
Stockholms universitet 
Institutionen för mediestudier, JMK 
Journalistikvetenskap C-uppsats 
H12 J Kand 
Handledare: Anette Forsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonymous ansikten 

En undersökning av några svenska dagstidningars  

konstruktioner av hackernätverket Anonymous 

 

Författare: Emelie Åkerman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Abstract 

 

This study examines how a couple of Swedish daily newspapers construct the hacker 

network Anonymous, with an aim to discuss its possible effects. The question was: In 

which ways is the network Anonymous constructed in a few Swedish newspapers?  

 26 articles from four chosen newspaper were analysed, but because of many 

similarities in content, only 10 were chosen for deep analysis. With Fairclough's 

model of critical discourse analysis as chosen method, constructions varying from the 

images of heroes to villains were found as a result. The most common construction 

was that of Anonymous as a threat, which was most often exaggerated compared to 

what actions were actually described in the texts. In the secondly most common 

discourse, "guilty by association", Anonymous would be mentioned in a context, like 

in the report of a crime, without any apparent reason.  

 Though labelled with other words, what the texts often described were actions 

that lived up to the criteria of civil disobedience, but in a digital context. Some texts 

described a protest movement that might get more legitimized, or continue as a 

guerrilla group. In some cases Anonymous were given power by getting their 

messages repeated without criticism, most likely accidentally since their usual silence 

might make the journalist jump when suddenly contacted directly. In other cases they 

were deliberately smeared, and constructed as a mischievous and powerless bunch of 

nerds. 

 Opinions differed, but from the texts could be concluded that Anonymous is 

the first Internet based protest movement of its kind. How their identity develops may 

make or break the possibilities for future online protest movements and civil 

disobedience acts. In which direction they progress isn't the topic of this study. But 

what possible effects the newspapers constructions of Anonymous might have on that 

progress is of high interest. 

 The discussion's theoretical base is that the journalistic content has an effect 

on its audience, and an effect on the construction of identity, both collective and 

individual. The media further have power, to some extent, over their audience as well 

as over their subjects. 
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1. Inledning  

 

Viljan att bota min egen okunskap var den första motivationen i valet att undersöka 

hur nätverket Anonymous konstrueras i svenska dagstidningar. Mitt intresse för den 

hemlighetsfulla rörelsen väcktes då jag stötte på dem i nyhetsrapporteringen, och 

slogs av hur svårt det var att sätta fingret på dem. Men i rapporteringen kring vad som 

först framstod som en lös grupp av hackers så framträdde snart en djupare fråga. 

 Utifrån studiens analysmaterial går det att skönja en proteströrelse i Anonymous 

och protestaktioner av olika slag har alltid haft ett journalistiskt nyhetsvärde. 

Artiklarna som utgör studiens analysmaterial beskriver aktioner som blir alltmer 

ideologiska och en rörelse som är i utveckling, men åt vilket håll går inte att säga. 

Anonymous identitet som brottslingar kan cementeras, eller så kan den skifta till den 

av en legitim proteströrelse. Vilket håll utvecklingen tar är intressant för 

proteströrelsers framtida möjligheter att skapas, erkännas och verka på internet. I ett 

uppkopplat samhälle, är det en viktig demokratisk fråga om där i framtiden finns plats 

för proteströrelser. 

 Därför är det intressant att se hur medierna konstruerar Anonymous. Oavsett 

hur konstruktionerna ser ut, så påverkar texternas innehåll allmänheten i något 

avseende. Och vilken identitet som Anonymous kommer att landa i avgörs inte bara 

av hur de agerar, utan också av hur allmänheten uppfattar dem. 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka hur några av de största svenska dagstidningarna 

konstruerar sin bild av nätverket Anonymous i sina texter, och att utifrån resultaten 

sedan diskutera konstruktionernas eventuella effekter. Med konstruktioner avses den 

identitet som medierna tillskriver Anonymous. 

 

1.2 Frågeställning 
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På vilka sätt konstrueras nätverket Anonymous i några av de största svenska 

dagstidningarna? Vilken identitet tillskrivs de? 

 

1.3 Material och avgränsning 

 

Analysmaterialet utgörs av texter från de fyra dagstidningarna Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Den valda tidsperioden för materialet är 

avgränsat till de första 11 månaderna under år 2012. Detta för att få ett överskådligt, 

men framförallt aktuellt material, som beskriver Anonymous i det skede som rörelsen 

befinner sig i nu. 

2. Bakgrund  

 

I bakgrundsavsnittet beskrivs nätverket Anonymous och deras aktiviteter.  

 

2.1 Om bakgrundskapitlets källmaterial 

 

Jag vill inleda med en källkritik för att bakgrundskapitlet ska förstås rätt. Kapitlet 

källmaterial är journalistiskt, med några undantag där information från två 

myndigheter har använts. Utöver detta har även uppgifter från Anonymous 

internetpublicerade filmer använts, vilket är deras huvudsakliga sätt att kommunicera 

med omvärlden. Jag ser det som problematiskt att inte kunna beskriva Anonymous 

utifrån mer än deras uppgifter, men det saknas vetenskapliga källor i ämnet. Denna 

brist på vetenskapligt källmaterial beror på att Anonymous lever väl upp till sitt namn, 

och är just anonyma. Nätverket saknar officiell hemsida, ledning eller representanter. 

Deras aktioner rör sig utanför lagen, eller i dess gråzon, så det är naturligt att de 

anstränger sig för att inte kunna spåras och identifieras.  

 Det finns en mängd av information och berättelser tillgängliga om 

Anonymous, det har även getts ut böcker, men ingen som kan kallas för vetenskaplig 

eller klassas som forskning. Att granska Anonymous är inte enkelt. Författaren Cole 

Stryker gjorde ett försök med boktiteln "Epic Win for Anonymous: How 4chan's 

Army Conquered the Web" där internetforumet 4chan:s och rörelsen Anonymous 

framväxt beskrivs. I ett inlägg hos The Huffington Post skriver han att den första 
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kommentar han fick om boken på internetforumet 4chan löd "Kindly kill yourself 

immediately" (www.huffingtonpost.com). 

Trots bristen på vetenskapligt material ser jag det som nödvändigt att försöka 

presentera Anonymous i bakgrunden så att studien sätts i ett konkret sammanhang. 

För att ändå få så tillförlitligt källmaterial som möjligt har jag valt att bara använda 

mig av journalistiskt material från stora och etablerade tidningar, eller myndigheter, 

samt Anonymous officiella uttalanden. Jag har också valt att bara använda 

information som rapporterats i flera medier, samt jämfört dessa med varandra, för att 

undvika lokala myter.  

 

2.2 Om Anonymous - Enligt Anonymous 

 

En ledtråd om Anonymous identitet går att koppla till Alan Moores filmatiserade 

serieroman "V för Vendetta". Karaktären V bär masken av Guy Fawkes, som 

misslyckades med att spränga the Houses of Parliament i London 1605. Anarkisten V 

lyckas dock med samma attentat och genom filmen blir masken en symbol för folket 

som protesterar mot regimen, alla under samma ansikte (www.bbc.co.uk). 

 En officiell hemsida för Anonymous finns inte, utan de publicerar sina 

uttalanden på en officiell YouTube kanal, OfficialAnonymousTV1, och sprider dem 

sedan i sociala medier. Dessa filmer är deras huvudsakliga kanal för att framföra sina 

åsikter och avsikter till omvärlden. I kanalens beskrivning finns orden "We are 

Anonymous, We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.", som 

är det återkommande mottot som avslutar deras filmer (www.youtube.com). 

 I en sådan film beskriver de sig själva som rörelse, vilket är mycket ovanligt. De 

menar att Anonymous inte existerar i en bestämd form, utan som en idé, som vem 

som helst kan anamma i kampen för en gemensam sak som gynnar mänskligheten. 

Det innebär att vem som helst kan föra fram sina budskap under deras tak. Om 

Anonymous sedan sluter upp bakom detta budskap, eller avfärdar det, avgörs av 

huruvida majoriteten som finns representerad online, finner att idén representerar 

Anonymous värderingar eller ej. 

 De fortsätter med att poängtera att även illvilliga aktioner kan presenteras som 

om de kom från Anonymous, men att om dessa inte är förankrade hos majoriteten, så 

kan de per definition inte klassas som aktioner av Anonymous, då Anonymous bara 

http://www.youtube.com/watch?v=z399L3UETis
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existerar som en kollektiv majoritetsvilja. Deras syn är att den enda legitima formen 

av makt är den som vilar på ett kollektivt medgivande. Därför kan enligt deras 

resonemang inte en enskild individ eller mindre grupp av människor ensamma utge 

sig för att vara Anonymous och tala sanning (www.youtube.com). 

 

2.3 DDoS-attacker 

 

Distributed Denial of Service-attacker, DDoS, sägs vara Anonymous främsta vapen 

enligt bland annat BBC (www.bbc.co.uk). Genom att sända en stor mängd trafik till 

ett system så blir det överbelastat och kan inte ta emot vanlig trafik. Försöker någon 

besöka hemsidan så är den otillgänglig. DDoS skiljer sig stort från intrångsförsök då 

målet är att begränsa tillgängligheten medan målet vid intrångsförsök är att ta sig in i 

systemet (www.msb.se). Trots att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

menar att DDoS inte utgör ett intrångsförsök så är DDoS olagligt enligt brottsbalkens 

4 kap. 9c § om dataintrång sedan 2010 (SFS 2007:213). En motsvarighet i den fysiska 

verkligheten skulle exempelvis vara att en stor grupp människor började köa in till en 

byggnad utan ett egentligt ärende dit, så att ingen annan skulle ha möjligheten att 

besöka den under tiden. 

