Å 

andra sidan finns det en möjlighet att de som klickar på länken inte nödvändigtvis 

indikerar det genom att gilla och/eller dela tweetet, och därför kan vi inte heller hävda 

att användaren som gatekeeper inte skulle ha någon påverkan inom sin personal public. 

 

Exempel på tweet ur variabel 7: Tweetets innehåll: Både refererande och kommenterande 

 

Detta tweet är även ett bra exempel på inlägg där användaren tar ställning mot muslimer 

men där denne refererar till en länk som inte har något ställningstagande. 

 

6.4.2 Nyhetsmedier som mest förekommande länkinnehåll 

Intressant nog finns det procentuellt ingen skillnad mellan hur benägna användarna är 

att dela länkar i sina tweets, mellan nedslagsperioderna. Hypotetiskt sett, skulle 

nyhetsmediers nyhetsvärde kring muslimer vara högre under andra nedslagsperioden, då 

muslimer har en historik att bli ihopkopplade med terrordåd som sker mot Västvärlden, 

vilket då rimligtvis skulle leda till att fler artiklar än under första nedslagsperioden 
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skulle produceras och chansen skulle då vara större att användaren läser och delar 

länkarna. Men detta till trots, så tyder den insamlade empirin inte på det. 

 

Det mest förekommande länkinnehållet bland tweets som innehöll länkar veckan efter 

terrorattentatet bestod av olika nyhetsmedier följt av webbloggar, forum, filmklipp och 

organisationers hemsidor. I studien av Agrawal et al. observerade de att samtliga tweets 

som länkat under en vecka i samband med händelser i Gaza också hade länkat mest till 

traditionella nyhetsmedier, detta till skillnad från vårt resultat efterföljdes av sociala 

medier, onlinejournalistik, informella hemsidor och minst populärt att länka till var 

också här organisationers hemsidor. (Agrawal et al. 2012, 219). De traditionella 

nyhetsmedierna utgör därför i vårt material den andra kanalen i gatekeepingprocessen, 

nämligen kanalen till nyhetsmedier. För att få en desto bättre bild av länkinnehållet 

undersöktes länkarnas ställningstagande till muslimer. Resultatdelen redogjorde för att 

användarna till stor del delade länkar som inte tog någon ställning, följt av länkar som 

tog ställning för muslimer och tätt efter det länkar som tog ställning mot muslimer. 

Detta resultat överensstämmer med en undersökning utförd 2016 som visade att svenska 

användare på sociala medier oftare delar artiklar från etablerade nyhetskällor så som 

Aftonbladet och Sveriges Television än artiklar från Avpixlat. (Ahlin 2016, 14).  

 

6.5 Framställningen i tweetet 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet av de variabler som berör den 

tredje frågan i problemställningen, nämligen hur muslimer framställs på Twitter. Här 

redogörs det för om tweetet refererar till muslimer som individ eller grupp, om det går 

att se något ställningstagande för eller mot muslimer samt tweetets fokusområde. 

Resultatet följs av en analys. 

 

6.5.1 Refererar tweetet till muslimer som individer eller grupp? 

Under andra nedslagperioden refererade 11 procent av tweetsen till muslimer som 

individer och 89 procent som grupp. Under första nedslagsperioden refererade 20 

procent av tweetsen till muslimer som individer och 80 procent som grupp. Detta 

indikerar att twitteranvändarna i materialet framställer muslimer som en grupp oavsett 

nedslagsperiod. Nedan följer exempel på tweets som refererar till muslimer som individ 

samt som grupp. 
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Exempel på tweet ur variabel 12 och 13: Refererar tweetet till muslim som individ eller grupp: Individ 

 

 

Exempel på tweet ur variabel 12 och 13: Refererar tweetet till muslim som individ eller grupp: Grupp 

 

 

6.5.2 Tas någon ställning för eller mot muslimer i tweetet? 

 

Tabell 6.5.2.1 redovisar för variabel 14, under andra nedslagsperioden, vilket lyder: Tas någon ställning 

för eller mot muslimer i tweetet? Tabellen redovisar i procent. 

