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Abstract: Denna studie syftar till att undersöka hur gestaltningen kring nätaktivistgruppen 

Anonymous rapporterades kring i Dagens Nyheter, The New York Times, och The Guardian 

mellan 2008-01-16 och 2015-03-30. Studien bygger främst på en kvantitativ innehållsanalys men 

har även en mindre kvalitativ del där en exempeltext från varje tidning har analyserats. Syftet 

med studien är att undersöka hur medier rapporterar kring, och gestaltar grupper som saknar 

traditionell hierarki. De frågeställningar som besvaras är följande: Hur tenderar artiklarna att 

gestaltas i form av språk och valens, och skiljer det sig mellan tidningarna? Vilka källor och 

aktörer tas med i artiklarna? Är artiklarna skrivna av egna reportrar eller externa nyhetsbyråer 

och skiljer det sig något mellan tidningarna?  

Studien utgår från den sociala konstruktionsteorin som Stuart Hall definierade den. Samt 

framingteorin med definitioner av Erving Goffman och Robert Entman. Den senare i samband 

med förklaringarna av Jostein Gripsrud, Stuart Hall, Martin Conboy, och Adam Shehata. 

I motsats till författarnas förförståelse visade studien att artiklarna var neutralt gestaltade. 

Språkbruket var likväl neutralt. Anonymous i koppling med andra var vanligast både som källa 

och aktör. Både The Guardian och Dagens Nyheter var neutrala i sina val av frames, men The 

New York Times var negativ i majoriteten av artiklarna. Nästan samtliga artiklar var helt eller 

delvis skrivna av en namngiven skribent, vilket tolkades som att de var skrivna av tidningarnas 

egna reportrar. Tidigare forskning pekar på att Anonymous aktiviteter går att klassa som civil 

olydnad, men studien visar att de tre utvalda tidningarna inte nödvändigtvis gestaltar dem på det 

sättet.  

 

Nyckelord: Dagens Nyheter, The New York Times, The Guardian, Anonymous, Hacker, 

framing, gestaltning 
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1 Inledning 

"We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us – always" 1 

Citatet ovan kommer från nätaktivistgruppen, eller hackernätverket som de ofta kallas, 

Anonymous. De är en anonym grupp nätaktivister och de angriper alla som de anser har gjort sig 

förtjänta av det. Internet är idag en extremt viktig stöttepelare i det västerländska samhället och 

tack vare dess konstruktion kan sociala grupper konstrueras på ett sätt som tidigare var nästintill 

omöjligt. Dessa sociala grupper kan på ett lätt sätt byta utseende och fokus baserat på gruppens 

åsikter och önskemål, och detta på ett sätt traditionella lokala grupper inte kan. Den stora 

skillnaden är att medlemmarna kan vara en del av ett internationellt nätverk, och i fallet 

Anonymous, ledarlöst nätverk där de enskilda medlemmars ord i praktiken får stå för gruppens 

åsikt. Gruppens anonyma sätt att existera passar inte ihop med journalistikens krav på personer 

att intervjua, och detta har lett till att vi som författare har blivit fascinerade av hur Anonymous 

har framställts i media. Denna fascination ledde till att vi ville undersöka hur medierna, både i 

Sverige och utomlands, har gått till väga för att rapportera kring de saker hackernätverket 

Anonymous har haft för sig sedan de dök upp i allmänheten för mer än sju år sedan. Den 

rapportering vi själva hade sett innan denna uppsats beskrev Anonymous som hjältar eller 

skurkar, baserat på vad det var de gjorde. Detta ledde till att vi ville undersöka hur medierna 

rapporterade kring ett nätverk där det inte fanns några utpekade offentliga ledare. Vi ville ta reda 

på om det fanns några tydliga mönster i hur rapporteringen har gått till och se hur medierna 

konstruerar bilden av Anonymous. Men vi ville även se om medierna faktiskt lät Anonymous 

komma till tals på något sätt, eller om de enbart rapporterar kring dem. Att jämföra tre olika 

länders medier tyckte vi skulle vara intressant ur ett jämförande perspektiv som i sig kan säga 

mycket om resultatet då de tre valda länderna är byggda på olika ideologiska grunder.  

 

 

1 OfficialAnonymousTV1-Kanal, OfficialAnonymousTV1 2012-10-22. Tillgänglig: 
https://www.youtube.com/user/OfficialAnonymousTV1 (Hämtad: 2015-04-17) 
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2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras dels vad en hacker är, och dels bakgrunden till gruppen Anonymous 

och varför den är intressant att studera, samt vad civil olydnad är och om Anonymous medverkar 

i civil olydnad. 

2.1 Vilka är ”Anonymous”? 

Att beskriva gruppen Anonymous skulle kunna bli en uppsats i sig. Anonymous saknar en typisk 

hierarkisk ledning med representanter eller någon officiell publikation vilket gör det svårt att 

bekräfta uppgifter om gruppen. Anonymous beskrivs som att vara ett löst sammansatt 

internationellt nätverk av aktivister och hackers.2  Namnet samt uppkomsten av Anonymous 

härstammar från nätforumet 4chan där användarna benämndes som ”anonyma” på engelska, 

alltså ”anonymous”, och det var i forumet som idéerna till nätverket föddes.3 Att vara anonym är 

det som kännetecknar Anonymous, då ingen vet vilka som faktiskt tillhör gruppen.  

2007-07-29 märks som det datum då Anonymous för första gången talade till allmänheten via en 

Youtube-video där de talade till Fox News efter att kanalen i fråga talat illa om hackernätverket.4  

Det var då Anonymous skapade rubriker för första gången och blev ett offentligt fenomen.  

Året därefter skapades det ytterligare rubriker då Anonymous uttalade krig mot 

Scientologkyrkan, vilket kännetecknar en stor händelse kopplat till nätverket. Det hela började 

med att Anonymous uttryckte sitt missnöje över att scientologerna censurerat en video 

innehållande skådespelaren och scientologen Tom Cruise där han enligt uppgifter ska ha betett 

sig märkligt. Med den här händelsen fick Anonymous enorm publicitet världen över.5 I 

december år 2010 satte sig Anonymous återigen i rampljuset med ”Operation Payback Avenge 

2 Coleman, Gabriella, Anonymous in Context: The Politics and Power behind the Mask (Ontario, 2013), s.12 
3 Coleman, Gabriella, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy (New York/London 2012), s. 4 
4 Fox News, 4Chan, The Rude, Raunchy Underbelly of the Internet, Fox News, 2009-04-08. Tillgänglig: 
http://www.foxnews.com/story/2009/04/08/4chan-rude-raunchy-underbelly-internet/ (Hämtad: 2015-04-16) 
5 Coleman, Gabriella, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy (New York/London 2012) s. 2 
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Assange” där de utförde överbelastningsattacker mot företag som då beslutat att frysa sina 

respektive donationer till WikiLeaks. Bland dem drabbade fanns MasterCard och Paypal.6  

Ett par år senare utsåg Time Magazine Anonymous till en av de 100 mest inflytelserika år 2012 i 

sin årliga lista.7 

2.2 Guy Fawkes  

För att bibehålla anonymiteten bär ofta anhängare till Anonymous masken av Guy Fawkes, vilket 

har kommit att bli en bärande symbol för Anonymous samt en internationell protestsymbol. Guy 

Fawkes-masken bars även av den anarkistiska karaktären V i filmatiseringen av V för Vendetta 

där masken blir en symbol för medborgarnas protester mot regimen.8 Filmen hade premiär 2005 

men är i själva verket baserad på novellserien från 1980-talet med samma namn skriven av Alan 

Moore. Novellserien är baserad på den historiska personen Guy Fawkes misslyckade försök till 

att spränga det engelska överhuset i Westministerpalatset år 1605.9  

2.3 Anonymous Tillvägagångssätt 

Anonymous främsta vapen har varit serien av nätattacker mot myndigheter, organisationer, 

företag och privatpersoner. Gruppen har även stått ansvarig för fysiska demonstrationer världen 

runt. De kommunicerar främst via nätet och har via sin Youtube-kanal Anonymous Official TV1 

släppt flera videoklipp där de uttryckt sina åsikter eller missnöjen, självfallet anonymt.10 

Anhängare och påstådda medlemmar till Anonymous har även uttalat sig via sociala medier som 

exempelvis Twitter.  

6 Ibid s. 3 
7 Gellman, Barton, The World’s Most Influential People:2012, Time Magazine, 2012-04-18. Tillgänglig: 
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112122,00.html (Hämtad: 2015-
04-16) 
8 IMDB (International Data Movie Base), V for Vendetta, International Data Movie Base, 2005. Tillgänglig: 
http://www.imdb.com/title/tt0434409/?ref_=fn_al_tt_1 (Hämtad: 2015-04-16) 
9 Norton, Quinn, Remember Remember Anonymous celebrated the 5th of November, Wired, 2011-06-11. 
Tillgänglig: http://www.wired.com/2011/11/remember-remember-anonymous-celebrates-the-5th-of-november/ 
(Hämtad: 2015-04-22) 
10 OfficialAnonymousTV1-Kanal, OfficialAnonymousTV1 2012-10-22. Tillgänglig: 
https://www.youtube.com/user/OfficialAnonymousTV1 (Hämtad: 2015-04-17) 
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Anonymous har flera motton knutna till sig, ett av de mest använda och det man kan läsa på 

deras egna Youtube-kanal är: 

"We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us – always" 11 

DDoS-attacker 

När man talar om nätattacker i förhållande till Anonymous, så är det främst DDoS-attacker det 

handlar om, det vill säga överbelastningsattacker. DDoS står för Distributed Denial of Service 

och bär syftet att förhindra åtkomst till en hemsida genom att överbelasta sidan i fråga med 

trafik.12 När en DDoS-attack genomförs så är det ofta en så kallad hacker som skapar ett botnet. 

Botnet är ett benämningsnamn för den plats där hackern samlar ett stort antal uppkopplade 

datorer. Det är med sitt botnet som hackern sedan riktar mot ett specifikt nätverk eller 

datorsystem för att överbelasta sajten i fråga med trafik, vilket får sajten att tillslut krascha.  

I Sverige klassas en DDoS-attack som olaglig enligt brottsbalkens 4 kap. 9c § om dataintrång.13 

Dock har DDoS-attacker flera gånger likställts med fysiska demonstrationer där man menar att 

en DDoS-attack är exakt samma sak som att ockupera en gata eller göra en plats svåråtkomlig 

fysiskt, vilket då innebär att en DDoS-attack bör vara laglig i den meningen. 

2.4 Civil olydnad  

Det finns både positiva och negativa associationer kring termen civil olydnad. Till exempel så 

skriver Menachem Marc Kellner att problemet med civil olydnad inte är att personen i fråga 

bryter mot lagen, utan att personen bryter mot de regler som en demokrati är uppbyggd kring, 

nämligen att majoriteten av medborgarna i den staten har valt dess regering och det är de 

folkvalda som väljer lagarna. Därmed undermineras principen som en demokrati är uppbyggd 

kring. 14 Som svar på problemet skriver han att demokratier inte alltid fungerar som de är tänkta 

att göra, exempel som han tar upp är allt ifrån människor i landet som inte har samma privilegier 

11 Ibid 
12 Coleman, Gabriella, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy (New York/London 2012) s. 3  
13 Brottsbalken, 4 kap. 9c § Dataintrång (Lag 2007:213). 
14 Kellner, Menachem Marc. Democracy and Civil Disobedience. The Journal of Politics vol. 37, no. 4 (November 
1975): 900. The University of Chicago Press. http://www.jstor.org/stable/2129181  
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som andra (tänk svarta i Apartheid Sydafrika) eller människor som har blivit lurade av politiker 

att rösta på dem. 15 Allt detta kan enligt Kellner leda till att människor inte håller med om 

rådande lagstiftning, och då bryter mot lagar för att snabbare kunna få till en förändring, i form 

av exempelvis demonstrationer eller ockupationer.  