 

2.4 Aktioner av Anonymous 

 

Under Occupy Wall Streets protester fanns Anonymous representerade på plats och 

på internet, där de identifierade poliser som de påstod vara skyldiga till 

pepparsprayattacker. Detta enligt uppgifter på brittiska tidningen The Guardians 

hemsida, där man också uppgav att Anonymous använde sig av Twitter för att fylla de 

aktiva kanalerna med fredsmeddelanden och uppmaningar till demonstranter att hålla 

sig fredliga (www.guardian.co.uk).  

 Enligt nätupplagan av The Daily Mail drev Anonymous kampanjen 

#OpDarknet mot pedofiler på internet där deras mål var att förstöra pedofilers 

internetforum. De påstås ha tagit ner flera websidor som fungerat som mötesplatser 

för pedofiler och stängt ned servrarna för ett webbhotell som gett utrymme åt stora 

mängder barnpornografi (www.dailymail.co.uk). 

http://www.youtube.com/watch?v=z399L3UETis
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 I The Guardians nätupplaga går det att läsa om 'Project Chanology', där 

Anonymous vill uppmärksamma farorna hos scientologikyrkan som de sägs förklara 

krig mot. Förutom uttalade hot mot scientologerna har de även utfört attacker mot 

kyrkans hemsidor (www.guardian.co.uk). 

 Enligt GlobalPost har Anonymous hackat sig in i Ugandas regeringshemsida i 

protest till deras lagförslag mot homosexuellas rättigheter. Meddelandet som fördes 

fram var att Ugandas regeringshemsidor skulle vara ett fortsatt mål tills dess att 

HBTQ-personer behandlades jämlikt i Uganda (www.globalpost.com). 

 Anonymous har enligt uppgifter från nätupplagan av tidningen The 

Washington Post genomfört en mängd attacker mot Israels regeringshemsidor i 

protest mot vad de menar är ett brutalt behandlade av den palestinska befolkningen 

(www.washingtonpost.com/). 

 I oktober 2012 attackerade Anonymous svenska webbplatser tillhörandes 

Regeringen, Riksdagen och Riksbanken som en protest mot polisrazzian mot 

webbhotellet PRQ:s lokaler enligt Aftonbladets nätupplaga (www.aftonbladet.se). 

 

2.5 I konflikt med lagen 

 

Flera personer inom Anonymous har kommit i konflikt med lagen som en konsekvens 

av sina aktioner. Nedan följer några av de större polisinsatserna. 

 FBI uppgav att de utförde över 40 husrannsakningar 2011 mot deltagare i 

attacker riktade mot företag som ställt sig mot WikiLeaks, och gick ut med 

meddelandet att DDoS-attacker kunde ge upp till tio års fängelse (www.fbi.gov). 

 Enligt The Daily Telegraphs nätupplaga arresterades 32 påstådda medlemmar 

av Anonymous i Turkiet 2011 för misstänkt inblandning i DDoS-attacker mot 

turkiska regeringshemsidor (www.telegraph.co.uk). 

 Under 2011 arresterades enligt BBC över 20 personer i USA, England och 

Nederländerna misstänkta för hämndattacker mot PayPal, MasterCard och Visa efter 

att företagen spärrat WikiLeaks konton (www.bbc.co.uk). 

 Enligt Washington Post efterlyste Interpol 25 personer med kopplingar till 

Anonymous, som alla arresterades 2012 (www.washingtonpost.com). 

3. Teori och tidigare forskning 
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I detta avsnitt presenteras de teorier som kommer ligga till grund för slutsatserna av 

analysen.  

 

3.1 Medierna som identitetsskapande 

 

Forskningen kan ses som överens om att medierna, och särskild i dess globaliserade 

form, har en stor betydelse för identitetsskapandet (Berglez, Peter & Olausson, Ulrika 

2009:144). För att låna ett uttryck från Benedict Anderson (1996) så skapar medierna 

så kallade föreställda gemenskaper. Det syftar på att människor som aldrig kommer 

att mötas, ändå upplever en gemensam identitet med varandra, såsom den nationella i 

Andersons exempel (Anderson 1996:21). Medierna berättar för sin publik vad det är 

att tillhöra ett visst kön, eller komma från en särskilt plats. Medierna är en del i att 

skapa vår sociala, eller kollektiva identitet, som byggs av andra människors 

uppfattningar om oss och utifrån de kollektiva sammanhang vi är en del av (Gripsrud 

2008:19-20). 

 Diskussionen i denna studie utgår från teorin om medierna som betydelsefulla i 

just identitetsskapandet.  

 

3.2 Motståndsidentitet 

 

Manuel Castells tar upp begreppet motståndsidentitet. Denna skapas av aktörer som 

stigmatiserats eller rankats ner av maktens logik och därför bygger motståndsvärn 

utifrån principer som skiljer sig från de principer som samhällets institutioner 

genomsyras av. Han menar att motståndsidentiteten bildar gemenskaper och kan vara 

den viktigaste identitetskonstruktionen i vårt samhälle. Den bygger på kollektiv 

opposition mot förtryck (Castells 1997:22-23). Motståndsidentiteterna bygger ofta på 

traditionella värderingar som religion eller nation men begränsas inte till dessa. De 

kan även byggas kring proaktiva sociala rörelser som kämpar efter autonomi genom 

kollektivt motstånd. 

 Motståndsidentiteten kan bestå som en defensiv gemenskap och behöver inte 

innebära en projektidentitet. Det kan även bli en intressegrupp eller föda 

projektidentiteter med mål att omvandla samhället efter en kollektiv oppositions 

värderingar mot de dominerande intressena. Motståndskollektiven försvarar sina 
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territorier och kommunicerar inte med staten annat än genom att göra motstånd och 

kämpa för sina egna intressen (Castells 1997:365-367). I studerandet av materialet om 

Anonymous syns tydliga tecken på en motståndsidentitet som den Castells beskriver. 

 

3.3 Sociala rörelser 

 

Sociala rörelser måste förstås efter de termer som de själva beskriver sig med. Det är 

nödvändigt att förstå relationerna mellan de sociala rörelserna så som de definieras av 

sin praktik, värderingar och diskurs, och de sociala processer de har samband med. 

Det finns inte onda eller goda sociala rörelser ur ett analytiskt perspektiv utan de är 

alla symtom av våra samhällen och påverkar i olika grad våra sociala strukturer 

(Castells 1997:84-85). 

 Ett av Castells fynd bland botaniserandet i sociala rörelser är en 

nätverksstrukturerad, decentrerad organisationsform som är typiskt för nya sociala 

rörelser. Dessa speglas och motverkar nätverkslogiken hos makten i det 

informationella samhället. Den decentrerade och subtila formen hos nätverken gör 

dem och de nya identitetsprojekten svårupptäckts. Det är i dessa alternativa 

elektroniska nätverk långt borta från makten som Castells säger sig ha förnummit 

embryon till ett nytt samhälle (Castells 1997:371). De elektroniska anslagstavlor som 

växte fram med datornäten fanns snart för alla intressen och skapade vad Howard 

Rheingold döpte till virtuella gemenskaper (Castells 1996:359). 

 Denna typ av ny social rörelse som Castells beskriver, stämmer väl överens med 

bilden som analysmaterialet konstruerar av hur Anonymous existerar. 

 

3.4 Medier och proteströrelser  

 

Förhållandet har alltid varit spänt mellan medierna och proteströrelser eller 

demonstranter. För att nå ut med sitt budskap och synas är demonstranterna beroende 

av medierna, men de tvingas anpassa sig efter medievillkoren, vilket ofta leder till 

missnöje över rapporteringen. Skälen till demonstrationen och argumenten för den tas 

sällan upp och istället dramatiseras händelseförloppet av medierna som lägger fokus 

på det spektakulära (Liliequist & Lundälv 2002:9). 

 Balansgången mellan medier och proteströrelser blir komplicerad. 
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Proteströrelsens syfte är att uppmärksamma protesten men i och med anpassningen till 

medielogiken riskerar de att avväpnas. Medierna i sin tur måste se över sitt 

medagerande som kan konstruera och provocera fram ett våldsamt händelseförlopp 

(Liliequist & Lundälv 2002:25). 

 Relationen mellan medier och proteströrelser är en stor del av vad studien 

undersöker men min tro är att spelreglerna mellan dem ser något annorlunda ut 

applicerade på detta fall, där proteströrelsen och dess aktioner har en avvikande form 

från vad Liliequist & Lundälv (2002) har undersökt. 

 

3.5 Medier och djurrättsaktivism 

 

Yvonne Anderssons kvantitativa analys av fyra svenska dagstidningars rapportering 

om djurrättsaktivister och militanta veganer visade att texterna var övervägande 

kritiska mot deras aktioner. Däremot fick deras sakfrågor mer stöd. 

Djurrättsaktivismen fick ändå en mer negativ framställning än övriga sakfrågor 

genom en lägre andel pro-argumenterande texter än för andra sakfrågor. 

Djurrättsaktionerna får samtidigt främst kritik oavsett metoder. Det var sällsynt att 

djurrättsaktivismen togs upp på ett principiellt plan med frågan om civil olydnad 

(Andersson 2009:271). 

 Anderssons studie är relevant i det att Anonymous situation lätt kan jämföras 

med djurrättsaktivisternas, och det är intressant att se om resultaten är jämförbara. 

 

3.6 Normaliseringen av det exceptionella 

 

När medierna ständigt upprepar oklara hot och oklara hotobjekt bygger de 

förutsättningar för att skapa ett hotmedvetande av dessa egentligen spektakulära 

händelser. Utan ordentligt underlag ger medierna en bild av en konstant hög hotnivå, 

vilket ger en normalisering av det exceptionella av typen hotbildsnormalisering. Som 

konsekvens skapas en uppfattning om ett skyddsunderskott som i sin tur ger en ökad 

acceptans gentemot större kontrollmöjligheter (Liliequist & Lundälv 2002:64). 

