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The main purpose of this study has been to explore and determine how the 

journalistic work was used by internet users to start and keep a discussion on the 

internet going.  

We started in the aftermath of a local arson in a town of Sweden, where a discussion 

on the internet forum Flashback and the local newspapers commentary fields was 

raised.  

We have used these discussions to study what part the journalistic work play in these 

events. To do that we used a critical discourse analysis and a rhetoric analysis to 

investigate how these discussions use news articles to make their point. We divided 

the comments into four different categories, which are comments about 

understandings of the event, comments that talked about the matters of fact, 

criticism pointed at the newspaper and comments that identify the offenders.  

The result of the analysis shows that both forums use journalistic work as facts in 

their discussions.  Both also use earlier articles that were written before the arson, to 

make their point in the discussion. 
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1 Inledning 

Flashback Forum är en webbplattform som tillåter sina användare att diskutera vad som helst 

utan censurering. Här kan de använda tidningarnas artiklar för att ta reda på mer fakta i ett 

ämne och samtidigt skapa sina egna argument utan att tidningarna går emellan. Eftersom det 

är en plattform som är helt ocensurerad av journalisterna, utgör det ett intressant material att 

studera ur ett journalistiskt forskningsperspektiv.  

På lokaltidningars webbsidor blir det också allt vanligare att tillåta läsare att diskutera 

nyheterna via kommentarsfält (Bergström, 2008). Däremot granskas denna typ av 

kommentarer av tidningarnas webbreporter, vilket gör att inte alla publiceras, eftersom de kan 

gå emot tidningens pressetiska regler.  

Vi har valt att studera hur människor i dessa två olika webbaserade forum har valt att använda 

journalistiska texter i samband med en brand i en specifik stadsdel i en svensk stad. Vår 

uppfattning är att journalistiskt material är viktigt för den syn som människor har på 

samhället. Därför är det viktigt att förstå hur det kan användas i webbaserade sammanhang.  

Bakgrund 

Den 12 oktober brann en av byggnaderna, som utgjorde stadsdelens centrum i staden, ned till 

grunden. Redan från början fanns misstankar från polisens sida att det rörde sig om en 

mordbrand, eftersom det hade anlagts 22 mindre bränder i stadsdelen tidigare.  

Kort efter publiceringen av händelsen startades en vild diskussion på Flashback Forum och 

tidningarnas kommentarsfält om vilka det var som låg bakom branden. 

Diskussionerna hänvisade tidigt till ett reportage publicerat i tidning A en månad innan 

branden. Reportaget porträtterade ett ungdomsgäng med invandrarbakgrund som brukade 

vistas vid stadsdelens centrum. Anledningen till bränderna beskrevs vara att ungdomarna var 

missnöjda med stadsdelens satsningar på fritidsgårdar. En ung man, som beskrev sig själv ha 

respekt med sig i ungdomsgänget, lovade i reportaget att det skulle sluta brinna. 

Misstankarna om vem som låg bakom branden blev i och med reportaget tydligt i 

nätdiskussionerna. I reportaget nämndes flera utländska namn, vilket togs som en garanti för 

att det var samma personer som låg bakom den stora branden. En häxjakt startades i 

flashbacktråden och flera uppmaningar om att röja namnen på de inblandade förekom 

frekvent. Trots att det senare kom fram att tre av de huvudmisstänkta hade svensk bakgrund 
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fortsatte debatten i stor utsträckning att handla om att branden var ett migrationsproblem. De 

flesta namnuppgifter och rasistiska uttalanden modererades dock bort från tidningarnas 

kommentarsfält, men på flashbacktråden kunde dessa flöda fritt utan inblandning från 

lokaltidningarnas journalister.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka tendenser diskussionerna på lokaltidningarnas 

kommentarsfält och flashbacktråden har, genom att titta på de reaktioner som uppkommit. 

Eftersom människor påverkas av medieinnehållet är det viktigt att studera detta användande 

särskilt vid denna typ av känsliga nyheter. Vi avser också att göra en beskrivning och analys 

av de texter som nämns i flashbacktråden för att skapa en större förståelse för materialet.  

Forskningsfokuset ligger på att undersöka de kommentarer i flashbacktråden som har länkat 

till artiklar på tidningarnas hemsidor, eftersom det är där som denna typ av hänvisning för att 

föra fram argument finns att tillgå. Kommentarsfält intill dessa länkade artiklar är också en 

del av analysen för att jämföra skillnaden i de båda forumen. 

I flashbacktråden länkas det flera gånger till lokaltidningarnas artiklar på webben, vilket gör 

det angeläget att ta reda på vilket sätt detta görs för att skapa egna argument när det gäller 

branden i denna stadsdel. Tråden på flashbackforumet är mycket angelägen att analysera ur 

denna synvinkel eftersom detta är en plats där tidningarna inte har något inflytande över vad 

som får publiceras och inte.  Förhoppningen är att detta arbete ska öka förståelsen för hur 

nätforum fungerar och vilken betydelse de webbpublicerade artiklarna får för läsarna. 

Frågeställningar 

- På vilket sätt använder internetanvändare tidningarnas artiklar för att skapa egna 

argument i diskussionen kring storbranden? 

- Vilka typer av reaktioner uppkommer på lokaltidningarnas kommentarsfält (både 

ocensurerade och censurerade) och i flashbacktråden? 

Disposition 

I teoriavsnittet behandlar vi teoretiska utgångspunkter kring Internet som diskussionsforum, 

anonymitet och vi och dom-problematik i medierna samt mediernas roll som agendasättare. 

Därefter kommer ett materialkapitel som redogör för vårt material och de avgränsningar som 

varit nödvändiga för att genomföra studien. Metodkapitlet redogör för studiens kvalitativa 

analysmetoder; kritisk diskursanalys och retorisk analys, samt studiens validitet och 

reliabilitet. Sedan presenteras studiens resultat och analys av materialet som behandlar de 

artiklar och diskussionstrådar som har redogjorts för i materialkapitlet. Vi fortsätter med en 

slutdiskussion där vi belyser de viktiga slutsatser vi dragit av studien. Avslutningsvis ger vi 

förslag på fortsatt forskning inom området.  
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3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I nedanstående kapitel går vi igenom de teoretiska utgångspunkter som vi har ansett vara 

relevanta för studien. Det finns dock relativt lite forskning på internetforum och dess 

användande av journalistikens arbete, vilket vi hoppas kunna tillföra en viss insyn i. 

 

3.1 Konvergenskulturen och kollektiv intelligens 

För att förstå hur internetforum fungerar har vi haft stor nytta av Henry Jenkins (2008) teorier 

om en konvergenskultur där mediekonsumenter tar allt större plats i skapandeprocessen. Det 

handlar om ett medieklimat där konsumenterna innehar en aktivare roll idag än vad de hade 

förut. De är inte längre isolerade från varandra utan interagerar livligt med varandra på en 

offentlig arena. Internet erbjuder ett extremt öppet och fritt medium (Deuze och Yeshura, 

2009) som just nu gör det möjligt för alla att publicera precis vad de vill, så länge de har en 

dator och en uppkoppling. ”Konvergens uppstår när vanliga människor tar medierna i egna 

händer” (Jenkins, 2008, s 27).  

Medborgarna utmanar i detta öppna klimat den traditionella professionella journalistiken och 

med anledning av det har medieföretagen tvingats ändra sin uppfattning om konsumenterna 

som förut ansågs vara passiva, osynliga och tysta mottagare som köpte allt som skrevs 

(Deuze, Bruns och Neuberger, 2007, Jenkins, 2008). Det innebär att professionella 

medieföretag i allt högre grad samarbetar och tillåter vanliga människor att påverka 

nyhetsinnehållet (Deuze, Bruns och Neuberger, 2007). Dock är inte alla medieföretag enade 

om hur stor makt konsumenterna ska ha (Jenkins, 2008).  

Vanliga människor ges alltså möjlighet att vara med och påverka, genom kommentarsfält, 

insändare, debattartiklar, polls (surveyundersökningar) för att nämna några. 

Jenkins (2008) menar att en del av konvergensen uppstår när konsumenten använder sig av 

information från medierna för att skapa sig en egen mytologi. Då det alltid finns mer 

information om en händelse att tillgå än vad som blir synligt i medierapporteringen, är det 

därför naturligt för konsumenten att diskutera medieinnehållet med andra. I denna process 

uppstår vad som kallas för kollektiv intelligens, där konsumenterna skapar rykten att diskutera 

kring. Kollektiv intelligens innebär att ingen vet allt, men alla vet något och därför kan vi lösa 

problemet tillsammans om vi sätter samman våra kunskaper och förmågor. Denna intelligens 

används av konsumenterna som ett maktverktyg för att interagera i konvergenskulturen. 
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3.2 Diskussionsforum och varför de spelar roll 

Deliberativ deltagardemokrati som idé uppkom under 1939, när John Dewey förklarade att 

den amerikanska demokratin var i en kris. Amerikanerna ansåg helt enkelt att demokratin var 

för passiv och att den inte gjorde något för dem. Det enda sättet, enligt Dewey, var att få 

folket att tänka om och lära sig se demokrati som ett sätt att leva snarare än en massa statliga 

institutioner (Stromer-Galley & Wichowski, 2010). Man ville uppmuntra alla medborgare att 

vara med i den offentliga debatten och göra sin röst hörd, vilket också uppmärksammats i 

Sverige av demokratiutredningen (SOU, 2000:1). I den ges förslag för att öka deltagandet 

bland medborgarna i demokratiska beslut. Denna utredning har dock fått mycket kritik från 

statsvetare som anser att medborgarna varken har tid eller är intresserade av att delta mer än 

de redan gör i demokratiska beslut (Esaiasson & Gilljam, 2000). 

Individer kunde alltså lära sig att bli effektiva delar av det demokratiska maskineriet, oavsett 

vilken utbildning man hade (Stromer-Galley & Wichowski, 2010). Politiska diskussioner är 

alltså nödvändiga för ett organiserat samhälle. 

Denna deliberativa demokratiska teori har förverkligats ytterligare med Internets framfart, där 

alla med en dator och internetuppkoppling kan gå in och kommentera nyhetstexter. Det har 

alltså skapats ett enormt offentligt rum där folk kan vara anonyma, samtidigt som de kan 

diskutera med folk som finns långt borta fysiskt sett (Stromer-Galley & Wichowski, 2010). 

3.3 Interaktivitet på Internet – fördelar och nackdelar 

Användargenererat material, alltså material skapat av läsare, på nyhetssidor och nyhetsmedier 

är en relativt ny forskningsgren. Forskningen som finns visar dock att medierna i stor 

utsträckning är restriktiva med kommentarer på sina hemsidor, eftersom de har ansvar för att 

det som står på sidan måste följa de etiska reglerna (Bergström, 2008). Därför anser många 

tidningar att kommentarerna måste gås igenom innan de publiceras. Det innebär extra arbete 

som tidningarna måste lägga ner för att försäkra sig om att det som skrivs är korrekt, något 

som inte det användargenererade materialet antas vara (Bergström 2008). Möjligheten för alla 

att säga vad som helst i nära anslutning till medierna själva innebär därför ett nytt arbetssätt 

för journalisterna, som får slåss om nyheterna med användarna själva (Bergström, 2008). 

Stromer-Galley & Wichowski (2010) menar att det mest revolutionerande av Internets 

egenskaper som kommunikationsmedium är samspelet mellan människor. Jucker och Landert 

(2010) talar om internetkommunikation på forum och bloggar som ett snabbt och enkelt sätt 
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för privatpersoner att föra fram sina åsikter, som inte är lika lätta att kontrollera som i tryckta 

och elektroniska medier. Detta har också blivit allt vanligare på tidningarnas hemsidor där 

man kan kommentera i direkt anslutning till artiklarna. Det gör det möjligt för läsare att göra 

sina privata åsikter offentliga genom att diskutera med andra som har kommenterat artikeln. 

Tillvägagångssättet är omedelbart, det handlar i stort sett bara om att skriva ett par rader för 

att sedan trycka på en knapp för att eventuellt få sin åsikt publicerad. 

Bergström (2008) har däremot kommit fram till att detta inte fungerar i praktiken när det 

gäller nyhetsartiklar. Tidningarnas läsare vill i stor utsträckning inte diskutera nyheter, det 

hamnar i botten av saker som läsarna vill göra när de besöker en tidnings webbsida. Däremot, 

menar Bergström (2008), att läsare som normalt inte kommenterar på sidorna är glada över att 

ha möjligheten, även om de inte använder den.  

Jennifer Stromer-Galley (2002 i Stromer-Galley & Wichowski, 2010) menar att även om en 

av de bästa sakerna med Internet är att hitta likatänkande att diskutera med, misstänker många 

teoretiker att denna möjlighet istället isolerar internetanvändare i väldigt likatänkande 

grupper. Stromer-Galley & Wichowski (2010) ger exempel på en studie (Postmes, Spears & 

Lea 1998 i Stromer-Galley & Wichowski 2010) som visar att vissa av möjligheterna som får 

folk till att interagera på Internet, som att hitta likasinnade och det faktum att man är anonym, 

istället leder till att man styrker dessa homogena grupper. Detta kan leda till ökad 

diskriminering av de som är annorlunda och inte tillhör dem.  

3.4 Att tala fritt eller öppet – definitionen av anonymitet 

Anonymitet anses vara något av det mest essentiella för en demokratisk diskurs online. I 

verkligheten är det vanligt med stereotypiseringar då man tenderar att behandla andra 

människor annorlunda på grund av ras, etnicitet, ålder, kön och liknande. På nätet försvinner 

möjligheten att kunna kategorisera människor som är anonyma då dessa fysiska referenser 

inte är uppenbara. Detta gör att Internet blir en mer jämlik arena att diskutera åsikter på 

(Christopherson 2006, Lee 1996 genom Stromer-Galley & Wichowski 2010). 

Möjligheten att vara anonym tillåter uttryck för impopulära åsikter, samt ger missgynnade 

människor möjlighet att tala fritt utan att känna rädsla för att bli straffade, man kan alltså 

vädra sina åsikter och pröva attityder utan att vara rädd för att bli identifierad och granskad av 

andra människor (Christopherson 2006, Lee 1996 genom Stromer-Galley & Wichowski 

2010). 
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Att vara anonym kan också tillåta uttryck från minoriteter och isolerade medlemmar i ett 

samhälle. Anonymitet gör det möjligt att utge sig för att vara någon man inte är. Detta för med 

sig en känsla av frihet då man kan bete sig hur som helst utan att behöva ta hänsyn till 

konsekvenserna (Christopherson 2006). 

Stromer-Galley & Wichowski (2010)  anser att anonymiteten kan innebära problem i ett 

traditionellt samhälle, eftersom viktiga funktioner som personligt ansvar går förlorat i ett 

anonymt tal. Många forskare menar att det behövs en balans, för att tillgodose de användare 

som anser att anonymiteten är viktig för yttrandefriheten, men även kunna stoppa användare 

för att gå för långt i det fria talet. Stromer-Galley & Wichowski (2010) beskriver 

anonymiteten både som ett svärd och en sköld, där de som vill kan gömma sig bakom den.  

Dock kan friheten som anonymiteten ger också användas för att attackera andra verbalt från 

en okänd anonym position. Detta kallas flaming, vilket innebär förolämpningar mot en annan 

användare i nätdiskussionen. 

Trolling är ett annat internetfenomen som har med anonymiteten att göra. Med trollinginlägg 

menas inlägg som är skrivna enbart för att få uppmärksamhet eller helt enkelt stoppa upp en 

diskussion som pågår (Stromer- Galley & Wichowski 2010). Flaming och trolling har varit 

viktiga för oss när vi har valt bort kommentarer i materialet. 