I doktorsavhandlingen Mellan lag och moral av Yvonne Andersson tas de kriterier som krävs för 

att civil olydnad ska vara just civil olydnad: nämligen att det är ett lagbrott, att det riktar sig mot 

medborgare i samhället och att det tacklar en fråga som är en kollektiv angelägenhet. Vidare ska 

även målet med aktionen vara politisk, den ska alltså ämna att påverka samhället och den 

allmänna opinionen. 16  

Mark Manion och Abby Goodrum skriver i artikeln Terrorism or civil disobedience: toward a 

hacktivist ethic beskriver hur en DDoS-attack är en symbolisk civil olydnad, då målet är 

densamma som att ockupera en plats för att påvisa missförhållanden eller korruption.17  De 

skriver, likt Andersson, att civil olydnad kräver att ingen skada ska riktas mot människor eller 

egendom, agerandet ska inte vara våldsamt, det ska inte vara för personlig förtjänst, det ska 

bygga på etiska och moraliska värderingar, och slutligen skall personen vara beredd att ta sitt 

straff.18 Författarna skiljer på hacktivism och nyfikna tonåringar som bryter sig in för 

utmaningens skull, crackers som bryter sig in för att tjäna pengar och slutligen cyberterrorister 

vars mål är att skapa så mycket skada som möjligt.19 Enligt Vincent Miller kan även de flesta av 

dessa typer av attacker anses vara mindre problematiska för de som drabbas av dem, och han 

påtalar att hacktivism bör anses vara politiskt motiverad. 20 Med detta i ryggen tycks Anonymous 

vara hacktivister, då deras attacker riktas främst mot de som de anser är korrupta, något som 

Edwin Eriksson tar upp i sin magisteruppsats (se kapitel 4, sida 11). 

 

15 Ibid. s. 902. 
16 Andersson, Yvonne, Mellan lag och moral: Civil olydnad och militanta veganer i fyra svenska dagstidningar åren 
omkring millennieskiftet. Diss. Stockholms universitet. Stockholm: Institutionen för journalistik, medier och  
kommunikation (JMK), 2009, Stockholms universitet 
17 Manion, Mark och Abby Goodrum, Terrorism or civil disobedience: toward a hacktivist ethic, ACM SIGCAS 
Computers and Society 30, No 2, (2000): 15. doi: 10.1145/572230.572232. 
18 Ibid. 
19 Ibid. s. 16. 
20 Miller, Vincent, Understanding Digital Culture, (London 2011), s. 148.  
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3 Syfte och vetenskaplig frågeställning:  

Syftet med studien är att undersöka hur medier rapporterar kring, och gestaltar grupper som 

saknar traditionell hierarki. För undersökningen har vi valt Dagens Nyheter, The New York Times 

och The Guardian, detta då samtliga är dagstidningar men de befinner sig också i tre olika 

västerländska länder och därmed tillhör olika länders ideologier. Både USA och Storbritannien 

är viktiga för svensk nyhetsrapportering då de agerar som gate-keepers, i form av de stora 

nyhetsbyråerna AP och Reuters. USA har till exempel en lång historia med civil olydnad bland 

sina medborgare, allt ifrån Boston Tea Party till Martin Luther King, och eftersom hacktivism 

tycks vara en del av civil olydnad vill vi även undersöka om de valda gestaltningarna skiljer sig 

mellan de tre olika tidningarna.  

Gruppen Anonymous är icke-traditionell i den bemärkelsen att de saknar en tydlig hierarkisk 

struktur med uttalat ledarskap, och vi undrar därför hur medierna tacklar de problem som uppstår 

då det inte finns någon specifik makthavare att prata med. Baserat på det tänker vi även 

undersöka vilka som får komma till tals i rapporteringen och om valet av källor har ändrats över 

tid. De frågor vi vill ha svar på är följande: 

• Hur tenderar artiklarna att gestaltas i form av språk och valens, och skiljer det sig mellan 

tidningarna?  

• Vilka källor och aktörer tas med i artiklarna? 

• Är artiklarna skrivna av egna reportrar eller externa nyhetsbyråer och skiljer det sig något 

mellan tidningarna? 

 

4 Tidigare forskning 

Gabriella Coleman är en av de ledande forskarna när det gäller Anonymous och hon figurerar 

ofta som expert i nyhetsartiklar från både USA och Storbritannien och arbetar som antropolog 

vid McGill University i Montreal. Hon har skrivit boken Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy 

som beskriver historien bakom Anonymous, hur de växte fram och blev den grupp som de är 

idag. Coleman blev i takt med skrivprocessen som en del av Anonymous vilket hon skriver om i 
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boken. I hennes research spenderade hon otaliga timmar i nätforum där hon utgav sig för att 

heta ”Biella” och via hennes alias kom hon i direkt kontakt med flera av Anonymous mest 

omskrivna anhängare. Man kan därför säga att hon är en av de få som kommit Anonymous så 

pass nära, vilket ger boken trovärdighet kring fakta om gruppen. Hennes bok, och en av hennes 

andra publicerade verk har vi använt för att förstå hur gruppen Anonymous har vuxit fram och 

var de kommer ifrån.  

I antologin The Handbook of Internet Crime av Jewkes och Yar, tillägnas ett kapitel åt att utreda 

konstruktionen av hackers i filmer. Författarna av kapitlet, Craig Webber och Jeff Vass ställer sig 

frågan ”The cinematic hacker: apocalyptic offender or saviour of humanity?” 21 De beskriver 

den filmiska hackern som alldeles för varierad för att kunna representera en typ av kriminell 

person som vi bör frukta. 22 Utöver det påtalar även skribenterna skillnaderna mellan de olika 

diskurser som finns vad gäller cyberkriminalitet, allt ifrån diskursen hos lagstiftare till diskursen 

hos allmänheten. Den sistnämnda kan komma från media, då allmänheten har stor tillgång till 

mediernas historier. 23 Då denna rapport berör främst film som bärare av budskap till 

allmänheten, så nämner de filmer och tv-produktioner som till exempel James Bond, The Matrix, 

Dr Who, men även dokumentärer som Tomorrow’s World. Författarna menar att alla dessa har 

hjälpt till att skapa den allmänna opinionen över hur människor ser på teknologi i allmänhet och 

hackers i synnerhet. De avslutar rapporten med en fundering kring potentialen för hackers att 

återvända till allmänhetens medvetande som något ont och negativt, på grund av medias sätt att 

beskriva dem.24  

En intressant uppsats som vi hämtat stöd ifrån är magisteruppsatsen En beskrivning av det 

okända av Edwin Eriksson. Uppsatsen publicerades 2014-06-05 vid Göteborgs universitet och 

dess institution för journalistik, medier och kommunikation.  

 

Magisteruppsatsen av Eriksson bygger på forskning som använder två metoder, dels en kvalitativ 

innehållsanalys, och dels kvalitativa intervjuer med tre personer som identifierar sig som aktiva 

21 Webber, Craig & Jeff Wass, “Crime, film and the cybernetic imagination”, (Devon 2010), s. 137. 
22 Ibid. s. 138. 
23 Ibid. s. 120. 
24 Ibid. s. 141. 
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inom gruppen Anonymous.25 Den kvalitativa innehållsanalysen bygger på de fyra största svenska 

dagstidningarna baserat på antal unika besökare på respektive sidas webbsida. 26 Totalt 

analyserades 28 texter, varav fyra av dessa har djupanalyserats.27 Studien vilar på framing, eller 

gestaltningsteorin som den kallas på svenska, och studiens fokus ligger på hur ”nyhetsmedia 

bestämmer inom vilken diskurs ett ämne ska diskuteras genom implementeringen av olika 

frames.” 28 Då Eriksson använder sig av en av de två teoretiska modeller som denna uppsats lutar 

sig mot, finner vi det lämpligt att hänvisa till hans resultat, även om han, liksom Emelie 

Åkerman (se nästa stycke), fokuserar på svenska nyhetsmedier medan denna uppsats undersöker 

två internationella medier utöver Dagens Nyheter. Erikssons resultat visar att det generellt finns 

tre frames som Anonymous passar in i. En bild av Anonymous som ett hot mot svenska intressen 

och mot landets invånare, den andra bilden handlar mer om att Anonymous är en homogen grupp 

där de medverkande människorna har liknande mål och idéer, och slutligen den sista bilden är att 

Anonymous politiska motiv och ideologiska utgångspunkter tenderar att marginaliseras. 29 Den 

andra delen av Edwins uppsats bygger på intervjuer med medlemmar ur Anonymous, och de 

presenteras i uppsatsen som politiskt och etiskt motiverade människor i Anonymous attacker mot 

deras utvalda mål. 30 

I kandidatuppsatsen Anonymous ansikten utför Emelie Åkerman en kvalitativ undersökning år 

2012 av hur svenska dagstidningar porträtterar och skriver om Anonymous. Författarens 

analysmaterial utgjordes av texter från svenska dagstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen och Svenska Dagbladet. Totalt utgjorde studien 26 artiklar som analyserades i en 

kritisk diskursanalys. Studien vilar på teorin om konstruktioner och dess effekter med medierna 

som identitetsskapande. Författaren belyser sambandet mellan text och budskap med fokus på 

den sociala praktiken och syftar särskilt till den diskursiva praktiken. Den teoretiska grunden är 

densamma som i vår studie och stödjer gestaltningsteorin och social konstruktionsteori som vi 

valt att lyfta fram i vår undersökning. Åkermans forskning bygger även till stor del på 

Faircloughs teorier om diskurser, som knyter an till mediernas representation av verkligheten. 

Åkerman fann i sitt resultat mediekonstruktioner av skurk och hjälte-rekonstruktioner. I vår 

25 Eriksson, Edwin, “En beskrivning av det okända” (Göteborg 2014), s. 15-18, 19-22. 
26 Ibid. s. 16. 
27 Ibid. s. 4. 
28 Ibid. s. 24. 
29 Ibid. s. 70-71. 
30 Ibid. s. 72. 
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kvantitativa studie har vi studerat texterna utifrån samma diskurspunkter där vi i 

kategorin ”vinkel” tittat på ”positiva” frames, det vill säga Anonymous beklädda som hjältar, 

samt ”negativ” framing med Anonymous porträtterade som skurkar. Åkermans resultat visade att 

den mest förekommande konstruktionen var Anonymous som hot, och överdrivet sådan.31  

Då Åkermans forskning bygger på till stor del samma teoretiska underlag så fann vi det 

intressant att jämföra hennes forskningsresultat som bygger på svenska medier, med vårt som 

bygger på ytterligare två utländska länders medier. Främst då Anonymous dök upp i relation till 

amerikanska företag och intressen, och först i ett senare skede visade intresse för Sverige (då 

Julian Assange anhölls i sin frånvaro bland annat). Åkerman tar även upp begreppet civil 

olydnad och tycker att det ser underligt ut att inte texter om Anonymous är utformade på 

liknande sätt som andra artiklar om civil olydnad gör. 32 Då USA har en historia som lyfter fram 

civil olydnad som något bra (se kapitel 2.4) så fann vi det intressant att jämföra skillnaderna 

mellan ländernas medierapportering. Storbritannien valdes då det är ett land som har stort 

inflytande på svenska medier i och med nyhetsbyrån Reuters.  

 

5 Teoretisk ram 

Detta kapitel presenterar de två teoretiska ramverk som undersökningen grundar sig på.  

5.1 Social konstruktionsteori 

Stuart Hall presenterar tre sätt att tolka hur medierna presenterar och beskriver verkligheten i 

kapitlet The Work of Representation. Representation betyder kortfattat att med språk beskriva 

världen på ett betydelsefullt sätt för andra människor. 33 Detta innebär kort och gott att genom att 

säga till exempel ordet stol, så kännetecknar det tanken som vi har fått när vi först såg en stol. 