 Denna teori är av intresse då en dylik konstruktion av Anonymous, enligt teorin, 

leder till konsekvenser som går helt emot Anonymous syften. 
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3.7 Maktbegreppet  

 

Makt är mångfacetterat och svårt att definiera men kärnan i de olika definitionerna 

kan ses som att makt är möjligheten att skapa eller hindra en förändring. Alltså 

möjligheten att påverka (Strömbäck 2004:22). Det centrala i en maktrelation är att 

någon har möjligheten att förverkliga sin vilja över någon annans. I denna mening 

definieras makt som ett avsiktligt mänskligt handlande. Att definitionen innehåller en 

vilja gör att makt innebär en avsikt, ett val eller ett handlande (Petersson 10-11). 

 Enligt Michel Foucault existerar makten endast i relationer och uttryckt i 

handling. Den är en ständigt pågående kamp snarare än ett kontrakt. Makten är något 

man utövar och inte något som man besitter. Enligt Foucaults synsätt finns inte 

makten i sig, men på de sätt den kan användas har den potential att finnas överallt. 

Kunskap används som grund till att utöva makt och detta maktutövande ger också 

kunskap. Makt är alltid knutet till kunskap (Alvesson & Sköldberg:370-373).  

 Journalistiken innebär en form av vetande och den skapar vetande om världen, 

vilket förutsätter makt (Roosvall 2005:37). Maktbegreppet återkommer genom flera 

av teoriavsnitten och resten av studien, men definieras ensamt för tydlighetens skull.  

 

3.8 Mediernas makt över publiken  

 

Journalisterna och medierna kan ses som mäktiga i det att deras innehåll i någon mån 

påverkar människors tankar, känslor och handlingar och även samhällsystemet i hög 

grad. Men de kan samtidigt ses som maktlösa då andra aktörer inom medierna än 

journalisterna kan bestämma över medieinnehållet (Asp 2007:150).  

 Mediernas dagordningsmakt grundas i att de sovrar och sätter ihop det som 

utgör vårt medieutbud. Verkligheten är alltför obegränsad för att en vanlig människa 

ska kunna ägna sig åt den processen. Därför återspeglar medierna sin bild av världen 

på publiken. Den tyngd som medierna ger ett ämne överförs till publiken (Strömbäck 

2004:30-31). 

 Oavsett graden av påverkan som medierna kan anses ha över publiken så är de 

den centrala källan till information, reflekterad kunskap och upplevelser. De påverkar 

samhället och hur människor utvecklas och uppfattar sig själva, men med komplexa 
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processer (Gripsrud 2008:86). 

 Mediernas makt över publiken är intressant i diskussionen kring effekterna av 

mediernas konstruktioner av Anonymous. Dagordningsmakten är även den en aspekt 

att ta med i analysen av varför deras konstruktioner ser ut som de gör. 

 

3.9 Gestaltningsteorin 

 

Gestaltningsteorin handlar dels om hur mediernas gestaltningar av verkligheten 

påverkar människors gestaltning av verkligheten. Den handlar också dels om att 

medierna sprider olika makters och ideologiers bild av världen. 

 Den handlar även om vad mediernas innehåll representerar. Det finns en idé om 

att människor kan skapa sig en objektiv bild av verkligheten genom att ta del av olika 

medier men det är en tanke som saknar stöd i forskning. Att mediernas utrymme är 

begränsat medan världen är obegränsad är det första faktumet emot det. Men 

medierna väljer inte bara ämnen, utan perspektiv, källor, beskrivningar och vad som 

ska ses som fakta. Val som är mer eller mindre medvetna. Därför bör nyheter ses som 

rekonstruktioner av verkligheten och inte som en spegling av verkligheten 

(Strömbäck 2004:40-41). 

 Gestaltningsteorin är viktig för att förstå att det är mediernas konstruktioner 

som studien undersöker, och inte verkligheten. Samt för att förstå varför dessa ser ut 

som de gör. 

 

3.10 Makt över nätet 

 

När tekniken gjorde det möjligt att sprida all sorts data, skapades ett nätverk som 

kunde göra detta oreglerat. Arkitekturen i nätverkets teknik gör det mycket svårt att 

censurera och styra det. Det enda sättet att styra nätet är att inte vara inne i det, vilket 

är ett högt pris. 

 Att invadera cyberrymder är inte legitimt och den dåliga elektroniska 

medborgaren får ett starkt fientligt bemötande. Den elektroniska gräsrotskulturen har 

präglat nätets utveckling för evigt och de tekniska och sociala koder som utvecklades 

i början har strukturerat nyttjandet (Castells 1997:357-359). 

 Arkitekturen för nätverket är och förblir öppen vilket ger ett stort tillträde och 



 13 

gör det svårt med statliga och kommersiella restriktioner. Öppenheten kommer ur 

nätverkets ursprungliga utformning och dess förnyelseprocess som den första 

generationens hackare och hobbynätverkare etablerade (Castells 1997:361). 

 Denna teori beskriver Anonymous territorium och ger, särskilt i kombination 

med teorin om motståndsidentitet, en inblick i varför Anonymous existerar. 

 

3.11 Civil olydnad 

 

Civil olydnad har vissa positiva associationer på grund av sin koppling till Mahatma 

Gandhi och Martin Luther King, men begreppet är starkt omdebatterat. De olika 

synsätten på såväl begreppet som motiv och konsekvenser är många. Civil olydnad 

vilar på tanken om att det finns en rätt som är högre än lagen. Lag och moral ses som 

skilda normsystem. 

 Andersson menar att civil olydnad som handling ska förutsätta lagbrott, vara 

politiskt i den meningen att det riktar sig till individer i egenskap av medborgare, och 

att frågan är kollektivt angelägen. Handlingen ska även ha som syfte att påverka 

samhället (Andersson 2009:35-36). 

 Några exempel på civil olydnad enligt Tomas Månsson är trädkramande 

miljöaktivister som hindrar motorvägsbyggen, sittdemonstrationer på gator i protest 

mot bilism eller militanta veganer som blockerar eller förstör en pälsaffär (Månsson 

2004:41). 

 Andersson tar även upp andra aspekter som beredskap att ta sitt straff och en 

icke-våldsprincip men dessa är frågor råder det stor oenighet om. All olydnad kan 

avfärdas som kriminalitet och utifrån det perspektivet är lagbrott aldrig legitimt. 

Ett mer positivt perspektiv är att se civil olydnad som de individuella rättigheternas 

försvar mot övergrepp från det politiska eller moraliska systemet. Civil olydnad kan 

ses som en viktig aspekt i demokratiseringssträvanden i samhällen (Andersson 

2009:36-37). 

 Civil olydnad är av stort intresse då jag menar att sett utifrån mediernas 

konstruktioner, så är det just som civil olydnad som Anonymous aktioner bör klassas. 

 

3.12 Civil olydnad i digital kultur 
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Vid traditionell civil olydnad tenderar målen att vara fysiska strukturer i samhället 

som blockeras. Poängen med den civila olydnaden är att manifestera ett missnöje 

genom att störa det normala flödet hos exempelvis en organisation och att påverka 

status quo. 

 Internet utgör idag infrastrukturen av informationsåldern och blir därför 

oundvikligen en kanal för protester och politiska aktioner. Sådan elektronisk civil 

olydnad kan kallas "hacktivism" och innefattar metoden DDoS-attacker och 

"defacement", som är en form av cybervandalism där någon annans hemsida hackas 

och dess innehåll ändras av politiska orsaker. 

 Man kan dela in den elektroniska civila olydnaden i två kategorier utifrån syfte 

och fokus. Den ena kategorin utgörs av infrastrukturella attacker där syftet är att störa 

det normala flödet hos en organisation, exempelvis genom DDOS-attacker. Den andra 

kategorin har fokus på att sprida ett budskap eller en kritik genom att vandalisera 

organisationers hemsidor med exempelvis defacement. 

 I dagsläget innebär elektronisk civil olydnad mindre problem för de utsatta 

organisationerna men internetbaserade protestformer kan komma att bli signifikanta 

för politiska aktioner. Därför är det viktigt att se hacktivism som en politisk aktion 

som kan öka i betydelse i informationsåldern (Miller 2011:147-148). 

 Cyberkrig definieras ofta som attacker på elektroniska 

kommunikationsnätverk. Men cyberkrigsaktioner är politiskt motiverade och kommer 

från terroristorganisationer eller fiendestater. Tas detta inte med i definitionen så blir 

det omöjligt att särskilja cyberkrig och cyberbrottslighet. Samtidigt går det tydligt att 

se cyberbrottslighet har motiv som ekonomisk vinning eller ett opolitiskt mål att 

skada andra (Miller 2011:152). 

 I denna teori görs viktiga definitioner av cyberaktioner, cyberkrig och 

cyberbrottslighet som väcker flera frågetecken kring varför konstruktionerna av 

Anonymous ser ut som de gör. 

4. Metod  

 

Metoden som kommer att användas för denna undersökning är kritisk diskursanalys. 

Analysmaterialet utgörs av artiklar från fyra dags- och kvällstidningar. 

 Den kritiska diskursanalysen erbjuder teorier och metoder för att kunna 

teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka de olika relationerna mellan 
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diskursiv praktik och social och kulturell utveckling, från olika sociala sammanhang. 

Inriktningen inom kritisk diskursanalys som valts är Norman Faircloughs modell för 

att hans metod har påståtts vara den mest utvecklade metoden för forskning inom 

kommunikation, kultur och samhälle inom diskursanalysen (Winther Jørgensen & 

Phillips 1999:66). Att undersöka mediernas konstruktion av Anonymous faller tydligt 

inom användningsområdet för metoden. 

