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Sammanfattning 

Denna uppsats har undersökt turkisk nationalism och turkiskhet på ett svenskt 

diskussionsforum. När Atatürk grundade Turkiet så kom han att presentera sitt 

moderniseringsprojekt med sex inriktningar där nationalismen var ett av de två centrala 

elementen av dessa. Uppsatsens syfte har varit att analysera hur den turkiska nationalismen 

uttrycks på svenska diskussionsforum. Detta har gjorts med hjälp av en netnografisk studie 

där texter från internet har samlats in och analyserats med hjälp av en kvalitativ dataanalys. 

Uppsatsen har sedan sökt svar på de övergripande frågeställningarna: På vilket sätt uttrycks 

turkisk nationalism och turkiskhet på svenska internetforum? I vilka sammanhang uttrycks 

turkisk nationalism och turkiskhet på svenska internetforum? Uppsatsen visade på att turkisk 

nationalism och turkiskhet på svenska internetforum ofta uttrycktes som någonting viktigt 

som bör upprätthållas. I den här uppsatsen uttrycktes turkisk nationalism ofta i motsatts till 

Erdogan och hans parti AKP då det sågs som att de inte upprätthöll turkiskheten och den 

turkiska identiteten. Uppsatsen har bidragit med att analysera hur den turkiska nationalismen 

uttrycks på svenska internetforum samt i vilket sammanhang den uttrycks. 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har nationalismen blivit mer synlig i Europa vilket kan ses i t.ex. 

Ungern och Frankrike där partier med en mer tydlig nationalism växt fram. Även i Sverige 

har den kommit att växa sig starkare. Turkiet är ett land som sedan dess att nationen bildats 

präglats av nationalism då nationalismen var en av de centrala delarna i Atatürks 

moderniseringsprojekt (Karlsson, 2007, s. 70). Då jag själv upplevt nationaldagsfirandet i 

Istanbul i samband med att jag åkt dit så har jag förundrats av hur hela staden pryds med 

turkiska flaggor och bilder på Atatürk. Då jag både firat nationaldagen i Turkiet och Sverige 

så har jag kommit att intressera mig för nationalistiska uttryck och ville därför studera detta 

fenomen närmare. Den känslan som jag har haft är att den turkiska nationalismen är mer 

accepterad än den svenska där det ofta kopplas till rasism. Då jag är född och uppvuxen i 

Sverige, med en pappa från Turkiet har mitt intresse att studera hur den turkiska 

nationalismen uttrycks på svenska internetforum växt fram.  

 

Nationalism kan ses som ett speciellt band mellan etnicitet och stat. Nationalism är enligt 

detta synsätt etniska ideologier som hävdar att en stat bör domineras av den egna gruppen. 

Den politiska organisationen bör enligt nationalismen ha en etnisk prägel. Detta i och med att 

en särskild etnisk grupps intressen företräds (Hylland Eriksen, 1998, s. 126-127). På så sätt 

kan nationalism vara någonting som för samman en grupp människor och får dem att känna 

sig delaktiga i en grupp. På samma gång kan den vara problematisk då den riskerar att utesluta 

de människor som inte känner tillhörighet dit, till exempel olika minoritetsgrupper. Många 

människor med turkiska rötter lever idag utomlands bland annat i Sverige vilket gör det 

intressant att undersöka hur den turkiska nationalismen uttrycks i en svensk digital kontext.  

 

Globaliseringen har idag nått en vardaglig nivå och med teknologins och internets framväxt 

genom åren har nya sätt att kommunicera och uttrycka sig växt fram och påverkar människors 

vardagsliv. Att snabbt resa mellan olika länder och världsdelar är också en möjlighet som 

vuxit samtidigt som kunskap och idéer snabbare sprids. Det har också blivit en ökad och 

snabbare migration (Ahrne, 2007, s. 15, 24). Eftersom internet är en så stor del av vår vardag 

idag tyckte jag denna plattform vore intressant att studera närmare. Internet erbjuder bland 

annat olika typer av diskussionsforum. Där finns möjlighet att fritt diskutera och lämna 
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kommentarer anonymt. Hur ser det egentligen ut på ett diskussionsforum där Turkiet och dess 

politik, åsikter, identitet etcetera diskuteras? Jag valde i min studie att undersöka hur turkisk 

nationalism kommer till uttryck på ett svenskt internetforum.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsatts är att analysera hur den turkiska nationalismen uttrycks på svenska 

internetforum. 

1.2 Frågeställning 

För att ytterligare specificera syftet kommer uppsatsen fokusera på att besvara följande 

frågeställningar:  

 På vilket sätt uttrycks turkisk nationalism och turkiskhet på svenska internetforum? 

 I vilka sammanhang uttrycks turkisk nationalism och turkiskhet på svenska 

internetforum?  

1.3 Avgränsningar 

Eftersom internet idag omfattar så mycket information från hela världen valde jag att avgränsa 

mig till att undersöka diskussionsforum från Sverige. Språkligt sett ansåg jag också att sidor 

på svenska underlättade för att skapa ett så överskådligt material som möjligt. Har man inte 

det turkiska språket som modersmål (som i mitt fall) kan det i dessa typer av texter på 

turkiska, där mer vardagligt språk används, vara svårt att helt ge en rättvis bild av vad som 

sägs. Jag valde därför att avgränsa mig till att undersöka hur turkiskhet och turkisk 

nationalism uttrycks på svenska.  

 

Diskussionsforum är idag något som används i stor utsträckning på internet. De ger 

användaren möjlighet att ”hitta varandra” och på ett enkelt sett delge varandra och diskutera 

olika typer av information. På forumen ges även möjlighet att diskutera åsikter med andra 

anonymt genom friheten att själv få välja sitt användarnamn. I diskussionsforumen sparas 

även mycket av den information som skrivs. Det finns tillfälle för nya användare att hitta fram 

till äldre diskussionsämnen och till diskussioner som är i full gång. Jag tyckte därför att just 

diskussionsforum var en lämplig plats att leta efter diskussioner som rörde Turkiet.  
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Vidare gjorde jag ännu en avgränsning då jag begränsade mig till att inhämta mitt material 

från diskussionsforumet Flashback. Detta efter att jag genom sökmotorn google sökt på ämnet 

och kommit fram till att de flesta diskussioner kring mitt ämne avhandlades på just Flashback. 