Det vill säga betydelsen av en stol för oss. Detta existerar inom ramarna för den kultur, eller 

social grupp, en människa tillhör.34 Men, han går vidare och påpekar att representationsuttrycket 

31 Åkerman, Emelie, Anonymous Ansikten, (Stockholm 2012) s.21. 
32 Ibid. s. 34. 
33 Hall, Stuart, The work of representation (London 1997), s. 15. 
34 Ibid. s. 16. 
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är bredare än så. Hall delar upp språkets representation i tre teorier, den reflektiva, den 

intentionella och sist den konstruktionistiska. Denna uppsats bygger delvis på konstruktionismen 

som teori, samt framingteorin som presenteras i kapitel 5.2.  

 

Enligt konstruktionismen skapar språket meningen och betydelsen. 35 Teorin utgår från att 

språket är det som skapar mening och genom att tala utifrån kulturella normer skapas mening för 

någonting som sker i den materiella världen, och detta skapar i sin tur betydelse för andra. 36 Det 

innebär helt enkelt att den person som berättar, skriver ner eller på annat sätt förmedlar en tanke, 

skapar sin egen verklighet, till exempel genom de ordval hen gör. Exempel på hur en författare 

kan skapa en verklighet med hjälp av denna teori är genom att beskriva någon som kriminell 

eller vigilant/väktare. Det förstnämnda är helt enkelt en brottsling, någon som står utanför 

samhällets moraliska och lagliga regler. Den sistnämnda är en vigilant, en väktare som står upp 

mot de kriminella, men även mot de myndigheter som den anser är korrupta. Således kan ett 

sådant ordval användas för att skapa en verklighet som stämmer överens med författarens, 

mediets eller allmänhetens åsikt.  

 

Enligt Hall så förmedlar inte fysiska, verkliga ting någon mening, utan all mening och betydelse 

kommer från den konstruerade verklighet vi som tar del av språket befinner oss i. Han skriver:  

 

”However, it is not the material world which conveys meaning: it is the language system or 

whatever system we are using to represent our concepts.” 37  

 

Det innebär att språkbruket, eller andra sätt, till exempel avbildning av objekt på bild, är det som 

skapar mening och betydelse. Inte objektet, eller bilden själv. För denna uppsats innebär det att 

de journalister som har skrivit de analyserade artiklarna har valt att representera världen på ett 

specifikt sätt. Representationen sker antingen genom ordval eller genom val av vinklar och 

personer som får representera de olika grupperna som finns med i artiklarna. Därmed skapar de 

en verklighet som får representera vilka Anonymous är för tidningarnas respektive läsare. Jesper 

35 Ibid. s. 15.  
36 Ibid. s. 25. 
37 Ibid. 
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Strömbäck skriver i boken Makt, Medier och Samhälle om hur en journalistisk gestaltning är 

uppbyggd: 

 

”För att något ska räknas som en journalistisk gestaltning – och inte bara en vinkel – krävs det 

därför att gestaltningarna har tydliga konceptuella eller språkliga karaktäristika, att de 

åtminstone hypotetiskt är relativt vanligt förekommande och att de går att skilja från 

varandra.” 38 

 

Det innebär att om journalisterna skriver, eller producerar material inom ett visst tema, eller 

enligt vissa händelsemönster så påverkas läsarnas sätt att ta till sig artikeln, exempelvis om 

artiklarna är skrivna med ett etiskt eller materialistiskt tema. 39 Enligt den studie som Strömbäck 

refererar till skiljde sig publikens sätt att ta till sig informationen i artiklarna. Han avslutar delen i 

kapitlet med att säga ”att medierna kan utöva avsevärd gestaltningsmakt över 

medborgarna…” 40 Detta kombinerat med det som Åsa Nilsson skriver i kapitlet Kvantitativ 

innehållsanalys i boken Metoder i Kommunikationsvetenskap (för mer ingående information om 

metoden, se kapitel 6.2), nämligen att metoden har ett innevarande problem med att analysera 

kontexten och dess betydelse. 41 Det innebär att i denna studie så har begreppet vinkel och 

gestaltning slagits samman, då gestaltningen som lyfts fram har berott på det språk, och de teman 

som gruppen Anonymous har satts in i.  

 

Martin Conboy tycks bygga vidare på Halls tankar kring konstruktionismen när han påpekar att 

språk i sig inte skapar något utan bara bygger vidare och förstärker tankar och attityder som 

redan existerar. 42 Han skriver:  

”The self which we conveniently inhabit is to a large extent a social construct and it is 

constructed within a community of language.” 43  

38 Strömbäck, Jesper, Makt, Medier och Samhälle, (Kristianstad 2009), s. 126. 
39 Ibid. s. 128. 
40 Ibid. s. 129. 
41 Nilsson, Åsa, ”Kvantitativ Innehållsanalys”, (Lund 2010), s. 125. 
42 Conboy, Martin, The Language of the News (London 2007), s. 122. 
43 Ibid. s. 2. 
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Det vill säga att det språk vi brukar tillhör den sociala grupp som vi tillhör, och detta språk är det 

som identifierar oss och skapar betydelse för vilka vi är i samhället. Detsamma går att säga om 

alla delar av språket, utan ett gemensamt ord för ett specifikt koncept så är det näst intill omöjligt 

att förmedla detta till andra inom den sociala grupp man tillhör. Detta innebär att det är extremt 

viktigt för journalistik då journalister både rapporterar om, men också spelar in den värld vi lever 

i. 44  

Därmed skulle ordvalen kriminell eller vigilant förefalla som en förstärkning av det allmänna 

språkbruket. En kriminell hacker är någon som stjäl kreditkort, medan en vigilant är en hacker 

som bryter mot lagen och stoppar korruption. Båda två är kriminella, men författarens 

uppfattning är att den ena är positiv, och den andre är negativ och genom ordvalen förmedlar hen 

denna uppfattning till omvärlden, och på så sätt kan en bild av dessa personer förstärkas. Vad 

gäller Anonymous så innebär det att det kan vara samma person som kallas kriminell i en artikel 

och som kallas vigilant i en annan, då deras identitet är dold.  

Nyhetstext är bunden till olika språkregler, precis som vilken annan diskurs som helst, och 

generellt ska en journalistisk text sakna känslomässiga uttryck, om inte en intervjuperson uttalar 

sig på ett sådant sätt, det ska helst inte finnas något uttalat ”jag” i texten, och den skall ha med 

båda sidorna för att vara neutral. Men då en reporter skapar en sådan text uppstår en viss 

selektion, det vill säga vilka som får uttala sig direkt, hur de får uttala sig, och genom denna 

prioritering skapas den verklighet som reportern anser är riktig. 45 Conboy skriver:  

”The newspaper has in its selection of the story and the sources used, already provided a 

viewpoint which is not in any way purely objective.” 46  

Därmed skapar tidningen eller reportern redan genom valet att täcka en viss fråga på ett visst sätt 

en förstärkning av den verklighet som tidningen anser sig befinna sig i. 

 

 

44 Ibid. 
45 Ibid. s. 13. 
46 Ibid. s. 20. 
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5.2 Framingteorin/Gestaltningsteorin 

Begreppet framing och teorin kring framing (även kallad gestaltningsteorin) myntades först av 

den kanadensiska sociologen Erving Goffman år 1974.47 Goffman utförde psykologiska 

undersökningar och såg att man kunde urskilja specifika mönster i hur testpersonerna integrerade 

beroende på vilken typ av information de exponerades för. I en vidareutveckling av Goffmans 

ursprungliga teori så kom bland andra Robert Entman att testa teorin ur ett medie- och 

kommunikationsperspektiv, ur vilket framingteorin har sitt största verksamma syfte i dag. 

Entman såg att olika gestaltningar påverkade individers uppfattningar om verkligheten, beroende 

på hur medierna valde att gestalta den så kallade verkligheten.48 Entman beskrev utifrån sina 

studier att framing är ett sätt att välja ut och framhäva vissa delar av en uppfattad verklighet, det 

vill säga rama in en specifik del ur någonting större. Adam Shehata som forskar inom medie- och 

kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet, menar att framingteorin berör mediernas 

inflytande över hur människor uppfattar och förstår samhällsfrågor. Att rama in eller gestalta 

något specifikt och dra uppmärksamhet till vissa aspekter av den verklighet som beskrivs, något 

som rent logiskt innebär att de samtidigt riktar uppmärksamheten bort från andra aspekter.49 

Robert Entman menar att gestalta bygger på det selektiva och dess framträdande. Entman 

skriver:  

”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, casual 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.” 50 

Stereotypifiering och metaforiskt språk 

Norska medieprofessorn Jostein Gripsrud understryker hur människan i dagens samhälle är 

lämnad åt mediernas framställningar av världen.51 Även om vi är medvetna om det eller 

47 Goffman, Erving, Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. (Boston: 1986) s. 1-21 
48 Entman, Robert, Framing: Towards a Clarification of a fractured paradigm, 1993, s. 53. Tillgänglig: 
http://sotomo-ve.geo.uzh.ch/sotomo/pps/lit/entman_93.pdf (Hämtad: 2015-04-27) 
49 Shehata, Adam, Unemployment on the Agenda (2010) s.182-203 
50 Entman, Robert, Framing: Towards a Clarification of a fractured paradigm, 1993, s. 52. Tillgänglig: 
http://sotomo-ve.geo.uzh.ch/sotomo/pps/lit/entman_93.pdf (Hämtad: 2015-04-27) 
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omedvetna så bildas det ändå utifrån våra uppfattningar en allmän opinion utefter vad som 

exponeras utåt i medierna.52 Stereotypifiering är en form av konstruktionistisk representation, 

vars konsekvenser är att den formar allmän opinion utifrån en ofta overklig värld. Med 

stereotypiskt språk kan man överdriva, simplifiera och fixera olika personlighetsdrag hos 

människor vilket då representerar en falsk bild av sanningen.53 Stereotypifiering ställer det 

normala mot det onormala och skapar uppfattningar om verkligheten som antingen är acceptabla 

eller oacceptabla. 

Martin Conboy tar upp bland annat hur nyhetsjournalistik använder sig av metaforer i språket i 

rapporteringen vilket han menar på är att förvränga verkligheten.54 Denna metod menar han är 

också en typ av manipulation som spelar på publikens uppfattningar av sociala fenomen. Conboy 

belyser det faktum att medierna kan vara selektiva i vad de väljer att överdriva om, för att 

framföra sin poäng eller budskap med nyheten. Conboy understryker att ett metaforiskt språk är 

bron som binder verkligheten och den ideologiska övertalningen samman.55 

Stuart Allan belyser i sin bok News Culture det faktum att skaparna av ett visst mediebudskap 

egentligen inte har annat val än att vara objektiva.56 Så fort skaparna selektivt väljer en specifik 

händelse att skriva om och göra dem till nyheter så är den enskilda journalisten redan objektiv i 

sin selektivitet. Efter att journalisten valt ut rätt händelse med rätt nyhetsvärde så sker den så 

kallade framing-processen där man väljer en typ av vinkel av vad som ska belysas i nyheten och 

gestaltas. I slutändan skapar detta en ideologisk betydelse som Allan menar att gestaltningsteorin 

står för, det vill säga en princip om integration och utanförskap. Han menar på att 

stereotypifiering ställer det normala mot det onormala och skapar uppfattningar om verkligheten 

som antingen är acceptabla eller oacceptabla. Alltså delar man upp ett ”vi” och ”dem”. Detta i 

sig kan skapa en förvrängd bild av hur verkligheten egentligen ser ut. Det innebär att texter eller 

nyheter i överlag kan reproducera en ideologi utan att vara medveten om dess betydelse och än 

mindre dess konsekvenser. 