3.5 Encoding/decoding 

Stuart Halls encoding/decodingmodell (kodning/avkodning) har varit en viktig utgångspunkt 

för tolkningen av materialet. Modellen beskriver meningsskapande som en process som görs i 

flera steg, beroende på vanor och arbetssätt i det område som meddelandet skapas. Det 

innebär att alla meddelanden från ett mediehus är kodade utifrån journalistens världsbild, som 

också är präglad av den rådande diskursen. Meddelandet formas efter journalistens egna 

referensramar, antingen omedvetet eller medvetet, till den förgivettagna diskursen i samhället. 

Medierna visar alltså inte verkligheten, utan målar upp en bild om hur de uppfattar att världen 

ser ut (Hall, 2006). 

Denna verklighet blir på det här sättet normaliserad, eftersom nyheter följer den rådande 

ideologin som västvärlden har satt upp. Alla saker som vi tar för självklara är det för att det 

hör till den rådande ordningen, alltså ideologin (Hall, 2006). Detta är vad som menas med 

kodning av en text. Texten är alltså ideologisk redan innan den skrivs (Ginneken, 1997). 
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Läsarna, alltså mottagarna av meddelandet, får till uppgift att avkoda meddelandet utifrån sina 

egna referensramar. Avkodar man ett meddelande på ungefär samma sätt som någon annan är 

man troligtvis en del av den rådande ideologin. Hall (2006) menar att mottagaren förhandlar 

med sig själv om hur denne ska tolka meddelandet, och att det sedan finns tre möjliga vägar 

att gå. 

Antingen kan läsaren välja en dominant tolkning som innebär att man godkänner 

meddelandets ideologi utan att ifrågasätta den. Den andra typen av tolkning är den 

förhandlande tolkningen som innebär att meddelandet godkänns till viss del. Läsaren 

godkänner meddelandets ideologi, men funderar över hur det skulle se ut om det vore på ett 

annat sätt. Den sista typen av tolkning är den oppositionella tolkningen. Läsaren förstår 

ideologin men godtar den inte, utan anser den vara felaktig (Hall, 2006). 

Ingen av dessa tolkningar anses vara rätt eller fel, det som avgör är läsarens kulturella 

bakgrund samt i vilken sinnesstämning man befann sig i då man fick meddelandet (Hall, 

2006). Detta kan också kopplas till Van Ginnekens forskning (1997), som menar att vi alla är 

påverkade av ideologiska komponenter, som till stor del grundar sig i vår egen kultur och 

samhälle. Encoding/Decoding blir särskilt relevant för oss när vi tittar på vad för typ av 

diskussioner som har uppkommit till artiklar som skrivits i samband med storbranden. 

3.6 ”Vi och dom” i medier och internetdiskurs 

Några viktiga utgångspunkter för att förstå vårt material har vi hittat i forskning som 

behandlar hur människor som anses vara annorlunda representeras i medierna. Detta har vi 

sedan kopplat ihop med teorier om hur internetforum skapar sina egna communitys med 

likasinnade där de utestänger de som inte passar in (Stromer-Galley & Wichowsky, 2010).  

Jaap van Ginneken (1997) beskriver att vanliga människor tenderar att hellre ha kontakt med 

personer av motsatt kön och i olika åldrar än personer från andra etniciteter eller minoriteter. 

Eftersom vi väljer att umgås med vissa och inte med andra, blir fördomarna mot de här 

grupperna mer extrema (van Ginneken, 1997).  

Klart är dock att påvisandet av skillnader under lång tid har använts för att bringa ordning och 

särskilja de som inte passar in från det som anses vara ”vi” (Hall, 1997). Van Ginneken (1997) 

menar att det är möjligt att medierna bidrar till föreställningen om kollektiv identitet där 

kärleken till sitt eget land och hatet till sina fiender spelar stor roll. 
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Ylva Brune (2001) menar att dessa skillnader tydligt plockas fram även i nyhetsförmedlingen 

på svenska tidningar, som renodlar de motsättningar som ”vi” och ”dom” har. Tidningarna 

följer den rådande ordningen genom att måla upp ett slags motsatsförhållande och tydliggör 

en konflikt som bara vi:et kan lösa, och sätter därmed ”dom andra” i en hjälplös position. När 

det handlar om brottslighet och icke etniska svenskar menar Brune (2001) att tidningarna ofta 

väljer att berätta vilken etnicitet de misstänkta har, även om det inte finns grund till det. Dessa 

texter visar att människorna kommer ”utifrån”, och inte härifrån. Det finns alltså en laddning i 

dessa texter som särskiljer det trygga från det otrygga och det välbekanta från det obekanta. 

Det leder till en kuslighet i vissa texter, något som skapar en otrygghet i tillvaron över mötet 

med ”de andra”, menar Brune (2001). 

Stuart Halls (1997) teorier om varför skillnader spelar en viktig roll i samhället är därför 

essentiella för vår undersökning. Han menar att den rådande kulturen tilldelar olika saker 

mening genom ett klassifikationssystem. Skillnaden är alltså en av de viktigaste hörnstenarna 

i det vi kallar kultur. En annan teori är att ”skillnader spelar roll för att det är viktigt för att 

skapa mening, utan skillnader kan inte mening existera” (Hall, 1997, s 234, vår översättning). 

Hall (1997) menar att anledningen till detta ligger i språket. Vi vet vad ordet ”svart” betyder, 

men inte för att det finns något som är väsentligt med det, utan för att vi kan lägga ihop det 

med kontrasten ”vit”. Det är skillnaderna mellan orden som ger mening till språket. 

Allt är alltså enligt teorierna indelat i dessa system, som gör det lätt att förstå saker utifrån vår 

egen kultur. Problemet kommer när det finns saker som inte passar in i någon kategori eller är 

en typ av mellanting. Hall (1997) menar att stabila kulturer kan ha ett behov av att saker och 

ting stannar på sin plats, det tendenserar till att skapa skillnader som kanske inte finns där. Det 

som stör kulturer är det som bryter de oskrivna lagarna genom att inte passa in. Ett exempel är 

att jord i trädgården är okej, men jord i sovrummet passar inte in. Vad vi gör, menar forskaren 

Kristeva (1982 i Hall, 1997), är att sopa upp det, kasta ut det och återgå till den vanliga 

ordningen. På samma sätt fungerar många kulturer när det gäller utlänningar och de som helt 

enkelt inte passar in . 

Van Ginneken (1997) menar att det kan vara så att våra mest fundamentala världsbilder är 

indelade i svart och vitt. Vi jämför vårt eget sätt att leva och de värderingar vi har med den 

livsstil som vi tror att andra har. Det pågår ständigt processer där man delar in världen i olika 

mönster, till exempel i mötet mellan två människor. Här kan man välja att lägga märke till 

skillnader för att sedan avgöra vilken roll dessa spelar för bedömningen av den andra 
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människan. Handlar skillnaden om uppförande försöker man avgöra om personen visar upp 

ett bra eller dåligt sådant. Det är vanligt att kategorisera människor på det här sättet och vi kan 

bli mer positiva inför oss själva än vad vi är för andra, då vi gärna ser den andra gruppens 

uppförande som negativt. 

3.7 Rasism i medier 

Eftersom människor med annan etnisk härkomst har varit i blickfånget för de diskussioner 

som förts på nätet kring storbranden i staden, har vi ansett det vara viktigt att ta reda på hur 

rasism kan reproduceras i medierapporteringen. Teun van Dijk (2000) menar att rasism kan 

ses som ett socialt system av etnisk ojämlikhet där sociala och kognitiva dimensioner spelar 

in. Det sociala syftar till att analysera vardagsdiskrimineringen på en mikro-nivå och 

samhällssystem på makro-nivå. Det kognitiva förklarar människors föreställningar om ”de 

andra”. Dessa föreställningar syftar till att se på ”de andra” som sämre, med lägre intelligens 

och färre rättigheter. Ofta är dessa föreställningar styrda av diskursen (van Dijk, 2000) 

Då många hämtar sin kunskap från medierna innebär det att de har ett stort ansvar över den 

rådande diskursen i det offentliga rummet. Mediernas makt är diskursiv och symbolisk då 

åsiktsfriheten och det offentliga samtalet ligger i deras händer. Då medierna har en 

övergripande makt över diskursen finns det därmed risk för att de missbrukar sin makt och 

därigenom bidrar till att reproducera rasism i rapporteringen. Detta är särskilt viktigt i 

rapporteringen kring minoriteter då de flesta ”vita” läsarna kan finna ett intresse i att läsa 

negativa nyheter om dessa grupper. Medierna kan själva lägga fokus på att lyfta fram problem 

och hot för ”vi:et”, och bidrar därmed till att aktivt engagera läsarna (Van Dijk, 2000, s 37). 

Van Dijk (2000) menar att nyheter om immigranter och etniska minoriteter ofta är av negativ 

klang då medierna fokuserar på att rapportera om sociala problem, brottslighet, 

integrationskonflikter och kulturella skillnader i samband med dessa grupper. Mindre fokus 

ges åt att rapportera om arbetskraftsinvandringens bidrag till ekonomin och diskriminering av 

minoriteter. De ämnen medierna väljer att belysa sänder även ut signaler till läsarna om vad 

som är viktigt för dem att veta. Är nyheterna av negativ karaktär ger det också en negativ 

påverkan på läsarnas tankar. Utifrån ett vi och dom-perspektiv finner ”vi” en förkärlek för det 

som betonar deras dåliga handlingar och lyfter fram våra goda handlingar. Även om ”vi” 

också kan handla på ett icke-acceptabelt sätt tenderar sådana nyheter att komma i skymundan. 

Denna typ av rapportering är mycket vanlig i de flesta dominerande diskurser om immigranter 

och minoriteter, menar van Dijk (2000). 
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4 Material 

Här nedan kommer en kort beskrivning av vårt material och avgränsningarna som vi har gjort 

för att få material mer överkomligt. 

4.1 Avgränsningar i materialet 

För att välja ut vårt material utgick vi från flashbacktråden. Först och främst gjorde vi en 

avgränsning i flashbackmaterialet, där vi valde ut alla kommentarer som länkade eller 

hänvisade till en artikel i någon av lokaltidningarna, samt de tio efterföljande kommentarerna. 

Om det fanns ännu en länk eller hänvisning inom dessa tio kommentarer så räknade vi om 

från noll igen. Det gav oss ett avgränsat material med stort fokus på användandet av 

lokaltidningarnas artiklar. 

Urvalet från lokaltidningarna blev således artiklar länkade eller hänvisade till i 

flashbacktråden. Dessa artiklar kallas hädanefter för länkade artiklar i studien. 

Länkade artiklar, som är publicerade från och med branden till sex dagar efter, valde vi att ta 

med kommentarer från för att se hur diskussionerna har utvecklats på lokaltidningarnas 

hemsidor kort efter branden. Alla länkade artiklar inom denna tidsperiod har dock inte fått 

några kommentarer på grund av tidningarnas skilda regler för kommentering, mer om det 

finns i kapitel 4.5.  

Vi gjorde på så sätt skillnad på länkade artiklar som är skrivna inom den angivna tidsramen 

och de som är skrivna före, då artiklarna skrivna före branden inte har fått några kommentarer 

som rör just branden. Vi inkluderade dock alla artiklar i urvalet då vi ansåg att de är relevanta 

för undersökningen eftersom de har varit en del av diskussionen. 

Vi har även valt att ta med borttagna kommentarer som skrivits på tidningarnas webbsidor, 

eftersom de också har gett upphov till en typ av uppfattningar som vi bedömt vara viktiga för 

vår forskning. Genom kontakter med tidningarnas webbansvariga kunde vi hämta ut dessa 

kommentarer, dock utan namnuppgifter i de fall det förekommit.  

Detta gav oss totalt 386 kommentar från både flashbacktråden och lokaltidningarna som vi 

har avgränsat ytterligare i kapitel 4.3. Materialet innehåller 15 artiklar, där kommentarer från 

13 var relevanta för vår tidsperiod. Av dessa är åtta kommenterade, de artiklarna har vi 

markerat i fet stil nedan. 
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Artiklar i urvalet 

A: *Ortspyromanen* brände ner deras *egendom* 

A: Elever vill sluta på *skolan* efter hot 

A: ”Vi är inte alls farliga” 

A: Storbrand i *Stadsdelen* 

B: Storbrand i *Stadsdelen* 

A: 25 000 i tipspengar  

B ”Lämna oss ifred” 

A: Beslut om misstänkta *Stadsdelsbrännarna* nära 

B: Fyra begärs häktade för *Stadsdelsbranden* 

B: Ytterligare en anhållen för mordbranden i *Stadsdelen* 

B: Fem anhållna för anstiftan till *Stadsdelsbranden*  

A: Fyra häktade för grov mordbrand 

B: Fyra ungdomar häktade för branden i *Stadsdelen*  

A: Brandutredningen sväller 

A: Häktade för *Stadsdelsbranden* överlämnas till vård 

 

4.2 Anonymisering 

Vi har valt att anonymisera lokaltidningarnas namn för att vi inte vill peka på felaktigheter i 

deras arbetssätt. Vi lägger istället vikt vid att presentera skillnader och likheter i tidningarnas 

förhållningssätt till sina kommentarer och vilka typer av diskussioner som uppstår utifrån 

artiklarna. Vi har även valt att maska namn på personer och platser, som förekommer i artiklar 

och kommentarer, eftersom vi inte vill peka ut någon då storbranden fortfarande är under 

utredning. Orden som vi har maskat är utmärkta med * och är kursiverade, som till exempel 

*stadsdelen*. 

Även om materialet är anonymiserat vill vi understryka att det finns tillgängligt hos oss, ifall 

andra forskare vill fortsätta forska på området och använda vårt material som utgångspunkt. 

4.3 Kvantitativ metod för ytterligare avgränsning av kommentarer 

För att avgränsa materialet ytterligare gjorde vi en kvantitativ kartläggning för att skära ner på 

antalet kommentarer. Då använde vi oss av en variant av kvantitativ innehållsanalys, som har 

visat sig förtjänstfull för att minska ner stora material (Nilsson, 2010), även om den också 
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fungerar som en analysmetod i sig. Syftet med denna metod var att kunna se generella 

mönster i materialet, utan att gå in närmare på någonting enskilt (Nilsson, 2010).  

Vi använde dock denna metod för att plocka ut det material som var intressant och ta bort det 

som inte passade ihop med våra frågeställningar. På det här sättet fick vi en generell överblick 

över vad materialet tog upp, för att lättare kunna göra en närmare analys av innehållet i 

diskussionen.  

Vi valde att tilldela varje kommentar ett eget identifikationsnummer, som vi därefter delade in 

i fyra olika kategorier som vi ansåg vara överrepresenterade i trådarna. Dessa kategorier är 

medvetet ganska breda för att få med en så stor variation som möjligt bland kommentarerna. 

Kategorierna handlar om uppfattningar kring branden, konstateranden kring sakförhållanden, 

utpekanden av privatpersoner, samt kritik till medieinnehållet eller skribenten. Allt som inte 

passade in under någon av dessa kommentarer plockades därför bort. Detta gav oss också en 

större förståelse för det generella i materialet. 

4.4 Flashback Forum 

Flashback Forum är en plattform för fri åsiktsbildning med total anonymitet, enligt forumet 

självt.  

””Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att 

utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och 

tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.” – 19:e artikeln om de 

mänskliga rättigheterna” (Regler, Flashback.org) 

  

Vem som helst får således skriva vad som helst, så länge de som skriver har ett medlemskonto 

och inte försöker röja en annan medlems identitet. 

 

Flashback Forum utgör en betydande del i vårt material, eftersom det är en plattform som är 

ocensurerad av journalisterna själva. Flashback Forum censurerar inget material i trådarna, 

men kan gå in och rensa i trådarna om inläggen inte håller sig till ämnet.  

 

I vår utvalda tråd används ett stort antal journalistiska produkter i syfte att föra diskussionen 

framåt. Det är därför ytterst angeläget att undersöka detta fenomen närmare. Hela forumtråden 

innehåller i skrivande stund 589 kommentarer från början till slut. Efter vår avgränsning som 

beskrevs i 4.1 och 4.3 finns det 123 kommentarer kvar som utger vår komprimerade version 

av tråden.  
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4.5 Skillnader i lokaltidningarnas förhållningssätt till kommentarer 

Båda tidningarna är stationerade i staden, där de lägger störst fokus på mediebevakningen. 