Flashback är ett av de största diskussionsforumen på svenska. Jag har i mitt sökande på 

Flashback även valt att fokusera på den turkiska nationalismen utifrån information som på 

något sätt är relaterad till Mustafa Kemal, Turkiets grundare.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer börja med ett kapitel som tar upp Mustafa Kemal och den nationalism 

som kom att växa fram efter honom. Tidigare forskning om turkisk nationalism på internet 

kommer sedan att presenteras för att sedan gå vidare till den teoretiska utgångspunkt som 

använts i uppsatsen. Efter detta kommer metod och data att presenteras där jag redogör för 

vilken metod som använts i uppsatsen och hur jag samlat in mitt datamaterial. Uppsatsen går 

sedan vidare med resultat och analys där det insamlade empiriska materialet presenteras och 

analyseras. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussionsdel där jag presenterar mina 

slutsatser. 

2. Bakgrund 

Eftersom syftet med uppsatsen är att analysera hur den turkiska nationalismen uttrycks på 

svenska internetforum kommer den inledas med ett kapitel som behandlar bakgrunden till den 

turkiska nationalismen. Detta avsnitt kommer att ge en kort beskrivning om Mustafa Kemal 

och den nationalism som växte fram under honom och som levt kvar efter hans bortgång. 

Detta görs för att läsaren ska få en inblick i den del av turkisk nationalism som uppsatsen 

kommer att beröra. 
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2.1 Mustafa Kemal och den turkiska 

nationalismens framväxt 

Turkiet grundades 1923 av Mustafa Kemal, som senare fick namnet Atatürk. När 

Gallipolihalvön invaderades av de allierade styrkorna var det Mustafa Kemal som ledde 

försvaret till seger. Genom Atatürk lyckades Turkiet förkasta Sèvres-fördraget och den 21 juli 

1923 undertecknades ett nytt fördrag i Lausanne. Han tog dock över ett sönderfallet land med 

miljontals dödade människor och tusentals förstörda byggnader. Han ansåg att Turkiet skulle 

hinna ikapp västvärlden genom att modernisera och återuppbygga landet. Han introducerade 

de sex pilarna republikanism, nationalism, statism, populism, reformism och sekularism som 

en väg mot moderniteten (Karlsson, 2007, s. 58-61).   

  

Republikanismen bröt helt med det osmanska och syntes dels i avskaffandet av kalifatet. 

Målet med nationalismen var att skapa ett homogent turkiskt samhälle och det ansågs som 

förräderi att associera sig med en annan identitet som inte var turkisk. Innebörden av 

statismen var att huvudansvaret för ekonomins utveckling skulle ligga på staten. Den innebar 

också att autonoma politiska och kulturella sfärer förnekades. Med populismen menades att 

genom valda representanter i nationalförsamlingen så skulle suveräniteten ligga hos folket. 

Sekularismen skilde tydligt mellan staten och religionen. Det var mer som att staten 

kontrollerade religionen och definierade vad en korrekt turkisk islam var. Reformismen var ett 

uttryck för de genomgripande förändringar Turkiet strävade efter (Karlsson, 2007, s. 61-62).   

 

Atatürk ansåg att reformerna var nödvändiga i strävandet efter en nationalstat som var 

homogen, sekulär och modern och det islamska och osmanska arvet sågs som det största 

hindret. För att undanröja detta vidtogs vissa åtgärder som t.ex. avskaffandet av kalifatet, 

införandet av det latinska alfabetet istället för det arabiska, endast böneutrop på turkiska tilläts 

och man övergick till den gregorianska kalendern. 1935 gjordes ett försök att totalt förbjuda 

slöjan, men det gick inte igenom. Den kom däremot att förbjudas på skolor, universitet och 

andra offentliga institutioner (Karlsson, 2007, s. 63-64).   

 

Gällande språket så förespråkades det att alla ord vars ursprung inte var turkiskt skulle rensas 

bort. Atatürk presenterade också solskpråksteorin som menade på att alla språk härstammar 

från turkiskan. Atatürk hävdade även detsamma gällande alla folk, att de härstammade från 

turkarna. Solspråksteorin överlevde dock inte och den akademiska undervisningen om den 
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upphörde efter Atatürks död i november 1938. Minnet av Atatürk och hans gärningar lever 

däremot kvar och han har fått en status som en ikon. På flygplatser och hotell hänger porträtt 

av honom och han finns på varje mynt och sedel. I byar och städer och på skolgårdar kan man 

finna statyer av honom. Det finns även dagar som hyllar minnet av honom. Den 10 november 

varje år hålls en tyst minut klockan 9.05 för att minnas dagen han gick bort. Hans porträtt 

pryder statliga och andra byggnader på bland annat nationaldagen 29 oktober (Karlsson, 2007, 

s. 64-68).   

 

Sekularism enligt fransk modell och nationalism var de centrala elementen i 

moderniseringsprojektet. Det första bestod i att hålla de religiösa yttringarna under kontroll 

och därför inrättades Dinyanet, ett statligt religiöst direktorat. För turkisk islam fick detta två 

konsekvenser. Motståndarna till kemalismens antidemokratiska och auktoritära tendenser fick 

en identitet samtidigt som den bidrog till att religionen reformerades i en riktning som kan 

likna en islamisk variant av kristdemokratin. Sekularismen som Atatürk skapade var dock mer 

som att staten noggrant, på alla nivåer, försökt kontrollera religiösa yttringar mer än enbart en 

klar åtskillnad mellan religion och stat. Det andra centrala elementet var att upprätta en 

nationalstat då Atatürk såg nationen som något nödvändigt. Detta krävde att medborgarna 

omfattade bland annat samma kultur, identitet och syn på världen. Folk som kommit till 

Turkiet skulle genom detta projekt få en ny identitet och bli turkar. Turk hade under den 

osmanska tiden haft en nedsättande karaktär och betytt ungefär bondlurk (Karlsson, 2007, s. 

70-71).  