51 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle (Göteborg 2011) s. 17-22 
52 Ibid  
53 Hall, Stuart, The work of representation (London 1997) s. 257-261 
54 Conboy, Martin, The Language of the News, (London 2007) s. 40 
55 ibid 
56 Allan, Stuart, News Culture (Glasgow 2010) s. 47 
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6. Metod och Material  

I detta kapitel gås två metoder igenom. Kapitlet innehåller även det material som bearbetades för 

uppsatsen, med början i beskrivning av materialet som har använts, och slutligen eventuella 

problem med urvalet.  

6.1 Urval 

Det totala antalet artiklar som analyserades var 441 stycken, varav 116 från Dagens Nyheter, 226 

från The Guardian, och 99 från The New York Times. Materialets yttre datum, det vill säga den 

tidsperiod som undersökningen bygger på är 2008-01-16 och 2015-03-30. Dessa artiklar kommer 

från respektive tidnings webbsidor och hittades genom tidningarnas egna sökfunktioner. Både 

The Guardian och The New York Times hade märkt upp sina artiklar, så de sökningarna gav 

enbart artiklar som hade följande uppmärkning, The Guardian använde märkningen Anonymous, 

medan The New York Times använde märkningen Anonymous (Internet Group). Dagens Nyheter 

å andra sidan hade inte gjort någon märkning, och därmed kontrollerades samtliga 204 framsökta 

artiklar för relevans innan de 119 relevanta artiklarna hade påträffats.  

Dessa datum valdes då Anonymous angrep Scientologkyrkan i januari 2008 och den 30:e mars 

2015, för att det var det datum då sökningen på tidningarnas webbsidor genomfördes. 57 Viktigt 

att nämna är att tidningarna kan ha publicerat artiklar om Anonymous i annat format men inte på 

internet, eller så kan de ha tagit bort artiklar från deras hemsidor och därmed ha minskat urvalet. 

Därför är urvalet baserat på de artiklar som fanns tillgängliga den 2015-03-30. Samtliga artiklar 

sparades i Adobe PDF formatet för analys via Adobe Acrobats funktion ”Spara webbsida till 

Adobe PDF”. Dock fanns det inte artiklar från 2008 på alla tre tidningar, utan den äldsta funna 

artikeln på The New York Times är från 2010-03-07. Dagens Nyheter hade dock en nyhet från 

2008-05-21 och The Guardian hade en nyhet från 2008-02-04.  

57 Coleman, Gabriella, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy (New York/London 2012) s. 53-54 
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Det går troligen att finna äldre artiklar med sökning i andra arkiv, men denna uppsats 

undersökning fokuserar enbart på de artiklar som finns tillgängliga via tidningarnas egna 

söktjänster, men även där kan denna undersökning ha missat några enstaka artiklar, och för att 

minimera den risken har även fritextsökningar genomförts, utan att några relevanta artiklar 

(utanför den tidigare sökningens resultat) har påträffats. Totalt har 1823 extra resultat på The 

New York Times kontrollerats, och 1 extra resultat på The Guardian kontrollerats (som 

inkluderades i undersökningen), värt att notera är att fritextsökningen som genomfördes var med 

ordet ”Anonymous”, orden ”Anonymous och Hack”, eller enbart ordet ”Hack”. De artiklar som 

har hittats med ordet Anonymous och ordet Hack i handlade på The New York Times om en 

anonym hackare och inte om gruppen Anonymous, därför valdes det resultatet bort på grund av 

irrelevans för denna undersökning.  

För den kvalitativa undersökningen valdes tre stycken exempelartiklar från tidningarna. 

Kriterierna för urvalet var följande:  

Artikellängd – minst 1,5 A4 utskrivet. Minst 1 bild. Namngiven författare. Att texten inte 

använder ett neutralt språk gällande Anonymous, det vill säga att framen inte är neutral. Att det 

är redaktionellt material. Att källor och aktörer som är med i artikeln åtminstone innefattar 

Anonymous och en av följande: oberoende expert/elitperson, myndighet/företag eller övriga. 

Slutligen att Anonymous är aktiv aktör i artikeln.  

Baserat på dessa kriterier valdes följande texter ut för analys då de innehåller exempel på olika 

typer av gestaltning som används för att beskriva Anonymous: 

• The New York Times - Anti-Putin Hackers Seize Moscow Court’s Web Site, Posting 

Calls to ‘Free Pussy Riot’. Se bilaga 2. 

• Dagens Nyheter – Anonymous första hämndattack: Fransk jihadistsajt. Se bilaga 3. 

• The Guardian - Anonymous superhacker turned FBI informant Sabu remains defant 

over snitching. Se bilaga 4.  
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6.2 Genomförande 

Denna uppsats bygger främst på en kvantitativ innehållsanalys, men har även en mindre 

kvalitativ analys för att ge ett mer detaljerat exempel på det språkbruk de tre tidningarna 

använder sig av.  

Kvantitativ innehållsanalys 

Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen är att belysa det som kan anses vara generellt för 

dessa tre medier, att undersöka om rapporteringen har förändrats över tid, och hur valet av 

aktörer tenderar att se ut. 58 Den ämnar också att se huruvida de tre mediebolagen väljer källor 

och vilken typ av vinkel eller gestaltning de använder för att belysa Anonymous (positiv, negativ 

eller neutral). Genom att genomföra en kvantitativ innehållsanalys så handlar det om att definiera 

det urval, de forskningsfrågor och de variabler/variabelvärden som behövs för att kunna 

genomföra kodningen som slutligen ska besvara forskningsproblemet. 59 Denna uppsats 

forskningsfrågor går att ta del av i kapitel 3, Syfte och frågeställning.  

En av de viktigaste delarna i en kvantitativ innehållsanalys handlar om hur variablerna är 

utformade, då de måste vara skapade så de ämnar att besvara forskningsfrågan.60 Detta innebär 

att ett kodschema, det vill säga en beskrivning av variablerna och variabelvärdena måste 

utformas för att undersökningen skall kunna replikeras. Utformningen av ett kodschema är en av 

grundvalarna som en kvantitativ innehållsanalys ska innehålla, nämligen objektivitet. 

Det ”innebär att analysen av ett innehåll ska vara oberoende av forskaren som utför den.”61 De 

tre övriga är följande: Systematik, vilket innebär att analysen ska bygga på ett tydligt definierat 

tillvägagångssätt. Kvantitet, vilket innebär att variablerna ska kunna kvantifieras och mätas. 

Samt manifest innehåll, vilket innebär att analysen enbart fokuserar på det som går att läsa ur 

innehållet, detta genom ett tydligt definierat kodschema med instruktioner som minimerar 

forskarens egen tolkning av innehållet.62 Se bilaga 1 för att ta del av denna uppsats kodschema. 

Ytterligare en del i valideringsprocessen är ett så kallat interkodarreliabilitetstest, se kapitel 6.3.1, 

58 Nilsson, Åsa, Kvantitativ innehållsanalys (2010), s. 119. 
59 Ibid. s. 127. 
60 Ibid. s. 135. 
61 Ibid. s. 122. 
62 Ibid. 

20 
 

                                                 



där båda kodarna kodar samma artiklar för att se om deras svar stämmer överens med varandra. 

Detta test bör enligt Ekström och Larsson genomföras två gånger, före och efter kodningen. Det 

första för att minimera tolkningsproblem och det andra för att säkerställa reliabiliteten. 63 

Efter kodningen fördes samtliga svar in i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för 

att få fram frekvenstabeller, som sedan placerades i korstabeller. Dessa fördes sedan över till 

Microsoft Excel för att skapa de figurer och tabeller som syns under kapitel 7, resultat och analys.  

Under vår kodningsprocess i frågan om vinkel av artikel, har vi tittat efter stereotypifierat, 

överdrivet och metaforiskt språk som nämns i kapitel 5.2 om teori, för att utvinna huruvida 

artikeln i fråga har positiv, neutral eller negativ valens. Med vinkel menar vi utifrån 

framingteorin som även presenteras i kapitel 5.2 och syftar på framing. Vi har bedömt artiklarna 

utifrån helheten, det vill säga den dominerande vinkeln har valts ut, då det i en kvantitativ analys 

är mer lämpligt. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Den andra metoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys, med vilken tre texter har 

analyserats och presenterats som exempel på rapporteringen från de tre valda medierna, med 

utgång i den kritiska diskursanalysen. Diskursbegreppet är helt enkelt något som sker då två 

(eller fler) personer interagerar och samtalar med varandra, det språkbruk som används inom 

olika grupper i samhället.64 Begreppet används också för att lyfta fram skillnaden mellan olika 

typer av institutioner, exempelvis skola, medieföretag eller staten. Det går även att se hela 

samhället som en typ av diskurs, enligt Berglez innebär det ”summan av all interaktion i ett 

samhälle”.65 Den kritiska diskursanalysen försöker svara på frågor som: Varför är texten skriven 

såhär? Hur kan den skrivas? Och detta för att utmana de normaliserade tankesätt som finns inom 

en given diskurs, oavsett om den är stor som hela samhället, eller liten som i en specifik 

yrkesgrupp.  

63 Ibid. s. 147. 
64 Berglez, Peter, ”Kritisk Diskursanalys” (Lund 2010), s. 271. 
65 Ibid. s. 272. 
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Metoden inbegriper både analys på mikro- och makronivå, det vill säga analys av ordval och hur 

sammanhängande texten är (mikro) och vilka tematiska strukturer som finns i texten (makro). 

Analysen består av en redogörelse för det huvudsakliga innehållet i artiklarna, vilken tematisk 

och schematisk struktur artikeln har, en mikroanalys av texten samt en sociokulturell 

kontextualisering.66 Det huvudsakliga innehållet försöker besvara frågan, vad handlar artikeln 

om? Den tematiska strukturen handlar om hur författaren har rangordnat de olika teman som 

finns i texten, hur de organiseras och hur primärtemat passar ihop med sekundär och tertiärtemat. 

Den schematiska strukturen handlar om vad som förmedlas, vilka som får uttala sig, eventuell 

historisk bakgrund, vilka konsekvenser finns det baserat på de som uttalar sig, samt vem riktas 

kommentarerna emot och vem sammanfattar den huvudsakliga slutsatsen? Avslutningsvis 

analyseras den sociokulturella kontextualiseringen, som handlar om hur artikeln passar in i den 

rådande ideologin.67 

Även i den kvalitativa innehållsanalysen har vi tittat efter stereotypifierat, överdrivet och 

metaforiskt språk som nämns i kapitel 5.2 om teori, för att poängtera den huvudsakliga vinkeln 

artikeln i fråga har, det vill säga om artikeln i överlag framställer Anonymous ur en positiv, 

negativ eller neutral gestaltning.  

 

6.3 Reliabilitet och validitet 

Här presenteras de reliabilitets och validitetstester som har genomförts i denna studie. 

Kvantitativ innehållsanalys 

För den kvantitativa innehållsanalysens reliabilitet så genomfördes ett interkodarreliabilitetstest. 

3 artiklar valdes ut från varje tidning, totalt 9 artiklar. De artiklar som valdes var de tre första i 

bokstavsordning från varje tidning och båda kodarna genomförde kodningen på dessa. 

Bokstavsordningen bestämdes enligt alfabetisk ordning gällande artiklarnas rubriker. Resultatet 

var följande: i 98,7 procent av fallen svarade båda kodarna på samma sätt, det var enbart ett 

66 Ibid. s. 279. 
67 Ibid. s. 277-79. 

22 
 

                                                 



testsvar som skiljde sig mellan kodarna av totalt 91. För att undvika detta fel under den övriga 

kodningen förtydligades definitionen av aktörer så att felet inte skulle kunna uppstå igen.68 

Därefter påbörjades kodningen av det stora materialet. Som avslut genomfördes ett andra 

interkodarreliabilitetstest på ytterligare 9 artiklar, denna gång i omvänd bokstavsordning, det vill 

säga omvänd alfabetisk ordning av artiklarnas rubriker. Detta för att säkerställa trovärdigheten i 

analysen, och resultatet blev 100 procent, det vill säga högsta möjliga reliabilitet.  