Tidning A använder sig av eftermoderering, vilket innebär att alla kommentarer som skrivs 

blir publicerade direkt på hemsidan. En moderator går igenom kommentarerna löpande, och 

tar bort de som inte uppfyller reglerna på tidningen. Om en webbreporter inte finns på plats på 

redaktionen går det därför inte att kommentera tidningens artiklar.  

På tidning B används förmoderering, vilket innebär att ingen kommentar publiceras förrän 

webbredaktören har godkänt den. Det kan därför dröja ett par timmar innan kommentaren 

publiceras.  

Riktlinjerna för tidningarna säger att alla kommentarer som innehåller anklagelser för 

brottslighet, uppenbara faktafel eller osanningar, kränkningar mot enskilda personer eller 

tidningen, tas bort. Är kommentaren irrelevant för ämnet som exempelvis trolling (beskrivs 

närmare i teoriavsnittet), tas den också bort. Alla kommentarer av rasistisk karaktär tas bort. 

För vår analys är det en betydande del av kommentarer som har plockats bort av just den 

anledningen. 

Tidning A har en regel som skiljer sig från Tidning B, som innebär att inga artiklar med 

rättsrelaterat innehåll, såsom häktning och anhållan, går att kommentera. Flertalet artiklar 

under den aktuella veckan är just sådana texter, vilket betyder att tidning A har begränsat 

antalet inkomna kommentarer.  

Tidning A använder ett system som gör att varje kommenterare måste registrera sig med 

mailadress och telefonnummer innan de får göra ett inlägg på någon artikel. Tidigare 

forskning har visat att det kan stoppa ett par kommentarer från att bli skrivna (Stromer- 

Galley & Wishowski 2011). På tidning B behövs ingen registrering, vilket innebär att alla 

som vill kan skriva en spontan kommentar. 

I analysen benämner vi tidning B:s borttagna kommentarer som nekade kommentarer, 

eftersom de aldrig har varit publicerade på hemsidan. Tidning A:s borttagna kommentarer har 

däremot tagits bort efter publicering, varpå vi benämner dem som borttagna kommentarer. 

 



 

  19 (58) 
 

5 Metod 

Vår metod är i första hand induktiv, vilket innebär att vi till stor del har låtit vårt empiriska 

material välja våra teorier och forskningsfrågor (Bryman, 2007). Vi gör först och främst en 

kvalitativ ansats, men som framgick i det tidigare kapitlet har vi även gjort en kvantitativ 

kartläggning för att få större förståelse för materialet. 

5.1 Kvalitativ ansats: Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen har flera fördelar i vår forskning, men eftersom den i första hand 

används på medietexter och inte korta kommentarer, kommer vi istället att använda oss av en 

modifierad variant. Tanken med denna typ av analys är att se under texten och upptäcka de 

osynliga aspekterna som ligger inbäddade i den (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), vilket 

är en central del för vår analys. 

Den kritiska diskursanalysen utgår ifrån att utövandet av en ideologi, som ligger till grund för 

en diskurs, är med och producerar ojämlika maktförhållanden i ett samhälle, samtidigt som 

dessa förhållanden reproduceras i processen. Syftet med kritisk diskursanalys är att försöka 

synliggöra de ideologiska effekter som diskursiva praktiker för med sig, och därmed försöka 

jämna ut ojämlika maktförhållanden för att uppnå en social samhällsförändring (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

Alla olika typer av diskursanalys utgår ifrån hur språk och tal kommer till i en viss kontext, 

och vad för mening som ligger bakom budskapen som förmedlas. Inom varje diskurs rymmer 

en ideologi som är självklar för de som ingår i diskursen. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) menar att ideologier kan skapas på ett omedvetet plan då man lever under ideologiska 

maktförhållanden. Ifrågasätter man inte budskapet som sänds ut är man istället med och 

reproducerar ideologin som står bakom.  

Texter skapas och tolkas i en diskurs, varigenom sociala identiteter, relationer och kunskaps- 

och betydelsesystem bildas. Winther Jørgensen och Phillips (2000)  menar att diskurser är 

både konstituerade och konstituerande, med andra ord bidrar diskurser till att skapa den 

sociala världen samtidigt som de speglar det som sker. Om världen förändras, förändras också 

diskursen.  

Lingvistikern Norman Fairclough har utarbetat en tredimensionell modell av den kritiska 

diskursanalysen som fokuserar på språket som en social praktik (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  
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Fairclough utgår från tre dimensioner i sin diskursanalys. Det är text, diskursiv praktik och 

social praktik. Hans modell fungerar som ett ramverk inom forskning i kommunikation och 

samhälle, menar Winther Jørgensen och Phillips (2000), och har således varit viktig för oss 

när vi har utarbetat vår analys. I Faircloughs tredimensionella modell ser man utövandet av 

språk som en kommunikativ företeelse med tre olika dimensioner.  

Man tittar dels på textens egenskaper, dels på de produktions och konsumtionsprocesser som 

texten är förbundna med, alltså den diskursiva praktiken, och dels på den kommunikativa 

händelsen som texten verkar i, alltså den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Alla tre typerna ska användas som en analytisk ram för att undersöka en kommunikativ 

händelse.   

Att komma ihåg är att textanalysen och den diskursiva praktiken går hand i hand men de 

måste ändå särskiljas i den faktiska analysen. Textanalysen kretsar kring de formella dragen i 

texten, alltså ordval, grammatik och hur de olika delarna i artikeln hänger samman. Dessa 

konstruerar diskurser lingvistiskt, menar Phillips & Winther Jörgensen (2000).  

Texten tillsammans med den sociala praktiken förmedlas genom den diskursiva praktiken. 

Den diskursiva praktiken är när man använder språket för att producera och även konsumera 

texter, och därför kan dessa texter både forma och formas av den sociala praktiken, som 

innebär den rådande diskursen i det samhälle som den kommunikativa händelsen, alltså 

texten, är en del av. 

Den diskursiva praktiken kan beskrivas genom att titta på intertextualiteten, hur texter 

påverkar och relaterar till varandra. En text kan ses som en större helhet, som kan bestå utav 

flera texter i en kedja som länkas samman och påverkar varandra i stilen. Där tar journalisten 

ofta förgivet att läsarna har läst andra delar i helheten tidigare och lämnar därför medvetet 

utanför information (Phillips & Winther Jörgensen, 2000).  

När dessa två, text och diskursiv praktik, har analyserats ska man sätta detta i relation till den 

sociala praktiken, som är den rådande diskursordningen (Phillips & Winther Jörgensen, 

2000). 

Detta har vi även applicerat på analysen av kommentarerna, men har istället använt oss av en 

retorisk analysmetod, eftersom Faircloughs kritiska diskursanalys främst utgår ifrån 

nyhetstexter. 
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5.2 Retorisk analys 

Den retoriska analysen har spelat stor roll för medieforskningen på senare år. Framförallt 

handlar den retoriska analysen om hur man kan övertyga i en text, vilket går hand i hand med 

den kritiska diskursanalysen när man tittar på hur en text är uppbyggd (Vigsø, 2010).  

Den retoriska analysen tar avstamp i en kommunikativ situation, som i vårt fall utgörs av 

kommentarsfälten och forumtråden. När man ska analysera en text utifrån den retoriska 

analysen bör man börja analysen genom att svara på fem frågor, menar Vigsø (2010). 

 Vem är det som försöker övertyga?   

 Vem är det som man försöker övertyga? 

 Vad är det man vill övertyga om? 

 Vilken kontext sker det i, dvs. tid och plats? 

 Hur försöker man övertyga? 

Svarar man på dessa frågor, åtminstone generellt, ger det en inblick i vilka typer av begrepp 

som är viktiga för den fortsatta analysen, menar Vigsø (2010). Dessa frågor har vi utgått från i 

vår analys, dock har vi främst använt dem för att diskutera innehållet i kommentarerna. 

Läsarens tolkning och konsumtion av en nyhetstext är det intressanta i vår analys, eftersom 

läsarna samtidigt är producenter av sin egen retorik utifrån nyhetstexterna. Vi har startat i en 

texts funktioner, först och främst i artikelns funktioner och vilka betydelse texten har.  Här har 

vi tittat på textens egenskaper enligt Winter Jørgensen och Phillips (2000) och gjort en 

enklare analys av artiklarnas innehåll. 

För att analysera diskussion kan man använda sig av en argumentationsanalys. Vigsø (2010) 

beskriver argumentationens grundstruktur som två påståenden där det ena används för att 

stödja det andra. Ett påstående är helt enkelt det man vill övertyga med, som stöds upp av en 

grund, alltså det andra påståendet. För att påståendet ska övertyga måste det och grunden 

hänga ihop genom en outsagd överenskommelse. Detta kallas för garant. 

För att illustrera detta närmare visar vi ett exempel ur vårt eget material som skrevs i nära 

anslutning till branden. 

Kommentar: ”Polisen är ute o jagar cyklister utan lyse ju.” 

Grund: Polisen bryr sig inte.  Påstående: Polisen prioriterar fel. 
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 Garant: Om polisen hade gjort sitt jobb hade inte branden inträffat. 

Grunden och påståendet hör ihop genom garanten, som gör påståendet trovärdigt. Garanten är 

alltid underförstådd och kan vara kulturellt betingad.  Dessa finns i alla typer av diskussioner 

och förklaras inte närmare, utan enbart förutsätts. För att komma fram till vad grunden, 

påståendet och garanten är i ett argument ska man enligt Vigsø (2010) ta reda på vad sändaren 

vill uppnå med sitt påstående, vad han eller hon grundar det på och på vilket sätt grunden och 

påståendet hör ihop. Argumentet kan också vara underbyggt av ytterligare påståenden, för att 

göra det ännu mer trovärdigt.  

Det finns ytterligare två begrepp inom argumentation, som kallas för styrkemarkör och 

villkor. Styrkemarkören anger säkerheten i argumentet, och svarar på hur säker avsändaren är 

på sin sak. Ett villkor anger eventuella osäkerheter i argumentet och hittas genom att ta reda 

på när argumentet inte gäller.  

I en retorikanalys kan man också väva in argument från bilder, ljud och färger, men eftersom 

vårt material enbart hanterar text har vi valt att inte beskriva detta närmare. 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Att ange studiens validitet och reliabilitet är centralt i alla typer av forskningsuppsatser. För 

att en studie ska ha validitet måste studiens teoretiska utgångspunkter stämma väl överens 

med uppsatsens slutsatser. Man ska alltså kunna besvara sina egna frågeställningar med den 

eller de metoder man har valt (Ekström & Larsson, 2010).  

Med våra empiriska data och metoder påstår vi att vi kan göra detta. Eftersom kommentarerna 

och artiklarna är valda utifrån en samlad diskussionstråd i vårt ämne kan vi säkerställa att 

artiklarna har använts i diskussionen och att de därför är högst aktuella utifrån våra 

forskningsfrågor. Eftersom vi har valt de avgränsningar som är gjorda i tråden är vi medvetna 

om att vi kan ha missat viktig argumentation, men bedömer risken för detta som låg, eftersom 

vår tidsram spänner över en vecka och vi då bör få med alla typer av argument.  Värt att 

nämna är dock, att eftersom vi gör en kvalitativ analys som bygger på tolkning, kan vi inte 

säkerställa att någon annan skulle få fram samma svar som vi, eftersom vi kan ha olika 

förförståelse för materialet. 

Om vi hade utgått från alla artiklar som var publicerade mellan den 12e och 18e oktober hade 

vi dock haft cirka 300 kommentarer till att analysera. Dessa skiljer sig däremot inte nämnvärt 
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från de kommentarer som ingår i vårt material, utan tar upp samma typer av argument. Den 

enda skillnaden dessa emellan är alltså att de artiklar vi har valt ut är diskuterade på två 

ställen, dels i kommentarsfälten på lokaltidningarnas hemsidor, och dels i flashbacktråden.  

Angående reliabiliteten, hur tillförlitlig vår studie är, kan vi säga att den är god. Artiklarna vi 

använder oss av är statiska, vilket innebär att de inte kommer att ändras i framtiden och 

därmed ökar reliabiliteten, eftersom någon annan kan plocka fram precis det material som vi 

har använt (Ekström & Larsson, 2010). 

Kommentarerna och flashbacktråden kan heller inte ändras över tiden, även om kommentarer 

kan plockas bort och godkännas även efter att vår studie är klar. Det kan även tillkomma fler 

kommentarer på tidning B:s kommentarsfält, men eftersom vi har riktat in oss på en särskild 

tidsperiod så behöver detta inte påverka vår analys (Ekström & Larsson, 2010). 

5.4 Metodkritik 

Vi har ett stort material, vilket har varit problematiskt för att göra de tolkande analyserna. 

Dock anser vi att den kritiska diskursanalysen är förtjänstfull när man gör en tolkande analys. 

Tillsammans med den retoriska analysen tror vi att vi har hittat en bra form av triangulering 

som har hjälpt oss att svara på våra frågor, vilket en huvudsakligen kvantitativ undersökning 

inte kunnat göra på samma sätt. Om vi hade varit ute efter att se generella mönster i 

kommentarerna hade istället en kvantitativ metod varit att föredra. För oss har det kvantitativa 

inslaget i undersökningen därför enbart använts som en metod för att avgränsa materialet. 

Vi är införstådda i att anonymiseringen av vårt material kan sänka vår trovärdighet, eftersom 

våra läsare inte kan kontrollera om vårt material är korrekt. 

På grund av att fallet ännu inte är avslutat, och av hänsyn till enskilda journalister och 

tidningar anser vi att syftet med att anonymisera väger tyngre.  
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6 Resultat och analys 

I det här avsnittet presenterar vi vår analys av tidningsartiklar och kommentarer utifrån det 

urval som vi beskrivit i materialkapitlet. Vi har i kronologisk ordning först gjort en kort 

diskursanalys av artiklarna. Därefter har vi utifrån varje specifik kategori analyserat 

kommentarerna som de passat in i. Dessa kategorier har vi benämnt som uppfattningar om 

branden, utpekanden av privatpersoner, kritik till mediet, innehållet eller skribenten, samt 

konstateranden kring sakförhållanden. 

De två första artiklarna som publicerades i lokaltidningarna den 12:e oktober, det vill säga 

datumet för branden, beskriver händelsen då den precis har inträffat. För att undvika 

upprepningar har vi valt att analysera dessa artiklar tillsammans eftersom de tar upp samma 

sak. Vi har däremot lagt vikt vid skillnader och likheter i dessa texter. Därefter har vi beskrivit 

de artiklar som är skrivna dagarna efter branden och sist artiklar som behandlar anhållan och 

häktning av de misstänkta. Detta har vi gjort för att kunna peka på de faktorer som varit 

viktiga för diskussionen i kommentarsfält och flashbacktråden, utan att gå in på artiklarna i 

detalj. 

Två av artiklarna som är länkade till i flashbacktråden mellan den 12:e och 18:e oktober, och 

därmed med i urvalet, är publicerade långt innan storbranden. Dessa behandlar inte branden i 

stadsdelen, men har av andra skäl valts ut i flashbacktråden då forumanvändarna har funnit en 

anledning att koppla dessa till branden.  

I efterkommande avsnitt ger vi vår analys av flashbacktråden och kommentarsfälten. De 

kommentarer som är med som exempel är utvalda för att visa hur tendenserna i trådarna ser 

ut. Dessa citerar vi rakt av utan att rätta felstavningar. I de fall där namn och plats nämns har 

vi dock valt att anonymisera dessa. Detta skrev vi mer om i materialkapitlet. 