 

Kemalismen var dock enbart till sin form västerländsk, men till sitt innehåll auktoritär och 

dogmatisk och västerländska koncept som representativt styre, pluralism och yttrande- och 

tankefrihet kom i bakgrunden. Demokratiska reformer sågs som opassande och visionen om 

ett europiskt Turkiet skulle bara bli verklighet genom ett starkt centraliserat system där bland 

annat en konstruerad etnisk och religiös homogenitet sattes över mångfald och militär sattes 

över det civila samhället. Islam hade tidigare förenat olika samhällsklasser, men en klyfta 

hade nu uppstått som står sig än idag mellan den nya sekulariserade klassen som Atatürk 

skapade och den religiöst präglade majoriteten. Efter att Atatürk dött 1938 så frös hans 

arvtagare den politiska utvecklingen. Varje försök till förändring ansågs som kätteri och en 

avvikelse från den rätta vägen då Turkiet betraktades som en fullkomlig skapelse som Atatürk 

lämnat efter sig. En lag om "brott mot Atatürk" antogs av det turkiska parlamentet år 1951 

vilket straffar alla med upp till fem års fängelse som "förolämpar minnet av Atatürk". Armén 
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har alltid sett sig som en garant för den sanna kemalismen då Turkiet bildades efter ett 

befrielsekrig och stat, nation och armé betraktas som odelbara begrepp. Med motiveringen att 

Atatürks arv har hotats har armén gripit in genom militärkupper bland annat 1960 och 1980 

(Karlsson, 2007, s. 72-73).  

 

Atatürk har genom sina teorier om solspråket och turkarnas centralasiatiska ursprung gjorts 

till den förste panturanisten av högerextrema nationalister som drömmer om ett Turan 

omfattande alla turkspråkiga folk. Genom statismen som var en av hans sex grundprinciper 

som bevis ansåg vänstersinnade att han var en övertygad socialist. Aleviterna ser honom som 

en reinkarnation av alevitiska heliga män som räddade aleviterna från det osmanska 

sunnitiska förtrycket genom grundandet av den sekulära republiken. Kemalismen betyder för 

turkiska ungdomar i storstäderna jämställdhet mellan könen, dans, musik och en känsla av att 

det inte är några stora klyftor som skiljer dem från amerikans och europeisk kultur (Karlsson, 

2007, s. 74).  

 

Framtidsperspektiv har dock ofta gått förlorat då den politiska apparaten varit så inriktad på 

att hans arv och reformer ska bevaras, vilket är en följd av dyrkandet av honom. Hans 

självutnämnda arvtagare har inte alls varit lika välkomnande som Atatürk när det gäller 

förändringar utan har betraktat alla förändringar med misstänksamhet och som ett hot. Detta 

trotts att hans mål var att göra Turkiet till ett modernt västerländskt samhälle (Karlsson, 2007, 

s. 74-75).  

2.2 Turkiet och den turkiska nationalismen idag 

Turkiet styrs idag av AKP som kom till makten 2002. Partiet hade intentioner på att 

nedmontera etableringen av kemalismen med bland annat fokus på nationalismen och 

framförallt dess strikta sekularism. Avsikten med detta har varit att synliggöra religionen mer 

i det offentliga. AKP har expanderat islams roll i Turkiets sociala och politiska liv, men andra 

religioner inte fått samma offentliga närvaro även fast vissa icke-muslimska grupper fått ett 

institutionellt erkännande under AKP (Kastoryano, 2013, s. 123, 130).  

Trots detta är nationalismen fortfarande den vanligaste politiska ställningen. Gemensamt för 

de konservativa muslimerna och de sekulära kemalisterna är att de delar bilden av ”ett 

muslimskt rike som regerar över tre kontinenter” vilket är en symbol för tidigare glans. Det 

har också talats om något som kallas neo-nationalism. I huvudsak för lösa det kurdiska 
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problemet föreslog den att nationalism skulle omdefinieras inom ramen för den liberala 

nationalism som främjades under 1980-talet. Gällande den kurdiska frågan riktade Erdogan 

kritik mot den nationalistiska politik hans föregångare hållit och menade bland annat att 

nationalismen inte kan innehålla politik som är diskriminerande utan bör snarare skapa jobb 

och berika nationen. Blodet av martyrer är bland annat inget som nationalism, enligt Erdogan, 

lyckas göra politik med (Kastoryano, 2013, s. 188, 191). 

En stark tro på det som utgör ”turkiskheten” (språk, religion, civilisation) var grunden till en 

strategi att inkludera den kurdiska minoriteten. Med avseende på landets icke-religiösa 

minoriteter skulle dess styrka utgöras av en mjuk makt av nationen. Med svagt stöd för AKP i 

valet 2009 i kurdiska regioner visade sig dock att denna strategi var ett misslyckande i 

kurdfrågan. Den kunskapsteoretiska barriär som kemalismens slogan hade utgjort hade visat 

sig vara för svår för neo-nationalismen att vinna över (Kastoryano, 2013, s. 191).  

AKP har kanske i Sverige varit mer förknippat med Recep Tayyip Erdogan som idag är 

Turkiets president (Thorén, hämtad 2015-05-14 på www.sverigesradio.se). Han har tidigare 

varit i centrum då hans varit med och stängt ner sociala medier som Twitter och Youtube 

(Hammargren, hämtad 2015-05-24 på www.svd.se). När protesterna i Istanbul 2013 ägde rum 

var han och hans parti mål för protesterna som ägde rum där. Det började med att några få 

samlades i Gezi parken för att protesterade mot ett bygge som skulle ske i parken där syftet 

var att skydda träden från att huggas ner. Det kom dock att utvecklas till protester riktade mot 

regeringen som kom att sprida sig runtom i landet (Turkmen-Dervisoglu, hämtad 2015-05-24 

från www.opendemocracy.net).  