 

Twitter är en mikroblogg där användaren behöver uttrycka sig kort och koncist om vad 

de tycker och tänker. Stundtals kan en ganska känslostark jargong uppkomma och 

denna variabel tillämpades för att undersöka om tweetet tog någon ställning för eller 
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mot muslimer. Resultatet för den andra nedslagsperioden visade att 35 procent tar 

ställning för muslimer, 43 procent tar ställning mot, 20 procent inte tar någon ingen 

ställning alls medan 2 procent var odefinierbara. 

 

Första nedslagsperioden visar på en något större skillnad mellan kategorierna, där 29 

procent tar ställning för, 53 procent tar ställning mot och 18 procent tar ingen ställning 

alls. Detta visar på att, benägenheten att ta ställning för muslimer ökade under veckan 

efter attacken mot Charlie Hebdo i jämförelse med den typiska veckan en månad innan. 

 

Nedan följer exempel på tweet ur variabel 14: tweetets ställningstagande 

Tar ställning för: 

 

Tar ställning mot: 

 

Tar ingen ställning:  
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6.5.3 Vart ligger fokus i tweetet? 

Denna variabel undersökte vilket fokus som kunde utläsas ur tweetet. Utifrån 

provkodningen blev 17 olika kategorier aktuella för att få en mer detaljerad bild om vad 

användarna skriver om. 

 

Tabell 6.5.3.1 redovisar för variabel 15, under andra nedslagsperioden, vilken lyder: Vart ligger fokus i 

tweetet? Tabellen redovisar i procent. 

 

 

Av samtliga 528 tweets som analyserades under andra nedslagsperioden var det 

vanligast att fokus låg vid kategorin “För Islam och muslimer”, som fick 13 procent. 

Efter det kom “Användaren tar på sig offerroll”, “Charlie Hebdo för muslimer” och 

“Övrigt” som fick 9 procent vardera. Kategorin “Muslimer = fientliga” samt “Charlie 

Hebdo Generellt” fick 8 procent vardera medan “Mot Islam och muslimer”, “Mot 

främlingsfientlighet” och “Charlie Hebdo mot muslimer” alla fick 7 procent. Vidare fick 

kategorin “Muslimer diskrimineras, hotas, dödas” samt “Negativt om integration” 4 
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procent och “Muslimer = okunniga”, “Rädsla för muslimer”, “Muslimer = islamister” 

samt “Muslimer = ej islamister” fick 3 procent vardera, Slutligen fick “Mot 

“sympatisörer” 2 procent och “Mot Islam, för muslimer” fick 1 procent. 

 

Den första nedslagsveckan, med enbart 60 tweets, redogör för lite annorlunda resultat 

där tweetsens fokus främst hamnar under “Negativt om integration” 20 procent, “Mot 

muslimer och Islam” 15 procent, samt “Muslimer = fientliga” 13 procent. Vidare fick 

“Mot “främlingsfientliga””och “Övrigt” 12 procent vardera, “Muslimer diskrimineras, 

hotas, dödas” 10 procent, och “Mot Islam för muslimer” 7 procent. Till sist fick 

“Muslimer = okunniga”, “Muslimer = ej islamister” samt “För Islam och muslimer” 3 

procent vardera och “Användaren tar på sig offerroll” 2 procent. Under resterande 

kategorier hamnade inga tweets.  