6.1 Artikelgenomgång 

6.1.1 *Ortspyromanen* brände ner deras *egendom*(publicerad 13/1-08) 

Artikeln publicerades tre år innan storbranden vilket gör att den inte skrevs med vetskap om 

branden. Den länkas i flashbacktråden den 17 oktober 2011, vilket är i slutet av vår 

urvalsperiod och anges kort efter att två namn har publicerats i flashbacktråden. Den handlar 

om hur en av de som utpekats i tråden har fått sitt sommarhus nedbränt av en pyroman.  
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Reportern är på plats vid det nedbrunna huset och målar upp en bild av den sorgsna 

stämningen. Beskrivningar som ”av sommarnöjet finns inte mycket kvar” och ”känslomässigt 

värde” sätter tonen för reportaget. 

”Det var ett älskat hus” skriver reportern och pappan i familjen berättar om allt de har gjort 

med huset under åren. Pappan framställs som uppgiven med citatet ”även om vi bygger upp 

det igen så blir det inte samma sak”. 

Barnen är centrala i artikeln. De används i texten för att bygga upp den känslomässiga 

stämningen. Den yngsta sonen, som utpekats som en av de misstänkta mordbrännarna i 

flashbacktråden, får mest utrymme då vi får reda på att han gråtit när han fick veta att 

pyromanen hade bränt ner huset. Han framställs som ett offer som läsarna ska tycka synd om. 

Denna artikel letades snabbt upp av en forumanvändare när pojken hade pekats ut i 

flashbacktråden och fick därmed en ny innebörd. Artikeln kan i samband med storbranden ses 

som ett förlöjligande av pojken, alternativt en förklaring. Han har själv drabbats av en 

mordbrand och nu är han eventuellt delaktig i en själv. Pojken är en av de tre svenskarna som 

pekats ut och blir i artikelns offerroll någon som man skulle kunna känna empati för. 

6.1.2 Elever vill sluta på *skolan* efter hot (publicerad 29/9-10) 

Artikeln publicerades ett år innan storbranden vilket gör att den inte skrevs med vetskap om 

branden. Den länkas också i slutet av vår urvalsperiod och anges i samband med att en femte 

person blir angiven som misstänkt för storbranden. 

Den handlar om att elever på en gymnasieskola vill sluta efter att ha blivit trakasserade av en 

annan elev.  Denna elev ska ha utsatt sina klasskamrater och lärare för ”grova obscena 

kränkningar” och framställs i ingressen som väldigt hotfull. Det ska ha gått så långt att de 

utsatta eleverna har velat byta skola för att komma undan kränkningarna. 

Trots att inga namn nämns i artikeln dras denna koppling på flashbacktråden där denna elev 

anges som en av de delaktiga i storbranden. Enligt flashbacktråden är han inte en av de fyra 

som senare häktas misstänkta för att ha anlagt branden, utan en av de sex ungdomarna med 

annan etnisk härkomst som misstänks för anstiftan. I artikeln framställs han som manipulativ 

och ondskefull, något som forumanvändarna tagit fasta på i samband med länkningen och 

spinner vidare på i fortsatta kommentarer. Viktigt i sammanhanget är att forumanvändarna 

beskriver sina erfarenheter av honom för att styrka hans samband med artikeln. 
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Kontrasten blir enorm till den svenska pojken i den första artikeln som framställs som ett 

offer. Den här pojken beskrivs istället som en ond person som sätter andra i en utsatt position.  

6.1.3 ”Vi är inte alls farliga” (publicerad 14/9-11) 

Reportaget är publicerat på tidning A:s hemsida och fick efter publiceringen 83 kommentarer. 

Eftersom alla är skrivna innan den 12 oktober har vi valt att inte ta med dessa i vår analys. 

Artikeln används inledningsvis i flashbacktråden för att spekulera om eller i vilken  

utsträckning dessa ungdomar ligger bakom storbranden, och även senare i utpekande syfte. 

Därför anser vi att den är mycket viktig för undersökningens syfte. 

Detta är ett reportage som är publicerat i en tid när det just skett ett mindre antal bränder i 

stadsdelen. Reportaget utspelar sig i nära anslutning till den plats där storbranden inträffade 

en månad senare. I texten beskrivs ett ungdomsgäng som brukar vistas på platsen. De är 

”pratglada” och beskriver sig själva som ofarliga. ”Man ska inte behöva vara rädd för oss” 

säger en kille.   

” De här pratglada grabbarna är en del i ett gäng som vistas på den plats där det nyligen varit fyra 

anlagda bränder i *Stadsdelen* centrum. Men vilka som tände på, vilka det är som togs med 

narkotika avslöjas inte.” 

Citatet framställer dem som roliga killar. Vi får intrycket av att det är några i gänget som är 

ansvariga för de tidigare bränderna, vilket kan ha spelat stor roll för de spekulationer som 

uppkommit efter storbranden.  Att killarna här inte vill berätta vem som har tänt på hittills, gör 

att det ser ut som att de inte tar bränderna på allvar. 

Texten är starkt etnifierande eftersom det enbart nämns utländska namn och stadsdelen 

beskrivs som huvudsakligen albansk. Den blir i texten en bortglömd invandrarförort med 

stora problem som behöver åtgärdas.  

Huvudpersonen i reportaget kallas för ”storebrorsan”. Han beskrivs som en person som har 

bra koll på vad som händer i stadsdelen och vilka det är som har anlagt bränderna. Han 

framställs som en person med respekt, som likt en örn har kontroll över sitt näste. Han har 

”ett smittande leende”, är ”ren från droger”, ”har lämnat sitt kriminella förflutna” och 

jobbar nu med Unga Kris. Reportaget beskriver honom som en hjälte som ska ordna upp den 

ohållbara situationen i stadsdelen. Han inger förtroende och lovar i texten att det ska sluta 

brinna. När hans ord senare inte visar sig stämma blir han en självklar syndabock i 

diskussionen. 
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Att texten enbart innehåller utländska namn kan ha spelat stor roll för de nätdiskussioner som 

uppkommit, då problemen i stadsdelen har framställts ur ett integrationsperspektiv. 

6.1.4 Storbrand i *Stadsdelen* i tidning A och tidning B (publicerade 12/10-11) 

Artiklarna lades ut på hemsidorna strax efter elva på kvällen den 12 oktober. De är skrivna 

med samma utgångspunkt, det är en händelse med stort nyhetsvärde som beskriver brandens 

utveckling, vad som brann ner och brandmännens arbete. Båda artiklarna antyder att de är del 

i ett större sammanhang, eftersom det har anlagts bränder på samma plats tidigare.  

Skillnaden i tidningarnas båda framställningssätt av branden hittas längst ner i artikeln. Där 

skriver tidning A att ”polisen har förhört personer som gjort iakttagelser vid branden.” 

Däremot inte vad det har gjorts iakttagelser om. Artikeln anger istället i samma stycke att 

brottsrubriceringen mordbrand är aktuell, med tanke på tidigare bränder i området. 

Tidning B nämner istället att ”en kvinna har sett två ynglingar springa från platsen”.  

Dessa två artiklar har fått mest uppmärksamhet i kommentarsfälten. De flesta läsare har utgått 

ifrån att det är invandrare som ligger bakom branden, och flera hänvisar till ungdomarna i 

föregående artikel. Det är först och främst i kommentarsfälten som arga och besvikna 

reaktioner ventileras. I flashbacktråden används endast dessa artiklar som information för att 

få igång diskussionen. 

6.1.5 25 000 i tipspengar (publicerad 13/10-11) 

Artikeln är publicerad i tidning A, dagen efter storbranden. Reportern har pratat med 

kommunpolitiker, räddningstjänst och poliser som förklarar att man kommer erbjuda 

tipspengar till den som hjälper till i sökandet efter gärningsmännen. Kommunalrådet och 

oppositionsrådet i staden framställs i texten som en enad kraft, de går ihop för att ordna upp 

problemen i stadsdelen. Med citatet ”vi vet att en stor majoritet av de boende är både oroliga, 

rädda och irriterade över vad som händer” vill de frambringa lugn i samhället eftersom de 

har allting under kontroll. 

I texten får vi veta att polis och räddningstjänst var snabbt på plats, vilket ger intryck av att de 

tar branden på allvar. Detta kan ses som ett försök till att återfå kontrollen, eftersom det i 

kommentarsfältet till ovanstående artiklar fanns många åsikter om att polisen hade 

misslyckats med sitt arbete. Åsikterna förmildras dock inte av denna artikel, istället läggs 

störst fokus på att påpeka att polisen misslyckats igen.  
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6.1.6 ”Lämna oss ifred” (publicerad 15/19-11) 

Artikeln är publicerad i tidning B och är en intervju med ”utländska killar”.  

Intervjupersonerna vill inte uppge sina namn, men de nämner att bränderna antagligen inte 

kommer sluta innan de ansvariga får en lokal att vara i. 

Killarna framställs som medskyldiga redan i rubriken ”lämna oss ifred”. Det inledande citatet 

”det var aldrig meningen att det skulle brinna på det här viset” sätter tonen för artikeln och 

konnoterar att det är mordbrännarna som tidningen har pratat med. Efter alla spekulationer i 

nätdiskussionerna om vem som är skyldig, blir denna artikel en slags bekräftelse på att det är 

ungdomar med invandrarbakgrund som har anlagt branden. Detta trots att texten inte ger 

någon information om vilka killarna är eller var de befinner sig. 

Artikeln är dock motsägelsefull. Killarna ger inget tydligt svar på vilken roll de själva har 

spelat, utan verkar tala ur en utomståendes perspektiv. Vi får helt enkelt inget grepp om ifall 

de är inblandade eller inte.  

I sista citatet verkar killarna göra en vändning när de säger”Vi får inte vara ifred. Lämna oss 

ifred. Det tycker jag.”  De byter från att prata om någon annan, till att prata om sig själva. 

Man kan tolka detta citat som att killarna försäger sig. 

6.1.7 Artiklar som behandlar häktning och anhållan (publicerade 14/10-11 & 17-18/10-11) 

Dessa artiklar är publicerade mellan den 14:e och 18 oktober, och behandlar anhållan och 

häktning av möjliga gärningsmän.   

Den 14 oktober får man i tidning A veta att tre är gripna, kort senare är det fyra. Den 16 

oktober beskrivs personerna närmare som tonåringar i åldrarna 15-18 år. De är inte 

hemmahörande i stadsdelen, utan bor en bit bort. Artikeln används enbart som information i 

flashbacktråden, där den för diskussionen framåt.  

Den 17 oktober skriver tidning B ut vilken etnicitet de fyra anhållna har, att det rör sig om 

”tre etniska svenskar” och en ”av utländsk härkomst”. Detta har fått mycket uppmärksamhet 

i kommentarsfältet, då många ställer sig emot tidningens publicering av etnicitet. Samma dag 

skriver båda tidningarna att ytterligare fem personer har anhållits misstänkta för anstiftan till 

branden. Denna gång skrivs inte etniciteten ut, vilket också får mycket kritik på 

kommentarsfälten. Även på flashbacktråden tas artiklarna upp, men utan att kritisera artikelns 

innehåll. Detta beskrivs närmare i analyskapitlen om kritik. 
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Häktningsförhandlingar hålls under dagen, där båda tidningarna beskriver att polisens 

utredning har pågått under helgen. Man nämner i tidning A att det är ovanligt att så unga 

människor häktas utan kontakt med omvärlden.  

Den 18 oktober skriver tidning A att de häktade fyra misstänkta för branden ska få vård via 

LVU. Polisinformatören berättar att ”De skulle inte släppas om vi trodde att utredningen 

skulle äventyras.” 

Dessa artiklar används först och främst i flashbacktråden som informationskällor och för att 

påvisa andra forumanvändares faktafel. 

6.2 Kvantifiering av flashbacktråden 

Flashbacktråden rymmer 123 kommentarer som är relevanta för vårt urval. Dessa är fördelade 

på de olika kategorierna, vilket gör att vi kan se ungefär vilken typ av kommentarer som finns 

i tråden från början till slut.  Hur dessa är fördelade står nedan i en ungefärlig 

sammanställning. Dock finns det flera kommentarer som passar in på flera ställen, vilket gör 

att det inte är så absolut som det verkar i uppställningen nedan. Denna uppställning av 

statistik kan enbart ses som en ungefärlig överblick av kommentarerna. De ej relevanta 

kommentarerna är kommentarer som vi har plockat bort. Dessa är antingen trollinginlägg, 

flaminginlägg, ironiska kommentarer eller kommentarer som inte behandlar ämnet. Detta 

gäller även lokaltidningarnas kommentarer som behandlas mer i nästa avsnitt. 

Uppfattningar om branden: 40 

Utpekanden och namnpublicering: 31 

Kritik till mediet, innehållet eller skribenten: 4  

Konstateranden kring sakförhållanden: 48  

Ej relevant för studiens syfte: 35 

Generellt kan vi säga att början av tråden först och främst handlar om uppfattningar och 

sakfrågor. Sakfrågorna inleder diskussionen, där forumanvändare delar med sig eller frågar 

efter mer information.  

Utpekningar av namn börjar i mitten, när lokaltidningarna har publicerat sina artiklar om 

häktning och anhållan av de misstänkta.  
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6.3 Kvantifiering av kommentarsfälten 

Kommentarsfälten rymmer 184 kommentarer som passar in på våra forskningsfrågor. Dessa 

har vi, precis som i flashbacktråden, delat in i kategorier för att se ungefär hur fördelningen 

ser ut. Värt att nämna är att detta, precis som flashbacktråden, inte är en exakt uppställning då 

vissa kommentarer passar in på flera kategorier. Därför är det svårt att göra en exakt 

indelning. Denna uppställning av statistik kan enbart ses som en ungefärlig överblick av 

kommentarerna, vilken har fungerat som grund för oss för att se vilka kategorier som skulle 

kräva mer plats än andra i själva analysen.  

 

Uppfattningar om branden: 140 

Utpekanden av gärningsmän: 10 

Kritik till mediet, innehållet eller skribenten: 34 

Ej relevant för studiens syfte: 35 

Generellt kan vi säga att uppfattningar om själva branden, som ofta rör skuldbeläggning av 

samhälle och polis, har skrivits i den tidigare delen av materialet, det vill säga de första 

artiklarna.Många uppfattningar har även kretsat kring att det skulle vara icke etniska svenskar 

som legat bakom branden. I kommentarsfälten har det inte funnits några sakförhållanden, 

vilket gör att vi helt enkelt har tagit bort den punkten när det gäller kommentarsfälten. 

6.4.1 Uppfattningar om branden i flashbacktråden 

Uppfattningar om branden är först och främst centrerade kring gärningsmännen och vad det 

kan tänkas vara för personer som är ansvariga för branden. Dessa kommentarer behandlar i 

stor mån misstankar om att personerna har en annan etnisk härkomst. Artikeln ”Vi är inte alls 

farliga” används flera gånger för att påvisa trovärdigheten i det påståendet, samt 

uppfattningar om hur gärningsmännen tänkte när de började elda. Denna typ av uppfattningar 

är i flera fall fördummande för gärningsmännen, där de kan ses som en förklaring till varför 

elden anlades.  Även om artikeln används till stor del i utpekande syfte är den även viktig för 

uppfattningarna om händelsen. 

I den kontext som reportaget är publicerat är syftet påtagligt; samhället kan sluta oroa sig för 

fler bränder. I och med att reportaget publicerade flera utländska namn blev det därför 

påtagligt för alla som följde lokalnyheterna att bränderna i stadsdelen troligen var anlagda av 

icke etniska svenskar. 
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Kort efter att nyheten om storbranden hade publicerats hänvisade en kommentar i tråden till 

den här artikeln, men särskild tyngd på orden ”Men storebrorsan sa ju att det inte skulle 

brinna mer ju!” Tillsammans med ett citat ur artikeln. Kommentaren skulle kunna vara 

skriven både i utpekande syfte och som ett irriterat konstaterande för att koppla ihop 

bränderna med ”storebrorsan” och dennes gäng. Citatet som forumanvändaren använder ur 

artikeln visas nedan. 