3. Tidigare forskning 

Här kommer jag att presentera den tidigare forskning som gjorts om turkisk nationalism på 

internet. Det som tas upp under detta avsnitt är tidigare forskning som på något sätt innefattar 

turkisk nationalism och som kan vara till hjälp för denna uppsats att få en inblick i hur den 

tidigare studerats och vad för resultat som plockats fram. Det som tas med har ansetts vara av 

relevans för att besvara uppsatsens frågeställning: På vilket sätt uttrycks turkisk nationalism 

och turkiskhet på svenska internetforum? I vilka sammanhang uttrycks turkisk nationalism 

och turkiskhet på svenska internetforum? 

http://www.svd.se/
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3.1 Media och turkiskhet 

Sercan Gidisoglu och Kerem Rizvanoglu (2011) har undersökt nationalism på internet med 

fokus på Turkiet. Syftet är att fånga en helhetsbild av olika turkiska nationalistiska sidor som 

öppet definierar sig som nationalistiska och att visa sidornas utseende och omfattning 

(Gidisoglu och Rizvanoglu, 2011, s. 84). De undersöker 118 turkiska nationalistiska 

websidor, bland annat forum, genom en kvalitativ diskursanalys (Gidisoglu och Rizvanoglu, 

2011, s. 90). Studien konstaterar att turkiska nationalister använder internet för att bygga en 

virtuell gemenskap genom att sprida sin ideologi, stärka den turkiska nationella identiteten 

och nationalistiska samhällsstruktur. De visuella layouter som webbplatserna har ger också 

möjlighet till en återuppbyggnad av en manipulerad interaktion orienterad runt den 

nationalistiska ideologin (Gidisoglu och Rizvanoglu, 2011, s. 100).   

 

Lemi Baruh och Mihaela Popescu (2008) har undersökt två olika online-forum för turkiska 

universitetsstudenter och funnit tre huvudsakliga metaforer gällande organiserandet av 

nationalistiska diskurser i Cypern (Baruh and Popescu, 2008, s. 81). Dessa är: blod och 

hjältemod som betonar deras personliga och kollektiva minne av uppoffringar kan personer i 

en diskussion försvara sin konstruktion av Cypern och turkcyprioter. För att stärka spänningen 

mellan nationalistiska känslor förknippade med moderlandet Turkiet använde personer i en 

diskussion metaforer gällande kön där Turkiet sågs som en ren och oskuldsfull kvinna och de 

politiska kraven från nationalstaten framställs som en far med orimliga krav. Det förekom 

även sportmetaforer främst för att förmedla en känsla av Cyperns strategiska betydelse (Baruh 

och Popescu, 2008, s. 92).  

 

Gülseren Adakli (2007) har studerat relationen mellan den ökande nationalismen i Turkiet och 

internetanvändning. Hon menar att nationalistiska och fascistiska webbsidor, internetforum, 

mail listor, nyhetssidor online och deras läsarkommentarer etc. har ökat. Folk som varit 

kritiska mot det politiska etablissemanget i Turkiet har förföljts och i vissa fall mördats, som 

exempelvis Hrant Dink och att detta var relaterat till nationalistiska, fascistiska och 

konservativa plattformar online (Adakli, 2007, s. 1-2). Artikel 301, den som gör det förbjudet 

att "förolämpa turkiskheten" kan bland annat vara ett tydligt exempel på att turkisk 

nationalism har ökat (Adakli, 2007, s. 7). Samtidigt menar hon att det behövs mer kvalitativ 

forskning kring internetanvändning och dess förhållande till bland annat turkisk nationalism 

(Adakli, 2007, s. 14). 
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Behlül Caliskan (2012) har studerat internet memer på Twitter som producerats och spridits 

av nationalistiska grupper, individer eller politiska organisationer. Möjligheten att bland annat 

kommentera gör det möjligt för en internet meme att utvecklas över tid (Caliskan, 2012, s. 1-

2). En internet meme är en beskrivning av ett koncept som sprider sig via internet. Det är en 

idé som kan vara i form av bland annat en bild, video, hashtag eller bara ett ord eller en fras 

och har växt fram genom World Wide Web (Caliskan, 2012, s. 1-2). Behlül Caliskan har 

samlat in Tweets med nationalistiska hashtags och fraser med hjälp av tre datasett och dessa 

tweets är klassificerade i olika aktörs typer. Detta för att spridandet av nationalistiska internet 

memer skiljer sig mellan olika aktörer (Caliskan, 2012, s. 8). Undersökningen visade dels att 

många aktörer enbart postat nationalistiska tweets en gång och motsvarar nära hälften av alla 

tweets. Den visade dock också att i t.ex. frågor som rör kurdiska problem har turkiska 

nationalister kraftfulla medel mot dessa och kan snabbt genom Twitter sprida sina reaktioner 

(Caliskan, 2012, s. 11).   

4. Teori 

4.1 Nationen och nationalism 

Uppsatsen kommer att beröra turkisk nationalism och därför kommer tidigare forskning som 

berör turkisk nationalism att vara av intresse. Dock så kommer även tidigare forskning som 

rör fenomenet nationalism att vara av intresse för uppsatsen. Min utgångspunkt är vad 

Thomas Hylland Eriksen (2007) skriver utifrån Ernest Gellners tankar om nation och 

nationalism om utvecklingen som kommit med ekonomin och teknologin då territoriell 

integritet sågs som en förutsättning för nationell identitet. Många samhällsvetare menade att 

internets framväxt skulle hota nationers kulturella identitet, men Hylland Eriksen menar, även 

om det är tidigt att dra en slutsats, att det snarare är tvärtom. Utifrån Ernest Gellners teori om 

nationalism undersöker han hur den nya virtuella nationalismen uttrycks. Olika typer av 

organisationer och individer med en nationalistisk agenda använder sig av olika typer av 

kommunikationer via internet som websidor, bloggar, chattrum, nyhetsgrupper och 

diskussionsforum. I diskussionsforum finns oftast moderatorer som censurerar provocerande 

texter och startar nya trådar och diskussionsforum tenderar att fungera som en nyhetsgrupp 

(Hylland Eriksen, 2007, s. 1-8). 
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Dessa nationalistiska agendor kan bedrivas på olika sätt och i olika syften. Ett syfte att 

bedriva det i är som en frihetskamp i sin frånvaro. Här ges ett exempel om kurderna, där det i 

deras områden saknas en kurdiskspråkig kommunikations infrastruktur. Olika medier såsom 

tidskrifter, tv-kanaler och internet resurser har utvecklats av kurder i exil. Målet med sidorna 

tycks vara av klassiskt nationsbyggande slag även fast frågan om stat lämnas relativt orörd. 