Kvalitativ innehållsanalys 

För att få en så hög transparens i den kvalitativa innehållsanalysen som möjligt har alla delar av 

analysen, samt referenser till texten, beskrivits i kapitel 7.6, resultat och analys. Således finns all 

underliggande data för resultatet tillgänglig. För att minimera subjektivitet har denna analys 

genomförts av båda skribenterna. Artiklarna finns även med längst bak i uppsatsen, märkta som 

bilaga 2,3 och 4.  

6.4 Metodkritik 

Här presenteras den metodkritik som finns gällande de två valda metoderna för denna uppsats. 

Kvantitativ innehållsanalys 

Enligt Nilsson så bestod den första kritiken mot metoden av historiker. De ansåg att metoden var 

problematisk då arbetet bestod av en förenklad arbetsmetod. Mer specifikt var de rädda för att 

helhetsbilden skulle gå förlorad när man enbart studerade separata delar av innehållet. Därefter 

kom kritiken från forskare som arbetade mer kvalitativt, de ansåg att metoden inte kunde skapa 

djupgående förståelse för betydelsen i det som analyserades. Idag handlar kritiken mer om 

betydelsen av kvantitet, helheten eller delar, och sist objektivitet och tolkning.69  

Vad gäller kvantitet och betydelse är några av frågorna som ställs följande, ”Betyder två kvinnor 

i en dramaserie dubbelt så mycket som en? Kan två positiva omdömen om EU i en ledare sägas 

balansera två negativa?”70 Det handlar helt enkelt om, vilket värde anses variablerna ha och hur 

68 Nilsson, Åsa, ”Kvantitativ Innehållsanalys” (Lund 2010), s. 147. 
69 Ibid. s. 122-27. 
70 Ibid. s. 124. 
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betydelsen ska mätas. Nilsson skriver att ”en kvantitativ innehållsanalys syftar alltid till att 

blottlägga generella mönster representativa för materialet som helhet.”71 Så betydelsen kommer 

från det generella, som sedan analyseras utifrån de teoretiska ramverk som studien bygger på.  

När det kommer till helheten och delar så handlar kritiken om att metoden fokuserar på delar av 

innehållet och att den på så sätt missar den kontext som innehållet befinner sig i.72 Detta innebär 

att den analyserade enheten normalt läses i en annan kontext än den som forskaren befinner sig i.  

Till sist objektivitet och tolkning, där kritiken handlar om att forskarens tolkning, då den är strikt 

bunden till kodanvisningarna, kan skilja sig från tolkningen som en vanlig läsare gör i vardagen. 

Detta är dock inte ett problem som är bundet till en kvantitativ analys, utan den är generell för all 

innehållsanalys.73  

Kvalitativ innehållsanalys 

Precis som tidigare nämnts i den kvantitativa innehållsanalysen, så är det ett problem med hur en 

forskare tolkar texten kontra hur en vanlig läsare tolkar texten. Ett annat problem härrör från den 

kultur forskaren är delaktig i. Enligt Berglez så ska forskaren försöka ställa sig utanför den kultur 

hen befinner sig i, och därefter analysera det som en oberoende åskådare.74 För denna studie 

innebär det att författarna behövde åsidosätta för-förståelser och förutfattade meningar gällande 

mediernas rapportering av Anonymous. Detta gjordes genom ifrågasättande av texten under 

analysens gång, främst varför aktörerna presenterades som de gjorde av textförfattaren. 

6.5 Tydliggörande av definitioner 

Denna avdelning är närmst kopplad till kodschemat, men vissa av definitionerna kan behöva en 

ökad tydlighet än de som erbjuds i kodschemat. 

Artikeltyp: Här valdes redaktionellt material för allt material som rör nyheter eller liknande. Om 

texten var en krönika eller en opinionsartikel räknades det som opinionsbildande material. Till 

71 Ibid. s.125. 
72 Ibid. 
73 Ibid. s. 127. 
74 Berglez, Peter, ”Kritisk Diskursanalys”, (Lund 2010), s. 274. 
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kategorin övrigt räknades bokrecensioner och liknande, då Anonymous behandlades som en del 

av boken snarare än som en del av opinionsbildande material eller redaktionellt material.  

Vinkel: Den valens som har belysts är hur Anonymous presenteras i texten. Även om texten i sig 

är positivt inställd så kan Anonymous ha beskrivits med negativa ordalag, och då kodades texten 

med en negativ vinkling. Den dominerande gestaltningen väljs utifrån textmängd. Bygger på 

framingteorin, där ordval och konnotationer bestämmer om textens valens är positiv, neutral eller 

negativ, exempelvis om Anonymous beskrivs som hjältar som motarbetar korruption, om de 

beskrivs som skurkar som stjäl data, eller om de beskrivs med neutrala ordalag.  

Bildmotiv: Då denna uppsats fokus ligger på text och icke-rörlig bild, så har eventuella 

videoklipp i artiklarna ignorerats, detta då de annars skulle kräva en separat kodning av 

innehållet. Enbart ett fåtal av artiklarna hade dock inbäddade videoklipp, och i de fall det fanns 

så hänvisade texten till uttalanden i videoklippen. 

Artikelursprung: Några enstaka artiklar hade både en namngiven reporter samt en nyhetsbyrå 

som författare, dessa har kodats som 1: Intern, då de hade en namngiven reporter och mer. Målet 

med denna variabel var att se ifall någon av tidningarna använde sig utav nyhetsbyråer för en 

majoritet av rapporteringen kring Anonymous, och i de fall någon av deras egna reportrar hade 

satt sitt namn på texten så bör de även ha bearbetat texten till viss del, därmed ansågs texten 

tillhöra tidningens interna produktion, snarare än en extern. 

 

7 Resultat och analys 

Här presenteras studiens resultat och studiens analys. Som nämnts i kapitel 5, teoretisk ram, så 

används ordet vinkel synonymt med frame, på grund av den förenkling som krävdes för en 

kvantitativ analys. 
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7.1 Mestadels neutral gestaltning 

Redaktionellt material 

Redaktionellt material var överlägset i störst mängd i förhållande till opinionsmaterial och övrig 

text. Totalt utgjorde redaktionellt material 353 enheter, där Dagens Nyheter hade totalt 107 

enheter, The New York Times hade 81 och The Guardian 165 enheter inom redaktionellt material. 

The Guardian hade flest redaktionella texter, varav 33 procent var negativt vinklade, 17 procent 

positiva och resterande 48 procent var neutralt skrivna. Av det redaktionella materialet hos The 

New York Times var 60 procent negativt vinklade och 16 procent positivt vinklade med 

resterande 23 procent som höll sig neutralt skrivna. Dagens Nyheter hade en lika stor fördelning 

positiva som negativa redaktionella texter med varsina 15 procent, och en större fördelning av 

neutralt skrivna texter med 69 procent av det totala materialantalet.  

Opinionsmaterial 

Opinionsmaterialet utgjorde totalt 74 enheter, varav Dagens Nyheter hade 7 opinionstexter, The 

New York Times 14 och The Guardian 53 enheter som föll under opinionsskrivet material. The 

Guardian hade till antalet flest enheter, där 38 procent var positivt vinklade, 23 procent negativ 

och resterande 40 procent neutralt vinklade. På The New York Times var 50 procent av 

opinionsmaterialet negativt vinklat, 36 procent positiv och resterande 14 procent neutralt vinklat. 

Dagens Nyheter hade en lika stor fördelning av positiva, negativa som neutralt vinklade 

opinionstexter, där 14 procent hamnade under övrig vinkel (okodbart). Övrig vinkel innebar att 

Anonymous inte fick tillräckligt stor del för att någon tydlig gestaltning kunde utrönas.  

Övrigt material 

Övrigt material utgjorde totalt 14 enheter mellan tidningarna, varav Dagens Nyheter hade 2, The 

New York Times 4 och The Guardian 8 texter som var övrigt material. På The New York Times så 

var 100 procent av deras övriga material negativt vinklade. Dagens Nyheter hade 50 procent 

positivt vinklat material med resterande 50 procent neutralt skrivna. På The Guardian var 63 

procent av det övriga materialet neutralt skrivet, och lika mycket positivt som negativt skrivna 

övriga material med varsina 13 procent, samt ett okodbart resultat på 13 procent. Se tabell 1. 
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Vinkel Dagens Nyheter The New York Times The Guardian Totalt
Positiv 16 13 29 58
Negativ 16 49 55 120
Neutral 74 19 80 173
Okodbar 0 0 1 1
Övrig 1 0 0 1
Subtotal 107 81 165 353
Positiv 2 5 20 27
Negativ 2 7 12 21
Neutral 2 2 21 25
Okodbar 0 0 0 0
Övrig 1 0 0 1
Subtotal 7 14 53 74
Positiv 1 0 1 2
Negativ 0 4 1 5
Neutral 1 0 5 6
Okodbar 0 0 1 1
Övrig 0 0 0 0
Subtotal 2 4 8 14
Totalt 116 99 226 441

Redaktionellt material

Opinionsmaterial

Övrigt

Tabell 1: Vinkel för artikeltyp, antal artiklar

 
Tabell 1: Resultatet över koppling mellan vinkel och artikeltyp, kommenteras i kapitel 7.1. 

Vinklarna i tabellen innebär att artikeln har skrivits med positiva, neutrala eller negativa 

gestaltningar gällande Anonymous som grupp. 

7.2 Tidningarnas gestaltning av Anonymous 

Detta kapitel behandlar hur de tre olika tidningarna har gestaltat gruppen Anonymous över tid.  

Dagens Nyheters gestaltning över tid 

Dagens Nyheter har skrivit mestadels neutrala artiklar kring Anonymous, vilket går att se i figur 

1. Till skillnad från resultatet hos både Eriksson och Åkerman så tycks Dagens Nyheter närmast 

ha varit nitiska i sitt mål att vara neutrala, med 19 positiva, 18 negativa och 77 neutrala artiklar 

mellan 2008 och 2015. De första artiklarna under 2008 använde positiva ord för att beskriva 

Anonymous. Därefter går det inte att utröna en tydlig bild av hur Dagens Nyheter gestaltar 

Anonymous, då artiklarna varierar från händelse till händelse. Inte förrän i början av 2015 växer 

det fram en tydlig positiv bild av gruppen i tidningen. Under majoriteten av denna tidsperiod var 

27 
 



dock den neutrala vinkeln den absolut största. Två av artiklarna kodades som övrig vinkel, dessa 

uteslöts ur figur 1 för läsbarhetens skull. Dessa två artiklar var en krönika, och en nyhetsartikel. 

Och ur dessa gick det inte att få fram en tydlig valens, då deras språkbruk innehöll lika stor 

mängd positiva ord som negativa. 

 
Figur 1 visar hur Dagens Nyheters artiklar har gestaltat Anonymous över tid, sedan den första 

artikeln i maj 2008, de två artiklar som kodades som övrigt finns inte med i figuren för ökad 

läsbarhet. Som figuren visar tenderade tidningen att använda neutrala ord för att beskriva 

gruppen. 

 

The New York Times gestaltning över tid 

I enlighet med figur 2 så var majoriteten (60 av 99) artiklar negativa, och enbart 18 var positiva. 

Detta resultat passar in med det resultat som både Eriksson och Åkerman rapporterar i sina 

respektive rapporter, även om detta resultat behandlar en amerikansk tidning. Likt fallet med 

Dagens Nyheter så går det inte att se någon tydlig förändring över tid, då det tycks vara enstaka 

händelser som påverkar hur gestaltningen i en aktuell text har varit. Tidningen tenderar att 

använda ord som ”criminals” eller ”vigilantes” för att sätta in gruppen i en specifik frame, den 

förstnämnde en mer negativ, och den sistnämnde en mer positiv. 
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Figur 2 visar hur The New York Times har gestaltat Anonymous sedan första publikation i mars 

2010. En tydlig majoritet av artiklarna har innehållit negativt laddade konnotationer kring 

gruppen. 