Citat: Respekt är ett centralt ord i alla subkulturer. *Utländskt namn* har respekt med sig och 

kallas ofta för ”storebrorsan”. Han säger sig ha bra koll vilka som tänt på och han har också sagt 

till dem att nu är det stopp. 

Men det brann under natten till lördagen igen?  

– Ja. Det var killar som jag inte fick tag på, som inte fick något meddelande. Och de som greps med 

narkotika?  

– Det är en kille som nyligen flyttat in till *Stadsdelen* centrum. Han vet tydligen inte vad som gäller. 

Men nu är det slut. Nu blir det inga fler bränder, säger *Utländskt namn* och låter övertygande.” 

Med citatet ur artikeln markerar forumanvändaren de delar av artikeln som denne anser vara 

relevanta för sin kommentar. Orden ”respekt är ett centralt ord i alla subkulturer” syftar på 

att det handlar om ett gäng, och att ”storebrorsan” har kontrollen över gänget. Genom att 

markera texten där ”storebrorsan” säger ”nu blir det inga fler bränder” lägger 

forumanvändaren tyngd till sitt uttalande, det har stått i tidningen, alltså skulle det vara så. 

Några kommentarer senare hänvisas artikeln igen, genom att påpeka att ”storebrorsan” har 

misslyckats med sitt syfte.  

Jaha, så blattarna lyckades till slut. Var det inte nån bryscha som snacka ut i lokaltidningen och sa att 

han skulle få ordning på gängen? Om han nu misslyckats så är det dags att politikerna agerar. 

Blattarna i *Stadsdelen* behöver en fritidsgård nu!   

Kommentaren hänvisar till ovanstående artikel genom att återge vad ”bryschan” sagt i 

artikeln. Genom att skriva ”blattarna lyckades tillslut” ger forumanvändaren intryck av att 

känna till att det har skett tidigare bränder i stadsdelen. Forumanvändaren hänvisar direkt till 

”storebrorsan” och kopplar situationen till vad denne och de andra i artikeln har sagt. 

Forumanvändaren tar också för givet att det handlar om icke etniska svenskar, vilket kan 

kopplas ihop med att artikeln enbart innehåller utländska namn. Detta kan även styrkas med 

att denna kommentar var en av de första som skrev i tråden, vilket innebär att få hade skrivit 

uppfattningar om vilka gärningsmännen kunde vara.  
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Forumanvändaren vill med sin text peka ut ”storebrorsan”, men även den grupp som han i 

kommentaren tilldelas, nämligen dom andra, ”invandrarna”. Genom att ange att det är ”dags 

att politikerna agerar” syftar forumanvändaren på att det är politikernas och samhällets fel 

som inte agerade och gjorde något åt ”blattarna” när tid fanns.  

De olika uppfattningarna i tråden skiljer sig väldigt lite åt. De kommentarer som enbart visar 

upp en uppfattning om händelserna kring branden fokuserar på i stort sett samma sak, 

nämligen gärningsmännen och deras bakgrund. 

Man får lägga ihop det som står mellan raderna för att förstå det som står i tidningarna:  

Utanförskapsområden + gäng + media helt tyst om etnicitet + samhället har misslyckats + 

gängrivalitet + tidigare små bränder + småbrott under en längre tid + utanförskapet = mena 

Vågar sätta mitt FB konto på att minst 2 av de tre gripna har påbrå utsocknes  

Kommentaren har ett övergripande syfte att argumentera. Genom att lägga ihop den 

information som forumanvändaren har läst i tidningen utgår denne ifrån att gärningsmännen 

har utländskt påbrå. Detta grundas på forumanvändarens uppfattning om att tidningarna 

skriver på ett särskilt sätt när det handlar om just människor med annan etnisk härkomst och 

använder det i sin kommentar för att stödja sin tes och övertyga andra om att så är fallet. Det 

här är ett relativt tidigt stadium i tråden, vilket innebär att någon sådan information ännu inte 

har kommit ut via tidningarna.  

Som ytterligare stödargument skriver forumanvändaren ”vågar sätta mitt FB konto på att 

minst 2 av de tre gripna har påbrå utsocknes”. Detta är det så kallade stödmarkören i 

argumentationsanalysen, personen är så säker på sin sak att denne skulle kunna satsa något 

som är värdefullt för denne.  

Lider med dom som drev eget i *Stadsdelen*, en släktings frisörsalong brann ner, och en stackars 

kille som precis öppnat egen närbutik med tobak/snacks brann ner, stackars kille som säkert inte är 

mer än 23 år och förlorar jobbet såhär.  

Och alla som förlorade sina jobb… ut med packet, spelar ingen roll om det är makthavarnas fel eller 

inte. Dom hade en fotbollsplan 300m ifrån och en fritidsgård anhängande till skolan ett stenkast 

därifrån. Där finns skateramper och basketplaner osv osv, men givetvis har idioterna blivit portade 

därifrån. Stod ett reportage i lokalblaskan om just dessa grabbar häromdan.  

Ut med jävlarna så kan dom tända på i sina hemländer istället, frågan är om det är lika kul i sitt eget 

land som det är här i VÅRT land. 
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Ett annat grepp i samma typ av diskussion ser ni ovan. Kommentaren fastställer utan vidare 

diskussion att det handlar om människor med annan etnisk härkomst som har anlagt branden. 

Diskussionerna om varför branden har skett kretsar först och främst kring gärningsmännens 

missnöje med att de inte har någonstans att umgås, och fastslås tidigt i diskussionen genom 

hänvisningar till artikeln ”Vi är inte alls farliga”.  

Genom att nämna sympatier till de som blev drabbade i branden och påvisa flera platser som 

gärningsmännen kunde ha tillbringat sin tid på istället för att tända eldar, fördömer 

forumanvändaren de ansvarigas syfte med bränderna som har varit. Därmed antyder 

forumanvändaren att det borde finnas en annan anledning, och förtydligar det ytterligare i den 

sista satsen. ”frågan är om det är lika kul i sitt eget land som det är här i VÅRT land”, detta 

kan tolkas på flera sätt. Forumanvändaren antyder att gärningsmännen med vilja tänt eldar i 

området, och det syfte som nämns i artikeln ”Vi är inte alls farliga” är felaktigt. Ordet 

”VÅRT” har en viktig innebörd. Detta är ett tydligt exempel på vad man i forskningen talar 

om som ”otherism”. När ordet skrivs med versaler pekar forumanvändaren på att det är detta 

som är det viktiga. De förstör vårt land så ut med dem, verkar det säga, och talar därmed till 

det patriotiska i läsarna.  

Avslutande analys av uppfattningar i flashbacktråden 

Där diskussionerna nämner immigranter eller människor med annan etnisk härkomst finns ett 

tydligt ställningstagande bland forumanvändarna. Det är vi och dom andra. Ungdomarna 

utpekas redan i artikeln ”Vi är inte alls farliga” som delaktiga i bränderna som varit, och när 

tidningen pekar ut dem som kosovoalbaner tar läsarna för givet att de som ligger bakom är 

just människor med annan etnisk härkomst. Tidningen följer den rådande ordningen genom att 

måla upp det motsatsförhållande som ”invandrarna” är en del av, som Ylva Brunes (2001) 

forskning visar.  Detta använder sedan forumanvändarna som sanning i diskussionen, utan att 

ställa sig kritisk till innehållet, som Stuart Hall (2007) går in på i sin 

encoding/decodingmodell.  

Anledningen kan tolkas in i att mediernas makt är diskursiv (Van Dijk, 2000) och att det 

offentliga samtalet ligger i deras händer. Van Dijk (2000) menar att de flesta läsare är 

intresserade av att läsa negativa nyheter om minoriteter, så i fallen där tidningarna publicerar 

etnicitet kan de bidra till att reproducera rasism i rapporteringen. På forumet blir 

reproduktionen fakta och föremål för diskussion, där användarna själva målar upp sin tro på 
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hur händelserna har skett med hänvisningar till tidningarnas material, det uppstår alltså 

konvergens (Jenkins, 2008). 

Vissa inlägg i diskussionen propsar på att ”kasta ut packet” så att det kan bli ordning i landet 

igen. ”Ut med jävlarna så kan dom tända på i sina hemländer istället” skriver en användare i 

diskussionen. Stuart Hall (1997) beskriver detta som ett sätt för kulturen att få tillbaka 

ordningen. På samma sätt som exemplet ovan menar Kristeva (1982 i Hall, 1997) att kulturer 

fungerar när det gäller utlänningar, vilket stämmer in på forumtrådens förhållningssätt.  

6.4.2 Uppfattningar om branden i kommentarsfälten 

”Storbrand i *Stadsdelen*”, som är publicerad i tidning B strax efter branden, är en 

redogörelse av händelseförloppet och skadorna som branden orsakat. I slutet av artikeln 

framkommer det att ett vittne har ”sett två ynglingar springa från platsen strax innan branden 

började”. Många kommentarer utgår sedan ifrån att det är dessa ynglingar som anlagt 

branden då ord som ”snorvalpar” och ”ungdomar” finns med i dessa. En stor del av 

kommentarerna hävdar även att dessa ungdomar skulle ha invandrarbakgrund, trots att det 

inte har framgått i artikeln vilken etnicitet ”ynglingarna” skulle ha. Vi tror att dessa 

antaganden kan ha att göra med reportaget ”Vi är inte alls farliga” som skrevs en månad 

innan branden, där ungdomar med utländsk bakgrund talade ut om problemen i stadsdelen. 

Många av de kommentarer som lägger skulden på ungdomar med invandrarbakgrund för 

också fram sina argument utifrån en politisk synvinkel, som i kommentaren nedan. 

Nekad kommentar tidning B: 

”Vakna nu Ni andra med ! Nu är det hårda tag som gäller för mordbrännarna och deras släkt. 

UTVISNING till hemländerna. SD får min röst 2014. Fan vad förbannad jag är just nu......” 

Inledningsvis försöker skribenten uppmana andra att se det denne ser, nämligen att det har 

gått för långt med invandringen och att något måste göras åt detta problem. Vi kan anta att 

skribenten tycker att de traditionella riksdagspartierna inte har skött invandringspolitiken på 

ett korrekt sätt, då denne hotar med att lägga sin röst på Sverigedemokraterna i nästa val. Att 

skribenten väljer att dra slutsatsen att det skulle vara icke etniska svenskar som ligger bakom 

storbranden, kopplar vi till reportaget ”Vi är inte alls farliga”. 

Tidning A har på motsvarande artikel ”Storbrand i *Stadsdelen*” också fått en mängd 

kommentarer som tagit för givet att det skulle vara icke etniska svenskar som ligger bakom 

branden. Inte heller i tidning A:s artikel har det framkommit vilken etnicitet gärningsmännen 
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har. Utöver förklaringen av händelseförloppet får läsaren reda på att polisen har förhört 

vittnen som gjort iakttagelser i samband med branden, men inte vilken typ av iakttagelser. 

Kommentarerna innehöll inte lika många uttalade anklagelser mot ungdomar som i tidning B, 

vilket vi tror kan ha att göra med att de skrev att ”ynglingar” setts springa från platsen. Desto 

fler uttryck som ”den påtvingade mångkulturen” används för att visa sitt missnöje gentemot 

invandringspolitiken som förts i Sverige. Till skillnad från tidning B har tidning A fått fler 

kommentarer som svarar på kommentarer med invandrarfientliga åsikter. Detta har antagligen 

att göra med att tidning A inte granskar sina kommentarer innan publicering och därmed 

kommer alla kommentarer upp på hemsidan innan de tas bort.  

Borttagen kommentar tidning A: 

”Det nya Sverige brinner.. Heja mångkulturen! Säger sjuklövern. Detta är vår nya vardag som våra 

politiker skapat åt oss. Rösta rätt nästa gång svenne. Sjuklöverns förljugna elit står enbart för lögner. 

Rösta för ordning och reda. Rösta på SD för din egen skull och dina barns framtid i landet Sverige.” 

Skribenten använder sig av en tydlig uppmaning för att föra fram sitt budskap; röstar man inte 

på Sverigedemokraterna i nästa val kommer Sverige så småningom brinna upp. Med sin 

kommentar försöker skribenten sätta in storbranden i ett större sammanhang genom att tala 

om ”det nya Sverige” som en plats där mordbränder har blivit vardagsmat. Skribenten vill 

övertyga om att Sverigedemokraterna är det enda alternativet för att stoppa denna utveckling. 

Lägger man inte sin röst på dem kan man inte heller förvänta sig att det blir ordning och reda i 

Sverige. Skulden läggs på ”sjuklövern”, ett samlingsnamn för de sju traditionella 

riksdagspartierna (enligt flashbackforumen), och deras politiska agerande i frågor kring 

invandring. Vi kan anta att skribenten menar att problemen aldrig hade uppstått om Sverige 

inte hade tagit emot invandrare. 

En stor del av kommentarerna som behandlar de nämnda artiklarna riktar även skarp kritik 

mot polisens arbete. Då stadsdelen varit utsatt för bränder under en längre period är det många 

som ställer sig kritiska till deras engagemang. 

Godkänd kommentar i tidning A:  

”Hörde att Polisen stod och delade ut cykel-lampor på ett torg i stan tidigare i veckan. #Prioritera” 

Godkänd kommentar i tidning A, svar på föregående: 

”En timma efter 3:branden hade man tid att bötfälla en blist 01.03 på en folktom *gatunamn* 

dimljusen var på av misstag. Vi pratar ordningspolisen” 
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Den första kommentaren påstår att polisen prioriterar fel genom att lägga tiden på mindre 

viktiga arbetsuppgifter. Skribenten verkar tycka att polisen inte borde göra något annat än att 

vistas i stadsdelen om dagarna. Kommentaren under svarar på skribentens inlägg och späder 

på uppfattningen om att polisen medvetet befinner sig på fel plats vid fel tillfälle. 

På tidning B:s kommentarsfält uppstod en hetsig debatt i vem som bär ansvaret för att 

problemen i stadsdelen har kunnat fortsätta. Många hävdar att polisen inte har gjort 

tillräckligt, andra är av uppfattningen att polisen gör så gott de kan. En del menar att 

föräldrarna bär huvudansvaret för att deras barn är ute och eldar om nätterna, medan vissa inte 

tycker att man kan skylla på någon annan än de som anlagt branden då varje människa har ett 

eget ansvar. 

I artikeln ”25 000 i tipspengar” som publicerades i tidning A dagen efter storbranden 

meddelas det att kommunen och polisen har tagit ett gemensamt beslut om att erbjuda 

tipspengar till den som hjälper polisen att spåra gärningsmännen. Polisen framställs i artikeln 

som att de har läget under kontroll, men de kritiska kommentarerna ser istället polisen som 

handfallna och oförmögna att kunna ingripa. 

Godkänd kommentar i tidning A: 

”Tror nog att Polisen, i detta fall, inte gjort allt man kunnat... Istället för att lägga fokus på att spana 

och ingripa har man valt att visa upp sig och på detta sätt försöka förhindra vidare brott! Ibland 

kanske man borde pröva andra vägar?!” 

Skribenten verkar tycka att polisen har prioriterat fel ännu en gång, nu genom att hålla en 

presskonferens och erbjuda tipspengar när de kunde ha varit ute och jagat brottslingarna 

istället. Med den sista meningen verkar skribenten mena att polisen är slapp som inte gör allt i 

sin makt för att förhindra fler brott.  

Två dagar efter storbranden publicerades artikeln ”Lämna oss ifred” i tidning B där reportern 

hade talat med ett par anonyma, ”utländska killar” om storbranden. I artikeln utger sig 

killarna för att ha stor insyn i fallet då de tror sig veta vilka det är som har anlagt branden. De 

säger i artikeln att det aldrig var meningen att den skulle bli så omfattande. 