Det finns dock en viss problematik gällande bland annat språkets skillnader i dialekter och att 

engagemanget är minimalt för samarbete utanför statsgränserna då den politiska eliten är kvar 

i kurdiska områden. Situationen är annorlunda för bland annat Tamiler från Sri Lanka där 

territoriet de gör anspråk på inte är gränsöverskridande och relativt klar definierat samt en 

majoritetsbefolkning som är kulturellt homogen. En del sidor spelar en stor roll för 

identitetsskapandet bland tamiler utomlands, men man ska ha i åtanke att dessa bara utgör en 

liten del av trafiken på internet och det finns en hel uppsjö av personliga bloggar som gjorts 

av och för Sri Lankas tamiler. En spridd diaspora med en utbredd verksamhet på internet som 

den kurdiska och tamilska har resulterat i att människor utvecklat en känsla av att tillhöra en 

gemenskap som annars hade varit svår att uppnå (Hylland Eriksen, 2007, s. 8-10).  

 

Medan vissa engagerar sig i långdistansnationalism integrerar andra med landet man flyttat 

till. Ett exempel som tas upp är marockaner i Holland. Deras viktigaste webbsiter är skrivna 

på holländska och förespråkar inte en tillbakaflytt till hemlandet utan talar om en respekt för 

en ny typ av holländare. Det tycks inte handla om någon marockansk nationalism alls utan om 

något som en expanderad holländsk nationalism. Det kan liknas vid en multikulturalistisk 

nationalism (Hylland Eriksen, 2007, s. 10-11).  

 

Andra grupper, som Afrikander i Sydafrika, har skapat en virtuell nation eller en "nation i 

väntan" på internet. Detta gjordes då en del vita Afrikander hade svårt att förlika sig med den 

nya politiska verkligheten efter det att den vita politiska ledningen fått ett slut. Dessa sidor har 

gemensamt med bland annat de kurdiska sidorna att de innehåller historia om folket som 

utgör nationen och hyllar landets skönhet. Sidorna har även delar som innehåller poesi med 

politiska budskap och kritiserande av upplevda orättvisor. Folket målas upp som plågade 

martyrer och offer.  Det skrivs även på vissa sidor om en oro av att förlora sin etniska identitet 

och även en förvirring om man ska kalla sig Boer, Afrikander eller vita. Även dessa sidor 

syftar till att stärka gruppsammanhållningen och söka stöd från utomstående. Hylland Eriksen 

kallar detta för surrogatnation. Till skillnad från andra grupper bor Afrikanderna till största 
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del i Sydafrika och inte utomlands. Vissa känner att de berövats sina medborgerliga 

rättigheter och den virtuella nationalismen fungerar då bland annat som en kompensation för 

nationen de förlorat (Hylland Eriksen, 2007, s. 11-12).  

 

Ett fjärde exempel är något som Hylland Eriksen kallar för statligt stödd nationalism. I länder 

med en hög diasporabefolkning kan staten säkerställa fortsatta lojaliteter av medborgare och 

ex medborgare genom sponsorerade virtuella nationer. Här tar han upp Chile som exempel 

där ungefär en miljon människor lämnade landet under militärdiktaturen 1973-1990. Istället 

för att uppmuntra chilenare utomlands att flytta tillbaka så har regeringen försökt återintegrera 

dessa med att öka känslan av "chilenskhet" (chileanness på engelska) och utöver Chiles 13 

regioner började en fjortonde nämnas som kallas "återföreningen" (Hylland Eriksen, 2007, s. 

12-13).  

 

Hylland Eriksen presenterar alltså fyra olika typer av internet nationalism: frihetskamp i sin 

frånvaro, multikulturell, surrogat och statligt stödd nationalism och nämner även en femte, 

den oppositionella. Denna utvecklar han dock inte så mycket utan nämner kort att det kan 

handla om regeringskritiska sidor (Hylland Eriksen, 2007, s. 14).  

 

Hylland Eriksen menar att de exempel han har lyft fram gällande gränsöverskridande 

nationalism går det att finna många av de element som är centrala delar i Gellners teori. Olika 

diaspora grupper har sällan ett eget utbildningssystem och inte heller en stat i landet de bor i. 

En del grupper som Kurder och Tamiler har det inte någon annanstans heller. Den virtuella 

nationalismen har också ett stort intresse i omvärldens blick på sig själv vilket skiljer den från 

den territoriella nationalismen. Till priset av att ingå ett spänt och ibland konfliktfyllt 

förhållande med den territoriella staten kan internetnationen erbjuda en känsla av identitet 

som kan utnyttjas socialt, politiskt och ekonomiskt (Hylland Eriksen, 2007, s. 14-15).  

 

Tidigare hade assimilation varit det mest troliga, men det går att konstatera att internet skapar 

ett osynligt men märkbart paraply som täcker spridda diasporor i olika länder och det är mer 

troligt att exempelvis ens tyska kurdiskhet eller marockanska holländskhet kommer att bestå 

än tidigare. Diasporisk internetnationalism har också lett till ofta märkbara politiska och 

kulturella effekter i "hemlandet" dels då internet användas av eliten-i-väntan för att samordna 

sina övertagnings planer. Diasporan stödjer även vid andra tillfällen aktivt militanta och 
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ibland våldsamma grupper "hemma", kvarvarande i bekvämlighet och i vetskap om att de inte 

behöver betala priset för ett ökat våld (Hylland Eriksen, 2007, s. 15-16.) 

5. Metod och data 

5.1 Val av metod 

Då denna uppsats kommer att studera turkiskhet och den turkiska nationalismen på 

diskussionsforum har jag valt att göra en netnografi. Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det 

som en nät-etnografi, alltså en etnografisk studie på nätet för att studera det sociala livet på 

internet. Netnografi använder sig likt traditionell etnografi företrädandevis av deltagande 

observation och man ska snarare "vara med" än "titta på", men även andra metoder och 

tekniker går att använda för insamling av empiriskt material. Dessa kan till exempel vara 

textanalys och nätbaserade intervjuer. Fokus inom denna metod är inte att försöka förstå den 

verklighet som existerar bakom uttalandena utan att förstå det som förmedlas (Ahrne och 

Svensson, 2011, s. 119, 124, 127). Jag har valt att göra en netnografi med inriktning på det 

mer observerande och sedan använda mig av en textanalys för att behandla mitt insamlade 

material.  