 

6.6 En analys av framställningen 

6.6.1 ”Vi och dom” – så framställs muslimer som en grupp 

Genom empirin dras slutsatsen att, det är avsevärt vanligare att användare omnämner 

muslimer i gruppform än i individform under bägge nedslagsperioderna, även om det 

förekommer mer i den andra nedslagsperioden. En studie genomförd 2015 på uppdrag 

av diskrimineringsombudsmannen redogör för hur muslimer representeras i svenska 

nyhetsmedier. I 25 procent av dem artiklar som inkluderades i undersökningen framgår 

det att muslimer eller Islam benämns som en grupp, medan extremt få benämner 

muslimer som individer. Studien visar även på att muslimer benämns i relation till våld 

eller hot mot samhället i nästan samtliga artiklar. (Axner 2015, 11). 

 

Följaktligen överensstämmer mediebilden som Axner redovisar i sin studie med denna 

undersöknings resultat, där vi ämnade att undersöka i vilken form muslimer omnämns 

på Twitter. Sett till tidigare forskning är detta inte ett nytt fenomen. I Morey & Yaqins 

bok Framing Muslims: Stereotyping and Representation after 9/11 redogör de för hur 

terrorattentaten den 11 september bidrog till ett allt större motstånd till multikulturism i 

England och en ökad syn av muslimer som “Den Andre” (Morey & Yaqin 2011, 51-55). 

Detta får även stöd av Goffman som talar om hur begreppet ofta används för att bygga 

upp en bild av den stigmatiserade gruppen som en typ av främling eller hot mot 

samhällsnormerna. (Goffman 2014, 10). Den skillnad som sedan finns mellan 

nedslagsperioderna skulle dels kunna bero på att många fler tweets skrevs veckan som 
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följde efter terrorattentatet. Sett till det ovannämnda, att stigmatisering mot utsatta 

grupper ökar i relation till terrorattentat, är det föga förvånande att fler refererar till 

muslimer som grupp under den andra nedslagsperioden. För att undersöka detta närmare 

korsades variabeln “tweetet refererar till muslimer som individ eller grupp” med 

variabeln “tweetet tog ett ställningstagande för eller mot muslimer”. 

 

Tabell 6.6.1.1 redovisar en korstabell för variabel 12 och 13 med 14, under andra nedslagsperioden, vilka 

lyder: Refererar tweetet till muslimer som individ/grupp? och Tas någon ställning för eller mot muslimer 

i tweetet? Tabellen redovisar i procent. 

 

Här redovisas det att de som tar ställning för muslimer i något större grad använder en 

individ-markör i sina tweets, dock är skillnaden väldigt liten. Detta visar att det inte 

finns någon större skillnad mellan de användare med tweets som ställer sig mot 

muslimer och de som ställer sig för när det kommer till hur muslimer benämns i tweetet.  

 

Brune skriver att begreppsapparaturen som svenska nyhetsmedier ofta använder i sina 

texter befäster stereotyper och stigmatiserar andra grupper. Begreppen som förekommer 

används sannolikt av rutin, och inte medvetet för att stigmatisera grupper till “de andra”. 

Hon hänvisar senare till ett kapitel av Hvitfelt i boken “Mörk magi i vita medier”, som 

skriver att publikens vetskap om islam och muslimer påverkas av stereotypiseringarna i 

svenska nyhetsmedier. (Hvitfelt 1998 i Brune 2006). 
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6.6.2 Kollektiv skuldsättning tar sig flera olika uttryck 

Provkodningen visade att tweets som tog ställning mot muslimer innehöll en större 

variation av kategorier eller fokusområden än dem som tog ställning för. Andra 

nedslagsveckan visade att kategorierna “Användaren tar på sig en offerroll”, “Muslimer 

= fientliga”, “Mot Islam och muslimer”, “Charlie Hebdo mot muslimer”, “Negativt om 

integration”, “Muslimer = okunniga”, “Rädsla för muslimer” och “Muslimer = 

islamister” tillsammans utgjorde 45 procent av tweetsen. Samtliga är en indikation på 

fokusområden där muslimer kollektivt blir skuldsatta på grund av ett visst synsätt. 

“Användaren tar på sig offerroll” är den näst största kategorin och kan ses som ett 

exempel på hur användaren skapar distans mellan sig själv och muslimer genom att 

sätta sig själv i en offerroll och kollektivt skuldbelägga muslimer. 