Artikeln har gett upphov till en rad uppröra kommentarer. Att tidningen har valt att tala med 

”utländska killar” gör att antagandet bekräftas ytterligare om att det skulle vara ungdomar 

med invandrarbakgrund som ligger bakom branden. Vi får intrycket av att detta köps rakt av i 

kommentarsfältet då kommentarer med invandrarfientliga åsikter nu får en starkare grund att 
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stå på. Endast en ställer sig kritisk till tidningens agerande, men mer om detta i analysen av 

kritik mot tidningarna. 

Borttagen kommentar i tidning B: 

”Så! Sätt dem över gränsen som har vi ett problem mindre! De skall bocka och buga när de möter en 

svensk på gatan! Säga: ” Tack för att vi får komma, och vara här.” Om jag är ute i en storm, och 

söker en varm stuga att övernatta i. Så inte i helvete bränner jag ned människans stuga om jag får 

sova där. ! Fyfan!!!” 

Kommentaren tar för givet att de ansvariga är flyktingar. Budskapet kan tolkas som att har 

man fått tillåtelse att beträda svensk mark, ska man också sköta sig och visa tacksamhet, 

vilket inte dessa har gjort. Problemen i stadsdelen hade aldrig uppstått om inte Sverige hade 

tagit in invandrare. Skribenten styrker sin uppfattning med att göra en jämförelse som 

hänvisar till uttrycket att man inte biter den hand som föder en. Kommentaren riktar även en 

uppmaning till politikerna genom att presentera en lösning för problemet – att kasta ut 

invandrarna. 

Avslutande analys av uppfattningar i kommentarsfälten 

Att skapandet av skillnader är en av de viktigaste hörnstenarna i en kultur (Hall, 1997) kan 

man tydligt utläsa i många av de kommentarer som skrivits i samband med storbranden. En 

kultur störs av att någonting bryter de oskrivna reglerna genom att inte passa in. 

Uppfattningar om att invandrare är något man ska samla ihop och kasta ut för att bringa 

ordning och reda i Sverige kan kopplas ihop med Halls (1997) exempel om jord i sovrummet. 

Det som inte hör hemma på ett ställe kastas ut för att man ska kunna återgå till den vanliga 

ordningen. Många kulturer fungerar på det sättet när det gäller människor utifrån, för att de 

inte anses passar in (Kristeva, 1982 i Hall, 1997).  

Med bakgrundsförståelse av artikeln ”Vi är inte alls farliga” som skrevs i samband med 

bränderna i stadsdelen kan vi misstänka att den har spelat stor roll i tolkningen av 

storbranden. Vi kan avläsa detta i van Dijks (2000) teori som syftar till att de flesta vita läsare 

är intresserade av negativ nyhetsrapportering kring minoriteter och att det därför är viktigt att 

medierna har i åtanke att deras makt kan bidra till att reproducera rasism i sin rapportering. 

Medierna kan därmed aktivt engagera läsarna genom att själva lägga fokus på problem och 

hot i framställningen av minoriteter. I artikeln ”Lämna oss ifred” talade reportern med en 

grupp killar om storbranden och valde att skriva att dessa killar var av utländsk härkomst. Det 

resulterade i kommentarer som menade att det inte alls var förvånande att det var utländska 
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killar det handlade om, trots att det inte framgick i artikeln om intervjupersonerna hade något 

med branden att göra. Detta är ett bra exempel på att det som medierna väljer att belysa 

sänder ut signaler till läsarna om vad som är viktigt för dem att veta (Van Dijk, 2000). Är 

nyheterna av negativ karaktär tenderar de även att ha en negativ inverkan på läsarnas 

tankegångar. I det här fallet kan vi därför se en tydlig tendens i att de främlingsfientliga 

kommentarerna som skrivits på lokaltidningarnas hemsidor till stor del måste ha uppkommit i 

samband med att rapporteringen innan branden nästan uteslutande handlat om ungdomar med 

annan etnisk härkomst. 

Anledningen till att åsikter om minoriteter är så framstående i studiens material kan 

återkopplas till vad Christopherson (2006) diskuterar. Anonymiteten tillåter uttryck för 

impopulära åsikter eftersom man inte behöver vara rädd för att bli identifierad av andra. 

6.4.3 Utpekanden av privatpersoner i flashbacktråden 

Som tidigare nämnts har artikeln ”Vi är inte alls farliga” från Tidning A länkats flera gånger 

i tråden med olika syften. För flashbacktråden tolkar vi att utpekanden av gärningsmännen 

tidigt var syftet med tråden.  

Det speciella i just den här tråden är dock att personer blev utpekade som ansvariga i tråden 

flera dagar innan polisen gjorde några gripanden. En av dessa personer var ”storebrorsan” 

från ovanstående artikel.  

Storebrorsan framställs i artikeln som en person med respekt.  Likt en örn har han kontroll 

över sitt näste. Texten beskriver honom som någon med ”ett smittande leende”, som är ”ren 

från droger”, och ”har lämnat sitt kriminella förflutna” . Citaten verkar viktiga för 

tolkningen av honom som person. Han beskrivs som en hjälte som ska ordna upp situationen i 

stadsdelen, men han tilldelas också attribut som gör honom till en gängledare. Han inger 

förtroende och hopp om att det ska sluta brinna, eftersom han säger det i ett citat.  

Detta citat har flera kommentarer som nämner storebrorsan gått in på. Här nedan benämns han 

som *utländskt namn*. 

”Dags att krossa *utländskt namn*s knäskålor så det kommer fram vilka asen är…” 

Det här är den fjärde kommentaren i tråden som nämner storebrorsan, och den första med 

namn. Forumanvändaren påpekar att ”storebrorsan” vet vilka som ligger bakom branden och 

att det behövs drastiska metoder för att han ska berätta. 
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Under den 14 oktober grips fyra personer av polisen som misstänkta för branden. Detta 

skriver båda lokaltidningarna om. I vårt urval dröjer det till den 15 oktober innan några namn 

nämns i tråden.  

Citerat från annan användare: Nå, när åtalen kommer får vi ju namn och adresser. Och då ska 

handlingarna såklart laddas upp på nätet till skam för mordbrännarfamiljerna. Information vill vara 

fri sägs det ju… 

Kommentar: *Svenskt smeknamn* eller *svenskt namn* bosatt i *annan stadsdel* på *ett 

gatunummer* 

(Länk till ratsit.se) 

*Svenskt namn* bosatt i *annan stadsdel* på *ett gatunummer* 

(Länk till ratsit.se) 

Känner *svenskt namn* och vet att han är anhållen, dock vet jag inget om den andra men du ville ju 

ha adresser var så god.   

Denna kommentar pekar ut namnen på de gärningsmän som har blivit anhållna. I citatet som 

forumanvändaren hänvisar till skriver en annan användare att handlingarna kommer att läggas 

ut på nätet så fort åtalen är ute. Det kan tolkas som ett hot till de användare som vill att den 

typen av information ska hållas hemlig, men också som en uppmaning att lägga ut namn och 

adress på de misstänkta. Ofullständiga namn på de här två har redan nämnts i tråden vid ett 

tidigare tillfälle, men utan adress. Flera kommentarer av denna typ hittas i materialet, men vi 

har valt att bara ta med en, för att visa hur de kan se ut.  

Forumanvändaren svarar genom att lämna information om några av de misstänkta, för att 

lägga tyngd till sitt uttalande nämner denne att han/hon känner en av de han/hon just har 

lämnat information på.  

I mitten av vår urvalsperiod är fyra namn kända på de som har begärts häktade. De andra två 

som inte lämnades ut i den ovanstående exempelkommentaren, lämnas ut av samme 

användare två dagar senare.  

En annan användare länkar kort efteråt en länk med hänvisning till tidning A:s artikel 

”Ortspyromanen brände ner deras egendom”. Artikeln handlar om att den utpekades familj 

blev offer för en mordbrand ett par år tidigare. 

Citat från annan användare: *Svenskt namn* 

Kommentar: ”Intressant koppling till ovanstående namn: 

*Länk till artikel*” 



 

  40 (58) 
 

Forumanvändaren har hittat en koppling till en av de namngivna som indikerar att denne har 

blivit utsatt för en mordbrand tidigare. I artikeln framställs personen som ett offer. 

Spekulationerna om detta kan ha att göra med varför personen eventuellt anlade storbranden. 

Det är en intressant koppling, verkar forumanvändaren tycka, eftersom det handlar om en 

liknande händelse. Forumanvändaren kan med sin kommentar peka på en förklaring till varför 

personen eventuellt var inblandad i branden. Den kan även ses som ett förlöjligande av 

personen. 

En liknande länk skrivs i samband med att en femte person blir angiven som misstänkt för 

anstiftan till storbranden. Kommentaren indikerar, likt ovanstående exempel, att personen som 

anges har koppling till händelsen som artikeln kretsar kring. 

”Person nummer 5 ska tydligen vara: *Länk till Facebook* 

Inte helt otroligt med tanke på att personen ovan även ska ha varit högst inblandad i: *Länk till 

artikel* 

Min källa? Ryktesvägen i klassrummet kan man väl säga så ta det för vad det är.” 

Artikeln handlar om att en elev på en skola i staden har kränkt både elever och lärare på ett 

grovt sätt. Artikeln nämner inga namn.  

Att den utpekade har varit med och tänt på är inte helt otroligt, menar forumanvändaren. Med 

sin kommentar utger sig forumanvändaren för att vara på plats där det händer. Denne har fått 

sina uppgifter via klassrummet, vilket indikerar att forumanvändaren känner till de anhållna. 

Det kan också ses som en reservation ifall informationen visar sig vara osann. Syftet med 

kommentaren kan ses som ett försök att hitta en förklaring till varför personen skulle vara 

inblandad i storbranden, eftersom forumanvändaren antyder att det inte är konstigt med tanke 

på att den angivne skulle vara inblandad i händelsen som artikeln beskriver. 

Kommentaren ger upphov till vidare diskussion bland andra användare som bygger på 

påståendet. Kommentaren ”Satt i princip och väntade på att hans namn skulle komma fram.” 

skriver en annan forumanvändare kort efter ovanstående exempel. Forumanvändaren lägger 

ytterligare tyngd till kommentaren eftersom denne, liksom ovanstående exempel, skriver att 

det var väntat att dennes namn skulle komma fram. 

Avslutande analys av utpekanden av privatpersoner i flashbacktråden 

En viktig del i utpekandesituationer på forumet är fokusen på skillnader mellan ”vi och dom”. 

I flera fall är ”dom” de som har anlagt branden och ”vi” de som skriver på forumet. Men i de 



 

  41 (58) 
 

sista kommentarerna blir det istället skillnad på misstänkta gärningsmän. Genom att hänvisa 

till tidigare artiklar ger forumanvändarna förklaringar på vad som skiljer dem från oss, och då 

pratar vi om svenskar och människor med invandrarbakgrund. De skapar en förklaring och 

pekar på skillnader (Hall, 1997). Utan skillnader existerar inte mening, och i det här fallet är 

skillnaden mellan oss och dem det som håller samman den diskuterande gruppen på forumet 

(Stromer-Galley & Wichowski, 2010). 

För att göra detta används tidningarnas artiklar, som tas som fakta. Det står i tidningen, alltså 

måste det vara så. Det är ingen som ifrågasätter innehållet, även om det är tvivelaktigt, och 

godtar helt meddelandet från mediet (Stuart Hall, 2010) 

6.4.4 Utpekanden av privatpersoner i kommentarsfälten 

Den utpekning av privatpersoner som förekommer i kommentarsfälten bygger på tidigare 

artiklar som publicerats om ämnet, bland annat artikeln ”Vi är inte alls farliga” som 

publicerades i tidning A en månad innan branden.  

Inga utpekanden rör misstänkta gärningsmän. Personerna som nämns har figurerat i tidigare 

artiklar, först och främst ”Vi är inte alls farliga”, men även tidigare artiklar som inte finns 

med i vårt material.  

Borttagen kommentar i tidning A:  

”Har för mig att han som kallas ”storebrorsan” enligt *tidning A* sa sig ha både respekt med sig och 

bra koll på vilka som tänder på….. Kalla in honom till förhör och sätt honom för skyddande av 

brottsling om han inte öppnar truten… Men enligt *tidning A:s* artikel ska han ju vara ”pratglad” så 

det borde ju gå bra.3” 

Kommentaren lämnar flera direkta referenser till artikeln ”Vi är inte alls farliga”. 

Storebrorsan, som är en central person i artikeln, beskrivs som en person som har både 

respekt i gruppen och koll på vilka som har anlagt bränderna. Gänget som porträtteras i 

artikeln beskrivs som pratglada och trevliga, vilket kommentarskribenten använder som 

exempel för att framföra sin åsikt. Med exemplen vill kommentaren bevisa att ”storebrorsan” 

sitter på information som han inte kommer att berätta om man inte hotar honom med åtal. 

Genom att peka på artikelns beskrivningar av storebrorsan, vill kommentaren peka ut honom 

som en nyckelperson när det gäller att ta fast de som har anlagt branden. Ingen anklagelse 

riktas mot ”storebrorsan” själv, han är bara den som kan berätta. Det kan kopplas ihop med att 

han i artikeln beskrivs som någon som har lämnat drogerna och kriminaliteten bakom sig. 
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Han framställs som en respektabel person. Värt att nämna är att kommentaren inte misstror 

tidningens artikel, den använder den istället som bevis för sin egen tes. 

Liknande slutsatser kan vi även dra i kommentarerna som pekar ut en annan person som 

figurerat i medierna i samband med branden. Personen hade startat upp ett nätverk för att 

minska främlingsfientligheten i staden. Han lämnade i september 2011 in ett 

medborgarförslag till kommunfullmäktige där han föreslog att kommunen skulle ordna en 

grillplats och fotbollsplan på ett närliggande grönområde, för att på så sätt få slut på bränderna 

i stadsdelen. Detta skrev både tidning A och tidning B om, vilket flera kommentarer har 

refererat till i kommentarsfälten för att peka ut denne.  Nedan benämns personen som 

”utländskt namn”. 

Nekad kommentar i tidning B: 

”Till *utländskt namn*. Nu är du väl nöjd när detta har hänt.  

Skicka hem dessa som gjort detta dåd. De hör inte hemma i Sverige. Men nu har ni fått en bra 

grillplats. Jag förväntar mig inte något svar från dig. För du kan ju inte försvara detta dåd.” 

Godkänd kommentar i tidning A: 

”Inga inlägg från *Utländskt namn* än. Nu måste han va glad. Han ville ha en grillplats o större 

grillplats än den som va inatt får man leta efter” 

Kommentarerna påpekar att personen måste vara nöjd nu när grillplatsen är ordnad. De 

förlöjligar personen för att denne har försökt få ordning på problemen, eftersom de anser att 

han har gjort på fel sätt. Den första kommentaren, som är nekad publicering, fördömer 

personen för att lägga ner tid på de som inte går att rädda, det vill säga de andra, invandrarna. 

Därefter placerar kommentaren personen i samma fack, att han är en av dem. 

Den andra kommentaren är godkänd i tidning A. Kommentaren pekar inte ut personen som 

delaktig, utan förlöjligar hans försök till att ordna upp problemen i stadsdelen. Att personen 

velat ha en grillplats för att få slut på bränderna ser kommentaren som meningslöst, och 

påpekar det genom sitt inlägg.  

Avslutande analys av utpekanden av privatpersoner i kommentarsfälten 

Alla typer av utpekanden i vårt material från lokaltidningarnas kommentarsfält tyder på att 

läsarna har en tilltro till det tidningarna skriver. Vad som står i tidningen beskrivs som 

odiskutabelt sant, därför kan de se tillbaka och hämta upp information från tidningarna som 

de kan använda i sina argument. Stuart Halls (2010) encoding/decodingmodell passar in här, 
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där läsaren kan välja tre olika förhållningsätt till en text. Även om man inte håller med om det 

som står i artikeln vill läsaren godkänna det som fakta. 

Utpekanden av personer är här liksom i flashbacktråden byggt på skillnader. I dessa fall 

handlar det om personer som har försökt ordna upp problemen i stadsdelen som hängs ut, och 

nu förlöjligas de för att försöka hjälpa dem som inte kan hjälpas, det vill säga invandrarna. 