 

När det gäller den observerande delen av netnografin är det framförallt två steg som lyfts fram 

där det första handlar om att nätgemenskapen ska användas som ett arkiv. Det som står skrivet 

på olika sidor, användarprofiler och inlägg betraktas vilket även gäller bland annat länkar till 

andra delar av nätet som bilder och videoklipp. Det är viktigt att rubriker, vad som skrivs och 

det material som verkar vara mest populärt noteras i detta skede. Vi får här en känsla för 

sammanhanget genom att blicka bakåt i tiden och får en bild av hur deltagarna interagerar 

med varandra vilket ger oss en grundläggande förståelse. När nästa steg tas bör gemenskapens 

mest aktiva deltagare lokaliseras bland annat för att få en bild av sociala strukturer och 

grupperingar. Genom att titta på vad som utgjort huvud- och sidofokus läggs här fokus på den 

historiska interaktionen som gemenskapen haft. Det är sedan lämpligt att titta närmare på den 

kommunikation som äger rum efter att vi fått förståelse för gemenskapens sociala strukturer. 

Detta görs för att se vad användarna håller för självklart och med vilket språk det görs (Ahrne 

och Svensson, 2011, s. 126). 
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Något som kan göra ens forskning mer trovärdig är möjligheten att säga något om en större 

population, det vill säga möjligheten att generalisera. En punkt som brukar lyftas fram som 

en kritik mot den kvalitativa forskningen är brist på generaliserbarhet (Ahrne och Svensson, 

2011, s. 28). Eftersom syftet med min studie är att analysera hur den turkiska nationalismen 

uttrycks på svenska internetforum handlar den således inte om att generalisera. Det kommer 

därför inte vara aktuellt med generalisering i den här uppsatsen. 

5.2 Insamling av data 

Det urval som kommer att användas är taget från diskussionsforumet www.flashback.org då 

det är ett av de största diskussionsforumen på svenska. Då moderatorerna inte rensar bort 

inlägg som kan innehålla ett grovt språk utan endast rensar bort inlägg som går utanför 

ramarna om vad som ska diskuteras kan alla former av åsikter, hur de än uttrycks, finnas med. 

Användarna på Flashback är också anonyma vilket ger en möjlighet att uttrycka på vilket sätt 

man vill utan att avslöja sig själv.  

 

Inläggen samlades in under perioden 5 till 14 maj i år. Genom att använda deras sökfunktion 

har jag använt olika sökord som kan tänkas vara relevanta för att få fram trådar där det ges 

möjlighet att diskutera turkisk nationalism och turkiskhet. De sökord som jag använt mig av 

har varit: Atatürk, turkisk nationalism, Turkiet samt turkar. Jag har sedan valt att söka upp 

trådar som i första hand stämmer överens med mina sökord, men även trådar som rört 

händelser där Turkiet på något sätt är inblandad. Inläggen har sedan skrivits ut och lästs 

igenom. Materialet bestod av åtta användare som skrivit på Flashback mellan åren 2010-2013. 

Dessa användare valdes ut eftersom de på olika sätt uttryckte någon form av turkisk nationell 

identitet, till exempel att de uttryckte att de var turkar. Utifrån mitt metodval läste jag sedan 

igenom mitt material som bestod av 17 sidor utskrivna inlägg som jag hämtat från Flashback. 

Totalt var det 49 inlägg som valts ut utifrån 4 trådar jag hittat på Flashback och som jag ansåg 

vara relevanta för min studie. Av de användare som jag tog med var det som flest 13 inlägg 

från en användare och så få som två inlägg från två av dessa. Det ska dock förtydligas att detta 

inte är alla inlägg som de postat i olika trådar utan inlägg som valts att ta med på grund av att 

de ansågs innehålla text som kan vara relevant för uppsatsen. Användarna har alltså varit 

aktiva i de olika trådarna, men alla inlägg har inte varit relevanta för att analyseras.  

http://www.flashback.org/
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5.3 Analys av materialet 

I min analys har jag använt mig av en kvalitativ dataanalys. Det är en analytisk 

kodningsbaserad metod som ofta används inom netnografin. Analysen av kvalitativa data är i 

netnografin induktiv, dvs. hur vi använder oss av enskilda observationer för att sedan kunna 

bygga upp och därefter kunna tillskriva ett fenomen ett mer allmänt omdöme. Under analysen 

av materialet undersöks helheten detaljerat där dess väsentliga delar på olika sätts bryts ned 

och jämförs. Dataanalysen omfattar hela den process där det insamlade resultatet av ens 

netnografiska studie omvandlas till forskningens slutgiltiga framställning. I kvalitativ 

dataanalys finns det vissa processer som är vanligt förekommande och anpassade till 

netnografernas behov. En av dessa processer är kodning där det insamlade materialet märks 

med koder eller kategorier. Dataenheter tillskrivs under kodningen bland annat 

klassificeringar, koder eller beteckningar som utgör exempel på ett mer allmänt fenomen. 

Genom en närläsning av data uppkommer kategorierna för kodningen under arbetets gång. 

Två andra processer som beskrivs genom denna analysmetod är en abstraktionsprocess och 

komparationsprocess. Dessa processer beskriver hur vi under analysens gång behöver dela 

upp och sortera ut information inom vårt material för att på så sätt upptäcka samband, 

liknande fraser och gemensamma sekvenser. Abstraktion syftar till den abstraktionsprocess 

som sker när vi som forskare finner och kategoriserar våra koder och hur vi därefter bygger 

upp dessa ytterligare ett steg. I våra koder kan vi till exempel urskilja mer allmänna 

begreppskonstruktioner och dessa kan i sin tur hjälpa oss att se processer och mönster i vårt 

datamaterial. Komparationen innebär i sin tur hur vi i texten försöker finna skillnader och 

likheter av den information vi tagit fram (Kozinets, 2011, s. 163-164). 

 

Utifrån den metod jag valt läste jag igenom de inlägg på 17 sidor jag samlat ihop. Det bestod 

av åtta användare från fyra trådar där minst antal inlägg var 2 inlägg och flest var 13 stycken 

vilket ger en variation på 11 och totalt 49 inlägg. Efter att alla inlägg lästs igenom så började 

jag finna olika mönster i mitt material. Flera kategorier dök upp där de olika inläggen kunde 

sorteras in under. Jag fann flera kategorier i mitt material som kunde hjälpa till att besvara 

uppsatsens frågeställningar, men även inlägg och kategorier som öppnade upp för nya 

tankegångar. Mina frågeställningar var: Hur uttrycks turkisk nationalism och turkiskhet på 

svenska diskussionsforum? I vilket sammanhang uttrycks turkisk nationalism och turkiskhet 

på svenska internetforum? De huvudkategorier som jag fann efter att ha analyserat mitt 
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material var Atatürk, Erdogan, AKP, den turkiska identiteten och turkiskhet och revolution 

och demokrati. Dessa kommer att presenteras närmare under varsin rubrik i resultat- och 

analysdelen.  