 

4.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

 

En central del i Faircloughs perspektiv är att diskurs är en viktig social praktik som 

både återskapar och omvandlar kunskap, identiteter och sociala relationer - samtidigt 

som den påverkas av sociala praktiker. Faircloughs angreppssätt är textorienterat med 

fokus på de tre traditionerna; detaljerad textanalys inom lingvistik, makrosociologisk 

analys av social praktik och den tolkande mikrosociologiska traditionen i sociologi 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999:71). 

 Den detaljerade textanalysen används för att få insikt i hur man lingvistiskt kan 

uppfatta vissa diskursiva processer i texter. Dock ser Fairclough textanalysen som för 

enkel som ensamt analysverktyg eftersom det inte identifierar sambanden mellan 

texterna och de samhälleliga eller kulturella processerna och strukturerna. Därför 

behöver textanalysen kombineras med social analys i ett tvärvetenskapligt perspektiv 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999:72). 

 

4.1.1 Faircloughs tredimensionella modell 

 

Diskursens tre funktioner är en identitetsfunktion, en relationell funktion och en 

ideationell funktion (Winther Jørgensen & Phillip 1999:73). För att finna dessa 

funktioner i diskursen i denna undersökning kan de eftersökas med frågorna; Vilken 

identitet ges Anonymous i texten? Vilka relationer framträder mellan aktörerna i 

texten? Vilken bild av Anonymous ges i texten? 

 

4.1.2 Tillvägagångssätt 

 

Vid analys av en diskurs ska det fokuseras på två dimensioner. Den första är den 
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kommunikativa händelsen, ett faktiskt språkbruk, som exempelvis en tidningsartikel. 

Den andra dimensionen är diskursordningen, som utgör summan av de diskurstyper 

som förekommer inom en social institution eller domän (Winther Jørgensen & 

Phillips 1999:73).  

 Den tredimensionella modellen utgör en analytisk ram som går att använda vid 

empirisk forskning i kommunikation och samhälle. I en konkret diskursanalys av en 

kommunikativ händelse ska samtliga tre dimensioner tas med. Det innebär att man 

ska se till textens egenskaper, dess produktions- och konsumtionsprocesser och 

händelsens större sociala praktik som den är en del av (Winther Jørgensen & Phillips 

1999:74). 

 

4.1.2.1 Textanalysen 

 

I textanalysen ser man till textens formella drag som lingvistiskt konstruerar diskurser 

och genrer, såsom vokabulär och grammatik (Winther Jørgensen & Phillips 1999:75). 

Hur diskurserna förverkligas i texten kartläggs genom att detaljerat analysera textens 

egenskaper. Några av verktygen som Fairclough presenterar är förhållandet mellan 

talare, etos - om hur språk konstruerar identiteter, metaforer och grammatik. 

 Inom grammatiken är transitivitet och modalitet två viktiga element. Vid en 

analys av transitivitet undersöks hur händelser och processer förbinds med subjekt 

och objekt. Analyser av modalitet, som betyder "sätt", undersöker hur pass talaren 

instämmer med en sats (Winther & Jørgensen 1999:87).  

 

4.1.2.2 Den diskursiva praktiken 

 

I den diskursiva praktiken ser man till relationen mellan texterna och den sociala 

praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 1999:75). Analys av den diskursiva 

praktiken fokuserar på hur texten producerats och konsumeras (Winther Jørgensen & 

Phillips 1999:85). 

 Interdiskursivitet är en intertextualitet, och skapandet av olika diskurser i och 

mellan diskursordningar är ett uttryck för detta. Intertextualitet beskriver hur 

kommunikativa händelser utgår från tidigare händelser. Orden som vi använder är 

redan använda sedan tidigare. Enligt Fairclough innebär intertextualitet både stabilitet 
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och instabilitet. Man åstadkommer förändring genom att använda existerande 

diskurser på nya sätt. Men förändringens möjligheter är begränsade av de 

maktrelationer som sätter ramarna för diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 

1999:77-78). 

 

4.1.2.3 Den sociala praktiken 

 

I analysen av den bredare sociala praktiken behöver diskursanalysen kompletteras 

med teorier från sociologin eller kulturteori (Winther Jørgensen & Phillips 1999:75). 

Här sätts undersökningen av texten som text och som diskursiv praktik i förhållande 

till den bredare sociala praktik som de är en del av.  

 Det första som ska kommas fram till är ett klarläggande av relationerna mellan 

den diskursiva praktiken och diskursordningen den ingår i. Nästa steg är att kartlägga 

ramen för den diskursiva praktiken som består av icke-diskursiva sociala och 

kulturella relationer och strukturer. Det är för att besvara frågorna som detta skapar, 

som annan sociologisk teori och kulturteori är nödvändig. Undersökningens slutliga 

konklusioner hittas i analysen av förhållandet mellan den diskursiva praktiken och 

den bredare sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 1999:90). 

 

5. Material och avgränsning  

 

Materialet för analysen utgörs av artiklar från de fyra dagstidningarna Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet då de är de största riksspridda 

tidningarna. I urvalet representeras morgon- och kvällspressen.  

 En sökning gjordes i Mediearkivet 2012.11.18 med sökordet "Anonymous". 

Sökningen var avgränsad till de första 11 månaderna år 2012 i de fyra tidningarna 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Detta för att få ett 

analysmaterial som är aktuellt. Det gav ett sökresultat på 77 artiklar. Dock är 

Anonymous ett brett sökord och många träffar rörde inte nätverket Anonymous, utan 

ordet kunde till exempel vara angivet som upphovsrättsinnehavare till bilder i artiklar. 

När de artiklar som saknade relevans till Anonymous sorterats ut kvarstod 42 artiklar. 

 Ingen journalistisk genre har medvetet uteslutits då frågeställningen är att ta 

reda på hur dagstidningarna framställer Anonymous, vilket kan göras i alla genrer. 
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Oavsett om det är en nyhetstext eller ledartext så har man medvetet tagit beslutet att 

publicera den, med de konstruktioner som den innehåller. Till övervägande del består 

analysmaterialet av nyhetstexter. 

 I nästa steg har samtliga artiklar lästs i flera omgångar för en ytterligare 

avsmalning av materialet. De artiklar som gallrats ut i detta skede är de som varit 

irrelevanta i det att de inte kunde bidra till att besvara frågeställningen. Det rör sig om 

artiklar där Anonymous nämnts kort och neutralt i förbigående, medan artikeln 

egentligen handlat om någonting annat. Exempelvis en artikel om WikiLeaks där man 

endast i en mening nämner att de mail som WikiLeaks publicerat tros komma från 

Anonymous. 16 artiklar gallrades ut i detta steg vilket lämnade 26 artiklar. 

 Alla 26 artiklar har analyserats och delats in i olika grupper för att försäkra att 

alla identifierade sätt att framställa Anonymous var representerade. Då flera av 

artiklarna var likvärdiga i avseendet att de innehöll samma sorts framställningar så 

valdes bara 10 artiklar ut för djupanalys som det slutgiltiga analysmaterialet. Av högst 

intresse var de artiklar som fokuserade främst på Anonymous framför andra frågor, 

och önskan var även att få med artiklar från alla fyra tidningar till det sista urvalet. 

Dessa 10 artiklar finns listade i bilaga 1. 

 

6. Metodkritik 

 

De första invändningarna kring min metod diskuterades i bakgrundskapitlet, nämligen 

att det kapitlet bygger på källor som inte är att klassa som vetenskapliga. Jag såg dock 

till att källorna var etablerade namn och jämförde deras uppgifter med flera andra 

källor, så jag ser inte att det skulle påverka studien negativt.  

 Undantaget är avsnittet som beskriver Anonymous som rörelse, och som nästan 

uteslutande bygger på deras egna uppgifter, eller självbild om man så vill. Att en 

motparts uppfattning om dem saknas är negativt, men jag såg det som nödvändigt att 

beskriva rörelsen, och var noga med att klargöra att avsnittet var just Anonymous 

egen självuppfattning, för att påminna läsaren om att behålla sin kritiska inställning. 

Risken att läsaren ska påverkas av deras okritiserade presentation av sig själv ser jag 

som liten, men värd att påtala. 

 Ett problem med mitt teoretiska avsnitt är att flera av teorierna bygger på få 

eller endast en källa. Ett skäl till detta är att Anonymous form, forum och metoder är 
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något nytt - om än med likheter i mycket som är gammalt, och därför har färre teorier 

varit självklara. De mest självklara teorierna för ämnet har varit smala och 

skräddarsytts utifrån tidigare forskning. 

 Kritisk diskursanalys tycktes som ett optimalt verktyg för att besvara 

frågeställningen, men metoden är självklart kritiserad. En kritik som tas upp av 

Winter Jørgensen och Phillips är att Faircloughs största problem är att hans 

angreppssätt ger vissa oklarheter vad gäller konsekvenserna av gränsdragningen 

mellan det som är diskursivt och det som är icke-diskursivt. De menar att det är en för 

otydlig gräns mellan diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken. Det 

saknas riktlinjer för hur stor del social analys som krävs och det ges inte heller någon 

vägledning i frågan om vilka sorter av sociologisk teori eller kulturteori som går att 

använda.  

 Det finns också en svårighet i dialektiken mellan det som är diskursivt och 

icke-diskursivt. Winter Jørgensen och Phillips ställer frågorna hur man visar att något 

är i ett dialektiskt förhållande till ett annat, och vad man drar gränsen mellan det som 

står i ett dialektiskt samspel med varandra. Ytterligare ett problem hos Fairclough 

såväl som hos all kritisk diskursanalys är en otillräcklig teoretisk förståelse av 

gruppbildningsprocesser, subjekt och agency. Samt begrepp som subjektivitet och 

graden av människans kontroll av sitt språkbruk (Winther Jørgensen & Phillips 

1999:93). 