”Skicka hem dem” säger en kommentar och syftar på att problemen inte kommer att försvinna 

förrän de som orsakar dem åker tillbaka till sina hemländer. I de här kommentarerna är 

invandrarna källan till allt ont, trots att inga bevis ännu finns, och trots att tre av fyra av de 

huvudmisstänkta har svensk bakgrund. Stuart Halls (1997) och Kristevas (1982 i Hall, 1997) 

forskning tyder på samma saker. 

6.4.5 Kritik till mediet, innehållet eller skribenten i flashbacktråden 

 I flashbacktråden som vi undersöker finns det väldigt få kommentarer som behandlar kritik 

av medierna. I de fall de förekommer är det för att diskutera tidningens förhållningssätt till om 

etnicitet ska skrivas ut eller inte. Dessa kommentarer hänvisar till artiklar som är publicerade i 

tidning B.  

Här är dock en artikel som får mig att misstänka att det finns fler mordbrännare. Har ju aldrig direkt 

varit en högoddsare att invandrare skulle vara inblandade. Oerhört stor cred till Tidning B som vågar 

skriva ”utländska killar” också. 

*Länk till Tidning B:s artikel ”Lämna oss ifred”. 

Artikeln ”Lämna oss ifred” är ett kort reportage publicerat i Tidning B den 15 oktober. 

Artikeln inleder med citatet ”Det var aldrig meningen att det skulle brinna på det här viset.” 

I texten beskrivs intervjupersonerna som ”unga utländska killar” som inte vill uppge sina 

namn eller vara med på bild. Vilka dessa killar är framgår inte i texten, men citatet ”Jag är 

rätt säker på vilka det är som eldat” tyder på att de är insatta i branden. Att tidningen väljer 

att använda ordet ”utländska” gör att de verkligen skiljer på vilka som är svenskar och vilka 

som inte är det. Syftet med texten verkar vara att prata med någon som vet, men att det är just 

utländska killar som får prata placerar även denna gång människor med annan etnisk 

härkomst i blickfånget, och artikeln uttryckligen hänger ut intervjupersonerna som delaktiga i 

branden.  

Den tionde punkten i de pressetiska reglerna säger emot valet av att visa etniciteten i artikeln.  
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10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, 

religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 

missaktande. (s 8, Pressens samarbetsnämnd, 2007) 

I kommentaren ovan anser forumanvändaren att tidningen har gjort rätt när de skrivit ut 

etniciteten. Denna åsikt är densamma i alla kommentarer i denna kategori. Forumanvändaren 

använder tidningens artikel för att stödja sitt eget argument, att det finns fler som ligger 

bakom branden. Forumanvändaren ställer sig inte kritisk till tidningens budskap, utan 

använder det för att styrka sitt eget argument, att det finns fler skyldiga eftersom det i artikeln 

framställs så. Denna kommentar skrevs innan fler gärningsmän hade gripits, och genom 

tidning B:s artikel misstänker forumanvändaren att det kommer fler gripanden. 

Den 17 oktober publicerar tidning B artikeln ”Fyra begärs häktade för *stadsdelsbranden*”. 

Artikeln är kort och berättar att fyra personer har gripits för branden. Centralt i artikeln är att 

skribenten skriver ut att det är tre svenskar och en person med utländsk härkomst.   

I nästa artikel, ”Fem anhållna för anstiftan till mordbranden”lämnas ingen sådan 

information. Detta gör att forumanvändarna misstänker att det ligger en anledning bakom, 

som att de här personerna inte skulle vara svenskar.  

”Lite OT kanske men credd till *reporter* på *tidning B* som skriver var de kommer ifrån och om 

det är svenskar eller inte. Det inte vanligt idag bland journalister att man gör det. Tur att såna som 

han finns kvar!” 

Svar till ovanstående: 

”Heder åt honom, dock så väljer han att utelämna etniciteten på de senaste fem anhållna. Antingen så 

har han fått tillsägelser från tidningens ledning, eller så är alla fem kulturberikare och han vågar inte 

skriva det för att inte bli bli mer politiskt inkorrekt. 

*Länk till tidning B:s artikel ”Fem anhållna för anstiftan till *stadsdelsbranden*” 

”OT”, som kommentaren ovan skriver, innebär ”off topic”. På svenska innebär det att 

kommentaren tycker att det han just skrivit är utanför ämnet. Dock vill forumanvändaren ändå 

påpeka det denne säger. 

Kommentarerna säger samma sak. Eftersom flera kommentarer har behandlat just etnicitet är 

det högaktuell information för forumtråden. Att tidningen publicerar detta hjälper därmed 

tråden att komma vidare i diskussionen. Den sista kommentaren nämner dock att reportern 

inte är konsekvent. Kommentaren misstänker därmed att tystnaden beror på att resterande 
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misstänkta är av annan etnisk härkomst,  och att det är anledningen till reporterns tystnad. 

Forumanvändaren nämner vidare att reportern kan ha fått tillsägelser efter den tidigare 

artikeln, och att det också kan vara anledningen. Forumanvändaren försöker härmed hitta en 

anledning till reporterns tystnad för att förstå vad texten innebär. 

Avslutande analys av kritiken i flashbacktråden 

Kritiken till tidningen rör endast frågan om etnicitet. I våra tidigare avslutande analyser har vi 

sett att Stuart Halls (2007) encoding/decoding har varit viktig för att förstå hur läsare tolkar en 

text. Här ställer sig mottagaren skeptisk till mediet och dess meddelande. Mottagaren vill som 

vi ser i ovanstående exempel hålla med mediet, men ställer sig ändå skeptisk till delar av vad 

mediet skriver och försöker komma på förklaringar till varför mediet har skrivit texten som 

det gjort, vilket stödjer Jenkins teori (2008) om att människor skapar egna myter utifrån 

mediernas artiklar när de tycker sig sakna något. 

Kommentarernas åsikter är lika varandra, och det är ingen som ställer sig frågande till åsikten 

i en efterkommande kommentar. Detta kan kopplas ihop med Stromer-Galley & Wichowskis 

(2010) teori om att likatänkande rör sig på samma forum, där oliktänkande inte får möjlighet 

att säga sin egen sak.  

6.4.6 Kritik mot mediet, innehållet eller skribenten i kommentarsfälten 

Som vi har redogjort ovan är de flesta kommentarerna som inkommit på artiklarna 

”Storbrand i *Stadsdelen*” i tidning A och B spekulationer och uppfattningar som rör vilka 

gärningsmännen är och vem man ska lägga skulden på. Ett par kommentarer har även ställt 

sig frågande till tidningarnas förhållningssätt till publicering av kommentarer. 

Nekad kommentar tidning B: 

”Censur. Jag har skrivit två kommentarer ang. branden i *Stadsdelen* men ingen har blivit 

publicerad. Ingen av texterna har varit stötande eller rasistiska men däremot sanna. Trodde vi hade 

yttrandefrihet i Sverige men det gäller uppenbarligen inte när man har ”fel” åsikter.” 

Skribenten är upprörd över att tidningen inte har publicerat tidigare kommentarer som denne 

har skrivit på artikeln. Kommentaren talar direkt till tidningen och visar sitt missnöje genom 

att använda ordet ”censur”, som för tankarna till ett samhälle där yttrandefrihet inte gäller. 

Skribenten försöker göra ytterligare påtryckningar genom att hävda att tidningen tar på sig 

rollen att bestämma vem som har rätt och fel i sina åsikter. Vi tolkar det som att skribenten 

känner sig kränkt av tidningens handlade då denne inte upplever sina kommentarer som något 

annat än sanna.  
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Borttagen kommentar tidning A: 

”Det enda ni kan göra är att ta bort alla kommentarer som riktas mot invandrare! Ni kallar det politik 

att man får yttra sig om vad som helst men ni döljer sanningen bakom varför detta pågår ! lägg ner 

att tro att mångkulturellt fungerar!” 

Som i den upprörda kommentaren i tidning B, riktas samma typ av kritik även till tidning A:s 

förhållningssätt till vilka kommentarer som får publiceras och inte. Skribenten menar att 

tidningens ställningstagande när det gäller vilken typ av kommentarer som får publiceras är 

felaktigt då yttrandefriheten borde tillåta alla människors åsikter. Genom att ta bort de 

kommentarer som rör invandrare, döljer tidningen ”sanningen” om bakgrunden till dådet – då 

sanningen, enligt skribenten, inte kan vara någon annan än att invandrare är skyldiga till 

storbranden. De avslutande orden ”lägg ner att tro att mångkulturellt fungerar” syftar till att 

skribenten menar att tidningen målar upp ett mångkulturellt drömscenario genom att ta bort 

de kommentarer som inte stödjer mångkulturen. 

Som vi nämnt tidigare i analysen har tidning B talat med ett gäng ”utländska killar” i en 

artikel publicerad några dagar efter storbranden. Dessa killar har inte velat ställa upp på bild 

eller uppge sina namn, men är villiga att tala om branden då de säger sig ha bra koll på vilka 

det är som har tänt på. Artikeln ger intryck av att späda på uppfattningen ytterligare om att det 

skulle vara invandrare som ligger bakom storbranden. Detta antagande grundar vi på att 

reportern har valt att berätta att intervjupersonerna är av annan etnisk härkomst. Endast en av 

de 26 kommentarer som är skrivna på artikeln har reagerat på reporterns ställningstagande. 

Godkänd kommentar i tidning B:  

”Vilka killar är detta??? Ursäkta! men den här artikeln förstår jag inte alls!!! Har reportern velat 

fotografera och intervjua några utländska killar vilka som helst? Det är väl inte dessa som är 

misstänkta? Om de inte vill bli fotograferade eller intervjuade för bränderna som några andra har 

startat är det så konstigt? Är det bara för att de har utländskt påbrå som reportern har försökt fånga 

dem på bild?” 

Skribenten har reagerat starkt på varför reportern överhuvudtaget velat intervjua och ta bilder 

på utländska killar, då det inte framgår vilka de är eller vad för koppling de har till 

gärningsmännen. Skribenten ger ett förvirrat intryck efter att ha läst artikeln och ställer sig 

frågande till om reportern bara har haffat vilka killar som helst som ser ”utländska” ut. Denne 

lägger inte någon vikt vid vad som står i resten av artikeln utan ställer sig endast kritisk till 

vad syftet med artikeln är. 
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I tidning B skrevs det under den 17 oktober en artikel som förklarade att fyra personer skulle 

begäras häktade misstänkta för att ha anlagt branden. Senare under dagen kom det fram att 

ytterligare fem personer hade anhållits, denna gång för anstiftan till grov mordbrand. I den 

första artikeln angav tidningen att det rörde sig om tre etniska svenskar och en man av 

utländsk härkomst, samt vilka år de var födda. I den andra artikeln framgår endast vilket 

födelseår de misstänkta har, inte vilken etnicitet de tillhör. Flera kommentarer ställer sig 

frågade till att inte etniciteten har avslöjats i båda fallen och menar att tidningen är 

inkonsekvent. ”Varför nämns inte det nu om etnicitet var så viktigt alldeles nyss?” undrar en 

kommentar. 

Godkänd kommentar tidning B: 

”?? Ursäkta men jag förstår inte varför det är så j*vla viktigt att tala om att pojkarna var ”etniska 

svenskar” eller ”av utländsk härkomst”? Det var 3 pojkar mellan 15 och 17år räcker inte det? 

Pojken ”av utländsk härkomst” är minst liak mycket svensk som de andra för HAN BOR I SVERIGE.” 

Godkänd kommentar tidning B: 

”Samband. Hur kommer det sig att det är så viktigt ur journalistisk synvinkel att informera i artikeln 

att det är just 3 etniska svenskar som är inblandade? När det annars inte är så viktigt alls att 

informera om just etnicitet.” 

Kommentarerna är förvånade över tidningens val att ange etniciteten på gärningsmännen. Vi 

tolkar det som att den första kommentaren tror att tidningen väljer att inta en rasistisk hållning 

då denne ställer sig kritisk till att tidningen avslöjar etniciteten av den utländska killen. Den 

andra kommentaren går inte in på att tidningen har skrivit ut att det är en man av utländsk 

härkomst utan koncentrerar sig enbart på varför de tre svenska killarnas etnicitet var viktig. 

Skribenten ställer sig frågande till artikeln och undrar varför reportern har valt att skriva ut 

etnicitet i just det här fallet. Vi tolkar det som att skribenten tror att tidningen tycker att det är 

mer okej att skriva ut etniciteten när det handlar om svenskar som begår brott och att det vore 

mer tabu att göra det när det handlar om icke etniska svenskar. 

Avslutande analys av kritiken i kommentarsfälten 

Kommentarerna är först och främst negativa till tidning B:s val av att publicera etniciteten på 

de som misstänks ha anlagt branden. Många ställer sig frågande till varför tidningen har 

skrivit ut etniciteten, det blir helt enkelt en skillnad i den rådande ordningen som är normen 

(Van Ginneken, 1997). Eftersom tidningar oftast inte skriver ut etniciteten, blir läsarna 

förvirrade. De kan också vara kritiska och medvetna om det som Hall och andra forskare talar 

om. Därför tar de en oppositionell tolkning enligt Stuart Halls encoding/decodingmodell 
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(2007), men de ställer sig även emot valet av ideologi. De kan också vara kritiska och 

medvetna om det som Hall och andra forskare talar om. 

6.4.7 Sakförhållanden kring branden i flashbacktråden 

Det finns inga motsvarande kommentarer som konstaterar sakförhållanden i 

kommentarsfälten, dock tycker vi att denna kategori är intressant, eftersom den spelar en 

viktig roll i flashbacktråden. Sakförhållanden är den största typen av kommentarer som 

används, och är även den typ av kommentar som mest används för att förmedla 

lokaltidningarnas artiklar. Kommentarerna vill i huvudsak lämna information, som för 

diskussionen framåt.  

”Länk till Tidning A:s artikel ”Storbrand i *Stadsdelen*” 

Kan se branden just nu, blir bara större och större för varje minut som går.  

Verkar som att varenda butik i hela centrumet brinner nu.” 

Kommentaren är den första som skrivs i tråden. Forumanvändaren säger sig se branden 

samtidigt som denne skriver sin kommentar, och betonar styrkan i branden genom att berätta 

att den växer för varje minut. Att varje butik brann vet vi att det inte gjorde eftersom bara ett 

hus brann ner, och det finns kommentarer som rättat detta påstående. Det ger ändå styrka i 

påståendet, eftersom det betonar allvarligheten i händelsen. Personen är där och ser det som 

händer med sina egna ögon. Det höjer trovärdigheten i kommentaren. 

Den här kommentaren skiljer sig från den största delen kommentarer som rör sakfrågor, och 

det kan förklaras med att det är den första kommentaren i tråden. Forumanvändaren måste helt 

enkelt skriva något som fångar intresset, för att fler ska skriva något mer och tillföra 

information. 

Kommentarer som rör sakfrågor är alltså först och främst informationskällor, där de tillför 

information till en redan pågående diskussion. De skapar därmed ytterligare diskussion utifrån 

den nya informationen som kommentaren kommer med, det vill säga artiklarna. 

”Tre stycken är tydligen gripna för branden.” 

*Länk till tidning A:s artikel ”Beslut om misstänkta *stadsdelsbrännarna* nära”* 

Kommentaren lämnar utan vidare funderingar länken till artikeln. Ordet ”tydligen” kan 

visserligen studeras och funderas på. Ordet kan indikera att personen är förvånad över att 

polisen har gripit någon två dagar efter branden. Med tanke på kommentarerna på 
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kommentarsfältet intill artikeln ”25 000 i tipspengar”, där flera pekade på polisens bristfälliga 

arbete, är den tanken inte helt fel.  

Kommentaren lämnar en länk för att styrka sitt uttalande. Artikeln som länkas hänvisas till 

igen nästan två timmar senare, då den har blivit uppdaterad. 