5.4 Etiska aspekter 

När man bedriver samhällsvetenskaplig forskning så kommer man att ställas inför etiska 

avvägningar mellan att bedriva forskning fritt och att respektera de berörda individerna. Inom 

netnografisk forskning är det lätt att få tag i det empiriska materialet och att det publiceras på 

nätet gör att man kan ta för givet att man kan använda det efter eget behag. Det är inte tänkt 

att materialet som publiceras på internet ska vara underlag för analys eller diskussion, men det 

har trotts detta publicerats där i vetskap om att andra kan läsa det (Ahrne och Svensson, 2011, 

s. 128-129). Jag har i min uppsats tagit hänsyn till etiska aspekter och som grund har jag 

använt mig av vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Eftersom att jag gör en 

netnografisk studie har framförallt två aspekter varit viktiga. Den första är 

konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifter om deltagarna ska hållas hemligt 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

 

Den andra aspekten är nyttjandekravet som innebär att informationen som samlats in endast 

får användas i syfte gällande forskning och inte till något annat (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

14). Jag kommer därför enbart att använda mitt insamlade material till forskningssyfte för 

denna uppsats och inget annat. Jag kommer därför heller inte publicera användarnas 

användarnamn eller i vilken tråd de postat sina inlägg. Det är också viktigt att ha i åtanke att 

användarna på detta forum är anonyma och det gör det svårt att uppfatta alltifrån användarnas 

kön, ålder och om de eventuellt skulle ha någon annan etnisk bakgrund än svensk vilket kan 

göra det problematiskt. Trotts att detta kan ses som en svaghet anser jag att det har tagits med 

material som är tillfredställande för att kunna genomföra undersökningen. 
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6. Resultat och analys 

Efter att inläggen lästs igenom gick det att urskilja vissa teman som återkom. De mest 

återkommande var Atatürk, Erdogan, AKP, den turkiska identiteten och turkiskhet samt att 

det var många som upplevde en brist på demokrati och att något behöver göras vilket jag 

döpte till revolution och demokrati. De första tre kom till eftersom de var så nära kopplade till 

diskussionen om nationalism på olika sätt. Jag ser dessa som viktiga aktörer i skapandet och 

återskapandet av den turkiska nationalismen på svenska internetforum. De andra är mer 

kopplade till människors känslor inför framtiden. 

 

6.1 Atatürk  

En person som ofta kom upp i olika inlägg var Turkiets grundare Atatürk. Av användarna som 

kan identifieras som turkiska nationalister hålls han väldigt högt och hans namn nämns ofta i 

kontrast till Erdogan som nu sitter i styret. Som nämnts tidigare så har Atatürk fått en status 

som kan likna en religiös ikon (Karlsson, 2007, s. 66) vilket inläggen som analyserats kan 

visa på. Han lyfts ofta fram för vad han åstadkommit gällande grundandet av Turkiet och hans 

bidrag till att landet blev mer sekulariserat och nationalistiskt. En användare lyfter tydligt 

fram att det är hans konstruerade lagar som bör gälla medan en annan lyfter fram honom som 

främsta orsaken till att Turkiet blev ett modernt land. Det framgår att Atatürk är en viktig 

person för många turkiska nationalister.  

  

"Ataturk förändrade hela Turkiet, gjorde det till en modern stat, från den imperialistiska osmanerna 

som levde i förflutet.. "  

 

Här kan vi se hur en användare lyfter fram Atatürk och hans betydelse för Turkiet. Hans 

minne finns än kvar och är något som är av stor vikt för vissa personer. För personer med 

nationalistiska åsikter dyker han ofta upp som den viktigaste personen i bildandet av Turkiet. 

Det är som Hylland Eriksen (2007) diskuterar när det gäller surrogatnationer att de ofta lyfter 

fram personer som skapat nationen och tidigare prestationer. I detta fall är det Atatürk och vad 

han har åstadkommit som lyfts fram (Hylland Eriksen, 2007, s. 12). Det går också att koppla 
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till att man lyfter fram bland annat heroiska uppträdanden från symboliska figurer som Baruh 

och Popescu talar om där just Atatürk är en av dessa (Baruh och Popescu, 2008, s. 87).  

 

Samtidigt så uttrycks en oro över att hans arv är på väg att försvinna. Det finns en känsla av 

att hans betydelse inte längre är lika stark i Turkiet som den var förut och att han under Recep 

Tayyip Erdogan har fått en svagare ställning. I och med att han verkar vara viktig för dessa 

personer så oroas de över att hans minne ska tyna bort.  

 

"[…]Turkiet genomgår idag sin mest förnedrande period i historien där turkiskhet och minnet av 

Ataturk och hans efterlämningar undermineras, befläckas, förtrycks och sakta men säkert suddas ut 

för att ersättas av en mer global och EU-anpassad identitet.[…]"  

 

En användare upplever här att Atatürks minne är på väg att försvinna och ser det som att 

Turkiet genomgår en förnedrande period. Upplevelsen om att minnet av Atatürk och vad han 

åstadkommit håller på att försvinna kan ses som att "dyrkandet" av honom försvagas. Det 

tycks som att användaren har svårt att förlika sig med den politiska verklighet som råder i 

Turkiet för tillfället. Det tycks även finnas en oro över att den etniska identiteten, i det här 

fallet turkiskhet, ska gå förlorad. Detta går att koppla till det Hylland Eriksen kallar för 

surrogatnation (Hylland Eriksen, 2007, s. 12).  

 

"[…]Turkiet har en övervägande befolkning och regering som succesivt går emot Ataturks principer, 

tonar ner hans minnesdagar och betydelse, kallar honom för diktator, monterar ner hans statyer, 

säljer av hans egendom m.m."  