 Att jag fick under hundra träffar i de utvalda dagstidningarna i mediearkivet, 

och att under femtio av dem faktiskt handlade om Anonymous, underlättade 

urvalsprocessen då det var lättare att noggrant granska dem. Lång tid lades på 

urvalsprocessen som jag är tillfreds med, men det utesluter inte att den hade kunnat se 

annorlunda ut ifall den gjorts av någon annan, då processen är subjektiv. 

 För att kunna bedöma validiteten i en diskursanalys kan man se den i sitt 

sammanhang. Diskursen ska ges sammanhang av de analytiska påståendena. Men om 

där finns element som inte hör hemma i en diskursanalytisk redogörelse så ses den 

inte som klar eller trovärdig. 

 För en ökad validitet innehåller studien en bilaga där de analyserade artiklarna 

listas samt framlyfta citat ur dessa i analysen, för en ökad transparens (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999:123). För att undersökningen ska ha så hög reliabilitet som 

möjligt så redogörs analysprocessen noggrant, för att det ska gå att följa vilka 

resonemang som lett fram till slutsatserna. Dock är det svårt att leva upp till en full 



 20 

reliabilitet i en kritisk diskursanalys, då resultaten kan skilja sig åt när olika forskare 

angriper samma fråga med sitt eget sätt att tolka språkbruket. Även tydligt definierade 

ords värde skiftar med människan som läser dem. 

 Etiska problem för denna undersökning skulle vara ifall resultaten av analysen 

skulle tas utanför sitt sammanhang för att vinna poänger i hur nätverket Anonymous 

behandlas där, oavsett om resultatet visar att de framställs positivt eller negativt. 

Resultaten bör inte heller användas för att rättfärdiga Anonymous aktioner eller 

motaktioner de möter. 

7. Analys och resultat 

 

Det har framträtt en rad skiftande sätt att konstruera bilden av Anonymous i de 42 

artiklar som kvarstod från sökningen i Mediearkivet, efter att sökträffar utan koppling 

till nätverket Anonymous gallrats ur. Från dessa 42 artiklar gallrades ytterligare 16 

artiklar ut efter att jag bedömde att de inte kunde bidra till att besvara 

frågeställningen, då de endast nämnde Anonymous neutralt i förbigående medan 

artikelns ämne var något annat. I de resterande 26 artiklarna finns ett brett antal 

framställningar representerade. Vissa är sällsynt förekommande medan andra 

förekommer med en sådan frekvens att de kan identifieras som diskurser. I de 10 

artiklar som utgör analysmaterialet finns alla representerade. 

 

7.1 Texternas diskurser 

 

I analysen av texterna har fyra diskurser framträtt tydliga. Dessa är hotdiskursen, 

diskursen "guilty by association", rörelsediskursen och den avväpnande diskursen. 

 Diskurserna särskiljer sig från varandra, men något som de har gemensamt är 

att de alla genomsyras av maktbegreppet. Flera diskurser kan även representeras i 

samma citat och då det är tydligt framträdande så behandlas detta, men annars 

fokuseras främst på huvuddiskursen.  

 Hotdiskursen är den mest framträdande diskursen som med enstaka undantag 

förekommer i alla granskade texter. Främst framställs Anonymous som ett hot mot 

samhälle och nation. 

 Diskursen som jag vill kalla "guilty by association" är den näst vanligast 

förekommande i texterna. Gemensamt för dessa texter är att de utöver denna diskurs 
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bara faller in under hotdiskursen. Texterna i diskursen fokuserar på en faktisk- eller 

föreställd brottslighet eller hotbild, och tar bredvid denna upp Anonymous, utan att på 

annat vis koppla ihop de två. Det går inte att motivera varför Anonymous nämns i 

sammanhanget som texten diskuterar. 

 I rörelsediskursen så konstrueras Anonymous som en mer legitim 

proteströrelse. Där framställs de som demonstranter och aktivister, med en ideologi 

och politiska mål. Här finns även bilden av hjältar och antihjältar.   

 Inom den avväpnande diskursen förekommer konstruktioner där Anonymous 

inflytande på olika sätt beskrivs som lågt. Framställningar går från att vara 

förlöjligande, till att ifrågasätta om Anonymous ens existerar. 

 

7.1.1 Hotdiskursen 

 

Konstruktionen av Anonymous som ett hot börjar redan i rubrikerna. 

  

 (1) Hot om nya nätattacker mot Sverige (Dagens Nyheter 2012-10-03) 

 (2) Fortsatta attacker mot sajter (Dagens Nyheter 2012-10-04) 

 (3) Nya nätattacker hotar idag (Svenska Dagbladet 2012-10-05) 

 

Den allvarligaste hotbilden ges i rubrik (1) som menar att hotet om nätattackerna är 

riktade "mot Sverige". Användandet av ordet "nätattacker" låter mottagaren veta att 

attackerna är begränsade till internet och att det inte rör sig om en fysisk invasion, 

men utan ytterligare förtydliganden måste det tolkas som att ett hot är riktat mot 

nationen Sverige. Rubrik (2) talar om "attacker" och tydliggör att dessa är riktade mot 

"sajter", det vill säga hemsidor, men vilka det riktar sig mot lämnas helt öppet. Rubrik 

(3) ger en mer diffus hotbild. Liksom i rubrik (1) får mottagaren veta att det rör sig 

om nätattacker, men vem eller vad som hotas framgår inte. Denna formulering ger 

mottagaren möjligheten att tolka det som att denne själv kan vara utsatt för hotet. 

 

I texterna ges en mer utvecklad hotbild. 

 

På filmen syns en svartklädd person. Ansiktet är täckt av en Guy Fawkes-mask. 

Den monotona, datoriserade rösten förklarar att den enorma 

överbelastningsattacken enbart är en föraning om vad som ska komma. 
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- Kriget har bara börjat, säger det maskklädda ansiktet. Hackarna i Anonymous 

har beskrivits som en av de mäktigaste rörelserna i världen. De hotar storföretag, 

globala organisationer och totalitära regimer. (Expressen 2012-02-03: Anonymous 

ultimatum: Låt Assange vara i fred!) 

 

Det första stycket är så innehållsrikt på symboler att det måste ses som en medveten 

gestaltning av författaren. "En svartklädd person" kan såklart vara vem som helst, 

men stereotypt associeras denna beskrivning till brottslingar. Nästa mening berättar 

att personen är maskerad vilket ytterligare för tanken till bilden av en brottsling. 

Ordföljderna "Den monotona, datoriserade rösten" och "säger det maskklädda 

ansiktet" dehumaniserar personen, och föreställningen av en omänsklig brottsling 

förhöjer hotbilden. Dessa är egenskaper som ofta utmärker populärkulturens 

superskurkar som vi möter på filmduken. 

 Anonymous har beskrivits som "en av de mäktigaste rörelserna i världen", 

enligt det andra stycket. Men vem som beskrivit dem så framgår inte. Kanske har 

författaren inte sett det som motiverat att ta med källan, eller så saknar kanske källan 

tyngd, för tyngd till hotbilden är just vad det här stycket försöker förmedla. Den sista 

meningen förklarar att Anonymous hotar "storföretag, globala organisationer och 

totalitära regimer", vilket ger ytterligare tyngd till konstruktionen av Anonymous som 

ett hot, och samtidigt tillskriver dem en stor makt. 

 

Hotbilden som framställts kan även röra demokratin, men i nästa stycke så ges ett 

exempel på en mer tydlig framställning av Anonymous som ett hot mot demokratin. 

 

Alan Moore är för övrigt tillfreds med att V dyker upp i Anonymous cyberkrig. 

Till skillnad från parallellfallet Anthony Burgess, som tog avstånd från sin egen 

skapelse A Clockwork Orange efter att det började dyka upp gäng i kängor och 

plommonstop, bejakar Moore subkulturen runt masken. Men så är han också 

anarkist, precis som sin seriefigur, och motståndare till demokratin som vi känner 

den. (Svenska Dagbladet 2012-10-05: Den fula sanningen om mannen bakom 

masken) 

 

I denna ledarartikel behandlas bland annat Guy Fawkes, mannen vars ansikte blivit 

känt genom Alan Moores serieroman "V for Vendetta", och idag är den mask som 
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Anonymous gjort till sitt ansikte. Texten uttrycker sig kraftigt om Anonymous, vilket 

behandlas under den avväpnande diskursen. Detta citat är artikelns avslutning. 

 Författaren fördömer Alan Moore, som sägs se det som positivt att 

Anonymous tagit masken "V" som sin symbol. Som ett "parallellfall" jämför 

författaren detta med Anthony Burgess avståndstagande från A Clockwork Orange 

"efter att det började dyka upp gäng i kängor och plommonstop". Användandet av 

ordet "parallellfall" likställer Anonymous med subkulturen kring A Clockwork 

Orange, som är starkt våldsinriktad. "Subkulturen runt masken" är Anonymous och 

det intressanta i citatet är den sista meningen där Moores bejakande av denna 

subkultur förklaras med att författaren pekar ut Moore och hans seriefigur som 

anarkister, "och motståndare till demokratin som vi känner den".   

 Författaren säger det inte rent ut, men textens retorik, noggranna uppbyggnad 

och hur författaren bundit Anonymous till symboler som masken och Moore, 

insinuerar starkt att även Anonymous avses i den avslutande meningen, och därmed 

konstrueras som ett hot mot demokratin. 

 

Hur stort kan hotet egentligen bli? 