”Fyra gripna, två anhållna. Bosatta i *staden* men ej i *Stadsdelen*.” 

*Länk till ovanstående artikel* 

Artikeln har uppdaterats med nyare versioner, vilket innebär att innehållet i den här artikeln 

inte är detsamma då som den är idag. Syftet är dock detsamma oavsett när artikeln länkas, det 

handlar om att sprida information. 

För att bättre förstå hur informationen används i denna typ av kommentarer, har vi valt att 

visa en del av diskussionen som använder sig av artiklar för att diskutera sakförhållanden. 

Forumanvändare 1: 

”Fyra häktade *länk till tidning B* 

En femte person anhållen *Länk till tidning A*” 

Forumanvändare 2: 

”*Hänvisning till forumanvändare 1* 

Kan detta betyda att åtminstone en av de fyra anhållna har erkänt och namngivit den femte som blev 

anhållen idag?” 

Forumanvändare 1: 

”*Hänvisning till forumanvändare 2* 

Ja, det kanske inte var så coolt att sitta i polisarrest en fredagkväll istället för att vara ute med 

polarna och ”lattja”…  

Lite mer om den femte: *Länk till tidning B:s artikel ”Ytterligare en anhållen för mordbranden i 

*Stadsdelen*” 

Forumanvändare 3: 

”*Hänvisning till forumanvändare 2* 

Kan också vara så att husrannsakan som genomfördes har gett resultat.  

Mobiler (samtalshistorik, SMS, bilder, filmer), datorer (MSN, mail, bilder, filmer)” 

Forumanvändare 4: 

”Nu är dom ju häktade. Så ut med namnen på de resterande.” 

Forumanvändare 2: 
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”*Länk till Tidning B:s artikel ”Fyra begärs häktade för stadsdelsbranden”* 

De har begärts häktade, dock har de inte beslutat om de är häktade än. Tidningen har gått ut med 

ålder samt härkomst på samtliga anhållna.” 

Forumanvändare 1: 

”*Hänvisning till forumanvändare 2* 

Helt korrekt – my bad, på den  ” 

Diskussionen använder artiklar flera gånger, både för att visa vad det är för information som 

har kommit ut senast, men också för att motbevisa när någon har fel. I den första 

kommentaren länkas det direkt till lokaltidningarnas hemsidor, vilket innebär att vi inte kan 

veta vilka artiklar som kommentaren syftar till. Dock kan vi anta att artiklarna har legat högt 

upp för att det ska vara lätt att hitta dem vid just detta tillfälle.  

Det är ett bra exempel på snabbheten i tråden. Forumanvändaren förväntar sig att intresserade 

i tråden skriver hela tiden, och därmed behöver denne inte länka till en faktisk artikel. De 

efterkommande kommentarerna bygger vidare på denna kommentar och skapar egna 

uppfattningar om innehållet i artiklarna. Forumanvändare 1 leder diskussionen, och det är 

först och främst dennes länkar som de övriga diskuterar. Forumanvändare 2 använder 

forumanvändare 1:s länkar för att spekulera i hur det kommer sig att den femte personen har 

blivit anhållen. Forumanvändare 3 svarar genom att plocka upp information i artikeln, att en 

husrannsakan har genomförts. Kommentaren hänvisar sen till alla de olika saker som polisen 

kan titta i för att få fram information. Genom detta övertygar forumanvändare 3 de övriga 

med att det finns många saker som kan leda till anhållan.  

Avslutande analys av sakförhållanden i flashbacktråden 

Denna typ av informationsutbyte på ett forum leder till en större medvetenhet och kunskap i 

ett särskilt ämne, utan att lägga vikt på vem personen i fråga är. Stromer-Galley och 

Wichowski (2010) har uppmärksammat detta som en viktig del i den deliberativa 

demokratiidén för att alla medborgare ska känna sig delaktiga och tillföra något i 

diskussionen. Detta är bara en kort del av diskussionsflödet, men ungefär på samma sätt 

fungerar det även i senare och tidigare diskussioner i tråden. Diskussion på detta sätt är enligt 

Stromer-Galley och Wichowski (2010) det mest utmärkande på Internet som 

kommunikationsmedium. Användandet av länkar används för att föra vidare diskussion, som 

samtidigt ger användarna material att diskutera vidare med.  
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7 Slutsatser 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur tidningarnas artiklar används för att skapa 

argument i diskussionen kring storbranden. I flashbacktråden har artiklar som publicerats 

under urvalsveckan först och främst använts för att föra diskussionen vidare med ny 

information. Tidningarnas artiklar har därmed tagits som fakta som inte går att diskutera, 

förutom i de fall där kommentarer hävdar att journalisterna inte vågar skriva ut etnicitet. 

Övriga artiklar har nästan uteslutande använts i utpekande syfte. De har använts för att peka ut 

personer som är misstänkta i fallet, men också för att peka på ”storebrorsan” som ansvarig till 

bränderna. 

I kommentarsfälten har detta varit lite svårare att analysera. Eftersom kommentarerna inte 

innehåller länkar har vi istället tittat på hänvisningar till tidigare artiklar och kommit fram till 

att de främst använts i utpekande syfte. 

Vi anser att beskrivningarna av ungdomsgänget i artikeln ”Vi är inte alls farliga” har spelat 

en stor roll för uppfattningarna om vilka som låg bakom bränderna i stadsdelen. Artikeln 

hänvisas till på flera ställen i hela materialet, vilket gör den central i framställningen av de 

misstänkta. Textens huvudperson ”storebrorsan” blir en central figur i samband med 

bränderna då han framställts som gängledare med kontroll över sin stadsdel. Hans löfte, som 

verkar ha satt prägel på dem som skrivit kommentarerna, faller platt när branden är ett faktum. 

Då utpekas han i nätdiskussionerna som lögnare och ansvarig för att branden har skett. Det är 

intressant att en artikel kan få en så här stor betydelse för något som hänt en månad efter 

publicering. Anledningen tror vi har att göra med att artikeln publicerar etnicitet. Hade den 

inte gjort det och heller inte nämnt några namn kanske den inte hade fått samma genomslag, 

även om den fortfarande kan kopplas till branden.  

Kommentarernas användande av artiklar tyder därför på att det spelar stor roll vilka ord som 

reportrarna väljer att använda när det rör sig om människor av annan etnisk härkomst. Internet 

gör det möjligt för större spridning av artiklar, men gör dem också lätta att hitta på en 

sökmotor.  Artiklarna ligger länge tillgängliga på tidningarnas hemsidor, i vårt material finns 

artiklar som är skrivna flera år tidigare. Därför kan man som forumanvändare enkelt hänvisa 

till vilken artikel man vill diskutera utifrån.  

När tidningarnas artiklar användes som länkar i forumtråden ställde sig ingen av användarna 

frågande till om informationen var riktig, det visar att internetanvändare tar det som står i 
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tidningarna som fakta. Vårt arbete tyder därför på att det finns en stor tilltro till tidningarnas 

arbete.  

Tendenserna i flashbacktråden skiljer sig mot kommentarsfälten, även om båda forumen får 

ungefär samma typer av inlägg. Flashbacktråden har en mer diskussionsinriktad karaktär, där 

användarna skriver för att skapa diskussion. Språket i tråden är mer likt ett samtal och 

kommentarsfältet fungerar mer som en plats där läsare kan gå in och skriva av sig sin 

frustration över händelserna.  

Uppfattningarna i nätdiskussionerna skiljer sig åt. Stämningen på kommentarsfälten är 

upprörd och skuldbelägger polis, politiker och föräldrar, samtidigt som de tar för givet att 

bränderna är orsakade av ungdomar med annan etnisk härkomst. Flashbacktrådens ton är 

sansad och målinriktad. Det handlar om att peka ut vilka de misstänkta är och ge sin bild av 

dem. 

Kritik av tidningarna har främst hamnat hos tidning B. Eftersom tidningen har valt att skriva 

ut etnicitet i samband med några av sina artiklar, har flera läsare ställt sig kritiska till 

ställningstagandet. 

Kritik mot tidningarnas olika förhållningssätt när det gäller kommentarsfunktionen har 

däremot riktats till båda tidningarna.  



 

  53 (58) 
 

8 Framtida forskning 

Vår förhoppning är att forskningen kring internetforum och kommentarsfält kommer att öka 

de kommande åren. Eftersom det är relativt obruten mark finns det mycket att utforska. 

Vi har hittat flera olika kommentarer som inte har fungerat med vår inriktning, men som 

inbjuder till fortsatt forskning inom samma område eller till och med samma material. 

En studie av hur framställningen av offentliga personer tolkas på diskussionsforum, gärna i 

skenet av en liknande lokal händelse, skulle vara intressant att följa. I vårt material har det 

kommit fram välkända namn som vi inte kunnat använda i vår analys, eftersom våra artiklar 

inte täcker över en tillräckligt stor period. Detta skulle därför kunna utvecklas i en kommande 

studie.  

Lokaltidningarnas klagomålshantering på kommentarsfält är ett intressant ämne som vi har 

sett tendenser på i lokaltidning B. Eftersom det inte är ett syfte i vår forskning att studera detta 

har vi valt att inte gå in på dessa kommentarer, men det är ett intressant ämne för framtiden att 

plocka ut artiklar som fått mycket kritik. I och med detta kan man titta på hur tidningarna 

bemöter kritiken, antingen genom direktsvar på kommentarsfälten eller genom svar på annat 

sätt. 

En etisk studie om angivande av etnicitet i brottsjournalistiken, samt hur tidningar resonerar i 

borttagandet och godkännandet av kommentarer är en annan intressant framtida forskning. 

Frågan om etik, vad man som journalist får skriva och inte och vad som ska tas bort och inte 

har många gånger kommit upp i vår studie. Att tidning B valde att skriva ut ”etniska 

svenskar” i en artikel, som en konsekvens av vad som diskuterats på kommentarsfält och i 

flashbacktråden gällande etniciteten på de misstänkta gärningsmännen, kan ses som direkt 

påverkan från Internet på tidningarnas journalistik. En vidare forskning som går in på hur 

tidningar hanterar webbdiskussioner är ett enormt viktigt och intressant ämne att studera. För 

detta kan man ta avstamp i vårt material eftersom det finns flera exempel på både borttagna 

och godkända kommentarer med liknande innehåll.  
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10 Bilagor 

 

Nedan följer kodschemat som användes för att få en översikt över materialet. Alla kommentarer och 

foruminlägg har tilldelats en kod för att vi lätt ska kunna skilja på dem.  

Kommentarerna som är hämtade från lokaltidningarna är benämna som antingen ”A” eller ”B” 

beroende på vilken tidning kommentaren har lämnats på. Siffran är kommentarens kodsiffra. 

Ett ”X” framför en kommentar innebär att den antingen har blivit nekad eller borttagen från tidningens 

kommentarsfält. 

10. 1 Översiktlig indelning över alla artiklar 

När det gäller artiklarna gjorde vi först och främst en översiktlig indelning. För dessa ansåg vi inte att 

vi behövde göra en andra indelning, eftersom vi endast fann små variationer i materialet. Därför gjorde 

vi aldrig en skriftlig översikt över dessa. 

Uppfattningar om branden : XB1, XB2, XB3, XB4, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, 

XB14, XB15, B17, B18, B19, B20, B23, B24, XB29, XB31, XB32, B33, XB36, XB37, 

XB38, B40, B41, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B51, B52, B53, B54, B55, B57, B58, 

B59, B62, B63, B65, XB66, XB67, XB68, B70, B71, B71a, XB72, A1, A2, A6, A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A21, A23, A25, A26, A27, A28, A29, A31, 

A32, A33, A34, XA36, XA37, XA39, XA43, XA44, XA45, XA48, XA49, XA50, XA51, 

XA52, XA55, XA56, XA57, XA58, XA60, A61, A68, A69, A70, A72, A73, A75, A76, A78, 

A79, A80, A81, A82, A83, A84, A86, A88, A89, A90, XA93, XA95, XB74a, XB76, XB77,  

XB78, XB79, XB80, B81, B82, B83, XB84, XB85, XB86, XB87, XB88, B89, B90, XB93, 

XB94, XB96, B113, XB120, XB129, A85 

Kritik till artiklarnas innehåll/skribenten/tidningen : XB5, XB27, XB30, XB34, XB60, 

XA38, XA41, XA46, B97, B98, B99, B100, XB101, XB102, XB103, B104, XB106, B107, 

XB114, B115, B116, XB118, XB119, B121, B123, B124, B127, B128, XB72a, B73a, B75, 

B91, B92, B95 

Utpekanden: XB26, XB28, XB74, A3, A19, A20, B54,  A87, XA91 XB94 
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Övrigt (ej relevant för vår studie): XB16, B22, B25, XB35, XB42, B56, B61, B64, B73, 

A4, XA40, XA52(upprepning), XA59, A65, A71, A77,  A62, A63 B21, B39, A5, XB69, A22, 

A24, A30, A35, XA42, A66, A67, A74, B104, B105, B108, B117, B122, B125, B126, A64 

10.2 Översiktlig indelning av flashbacktråden 

Eftersom flashbacktråden är ett samlat material, och inte spridda på olika artiklar, ansåg vi att 

en närmare kategorisering behövdes på dessa. 

Foruminlägg som är märkta med ett ”L” innebär att forumanvändaren  har skrivit med en länk 

till en artikel. I den genomgående  

Uppfattningar om branden:  F5, FL12, F15, F16, F18, F21, F25, F27, F29, F31, F32, F33, 

F42, F45, F47, F48, F50, F51, F66, F67, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F92, F95, F99, 

F101, F104, FL157, F159, F161, F293, F294, F307, F310, F461 

Utpekanden: F19, F26, F28, FL65, F107, F158, F160, F162, F163, F164, F167, F192, F300, 

FL301, FL308, F311, F312, F313, FL314, F315, F327, F328, F329, F330, F333, F439, F340, 

F341, FL451, F452, F453 

Sakförhållanden: FL1, F2, F3, F6, F7, F8, F9, FL10, FL11, F13, F14, F20, FL24, F30, 

FL41, F44, f46, F68, FL90, F91, FL94, F96, FL97, F98, F103, F105, F106, F165, FL182, 

FL292, F294, F295, F296, F298 F302, FL303, FL304, F305, F306, FL316, F319, F321, F323, 

F324, FL433, F442, F457, FL320 

Kritik till artiklarnas innehåll/skribenten/tidningen/moderator: F102, FL156, F317, 

FL318 

Övrigt: F4, F17, F22, F49, F93, F183, F184, F185, F186, F187, F188, F189, F190, F191, 

F299, F309, F322, F325, F331, F332, F435, F436, F438, F443, F458, F459, F460, F297, 

F326, F34, F43, F100 
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10.3 Nogrann indelning av Flashbacktråden 

I den här indelningen har inget foruminlägg märkts med  ett ”L”, detta för att vi redan har 

gjort det i den översiktliga indelningen. 

Ren uppfattning 

F5, F15, F27, F29, F31, F32, F42, F45, F47, F48, F50, F51, F66, F69, F70, F71, F72, F74, 

F75, F92, F93, F95, F99, F101, F161, F180, F293, F307  

Rent utpekande 

F28, F158, F164, F301, F308, F311, F312, F313, F314, F315, F327, F329, F439, F440, F441,

 F451, F452, F453  

Rent sakförhållande 

F1, F2, F3, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F13, F14, F20, F24, F41, F68, F90, F91, F94, F96, 

F97, F182, F292, F298, F303, F304, F305, F306, F316, F319, F321, F433, F457, F192  

Ren kritik 

F317, F318 

Utpekning och uppfattning 

F12, F16, F19, F26, F65, F107,  F160, F162, F163, F300, F330, F333  

Uppfattning och sak 

F18, F21, F25, F30, F33, F44, F46, F67, F73, F98, F103, F104, 

F105, F106, F157, F159, F165, F294, F295, F296, F302, F310, 

F320, F323, F324, F434, F442  

Kritik och uppfattning 

F102, F156  

 