The Guardians gestaltning över tid 

Likt Dagens Nyheter så tenderar The Guardian att vara mestadels neutral i sin rapportering kring 

Anonymous, vilket går att se i figur 3. Detta resultat skiljer sig också från Erikssons, och 

Åkermans resultat. Två av tidningens artiklar kodades som okodbara, och finns inte med i figur 3 

för läsbarhetens skull. Dessa innehöll så pass lite text om Anonymous att det inte gick att utröna 

någon verklig gestaltning, det vill säga att de enbart nämnde Anonymous i förbifarten. Artiklarna 

i The Guardian började 2008 med att innehålla positiva ord, och därefter har de svängt fram och 

tillbaka över tidsperioden. Först i 2015 går det att se en tydlig positiv våg i rapporteringen. Ett 

flertal av de opinionsbildande artiklar som har publicerats i The Guardian är skrivna av 

människor som tyr sig till Anonymous, antingen som säger sig vara medlemmar i gruppen eller 

som agerar inofficiella talespersoner.  
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Figur 3 visar hur The Guardian har gestaltat Anonymous i artiklarna sedan första publikation 

februari 2008. Ingen tydlig förändring i gestaltning går att se före 2015, då samtliga varierar 

mellan neutralt och positivt. De två okodbara artiklarna finns inte med i figuren för läsbarhet. 

Alla tre tidningar och deras gestaltningar 

Totalt har 204 av de 441 kodade artiklarna varit neutrala, vilket ger 46 procent. 146 (33 procent) 

var negativa och 87 (20 procent) positiva. Detta resultat stämmer inte överens med Eriksson och 

Åkermans, då deras resultat visade på en majoritet av negativt gestaltade artiklar mot 

Anonymous. Tydligast i vinklingen var The New York Times med en överväldigande majoritet 

negativa artiklar, jämfört med de andra två tidningarnas mer neutrala förhållningssätt till 

hackergruppen. The New York Times hade även den lägsta procenten av neutrala artiklar av de tre 

undersökta tidningarna, 21 procent, jämfört med Dagens Nyheters 66 procent och The Guardians 

47 procent. Se tabell 2. 
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Vinkel Dagens Nyheter The New York Times The Guardian Total
Positiv 19 18 50 87

Negativ 18 60 68 146
Neutral 77 21 106 204

Okodbar 0 0 2 2
Övrig 2 0 0 2

Totalt: 116 99 226 441

Tabell 2, tidningarnas vinklar, antal artiklar

 
Tabell 2 visar hur tidningarnas artiklar var gestaltade under den utvalda tidsperioden (2008-01-

16 till 2015-03-30). 

7.3 Artiklarnas aktörer och källor 

Källor i artiklarna 

De källor som har använts i artiklarna har tenderat att vara någon konstellation där någon från 

Anonymous får uttala sig, antingen direkt eller via ett öppet meddelande på sociala medier. 

Nästan 50 procent av artiklarna hade denna blandning av källor. Nästan lika många var de 

artiklar som inte använde Anonymous som källa, 193 (44 procent) var sådana. Det fanns totalt 24 

artiklar som hade Anonymous som enda källa.  

 

Figur 4 visar hur källorna har varit fördelade bland artiklarna. En tydlig majoritet är en 

blandning mellan Anonymous och andra. 
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Aktörer i artiklarna 

Näst intill samtliga artiklar hade Anonymous och andra som aktörer i artiklarna och det var 

enbart 2 av 441 artiklar som bara använde sig av Anonymous som ensamma aktörer. I 5 av 

artiklarna figurerade enbart andra utan Anonymous närvaro som aktör. Bland dessa finns artiklar 

som nämner Anonymous i förbifarten, antingen med positiva, neutrala eller negativa ordalag, 

men de gör det utan att låta Anonymous få en roll i texten, ett exempel är texten om sidan 

4Chans grundare där Anonymous nämns tillfälligt.  

Aktör Antal Procent
Anonymous och andra 434 98,4%

Bara andra 5 1,1%
Bara Anonymous 2 0,5%
Total 441 100

Tabell 3: Aktörer i artiklarna

 
Tabell 3 visar vilka aktörer som var med i artiklarna. Nästan samtliga artiklar bestod av 

Anonymous och andra aktörer. 

7.4 Övervägande egna reportrar  

Totalt sett till allt material som undersöktes under studien (441 enheter), så var 393 internt 

skrivna, det vill säga 89 procent, och resterande 48 enheter, det vill säga 11 procent externt 

producerade. På The Guardian var totalt 94 procent internt skrivet och 6 procent externt 

producerat. På The New York Times var totalt 97 procent internt skrivet och 3 procent externt 

producerat. På Dagens Nyheter så var totalt 73 procent internt skrivet och 27 procent externt 

producerat.  
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Artikeltyp Artikelns Dagens Nyheter The New York Times The Guardian Total
Redaktionellt material Intern 77 79 151 307

Extern 
 

30 2 14 46
Opinionsmaterial Intern 6 13 53 72

Extern 
( h b å 

1 1 0 2
Övrigt Intern 2 4 8 14

Totalt 116 99 226 441

Tabell 4: artikelursprung, antal artiklar

 
Tabell 4 visar hur materialet är fördelat utifrån artikelursprung, om det är en intern eller extern 

artikel. 

Redaktionellt material 

Av det redaktionella materialet (se tabell 4), var totalt 307 artiklar internt producerade (av totalt 

353 redaktionella artiklar), det vill säga 87 procent. Resterande 13 procent var externt producerat 

redaktionellt material totalt sett.  

Av The Guardians redaktionella material var 92 procent internt skrivna och 8 procent externt. 

Av The New York Times redaktionella material var 98 procent internt och 2 procent externt 

producerat. Dagens Nyheter hade större spridning mellan det interna och externa, där 72 procent 

var internt producerat och 28 procent som var externt redaktionellt material.  

Opinionsmaterial 

Av opinionsmaterialet var totalt 72 artiklar, det vill säga 97 procent internt skrivna och 

resterande 2 texterna, det vill säga 3 procent externa. På The Guardian var 100 procent av 

opinionsmaterialet internt skrivet. Av The New York Times opinionsmaterial var 93 procent 

internt producerat och 7 procent externt. Av Dagens Nyheters opinionsmaterial var 86 procent 

internt skrivet och 14 procent externt producerat. 

Övrigt material 

Av det övriga materialet var samtliga 14 texter, 100 procent, internt producerade, det vill säga 

Dagens Nyheters 2 texter, The New York Times 4 samt The Guardians 8 texter som 

kategoriserades under övrigt material.  
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7.5 Kvalitativ analys 

I detta kapitel behandlas den kvalitativa analysen av de tre utvalda artiklarna. Underkapitlen 

kommer att gå igenom de tre olika tidningarna separat.  

The New York Times 

Den utvalda artikeln Anti-Putin Hackers Seize Moscow Court’s Web Site, Posting Calls to ‘Free 

Pussy Riot handlar om hur ett gäng hackers tog över sidan som tillhör den domstol som dömde 

tre av det feministiska bandet Pussy Riots medlemmar. Artikeln beskriver hur webbsidan såg ut 

då den var hackad, och beskrev det videoklipp som hackarna hade lagt upp. De som fick uttala 

sig om hur videon såg ut var en rysk nyhetssida. Artikeln beskriver även hur övriga delar av 

sidan hade förändrats av hackarna, till exempel navigeringen. Därefter nämns ett videoklipp från 

det ryska nyhetsföretaget RBC där kanalen visade ett meddelande från hackarna. I videoklippet 

stod att de var en del av American Anonymous. Sedan fortsätter artikeln med en förklaring om 

vilka Anonymous är. Gruppen beskrivs som en löst sammansatt grupp av hackers som utför 

hämndattacker de som gruppen anser är fiender till yttrandefriheten. Därefter hänvisar 

artikelförfattarna till ett videoklipp från BBC, där hackarna skrev ”We don’t forget and we don’t 

forgive”. 75 Efter det refererar texten till de två tidigare nämnda nyhetsklippen där det beskrivs 

hur hackarna gick till väga för att komma åt sidan. Artikeln går sedan vidare med en analys av 

det material som ryska Anonymousmedlemmar la upp på Twitter. Efter analysen får en officiell 

talesperson för domstolen uttala sig via ryska Interfax. Artikeln avslutas med ett uttalade på 

Twitter av Pussy Riots ena advokat, där han lovade att försvara hackarna om de blev arresterade. 

Den bild som följer med artikeln är en skärmdump av hur den ryska domstolens webbsida såg ut 

efter nätattacken. I artikeln finns även ett videoklipp länkat, nämligen det klipp som sändes av 

kanalen RBC.  

Det tema som dyker upp som huvudtema i artikeln är att hackarna är anti-Putin, de står upp för 

friheten, de försvarar yttrandefriheten och de försöker få människor att öppna ögonen till det 

Putin gör. Därmed tar hackarna på sig rollen som hjälte, de står emot det korrupta i samhället och 

75 Mouzykantskii, Ilya, och Robert Mackey, Anti-Putin Hackers Seize Moscow Court’s Web 
Site, Posting Calls to ‘Free Pussy Riot’. The New York Times, 2012-08-21. Tillgänglig: 
http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/08/21/anti-putin-hackers-seize-moscow-courts-web-site-posting-calls-to-free-
pussy-riot/?_r=0 , hämtad 2015-03-30. 
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försöker få till förändring till det som kan kallas bättre. De ryska nyhetsbyråerna och domstolen 

som får uttala sig däremot går rakt emot detta tema, de blir alltså utmålade som skurkar, eller 

anti-hjältar.  

Rubriken och ingressen ger en snabb förklaring på vad artikeln ska handla om, och den beskriver 

grunden för artikeln, nämligen att ett gäng hackers som inte stödjer Putins styre har hackat en 

domstols hemsida för att fria den feministiska musikgruppen Pussy Riot. De aktörer som 

förekommer är därmed dessa hackers, som påstås vara en del av nätverket Anonymous, Pussy 

Riot, domstolen och myndigheterna bakom domstolen och slutligen tre olika nyhetsföretag. Den 

historiska bakgrunden till händelsen nämns kortfattat i ingressen, och den aktör som var aktiv då 

var enbart domstolen. Den hackade sidans innehåll kommenteras av den ryska nyhetsportalen 

Gazeta.ru och de beskriver videon som ett homoerotiskt och sliskigt klipp. Hackarna å sin sida 

för fram uttalanden som påstår att Putin och hans medföljare stjäl från landet, och de uppmanar 

alla att vakna. 76 De får också uttala sig via BBC, då de säger det tidigare nämnda: Vi glömmer 

inte och vi förlåter inte, samt lagstiftningen måste vara transparent. Därefter får en officiell 

talesperson för domstolen uttala sig och hon säger via Interfax att hackarna hade dålig fantasi. 

Slutligen uttalar sig Pussy Riots advokat, han säger sig vara positivt inställd till Anonymous och 

det de står för, men att han inte stödjer hackers. 77 

Nyhetshändelsen konstrueras genom en genomgång av hur hackarna gick till väga för att 

redigera domstolens sida. En anonym person delade med sig av användarnamn och lösenord till 

sidan, samt inloggningsuppgifter till domstolens email. Det beskrivs hur användarna på forumet 

2ch diskuterade hur man bäst skulle gå till väga för att förändra sidan mest. Därefter uttalar sig 

Anonymous via Twitter och de lägger upp kopior av email tagna från domstolen. The New York 

Times agerar också då de har låtit analysera de email som Anonymous delade med sig av. Hela 

artikeln är uppbyggd som en berättelse, där allting sker kronologiskt.  