 

- Det har bildats grupper inom gruppen och ibland verkar de skjuta hej vilt utan 

att invänta en gemensam aktion. Med tillslaget mot fildelningssajterna i går 

väcker man alla och hinner de [Anonymous] gadda sig samman blir de starka och 

kan göra nästan vad som helst.[säger Anders Hansson från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap] (Dagens Nyheter 2012-10-03: Hot om nya 

nätattacker mot Sverige) 

 

Den första meningen beskriver Anonymous som splittrade och oorganiserade med en 

tendens att ta ogenomtänkta beslut, vilket inte ger ett intryck av makt. Men i nästa 

mening påstås det att de "kan göra nästan vad som helst", då de blir starka när de 

samlar sig. Yttrandet kommer från Anders Hansson, från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, en källa som ger tyngd. En del av vad som gör citatet 

intressant, är att yttrandet om Anonymous påstådda makt okommenterat fått avsluta 

artikeln. Varför är de sista orden i artikeln att Anonymous "kan göra nästan vad som 

helst"? Skälet kan vara ett försök att ge tyngd till det artikeln tidigare fört fram, att 

Anonymous är ett hot. Men även om det är en oavsiktlig bieffekt så konstruerar denna 
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avslutande mening en bild av att Anonymous innehar en nästan obegränsad makt, 

vilket ger bilden av ett obegränsat hot. 

  

Regeringar och företag som vill ha sina webbsidor ifred gör bäst i att inte trampa 

Anonymous på tårna, enligt Micha Glenny som skrivit en bok om 

cyberbrottslighet. Det lösa nätverket av hackare har utvecklats till en allt mer 

betydelsefull ideologisk aktiviströrelse, som väntas växa i takt med internet. 

(Svenska Dagbladet 2012-09-06: Hackargrupp väntas växa) 

 

De har attackerat webbsidor tillhörande mäktiga regeringar, företag och 

organisationer som misshagat dem över hela världen. (Svenska Dagbladet 2012-

09-06: Hackargrupp väntas växa) 

 

I exemplet ovanför detta tillskrevs Anonymous en stor makt utan att det verkade 

avsiktligt. Dessa två citat konstruerar istället en medveten bild av Anonymous som 

innehavare av stor makt. Regeringar och företag "gör bäst i att inte trampa 

Anonymous på tårna" om de vill ha sina webbsidor ifred. Uttrycket "trampa på tårna" 

är ett intressant ordval, då det inte syftar lika mycket till att vara försiktig, som det 

syftar till att ta hänsyn. Det är lätt att med en liten eller ofta oavsiktlig handling 

trampa någon på tårna, medan reaktionen och konsekvensen av det, brukar vara 

oproportionerligt stor. Att indirekt säga att regeringar och företag ska tassa på tå för 

Anonymous är att tillskriva dem en stor makt. Det intresseväckande i det andra citatet 

är användandet av ordet "misshagat". Att misshaga någon är inte att göra denne mer 

än litet upprörd, och att använda ordet misshaga framför exempelvis ordet förarga 

stärker bilden av att "mäktiga regeringar, företag och organisationer" måste tassa på tå 

för Anonymous. Hotbilden som framställs är hög. 

 Vidare beskrivs de som en ideologisk aktiviströrelse, vilket även gör att detta 

citat faller in under rörelsediskursen. Att beskriva Anonymous som en ideologisk 

aktiviströrelse är att öka deras legitimitet, vilket samtidigt ökar deras makt men även 

neutraliserar hotbilden något när de tar ett kliv närmre det tillåtna. Intressant är 

påståendet att Anonymous "utvecklats till en allt mer betydelsefull ideologisk 

aktiviströrelse, som väntas växa i takt med internet.". Sett till internets utveckling och 

spridning så skapar citatet föreställningen om en stor framtid för Anonymous. Men 

om det är något som ska väcka oro framkommer inte. 
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7.1.3 Diskursen "guilty by association" 

 

Hackare har angripit hemsidorna hos aktiebörserna Nasdaq i New York och Bats i 

Kansas. Angreppen stängde sidorna tillfälligt den här veckan utan att påverka 

själva handeln. Vem som ligger bakom angreppen är oklart. 

Hackarkollektivet Anonymous har tagit på sig ansvar för angrepp på hemsidor 

hos CIA, justitiedepartementet i Washington och FBI.(Svenska Dagbladet 2012-

02-16: Hackare angrep börser) 

 

Denna nyhetsnotis rapporterar med saklig ton i sitt första stycke att ett angrepp mot 

hemsidorna för aktiebörserna Nasdaq och Bats har ägt rum. Det är oklart vem som 

ligger bakom angreppen och det spekuleras inte över misstänkta. 

 Nästa stycke redogör lika sakligt för sitt innehåll. Här står det att Anonymous 

tagit på sig ansvar för angrepp mot CIA, justitiedepartementet i Washington och FBI. 

 Texten är kortfattad och tydligt formulerad med ett språk som saknar 

utsmyckningar att tolka. Frågan som väcks, är varför dessa två stycken tillsammans 

utgör en text som delar rubrik. En cyberbrottslighet har ägt rum, och det är okänt vem 

som ligger bakom den. Anonymous är ansvariga för ett annat orelaterat cyberbrott, 

mot en annan typ av mål. Texten behandlar inte företeelsen cyberbrott, om det varit 

fallet, hade det kunnat vara motiverat att även nämna Anonymous. Varför 

Anonymous nämns i detta sammanhang kommenteras inte, och uppgiften att dra 

eventuella slutsatser av texten överlåts till dess mottagare. Syftet med att nämna 

Anonymous i denna text kan inte vara annat än att svartmåla dem, genom att göra 

dem "guilty by association", för en verklig association finns inte.  

 Någon kanske kan se det som motiverat då båda händelserna är cyberbrott, 

men låt oss testa hållbarheten i det resonemanget genom att applicera det på en annan 

brottslighet. Vore det motiverat att i en nyhet associera någon som gjort ett inbrott 

mot ett objekt, med ett inbrott som gjorts mot ett helt annat objekt, där man inte vet 

vem som är skyldig, enbart på grunden att de båda är inbrott? I jämförelsen ter sig 

framställningen genast som absurd. 
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7.1.4 Rörelsediskursen 

 

Bilden av en social rörelse och gemensam identitet växer fram i flera framställningar 

vilket bidrar till konstruktionen av Anonymous som mer legitima. 

 

Enligt honom [Micha Glenny] består Anonymous av ett mycket löst sammansatt 

nät av unga människor som känner sig utestängda från den politiska processen 

och som är motståndare till regeringars försök att kontrollera och begränsa vad 

människor får göra på internet.(Svenska Dagbladet 2012-09-06: Hackargrupp 

väntas växa) 

 

..när de började liera sig med oppositionsrörelser runt om i världen började de 

likna en ideologisk rörelse. Det finns en äkta politisk passion bakom, säger 

Glenny. (Svenska Dagbladet 2012-09-06: Hackargrupp väntas växa) 

 

Det första citatet menar att medlemmar i Anonymous "känner sig utestängda från den 

politiska processen". Just "utestängda" är ett viktigt ord i meningen. Att vara 

utestängd är att exkluderas, avvisas och inte få vara delaktig. Ordet antyder också att 

det finns en vilja till delaktighet som nekats. I samma mening beskrivs medlemmarna 

som "motståndare till regeringars försök att kontrollera och begränsa vad människor 

får göra på internet". Detta är mycket riktigt Anonymous hjärtefråga. Men det finns 

en negativ klang i formuleringen om att regeringar kontrollerar och begränsar vad 

människor får göra, som dragen till sin spets kan associeras till totalitära regimer. 

Denna framställning nuddar vid beskrivningen av en form av motståndsidentitet och 

ger Anonymous en ökad legitimitet som social rörelse. I det andra citatet framställs de 

rent uttalat som politiska och de legitimeras ytterligare genom att liknas vid en 

ideologisk rörelse. 

 

I går hölls också demonstrationer på flera platser i Sverige mot [Acta] avtalet som 

handlar om att piratkopiering ska stoppas.[...]  

- Vissa väljer att göra sina demonstrationer på internet också. De har gjort en 

överbelastningsattack mot regeringens hemsida, så att sajten inte går att nå, säger 

Anders Nilsson, säkerhetsspecialist på Eurosecure, till TT. (Svenska Dagbladet 

2012-02-05: Regeringens hemsida stängd efter angrepp) 
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Detta citat diskuterar något som tagits upp i inledningen, att proteströrelsen har 

kopplat upp sig. I texten beskrivs fysiska demonstrationer på gatorna och virtuella 

demonstrationer på internet bredvid varandra. En säkerhetsspecialist likställer i texten 

en DDoS-attack mot regeringens hemsida med en demonstration. Detta förstärker 

bilden av Anonymous som en proteströrelse och framställer deras olagliga metoder 

som lika legitima som rätten att demonstrera. 

 

Hjälten och Antihjälten. 

 

I slutet av december 2010 kom den arabiska våren. Då inleddes Anonymous 

kampanj mot totalitära regimer som försöker styra medborgarna genom våld, hot 

och - kanske allra allvarligast i Anonymous ögon - strypa tillgången på 

information. 

När Tunisiens regim stängde kritiska sajter och blockerade sociala medier 

attackerade Anonymous statliga hemsidor och hjälpte till att öppna upp internet. - 

Jag följde utvecklingen dygnet runt i tre dagar. Det var fantastiskt. Min wall på 

Facebook var full av stödaktioner till det tunisiska folkets revolution, säger 

Niklas. (Expressen 2012-02-03: Anonymous ultimatum: Låt Assange vara i fred!) 