 

Exempel på tweet ur variabel 15: tweetets fokusområde: Användaren tar på sig offerroll 

 

I enighet med teorin om stigmatisering visade resultatet på tendenser till att muslimer 

antyddes vara okunniga, fientliga eller islamister. Vissa användare uttryckte en rädsla 

och andra talade negativt om integration i samband med muslimer. Några användare tog 

ställning mot Islam som religion och utövarna, medan andra tog ställning mot 

människor som sympatiserar med muslimer. Slutligen förekom en kategori användare 

som tog ställning mot muslimer efter terrorattentat. 

 

Exempel på tweet ur variabel 15: tweetets fokusområde: Muslimer = fientliga 
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6.6.3 Ökad solidaritet för muslimer efter terrorattentatet 

Innehållsanalysen indikerade att flera användare på Twitter tog ett aktivt 

ställningstagande för muslimer och mot främlingsfientlighet under den andra 

nedslagsperioden som inträffade efter attentatet mot Charlie Hebdo. Detta syntes även i 

variabeln som berörde tweetsens fokusområde, där kategorierna “För Islam och 

muslimer”, “Charlie Hebdo för muslimer”, och “Mot “främlingsfientlighet”, 

“Muslimer diskrimineras, hotas, dödas” och “Muslimer = ej islamister” tillsammans 

svarade för 36 procent. “För Islam och muslimer” var störst av alla kategorier. 

 

Exempel på tweet ur variabel 15: tweetets fokusområde: För Islam och muslimer 

 

En möjlig förklaring till detta kan bero på svårigheten att urskilja specifika 

fokusområden i tweets där användarna hade ett ställningstagande för muslimer, och 

därmed blev det en relativt bred kategori. Märkbart var även att många tweets kunde 

kategoriseras under “Mot främlingsfientlighet”. Forskning kring antirasistiskt 

engagemang är tämligen begränsat (Löwander 1998, 88) men med stöd i det teoretiska 

ramverket tyder det förändrade mönstret på ett solidariskt engagemang för muslimer i 

sociala medier, men också en riktad kritik gentemot andra användare som tog ställning 

mot muslimer. 

 

Exempel på tweet ur variabel 15: tweetets fokusområde: Mot främlingsfientlighet 
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Den ökade solidariteten under den andra nedslagsperioden skulle kunna förklaras med 

att solidaritet har blivit en del av det svenska samhället efter år av antirasistiskt arbete 

från regeringens sida. (Ålund och Schierup 1991, 2-4) Berg och Carbin har å andra 

sidan en alternativ förklaring och diskussion till det ökade engagemanget efter 

terrorattentatet. Författarna skriver att kritiken på sociala medier inte lät vänta på sig när 

en stor andel användare efter terrorattentatet manifesterade för satirtidningen Charlie 

Hebdo med orden “Jag är Charlie”. En solidaritetshandling för tidningen och offren som 

kritiska användare svarade med uttrycket “Jag är inte Charlie”. Det var en kritisk 

vänster som tog ställning mot det kontroversiella innehållet i satirtidningen samtidigt 

som de kunde ha en åsikt om attentatet, sociala medier bjöd likväl in till debatt då en 

stor mängd användare redan var engagerade. Detta är ett sätt, hävdar författarna, att 

förstärka sitt digitala ego.  I författarnas diskussion menar de också att samma 

användare i stundens hetta medvetet undgår att avslöjas som islamofob, genom det 

uttrycket. Det är priviligerade västerlänningar som söker sig fria från skuld genom att ta 

ställning på nätet. Kritikerna menar de, utgör en del av samhällsstrukturen liksom alla 

individer, och kan omöjligt slå sig fria från islamofobi helt och hållet. Men sociala 

medier utgör likväl en effektiv plattform där manifestationer kan göra skillnad för det 

solidariska arbetet, men att det är komplext och bör ifrågasättas. (Berg och Carbin 2015, 

124-128) Med det sagt behöver ingen förklaring utesluta den andra då solidaritet utgör 

grunden för bådadera, men att den senare är en tolkning av vårt moderna samhälle, samt 

hur vi använder oss av sociala medier för att förstärka bilden av oss själva.  