Huvudtemat i artikeln dyker upp i rubrik och ingress, nämligen att hackers har hackat en rysk 

domstols webbsida, och det följs snabbt upp av ett undertema där ryska medier målas upp som 

mindre allvarliga än de möjligtvis hade om det handlade om västerländska medier. Det mest 

76 Ibid.  
77 Ibid.  
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prominenta undertemat handlar dock om hur attacken kom att inträffa, snarare än de kanske 

förväntade diskussionerna kring skador som hackningen kan ha åstadkommit.   

Dagens Nyheter 

Den utvalda artikeln Anonymous första hämndattack: Fransk jihadistsajt, handlar om 

Anonymous och deras uttalanden kring en planerad hämnd på IS och al-Qaida anhängare. 

Artikeln inleds med en bild av en skärmdump från ett videoklipp taget från Anonymous 

Youtube-sida, där man ser en Guy Fawkes-maskerad Anonymous-anhängare.  Artikelns ingress 

förklarar att Anonymous ska ha slagit till mot den franska jihadistsajten ansar-alhaqq.net och 

skriver om deras fortsatta planer på att ge sig på jihadisters Twitterkonton.  

Brödtexten börjar med att inledningsvis förklara att Anonymous uttalat krig mot jihadister efter 

massakern på Charlie Hebdo i Paris. Texten refererar till ett klipp från en belgisk anhängare till 

Anonymous som via Youtube ska ha förklarat krig mot al-Qaida, Islamiska Staten och andra 

terrorister. Artikeln fortsätter med att nämna att jihadistsajten ansar-alhaqq.net är nere och att 

besökare till hemsidan omdirigeras till en sökmotor vid namn Duck Duck Go. Anonymous 

kopplas även till att ha namngett dussintals Twitterkonton tillhörandes jihadister. 

Artikeln fortsätter med en intervju där säkerhetsexperten vid Nationellt Superdatorcentrum vid 

Linköpings universitet, Leif Nixon, får svara på journalistens frågor angående ämnet. Första 

frågan Är attacken inledningen på ett cyberkrig? ställs.  – Jag vill inte använda det ordet utan 

möjligen gängkonflikter, svarar Nixon. 

Intervjun fortlöper och Nixon förklarar hur han ser på Anonymous och dess ståndpunkter. Han 

säger att Anonymous stöder frågor och intressen som de själva anser goda och vill straffa folk 

som går emot detta. Han fortsätter med att säga att Anonymous vuxit sig större sedan de angrep 

scientologkyrkan på ett ganska humoristiskt sätt enligt hans mening. Fortsättningsvis i intervjun 

så säger Nixon att han inte tror att Anonymous är kapabla till att utföra någon skada gentemot IS 

och al-Qaida, då han anser att Anonymous inte brukar vara ”särskilt tekniskt skickliga”. Han 

fortsätter med att säga att Anonymous använder sig av propaganda för att främja sin sak och att 

det handlar om en fråga om ”ego-boosting” hos anhängarna till Anonymous som uttalar dessa 

hot. Enligt Nixon är det pompösa uttalanden den jargong som gett Anonymous sitt rykte. Han 
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ställer Anonymous bredvid Syrian Electronic Army, som enligt Nixon varit framgångsrika i att 

kapa västerländska mediekanaler som New York Times, AP och Twitterkonton, och menar på att 

Anonymous eftersträvar att klara av liknande erövringar.  

Artikeln rundas här av med en kort beskrivning om Syrian Electronic Army. Intervjun och hela 

artikeln avslutas med en fråga till Nixon om han anser att Anonymous kan orsaka problem för 

olika länders underrättelseverksamhet, vilket han svarar på att han inte tror, då de inte befinner 

sig på den nivån.   

Huvudtemat i artikeln förmedlas i rubriken Anonymous första hämndattack: fransk jihadistsajt 

och i ingressen där det tydligt framgår att artikeln huvudsakligen handlar om Anonymous mot IS 

och al-Qaida, samt Anonymous hämndplaner gentemot dem. Inledningsvis följer även 

brödtexten huvudtemat. Artikelns mest framträdande undertema är att Anonymous egentligen 

inte besitter den makt de utger sig att ha i huvudtemat. Detta undertema innefattar en ganska 

stark kritik mot Anonymous som stärks av artikelns enda intervjuperson. Man kan säga att 

artikelns huvudtema ifrågasätts av undertemat. 

I artikeln nämns aktörer som IS, al-Qaida och jihadister, som alla målas ut till skurkar. Det är 

dessa som Anonymous vill hämnas på efter Charlie Hebdo-incidenten, vilket framställer 

Anonymous som inledningsvis hjälte-aktör i artikeln. Dock så utgör nästan två tredjedelar av 

artikeln intervju med säkerhetsexperten Leif Nixon, som avslutningsvis i artikeln blir huvudaktör 

som i stället ifrågasätter Anonymous. Nixon beskriver Anonymous med ord 

som ”propaganda”, ”ego-boost”, och säger bland annat att Anonymous fått sitt rykte tack 

vare ”pompösa” uttalanden.  Nixon förlöjligar Anonymous genom hela intervjun och lyfter 

Syrian Electronic Army som han anser vara skickliga, medan han sänker Anonymous i en 

jämförelse med dem.  

The Guardian 

Den utvalda artikeln Anonymous superhacker turned FBI informant Sabu remains defant over 

snitching handlar främst om hackern Hector Xavier Monsegur efter att det hade kommit ut att 

han hjälpt FBI och gått bakom ryggen på ett antal hackers inom Anonymous. Artikeln inleds 

med ett foto av Monsegur. I ingressen försvarar han sig mot påståenden om att han var ansvarig 

37 
 



för att flera av hans likar blev arresterade för inblandning i hacktivism. Efter ingressen citerar 

artikeln en videointervju från CBS News där Monsegur uttalar sig nekande till att ha pekat ut 

andra hacktivister. Därefter fortsätter brödtexten att förklara hur han blev dömd till frihet från 

fängelsestraff som tack för hjälpen. Artikeln fortgår och förklarar hur hans hjälp stöttade FBI i 

deras jakt på åtta högt uppsatta hackers inom Anonymous. Dessa hackers inbegrep Jeremy 

Hammond som FBI hade utlöst till den mest eftersökta ”cyberkriminella” personen i världen. 

Hammond avtjänar nu ett tio-årigt fängelsestraff på grund av hans inblandning i en attack mot 

företaget Stratfor.  

Därefter lyfter artikelförfattaren fram hemliga dokument från rättegången, där det framkommer 

att Monsegur styrde Hammond och de andra i attacker, delvis då de attackerade Brasilianska 

myndigheter men även då de attackerade diverse företag. Allt detta gjordes under den tid då 

Monsegur jobbade åt FBI. Detta leder artikelförfattaren att fråga sig hur mycket Monsegur 

gjorde åt FBI, och hur mycket han gjorde på egen hand.  

Sedan dyker antropologen Gabriella Coleman upp, som får uttala sig om hur gruppen 

Anonymous ser på det faktum att Monsegur vägrar att be dem om ursäkt, hon kallar honom en 

paria för de övriga i Anonymous. 78 Därefter nämns hennes bok, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, 

Spy, och det faktum att mycket av boken bygger på intervjuer med just Monsegur.  

Efter Coleman så går artikelförfattaren in och beskriver var Monsegur kommer ifrån, varför han 

började hacka, nämligen att hjälpa farmor betala räkningarna. Artikeln avslutas med att återgå till 

videoklippet från CBS, där Monsegur får uttala sig två gånger. Mellan uttalandena beskrivs hans 

utseende. 

Huvudtemat i artikeln handlar om Monsegur själv, hur han ser på sig själv efter att ha förrått sina 

kamrater inom Anonymous. Det framgår tydligt både i rubrik och ingress. Det är även det temat 

som får knyta ihop säcken. Däremellan finns det ett mindre tema som handlar om hur andra ser 

honom, dels domaren som tackar för hans hjälp, och dels Gabriella Coleman som påpekar att han 

är inte välkommen bland de andra i Anonymous längre.  

78 Pilkington, Ed, Anonymous superhacker turned FBI informant Sabu remains defant over snitching. The Guardian, 
2014-12-09 Tillgänglig: http://www.theguardian.com/us-news/2014/dec/09/hacker-sabu-defends-informing-
anonymous-fbi-interview , hämtad 2015-03-30. 
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Huvudaktören i denna artikel är Monsegur, han får starta och avsluta artikeln och han figurerar 

konstant i texten. Han målas ut både som hjälte och skurk, så han får en tudelad roll i texten. 

Andra aktörer är domaren och Gabriella Coleman, som båda står för en mer neutral roll, de finns 

med som elitpersoner eller experter och uttalar sig i egenskap av sin kunskap eller ämbete. 

Slutligen finns Jeremy Hammond och de andra sju Anonymous hackarna som Monsegur hjälpte 

sätta dit, och de belyses som skurkar, eller cyberkriminella.  

Monsegur beskrivs till stor del som en typ av anti-hjälte, med likheter i filmvärldens hackers, han 

är självlärd hacker som stjäl kreditkortsinformation för att hjälpa sin farmor. När han får välja 

ställer han sig på ”rätt” sida lagen och störtar de kriminella inom Anonymous, medan han själv 

går fri. Som Craig Webber och Jeff Vass funderar över tycks Monsegur stötta mediernas väg att 

måla upp hackers som något dåligt, med enstaka hjältar.  

 

8 Slutsatser och diskussion 

Denna del av uppsatsen behandlar den diskussion och de slutsatser som går att dra från denna 

studie. I kapitlets tre underkapitel behandlas den kvantitativa analysen, den kvalitativa analysen, 

och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

Det resultat som presenteras i föregående kapitel är väl värt att jämföra med både Eriksson och 

Åkerman. Åkermans resultat pekar på att Anonymous oftast pekades ut som ett hot, eller att de 

blev ihopkopplade med brott som de inte hade något med att göra. 79 Eriksson påvisade tre 

dominerande gestaltningar, som nämnts i kapitel 4, men främst beskrevs Anonymous som ett hot 

mot samhället. Intressant är att Erikssons intervjuer med medlemmar i gruppen pekar mot att de 

uppfyller kraven för civil olydnad, nämligen att det de gör är brottsligt, det är inte för personlig 

vinning, det är politiskt och/eller etiskt motiverat.  

 

 

79 Åkerman, Emelie, Anonymous ansikten En undersökning av några svenska dagstidningars Konstruktioner av 
hackernätverket Anonymous (2012), s. 1. 
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8.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Som påvisas i kapitel 7.1 var majoriteten av alla artiklar neutralt vinklade. Sett till redaktionellt 

material var de neutrala artiklarna i klar majoritet, med negativt vinklade och gestaltade artiklar 

efterföljande. Det fanns nästan tre gånger så många neutrala artiklar som positiva, och dubbelt så 

många negativa som positiva. Opinionsmaterialet visade däremot en annan tendens, där 

majoriteten var positiva, tätt följt av neutrala och slutligen negativa. Detta resultat tycks visa på 

tendenser som går emot både Eriksson och Åkermans resultat, där de negativa gestaltningarna 

var i majoritet. Av de tre tidningar som undersöktes i denna studie var det enbart The New York 

Times som uppvisade ett resultat som påminner om de gestaltningar som Eriksson och Åkerman 

påvisade i sina respektive studier, nämligen att Anonymous är ett hot, att de är kriminella och att 

gestaltningen därmed blir negativ. Det fanns självklart några undantag hos The New York Times, 

men i majoriteten av artiklarna gestaltades Anonymous negativt. I dessa lägen går det att 

diskutera det som Jesper Strömbäck skriver, och det som tas upp i kapitel 5.1, nämligen att det 

generellt finns två tematiska sätt att gestalta en händelse, antingen moraliskt eller 

materialistiskt. 80 Det innebär att de negativt vinklade artiklarna kan tänkas ha utgått från ett 

materialistiskt tema, nämligen att Anonymous hackerattacker skadar den materialistiska delen av 

deras måltavla, medan de positiva kan tänkas ha utgått från temat om moral, att de som 

attackerades var korrupta, bröt mot mänskliga rättigheter eller liknande. En anledning till varför 

denna studies resultat skiljer sig från både Åkerman och Erikssons resultat kan bero på det 

faktum att båda deras studier var kvalitativa, och enbart använde en mindre mängd artiklar som 

grund. Detta innebär att Åkerman och Eriksson kan ha råkat välja perioder då Anonymous 

fokuserade på svenska intressen, snarare än andra internationella mål.  