 

Detta citat är ett av få som ger en helt positiv bild av Anonymous. Den första 

meningen konstaterar starten på den arabiska våren. Att den andra meningen börjar 

med orden "Då inleddes Anonymous kampanj mot totalitära regimer som försöker 

styra medborgarna.." ger bilden av att Anonymous genast ryckte ut till skydd för de 

utsatta, och uttryckningar är vad som annars görs av yrkesgrupper som är till för att 

skydda och undsätta medborgare. Beskrivningen av hur Anonymous attackerat 

statliga hemsidor och öppnade internet för medborgarna är saklig. Det som verkligen 

konstruerar bilden av Anonymous som hjältar är intervjucitatet med Niklas (som 

enligt artikeln heter något annat), "Det var fantastiskt. Min wall på Facebook var full 

av stödaktioner till det tunisiska folkets revolution.". Intervjudelen med "Niklas" 

utgör en stor del av artikeln och det framgår även att författaren inte träffat honom, 

eller känner till något om hans identitet. Det är intressant att hans uttalanden ändå fått 

ett så stort utrymme i texten. En trolig förklaring till det kan vara att Anonymous är 

just anonyma, både som princip och som säkerhetsskäl då deras aktiviteter rör sig 

utanför lagens ramar. 
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De har bedrivit förkrossande personförföljelser, men de har också stöttat den 

arabiska våren genom att riva digitala murar. (Expressen 2012-02-03: Anonymous 

ultimatum: Låt Assange vara i fred!) 

 

I detta citat möter vi konstruktionen av Anonymous som antihjälten, som till skillnad 

från hjälten innehar negativa egenskaper, men ändå lyckas väcka sympati. Citatet 

sammanfattar antihjälten i en mening, men inte bara för att det tar upp något negativt 

och något positivt. Meningen inleder med påståendet att Anonymous "bedrivit 

förkrossande personförföljelser" men fortsätter inte bara med påståendet att de "stöttat 

den arabiska våren". Däremellan ursäktas nämligen personförföljelserna något genom 

att efter kommateringen använda det lilla ordet "men".  

 Om ordet "men" i meningen hade bytts ut mot ordet "och" så hade effekten 

blivit annorlunda. Jämför de två meningarna (1)De gjorde en dålig sak, och de gjorde 

också en bra sak. (2)De gjorde en dålig sak, men de gjorde också en bra sak. Medan 

ordet "och" bara redovisar två påståenden, så antyder ordet "men" att det första 

påståendet på något vis påverkas av påstående som följer. Denna meningsuppbyggnad 

gör att man lyckas väcka sympati, och skapa antihjälten.  

 

7.1.5 Den avväpnande diskursen 

 

Den avväpnande diskursen är en av de diskurser som har en starkare koppling till 

maktbegreppet. Ett avväpnande är en tydlig makthandling. I det första exemplet 

avväpnas Anonymous genom att konstrueras som en myt. 

 

Angreppet på Socialstyrelsens sajt genomfördes på tisdagskvällen. På vissa sidor 

på sajten möttes besökare av ett budskap från nätverket Anonymous.[...] 

Nätverket Anonymous har på internetforum hotat att utföra attacker mot flera 

svenska myndighetssajter, nya hot framfördes även under onsdagen.[...] 

Men det är inte helt självklart att de senaste tre dagarnas attacker verkligen görs 

av nätverket Anonymous, om det ens existerar. 

- Vad Anonymous är är det ingen i världen som vet, säger Anders Ahlqvist på 

Rikspolisstyrelsen. (Dagens Nyheter 2012-10-04: Fortsatta attacker mot sajter) 
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Vägen till att framställa en myt går här genom nedtoning. Vi får veta att 

Socialstyrelsens sajt har attackerats och utsatts för defacement, då budskap från 

Anonymous funnits på deras sidor. I nästa stycke framkommer det att Anonymous 

riktat hot, och ytterligare hot, om attacker mot de myndighetssajter som attackerats. 

 I merparten av de analyserade texterna där attacker förekommit så har det 

räckt med att Anonymous har uttalat hot för att de ska anses som skyldiga. De har 

även framställts som "guilty by association" i flera texter där de helt saknat 

kopplingar till de brott som har begåtts. 

 Denna text går i helt motsatt riktning. Trots starka indikationer på att 

Anonymous är skyldiga till attacken, som att deras budskap lagts in på de hackade 

sidorna, så tonar texten ned sambandet med kommentaren "Men det är inte helt 

självklart att de senaste tre dagarnas attacker verkligen görs av nätverket Anonymous, 

om det ens existerar.". Vad som sägs är sant. Först när fällande bevisning finns så kan 

det kallas för självklart, men det är en detalj som medierna visat ett mycket litet 

intresse för i texterna. Att gå efter principen "oskyldig tills dömd" är berömvärt, men 

att det inte är syftet blir tydligt när meningen avslutar med att ifrågasätta om 

Anonymous ens existerar. Det är ett medvetet nedtonande av Anonymous eventuella 

makt som ett steg i att konstruera dem som en myt, vilket stöds i nästföljande mening. 

"- Vad Anonymous är är det ingen i världen som vet, säger Anders Ahlqvist på 

Rikspolisstyrelsen." Det är också en sorts sanning, men i sitt sammanhang är 

uttalandet knappast menat filosofiskt. Det är istället ett sätt att reducera Anonymous 

eventuella betydelse. 

 

Den förlöjligande konstruktionen är det mest uppenbara avväpnandet i texterna. 

Texten som citeras är en ledartext, vilket kan förklara dess rättframhet.  

 

En sak kan man dock konstatera efter hackeroffensiven mot svenska 

myndigheter. Klarar vi inte av att upprätthålla samhällets basfunktioner under 

attack från en handfull fildelare i halloweendräkter lär vi vara chanslösa mot en 

statligt orkestrerad kampanj från valfri auktoritär stormakt som vi kan tänkas 

förolämpa med våra mänskliga fri- och rättigheter.  

[...] 

Sveriges undermåliga beredskap kan bli dyr. Nästa gång är det kanske inte någon 

nörd som kommer direkt från Butterick’s. (Svenska Dagbladet 2012-10-05: Den 
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fula sanningen om mannen bakom masken) 

 

Författaren kritiserar svenska myndigheters undermåliga beredskap mot 

hackerattacker, då de inte ens kan värja sig från "en handfull fildelare i 

halloweendräkter". Ordvalet framställer Anonymous som fåtaliga, reducerar deras 

intressefrågor till att kretsa kring fildelning och beskriver dem som pajaser. 

Jämförelsen med chanslösheten vid den fiktiva attacken från "valfri auktoritär 

stormakt" förklarar att Anonymous inte är det verkliga hotet. Att Anonymous kunnat 

genomföra attacker beror enligt resonemanget inte på att de utgör ett hot eller har 

någon makt, utan på att svenska myndigheter är oförberedda även mot "någon nörd 

som kommer direkt från Butterick's". Författaren försöker efter Anonymous attacker 

förmedla vikten av ett starkare skydd mot it-attacker, samtidigt som han väldigt 

angeläget vill förmedla att ingen ska tro att det är mot Anonymous som det behövs ett 

starkare skydd. Framställningen är inte bara förlöjligande utan även förminskande, 

och syftet tycks vara att konstruera Anonymous som så svaga och maktlösa som 

möjligt. 

 

7.2 Slutsatser och diskussion 

 

Min uppfattning om Anonymous när studien påbörjades kan knappt ha kallats för en 

skiss, och jag ansåg mig inte känna till nog för att kunna skapa mig en bild av dem. 

Trots att jag nu vet något mer om dem kan jag inte vetenskapligt beskriva vad 

Anonymous verkligen är, men det är inte heller syftet med denna studie. Syftet har 

varit att identifiera några olika dagstidningars konstruktioner av Anonymous, och att 

föra en diskussion kring deras eventuella effekter utifrån resultaten. 

 Frågeställningen var enkel: "På vilka sätt konstrueras nätverket Anonymous i 

några av de största svenska dagstidningarna?", och den har besvarats med hjälp av 

kritisk diskursanalys. De diskurser som framträdde tydligast var hotdiskursen, 

diskursen "guilty by association", rörelsediskursen och den avväpnande diskursen. 

Inom diskurserna har olika sätt att konstruera Anonymous identifieras.  

Teorin om mediernas roll i identitetsskapandet utgör utgångspunkten för diskussionen 

om den eventuella betydelsen av studiens resultat. Att mediernas konstruktioner av 

Anonymous kan ha en påverkan på Anonymous identitetsprocess, internt eller 
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gentemot omvärlden, gör det intressant att undersöka dem. 

 Diskussionen om den eventuella effekten av studiens resultat utgår från teorin 

om mediernas makt över publiken. Om publiken och samhället faktiskt påverkas av 

de konstruktioner av Anonymous som de möter i medierna, blir det än mer intressant 

att ta reda på hur dessa konstruktioner ser ut.  

 

7.2.1 Den digitala proteströrelsen 

 

Det som gör frågan värd att undersöka, och inte bara intressant, är att det sett utifrån 

analysmaterialet går att skönja två potentiella framtider för Anonymous. I den ena 

cementeras deras identitet som en illegal rörelse, och de fortsätter att utföra brottsliga 

aktioner, jagade av skärpta IT-lagar. I den andra ökar deras legitimitet som en 

ideologisk rörelse och de får ett större inflytande. Teorin om civil olydnad i digital 

kultur definierar tydligt mediernas beskrivningar av Anonymous aktioner som civil 

olydnad. Men även utan denna specifika teori, och endast sett till den bredare teorin 

om civil olydnad, så lever Anonymous DDoS-attacker upp till kriterierna för civil 

olydnad.  

 Ser vi till gestaltningsteorin blir studien mer relevant. Konstruktionerna utgör 

grunden till den bild som publiken skapar sig om Anonymous, och åsikterna som de 

formar om dem. Om mediernas konstruktioner av Anonymous påverkar deras 

identitet, och publikens uppfattning av dem, så kan det påverka i vilken riktning som 

Anonymous kommer att utvecklas. Vilken identitet som Anonymous landar i dikteras 

av hur allmänheten uppfattar dem, inte av vad de själva dikterar i sina filmer. Hur 

pass medvetna texternas olika konstruktioner av Anonymous är har diskuterats och 

motiverats i olika exempel under analysen. Vissa gestaltningar har framstått som 

omedvetna, medan andra visat ett välformulerat och symbolladdat språkbruk som inte 

kan ses som annat än starkt medveten konstruktion. 