 

Slutligen, visar denna undersökning att enbart 24 procent av tweetsen under andra 

nedslagsperioden nämnde Charlie Hebdo, vilket talar för att en stor del tweets i empirin, 

som producerades efter terrorattentatet, inte hade någon klar koppling till Charlie 

Hebdo. Den drastiska ökningen av tweets under den andra nedslagsperioden indikerar 

att terrorattentatet hade en klar påverkan över att användare skrev om muslimer, men att 

en knapp fjärdedel uttryckligen skrev om attentatet i sig, i förhållande till dem sökord 

som har använts i denna studie. 
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7 Slutdiskussion 

I detta avsnitt presenteras först frågeställningarna och studiens syfte. Sedan följer en 

sammanfattning av svaret till frågeställningarna. Därefter förs en övergripande 

diskussion av undersökningens resultat med utgångspunkt i studiens syfte. Avsnittet 

avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Frågeställningar 

 Vad karaktäriserar den svenskspråkiga twitteranvändaren som skriver om 

muslimer? 

 Vilka mönster går det att urskilja i tweetets innehåll och, vilka användare kan 

tillskrivas rollen som gatekeepers? 

 Hur framställs muslimer på Twitter efter terrorattentatet mot Charlie Hebdo? 

 

Syftet med studien är delvis att bidra till den rådande forskningsluckan beträffande hur 

muslimer framställs och representeras efter ett terrorattentat, av svenskspråkiga 

användare på Twitter. Vi ämnar också att konkretisera rollen som användarna besitter 

på Twitter som gatekeepers och studera mönstren i det genererade innehållet som 

skapas inom användarens personal public. Detta utgör en grund för att visa hur 

användare befäster en stigmatiserad bild av muslimer men även visar solidaritet till följd 

av terrorattentatet mot Charlie Hebdo.  

 

Svaret på frågeställningarna är att den svenskspråkiga twitteranvändaren i studien oftast 

är en privatperson med omkring 500 följare som får begränsat med uppmärksamhet 

gentemot dem få elitaktörerna på Twitter så som journalister. Tweetsens innehåll bestod 

till en tredjedel av länkar, företrädesvis nyhetsmedier, vilket teoretiskt sätt gör en lika 

stor andel användare till gatekeepers. Muslimer framställs i regel som en grupp och 

skildras sällan som individer. 43 procent av användarna framställde muslimer på ett 

stigmatiserande sätt men 35 procent uttryckte också solidaritet. 

 

Med stöd i begreppet ”personal public” utgör Twitter ett kommunikativt utrymme för 

många svenskspråkiga användare, i synnerhet privatpersoner i denna undersökning, där 

samtliga är delaktiga i hur muslimer framställs, innan och efter ett terrordåd, oberoende 

av om de själva praktiserar religionen Islam eller tar ett ställningstagande för eller mot 
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muslimer. Den typiske användaren når omkring 500 följare i sin personal public och får 

en uppmärksamhet på sina inlägg som ligger mellan 0-5 gilla och/eller dela-

markeringar. En tredjedel av dem tweets som produceras är av refererande eller 

refererande och kommenterande karaktär och dessa användare utgör i studie, oavsett 

aktör, en funktion som gatekeeper då de delar länkar och information, en roll som enligt 

forskare tidigare tillhört nyhetsmedier och journalister. Till följd av det avgör de också i 

vilken medial kontext som muslimer nämns inom. Sett till den mängd privatpersoner 

som förekom i analysmaterialet, skulle inläggen som produceras av elitaktörer, främst 

journalister, kunna bli näst intill obetydliga i relation till dem av privatpersonerna. 