Sett till hur tidningarna har vinklat och gestaltat artiklarna över tid så uppvisas inget specifikt 

mönster, se kapitel 7.2, utan artikelförfattarna tycks välja gestaltningsform baserat på enstaka 

händelser, snarare än ett större tema kring Anonymous. Detta blir extra tydligt då artiklar som 

ligger nära varandra i tid skiljer kraftigt i gestaltning. Detta innebär därmed att artiklarna vinklas 

och gestaltas enligt den rådande ideologin hos tidningen, eller samhället som tidningen agerar i. 

En attack på ett amerikanskt företag som gjort någonting som svenskar eller britter anser är 

moraliskt felaktigt kan därmed gestaltas med en negativ materialistisk gestaltad artikel i The New 

80 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle (2009). s. 128 
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York Times, medan både Dagens Nyheter och The Guardian väljer att gestalta artikeln neutralt, 

eller till och med positivt, utifrån ett moraliskt perspektiv. Tidningarna använde sig av olika 

typer av språk för att gestalta Anonymous, men generellt går det att placera in de positivt 

vinklade artiklarna i en hjälte- eller väktare-frame, medan de negativa tenderade att gestalta 

gruppen som kriminella eller terrorister. Bortsett från de neutrala artiklarna så var de negativt 

laddade artiklarna i majoritet hos både The Guardian och The New York Times, medan det i 

Dagens Nyheter fanns det till antalet en positiv artikel mer än de negativa. En anledning till detta 

skulle kunna vara sättet svenska journalister ser på civil olydnad i andra länder, men det är en tes 

som inte ryms i denna studie.  

Vad gäller källor och aktörer så var det sällsynt att Anonymous stod ensamma som både källa 

och aktör. Det var vanligare för aktörer att finnas utan Anonymous än tvärtom, men överlag 

fanns de med i nästan samtliga artiklar som aktörer. Sett till källor så såg siffrorna annorlunda ut, 

där Anonymous visserligen fick uttala sig i totalt 56 procent av fallen, men i övriga 44 procent så 

fick de inte uttala sig alls. Detta resultat var inte ett vi förväntade oss, då vi hade den felaktiga 

uppfattningen att Anonymous inte skulle finnas med som källa i majoriteten av artiklarna.  

En tydlig majoritet av artiklarna var antingen helt eller delvis skrivna av tidningarnas egna 

reportrar eller en namngiven skribent, det innebär att artiklarnas frames följer den ideologi som 

tidningarna kan säga sig följa i enlighet med den rådande diskursen. Det knyter samman med det 

som tidigare har nämnts. Nämligen att tidningarna kan välja att gestalta en händelse på ett 

materialistiskt och negativt sätt ifall det passar in med tidningens ägares, och läsares, sätt att se 

på världen. Det kan vara mer troligt att de väljer ett moraliskt tema ifall det rör internationella 

händelser, som exempelvis Anonymous attack på den ryska domstolen (se kapitel 7.6 The New 

York Times).  

8.2 Kvalitativ innehållsanalys 

I de tre analyserade artiklarna gestaltar Anonymous på olika sätt, exempelvis som 

yttrandefrihetens väktare och försvarare i The New York Times artikel. Det kan bero på att det 

kan anses vara bra, enligt vissa, för USA om en ideologisk motståndare blir attackerad, i detta 

fall Putin och kommunismen i Ryssland. Detta medför att Anonymous beskrivs med de krav som 

Andersson lyfte fram gällande civil olydnad. Attacken mot webbsidan bytte ut delar av innehållet 
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till politisk propaganda, därmed uppfylls kravet på att aktionen ska vara politisk och att den ska 

påverka den allmänna opinionen. Attacken belyser det faktum att musikgruppen Pussy Riot, som 

är kritiska till Putins regim, dömdes till straffarbete för att ha framfört kritik. Detta innebär att 

kriteriet att aktionen ska tackla en fråga som är en kollektiv angelägenhet är uppfyllt. Aktionen 

riktar sig även mot medborgare i samhället då domstolens externa webbsida förändrades, vilket 

är att likställa med vandalisering av en organisations eget meddelande, exempelvis då 

demonstranter vandaliserar politiska meningsmotståndares plakat. 81 Slutligen så måste aktionen 

också vara ett lagbrott, vilket denna aktion tycks ha varit då Pussy Riots advokat lovade att 

försvara hackarna ifall de blev arresterade. Således är denna aktion ett tydligt exempel på civil 

olydnad, och The New York Times har gestaltat den som sådan. Som ordspråket lyder, min 

fiendes fiende är min vän, och det är detta som kan ha lett till valet av gestaltning i USA. Som en 

del i den kritiska diskursanalysen skall artikeln även undersökas med tankar om vad som hade 

kunnat vara. I detta fall så tror vi att gestaltningen hade sett helt annorlunda ut om attacken hade 

skett mot ett amerikanskt intresse, eller även om attacken hade riktat sig emot en av USAs 

allierade, exempelvis Storbritannien. I det läget hade troligtvis artikeln gestaltats utifrån ett 

materialistiskt perspektiv, snarare än ett moraliskt, och Anonymous hade belagts med tituleringar 

som terrorister och kriminella.  

Den utvalda artikeln i Dagens Nyheter däremot börjar med en typ av gestaltning, men avslutas 

med en annan. Till en början tillskrivs Anonymous hjälterollen, då de står upp för 

yttrandefriheten och västerländska intressen i form av anti-terrorister. Likt fallet med The New 

York Times så kan det anses vara bra att Anonymous angriper terrorgruppen IS, men likväl så 

kan det anses vara bra med en oberoende experts kommentarer i en nyhetsartikel, och artikeln i 

Dagens Nyheter bestod till större delen av en intervju med en sådan expert. Artikeln i sig tycks 

börja i ett moraliskt tema, men går snabbt över till ett materialistiskt tema med en 

krigsgestaltning. Det är även med denna gestaltning som experten Nixon uttalar sig i artikeln, en 

gestaltning som för oss bort från civil olydnad och in till det Miller beskriver som cyberkrig, 

nämligen ospecificerade attacker av en nation mot en annan. 82 Och likt det Manion och 

Goodrum tar upp så är det stora skillnader mellan cyberkrig/cyberterrorism och elektronisk civil 

81 Miller, Vincent, 2011, s. 148. 
82 Ibid. s. 151.  
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olydnad. 83 Detta innebär att i detta läge har denna artikel släppt alla premisser om att det 

Anonymous gör är civil olydnad och de klassas av artikelförfattaren som cyberkrigare, vilket 

också blir premissen som experten utgår ifrån. Vi tror att artikeln hade varit helt annorlunda om 

artikelförfattaren istället för att fråga om cyberkrig, hade diskuterat frågan om yttrandefrihet och 

mänskliga rättigheter. Hade det gjorts hade experten eventuellt pratat utifrån Anonymous 

förmåga som proteströrelse, snarare än deras förmåga som en statligt subventionerad cyberarmé.  

Slutligen finns artikeln från The Guardian, som snarare ter sig vara ett personporträtt av 

Monsegur än en artikel som specifikt handlar om Anonymous. Denna artikel likställer 

Anonymous med gruppen LulzSec som var en grupp hackers som genomförde attacker som inte 

uppfyller kraven för civil olydnad, nämligen att de inte fick vara till personlig vinning. Denna 

typ av gestaltning liknar en av de gestaltningar som Åkerman upptäckte i sin studie, nämligen att 

Anonymous tenderar att placeras i koppling till brott som de själva inte är delaktiga i. 84 De 

gånger Anonymous beskrivs i artikeln används termer som cyberkriminella, de utmålas därmed i 

ett negativt ljus av artikelförfattaren. Då Gabriella Coleman får uttala sig som expert i artikeln 

dyker dock en annan bild av Anonymous upp då hon nämner i förbifarten att Monsegur inte 

längre är välkommen hos Anonymous, dels då han anklagas för att ha satt dit sina jämlikar, men 

även för att han vägrar be om ursäkt. En annan aspekt till varför han anses vara en paria kan vara 

det faktum att han, med LulzSec, har genomfört attacker mot mål som inte har varit politiskt 

motiverade, att han har agerat för egen förtjänst, och att han inte har visat respekt till de andra 

inom gruppen genom att bli en spion för FBI. Denna artikel hade kunnat gestaltas på flera andra 

sätt, exempelvis om fokus hade lagts på det som nämns i förbifarten, nämligen att Monsegur som 

medlem i Anonymous attackerade den tunisiske premiärministern under upploppen, eller 

attackerna mot Visa, Paypal och Mastercard efter att de slutade ta emot donationer till 

WikiLeaks. Alla fyra av dessa attacker går att säga att de var politiskt motiverade, de syftade till 

att ändra den allmänna opinionen, de var lagbrott och de riktade sig mot medborgare – det vill 

säga att de uppfyllde alla krav för civil olydnad, och om artikelförfattaren hade fokuserat på det, 

så hade Anonymous gestaltats i ett helt annat ljus enligt oss. 

83 Manion, Mark och Abby Goodrum. 2000, s. 16. 
84 Åkerman, Emelie, (2012), s. 1. 
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I de kvalitativa artiklarna finns ett par olika variationer av gestaltningar gällande gruppen 

Anonymous. Anonymous tenderar främst att gestaltas negativt om deras måltavlor inbegriper 

västerländska intressen, eller om de definieras som någonting de uppenbarligen inte är (fallet 

med Dagens Nyheter då Anonymous beskrevs med krigsgestaltning). Trots att det finns tydliga 

kopplingar till civil olydnad i gruppen så tycks inte artikelförfattarna lyfta fram det om det inte 

passar den rådande ideologin hos tidningen.  

Allt som allt verkar Jeff Vass och Craig Webbers fundering kring framtiden inte ha införlivats än, 

men sett till The New York Times så verkar Anonymous vara på god väg att permanent beklädas 

som skurkar, snarare än de superhjältar som filmernas hackers har varit. Slutligen tyder studiens 

resultat på att tidningarna bygger artiklarna baserat på händelser, och gestaltar därmed 

Anonymous på ett sätt som passar in i respektive tidnings rådande ideologi. Och som Martin 

Conboy säger, så tycks inte tidningarna vara helt objektiva i sin rapportering kring Anonymous 

som grupp 85. 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Vårt främsta förslag till vidare forskning är att expandera denna studie, eller göra en liknande 

studie, men på fler internationella källor. Ett exempel vore att jämföra rapporteringen kring dessa 

händelser med fokus på ryska, östeuropeiska, asiatiska eller andra medier som denna studie inte 

hade utrymme för. Vi tycker att det vore väldigt intressant att se hur rapporteringen kring 

Anonymous skiljer sig åt mellan till exempel ryska och amerikanska medier på grund av de vitt 

skilda ideologierna som existerar i länderna. 

Annars vore det intressant med studier som rör hur svenska journalister ser på civil olydnad i 

andra länder i jämförelse med i Sverige. Ser rapporteringen likadan ut kring demonstrationer 

utomlands som den gör i Sverige?  

 

 

85 Conboy, Martin (2007), s. 20 
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