 Det mest intressanta är inte just nätverket Anonymous utveckling, utan vad den 

för med sig. Det är rimligt att anta att ödet för den första betydande internetbaserade 

proteströrelsen av sitt slag, påverkar möjligheterna för proteströrelser att existera och 

verka på internet i framtiden. Sett till hur verklig och vittspridd den virtuella 

verkligheten har blivit, så är det en intressant demokratisk fråga om där kommer 

finnas rum för proteströrelser. Det är en fråga som är värd att forskas i ytterligare, och 
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ur ett journalistiskt perspektiv är det intressant att se om medierna spelar någon roll i 

den. 

 

7.2.2 Nätverkets form 

 

Jag kan inte uttala mig om hur väl texternas konstruktioner av Anonymous 

överensstämmer med hur det verkliga Anonymous är. Men jag kan uttala mig om hur 

konstruktionerna av Anonymous ser ut, och om de överensstämmer med vad texterna 

själva berättar om Anonymous.  

 I texternas konstruktioner av Anonymous blir bilden av Castells 

motståndsidentitet tydlig. Motståndsidentiteten bildar gemenskaper och bygger på en 

kollektiv opposition mot förtryck, samt kan byggas kring proaktiva sociala rörelser, 

vilket stämmer tydligt överens med bilden som texterna ger av Anonymous. Texterna 

beskriver Anonymous mål att skapa förändring i samhället och särskilt hur de 

försvarar sitt territorium, internet (Castells 1997:365-367). Internet är deras 

territorium, och deras motstånd går ut på att kämpa mot kontroll och begränsningar av 

vad människor får göra där. Teorin om makten över nätet förklarar de bakomliggande 

orsakerna till vad texterna diskuterat, hur svårt det är att censurera och styra internet. 

Att en invasion av cyberrymden skulle ge ett starkt fientligt bemötande löper som en 

röd tråd genom texterna (Castells 1997:357-361). 

 Bilden av en social rörelse blir även tydlig i texternas konstruktioner. Den 

stämmer särskilt överens med Castells beskrivning av en nätverksstrukturerad, 

decentrerad organisationsform, som är typisk för nya sociala rörelser och gör dem 

svårupptäckta. Castells säger sig ha förnummit embryon till ett nytt samhälle i de 

alternativa elektroniska nätverken, vilket låter väl spektakulärt, men även några av 

texterna spår om en betydelsefull förändring i samhället genom Anonymous (Castells 

1997:371). 

 

7.2.3 Relationen mellan medierna och Anonymous 

 

Liksom resultaten i Anderssons studie som rörde relationen mellan medier och 

djurrättsaktivister, var texterna i denna studie övervägande kritiska mot Anonymous 

aktioner. Men de fick även, liksom djurrättsaktivisterna, något mer stöd för sina 



 33 

sakfrågor. Dock diskuterades de sällan i termer inom området civil olydnad 

(Andersson 2009:271). 

 Konstruktionerna av Anonymous är övervägande negativa, men långt ifrån 

endimensionella. Men oavsett om konstruktionen är positiv eller negativ så är 

hotbilden alltid närvarande. Upprepade gånger så beskriver texterna tämligen 

harmlösa aktioner på samma sätt som de beskriver de mer allvarliga. De beskrivs som 

attacker, hot och även som krig. Normaliseringen av det exceptionella går som en röd 

tråd genom texterna. Utan egentligt underlag konstrueras nästan genomgående en hög 

hotnivå (Liliequist & Lundälv 2002:64). 

 Teorin om medierna och proteströrelserna går lätt att applicera på denna studie. 

Trots att budskap kan spridas viralt på internet utan tidningars inblandning, så hade 

Anonymous aldrig varit så välkända om de inte blivit så omskrivna. På det viset är de 

beroende av medierna, men till skillnad från Liliequist & Lundälvs teori om 

balansgången mellan medier och proteströrelser, så tvingas Anonymous inte att 

anpassa sig efter medievillkoren i samma utsträckning (Liliequist & Lundälv 2002:9). 

De utgör en nyhet som medierna vill ha, men de bjuder inte på några framträdanden 

annat än i sina egenskapade filmer, vilket gör att relationen mellan medierna och 

proteströrelsen blir obalanserad till Anonymous fördel. Jag säger fördel då flera 

texter, troligen i brist på andra sätt att få tag i källmaterial, återger mycket av 

Anonymous eget material och budskap. När artikeln ska skrivas har tidningen inte 

mer att gå på än varenda övrig tidning som sett Anonymous lägga ut ett nytt 

videomeddelande. Det kan förklara varför det förekom texter som återgav långa citat 

ur mail där någon från Anonymous kontaktat tidningen i fråga anonymt, för att ge sin 

version av en händelse där de framställde sig själva i en väldigt sympatisk dager. Det 

gör att trots mediernas tendens att dramatisera händelseförlopp och fokusera på det 

spektakulära, så avväpnas inte Anonymous av medielogiken, då de svälter medierna 

på nyhetsstoff (Liliequist & Lundälv 2002:25). 

 Ett intressant mönster som framträdde i granskningen av materialet under 

urvalsprocessen, var att en av tidningarna utmärkte sig genom att göra kraftfullare och 

markant fler negativa konstruktioner, jämfört med de andra tidningarna som visade 

upp en större variation. Det väcker frågan om en tidning går så långt som att bilda sig 

en bestämd uppfattning om en aktör och sedan utgå ifrån den, eller om det har fallit 

sig slumpmässigt. Frågan är besvärande, men inget som denna studie kan svara på. 
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7.2.4 Civil olydnad  

 

Att journalistiken inte är objektiv är något som förstås och accepteras (Strömbäck 

2004:40-41). Jag utgår ändå från att medierna försöker ge skildringar som ligger 

närmast verkligheten.  

 Därför fann jag det anmärkningsvärt när flera texter beskrev handlingar som var 

tydlig hacktivism, civil olydnad av den elektroniska sorten, men använde begrepp 

som förklarade dem som cyberbrottslighet och uppkopplad krigsföring. Skillnaden 

kan tyckas hårfin, men det är som att beskriva en vitsippa och kalla den för blåsippa. 

Teorin om civil olydnad i digital kultur klassar DDoS-attackerna som ett tydligt 

exempel på elektronisk civil olydnad. Liksom i texterna så spås denna typ av 

hacktivism som politisk aktion öka i betydelse under informationsåldern (Miller 

2011:147.148). Teorin särskiljer dessa aktioner från cyberbrottslighet som är opolitisk 

med ekonomisk vinning som motiv, och cyberkrig som är politiskt motiverade men 

kommer från terroristorganisationer eller fiendestater (Miller 2011:152). Perspektivet 

är intressant då dess definition för elektronisk civil olydnad stämmer väl överens med 

hur texterna beskriver Anonymous aktiviteter. Det presenterar även en välmotiverad 

definition av begreppen cyberbrottslighet och cyberkrig, vilket Anonymous aktioner 

inte lever upp till, sett utifrån texternas konstruktioner. Ändå är det främst dessa 

begrepp som texterna använder i sina beskrivningar. 

 Men det förekom också vid ett fåtal tillfällen att texterna konstruerade en bild 

av Anonymous som en mer legitim proteströrelse vars aktioner faller inom ramarna 

för civil olydnad. Deras DDoS-attacker likställdes med vanliga demonstrationer, men 

med internet som forum. Tanken om att det finns en rätt som är högre än lagen går att 

hitta i hur texterna beskriver Anonymous ideologiska ståndpunkter. Enligt hur de 

konstrueras i texterna lever Anonymous aktioner också upp till förutsättningarna för 

civil olydnad då de förutsätter lagbrott, är politiska i det att de riktar sig till individer 

som medborgare, och att frågan har kollektiv angelägenhet. De beskrivs också att ha 

som syfte att påverka samhället (Andersson 2009:35-36). Då texternas konstruktioner 

av Anonymous aktioner stämmer väl överens med teorin om civil olydnad, ter det sig 

underligt att texterna inte har behandlat det spåret på annat än en ytlig nivå. 
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7.3 Sammanfattning 

 

De granskade dagstidningarna har publicerat skildringar av en variation som gått från 

att vara hyllningar till smädelser av Anonymous. I vissa fall har de låtit Anonymous 

budskap träda fram fritt från kommentarer eller kritik. I andra fall har det förekommit 

vad som förefaller vara medveten smutskastning mot Anonymous. Det enda riktigt 

konsekventa i texterna har varit konstruktionen av Anonymous som ett hot, och i de 

flesta fall så har hotbilden överdrivits. Vad mediernas konstruktioner av Anonymous 

kan ge för effekter i deras identitetsskapande process, i publikens uppfattning av dem 

och för proteströrelsens framtid på internet - kan idag diskuteras men antagligen inte 

besvaras förrän vi står med facit i hand, om ens då.  
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9 Bilagor 

 

BILAGA 1 Undersökta artiklar 

 

Expressen 12-02-03: Anonymous ultimatum: Låt Assange vara i fred!  

Svenska Dagbladet 12-02-05: Regeringens hemsida stängd efter angrepp. 

Svenska Dagbladet 12-02-16: Hackare angrep börser. 

Svenska Dagbladet 12-09-06: Hackargrupp väntas växa. 

Dagens Nyheter 12-10-03: Hot om nya nätattacker mot Sverige. 

Dagens Nyheter 12-10-04: Fortsatta attacker mot sajter. 

Svenska Dagbladet 12-10-05: Den fula sanningen om mannen bakom masken. 

Svenska Dagbladet 12-10-05: Nya nätattacker hotar i dag. 

 

 