Däremot observerades det att elitaktörerna i sina inlägg, får den största 

uppmärksamheten samt överlag har högst antal följare, vilket indikerar att de 

fortfarande utgör den främsta rollen som gatekeepers. Även de har med den rollen ett 

ansvar för hur de uttrycker sig efter ett terrorattentat då forskning visar, som nämnts, att 

publikens perception av muslimer påverkas av nyhetsmedier. I den här studie blir det 

svårt att generalisera kring privatpersoners påverkan som gatekeepers, däremot kan det 

konstateras, att trots att elitpersoner fortfarande utgör den mest framträdande rollen som 

gatekeepers, ser vi ett ökat användande av sociala plattformar av privatpersoner, samt 

ett intresse av att delta och dela information efter ett terrorattentat. 

 

Vi har inte stöd för att uttala oss om skillnaderna mellan dem som producerar tweets 

med länkar i och den större andelen användare som inte gör det, vad gäller den påverkan 

de skulle kunna ha på framställningen av muslimer. I studien benämns användare som 

refererar till länkar i sina tweets som gatekeepers, vilket teoretiskt skulle innebära att de 

personerna är mer inflytelserika i sina tweets. Detta finns det inga tendenser till i 

studien, då exempelvis uppmärksamheten i tweetsen var låg överlag och inte verkade 

skilja sig beroende på om tweetet var refererande eller kommenterande. Snarare var 

många fler tweets, två tredjedelar, av kommenterande karaktär. En övervägande del av 

dessa inkluderade starka åsikter, både för och mot, vilket skulle kunna ge ett starkare 

intryck inom en användares personal public, då de möjligen skulle väcka starkare 

känslor som skulle stanna i minnet längre. Med stöd i stigmatiseringsteorin kan vi 

diskutera hur stereotyper och fördomsfulla åsikter reproduceras inom ett kommunikativt 

utrymme där användare med liknande åsikter kan finna varandra. Detta går enbart att 

spekulera i med anledning av undersökningens begränsade variabler och analysenheter 
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samt nedslagsperioder, som hade varit nödvändiga att utveckla, för att ha möjlighet att 

mäta det. 

 

Den markanta ökningen av tweets tyder på att terrorattentatet ledde till att fler 

användare producerade inlägg där de nämnde muslimer. Detta skulle även ligga i linje 

med att muslimer får ett högre nyhetsvärde efter terrorattentat mot Västvärlden. Ett 

högre nyhetsvärde leder till att fler folk som följer samhällsdebattens strömmar deltar i 

konversationen som möjligen inte skulle ha gjort det under typiska förhållanden. Vi 

fann det intressant, och hade dessutom en tes om att fler länkar borde delas på Twitter 

då det med stor sannolikhet skrivs fler artiklar om en händelse får ett ökat nyhetsvärde. I 

jämförelse med den första och den andra nedslagsperioden är det tydligt att, med fler 

producerade tweets delades även fler länkar, men procentuellt sett till andelen delade 

länkar i relation till andelen producerade tweets, syns inte någon skillnad mellan 

perioderna. Vilket tyder på att vår tes om att andelen länkar skulle öka i takt med 

nyhetsvärdet, inte stämde. 

 

Analysen visade att användare övervägande gestaltade muslimer som en grupp, både av 

folk som tog ställning för och som tog ställning mot, vilket innebär att användare 

framställer muslimer som en homogen grupp med homogena egenskaper. Detta såg vi 

även tendenser till i bägge nedslagsperioderna vilket ger en större indikation till att 

tendensen inte är beroende av att andra nedslagsperioden kan ses som en atypisk vecka. 

En svensk undersökning stärker den bilden och konstaterade att svenska nyhetsmedier 

oftare talade om muslimer med en gruppmarkör än som enskilda individer. (Axner 

2015, 11). Detta tyder på att även nyhetsmedier lever kvar i ett tankesätt där de skiljer 

på ”Vi och Dom” utan att de alla gånger behöver vara medvetna om det. Utan att 

generalisera så skulle även Twitteranvändarna kunna betraktas som en mediepublik vars 

bild kan ha färgats av nyhetsmediers gestaltning. (Hvitfelt 1998 i Brune 2006).  

 

En fråga som då kan ställas är, vad går det här att se tendenser av? Med stöd i det 

teoretiska ramverket tyder resultatet på en ständigt stigmatiserande framställning av 

muslimer. Det är en framställning som är oberoende av atypiska nedslagsperioder, vare 

sig det är nyhetskällor eller personer med främlingsfientliga alternativt antirasistiska 

åsikter som uttalar sig. Sett till solidaritetsfenomenet och vår samtid, antyder även 

denna undersökning, att folk är ängsliga för att de ska uppfattas ha islamofobiska åsikter 
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och att fokus ligger på bilden av dem själva när de uttalar sig solidariskt på Twitter efter 

ett terrorattentat som detta. Medvetet eller omedvetet, individerna i sig blir inte viktiga 

utan snarare vad de i grupp representerar. Vad som även blir viktigt att ha i åtanke är att 

de flesta som producerar tweets är privatpersoner som uttrycker sig i en 

vardagssituation, vilket betyder att sättet de uttrycker sig på mycket väl kan vara 

omedvetet. Vi människor har en tendens att varje dag klassificera och organisera vår 

omvärld för att förstå oss på den, vilket även skulle kunna vara en möjlig förklaring till 

varför det var så många användare även under första nedslagsperioden som, i relation 

till totala antalet tweets, identifierade muslimer med en gruppmarkör. Flera av 

twitteranvändarna i den här studien kanske inte själva är drabbade av stigmatisering, 

och är priviligierat nog omedvetna om den andrafiering som de deltar i. Vidare bör det 

också ses till att Twitters begränsning på 140 tecken per inlägg kan bidra till en viss typ 

av retorik som skulle kunna påverka denna fråga, och egentligen alla andra variabler i 

den här undersökningen. Användaren måste uttrycka sig kort och koncist vilket kan leda 

till ökad risk för missförstånd. En slutsats att dra från denna studie är att en övervägande 

del av dem inlägg som har producerats har haft ett tydligt ställningstagande för eller mot 

muslimer och att ställningstagandet har varit i fokus vid framställningen. Utav dessa, 

syntes inlägg med ett ställningstagande mot främlingsfientlighet samt mot sympatisörer. 

Det hade varit intressant att undersöka påverkan av dessa olika åsikter men det är 

ingenting den här studien har möjlighet till, varken sett till analysenheter eller variabler. 

Undersökning blir snarare en inblick i hur den enskilde twitteranvändaren uttrycker sig 

inom sin personal public, och hur detta bidrar till framställningen av muslimer i ett 

större sammanhang. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Vid efterforskningen innan undersökningens början observerades ett behov av mer 

forskning som berör sociala medier i relation till främlingsfientlighet. Med vårt bidrag i 

åtanke ser vi att ytterligare forskning med större omfång, både sett till analysenheter och 

nedslagsperioder, är behövligt för att nå en högre generaliserbarhet. Vidare märkte vi 

under studiens gång en avsaknad av teoretiska resonemang och forskning med fokus på 

solidariska engagemang och antirasism både i relation till terrorattentat och 

främlingsfientlighet. Framtida forskning skulle behövas för att ge upphov till fler 

perspektiv på antirasism och utöka förståelsen för betydelsen av engagemang. Slutligen 

hade det även varit intressant att inkludera dem konversationer som twitteranvändare 
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förde med varandra i undersökningen, alltså analysera den interpersonella 

kommunikationen mellan användarna, då vi under våra kodningar märkte att stor del av 

kommunikationen fördes där igenom. 
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