 

Här blir upplevelsen av att minnet av Atatürk försvagas och att det bland annat är regeringen 

som är med och motverkar minnet av honom. Hur viktig han är och hans betydelse för dessa 

turkiska nationalister blir här ännu tydligare. Det går också att se det som att de upplever det 

svårt att förlika sig med den nu gällande politiska verkligheten. Detta går att koppla till det 

som Hylland Eriksen (2007) beskriver gällande surrogatnation vilket även det första citatet 

gjorde. Medan det första citat lyfter fram minnet av Atatürk och det han åstadkommit så lyfter 

det andra fram det som man ser som den nya politiska verkligheten vilket dessa har svårt att 

förlika sig med. Internet blir då ett ställe för dessa att samlas och dela sina åsikter och tankar 

med varandra (Hylland Eriksen, 2007, s. 12). Det går också att se att de ställer sig mot 

regeringen och dagens politiska verklighet vilket gör den till en nationalism som uttrycks i 



18 

 

någon form av kritik mot regeringen och kan vara en oppositionell nationalism som Hylland 

Eriksen kort beskriver (Hylland Eriksen, 2007, s. 14).    

 

Atatürk tycks utifrån dessa citat ha en stor betydelse för dessa användare. Vad han gjort för 

Turkiet och minnet av honom lever kvar. När då användarna upplever att hans betydelse i 

Turkiet försvagas och likaså minnet av honom försvagas upprör det dessa användare. Det går 

att koppla till det som Hylland Eriksen (2007) beskriver som surrogatnation. Vad som tidigare 

uppnåtts lyfts fram, i det här fallet Atatürk och vad han har gjort, en upplevelse av att den 

nationella identiteten, turkiskhet i det här fallet, ska gå förlorad. Det tycks som att användarna 

har svårt att förlika sig med den nya politiska verkligheten och söker stöd från utomstående 

(Hylland Eriksen, 2007, s. 12). Det går också att koppla det till att heroiska uppträdanden från 

symboliska figurer lyfts fram vilket är vad Baruh och Popescu beskriver där Atatürk är en av 

dessa (Baruh och Popescu, 2008, s. 87). 

 

6.2 Erdogan  

En annan person som ofta nämndes var Turkiets nuvarande president Recep Tayyip Erdogan 

och det var ofta under negativa bemärkelser. Många av användarna ser honom som motsatsen 

till Atatürk och tycker att han går emot mycket av det som Atatürk förespråkade. Hans mer 

religiösa prägel och strävan efter makt kritiseras hårt av en del användare.  

 

"Som turk så ser jag erdogan som DEN STÖRSTA MOTSATSEN till Atatürk . Hans islamisering har 

gjort den hela sekulariserade mellanklassen så jävla förbannad igenom åren. Ilskan har byggts upp 

till en gräns att jag fruktar för ett "syrien" …"  

 

"Om Erdogan fortsätter med ökat polisvåld mot sitt eget folk kan man bara beklaga hans efterblivna 

förhållningssätt till sin egen post som är på tok för övermäktig för hans eget bästa. Turkiet kan aldrig 

bli en civiliserad och representabel stat under hans styre då han är en inskränkt och trångsynt apa 

med maktbegär."  

 

Detta är två citat från två olika användare som tyder på att han inte får någon större sympati. 

Det första inlägget är en användare som utöver det som står i inlägget i några inlägg senare 

identifierar sig med Atatürk. I det andra inlägget menar användaren att Erdogan hindrar 

Turkiet från att bli en civiliserad stat och att hans strävan efter makt inte är för bra för hans 
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eget bästa. I båda dessa inlägg går det att se att användarna upplever en misstro till Erdogan 

som är i en ledande position och de ställer sig starkt emot honom. Detta kan kopplas till vad 

Hylland Eriksen kallar för surrogatnation. Här målas de sekulariserade upp som någon typ av 

offer och Erdogans maktbegär kan tolkas som att det begränsar medborgerliga rättigheter 

(Hylland Eriksen, 2007, s. 12). I och med att dessa användare ställer sig starkt emot Erdogan 

så skulle de också kunna kopplas till det som Hylland Eriksen kort beskriver som 

oppositionell nationalism (Hylland Eriksen, 2007, s. 14).  

 

En användare uttrycker sig extremt starkt mot honom och ger honom bland annat nedsättande 

namn och kallar honom för förrädare. Det var under Erdogans ledning som det stiftades en lag 

som gör det straffbart att kritisera Turkiet, den turkiska nationen eller statliga turkiska 

institutioner (Karlsson, 2007, s.76-77). Detta verkar dock inte vara något som gör att han får 

någon hyllning från turkiska nationalister utan de verkar inte sympatisera med honom alls. 

Han får istället kritik för bland annat fängslandet av journalister och olika högt uppsatta 

militärer.   

 

"[…]förr eller senare kommer Erdogay att dingla från ett rep precis som Menderes för hans brott mot 

republiken och det Turkiska folket. […] Med odemokratiska medel har han tillintetgjort den legitima 

oppositionen och nu talar istället folket direkt till förrädaren. Detta är demokrati det som sker nu."  

 

Här går det att se hur en användare först ger Erdogan ett nedsättande namn och sedan önskar 

att han går samma öde till mötes som Menderes som blev avrättad efter en militärkupp 1960 

(Karlsson, 2007, s. 82). Vidare så anklagas Erdogan för att använda odemokratiska medel och 

användaren kallar honom för förrädare. Det kan tolkas som att användaren upplever en 

begränsning av medborgerliga rättigheter och användaren ställer sig starkt emot regeringen. 

Även detta går att koppla till det som Hylland Eriksen kallar för surrogatnation (Hylland 

Eriksen, 2007, s. 12). Detta är dock väldigt tydligt oppositionell och kanske kopplas bäst i det 

som Hylland Eriksen kallar för oppositionell nationalism, en nationalism som är stark 

regeringskritisk (Hylland Eriksen, 2007, s. 14). 

 

Det går att se från dessa citat att Erdogan ställs i någon form av motsatts till Atatürk. Han får 

stark kritik av användarna för bland annat använda odemokratiska medel, ökat polisvåld och 

islamisering. En användare kallar honom även för förrädare. Det kan tolkas som att 

användarna upplever en begränsning av medborgerliga rättigheter och har svårt att förlika sig 

med den nya politiska verkligheten. Det kan därför kopplas till det Hylland Eriksen kallar för 
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surrogatnation då dessa är tecken som stämmer överens med det han beskriver i sin text 

(Hylland Eriksen, 2007, s. 12). Den här typen är dock tydligt regeringskritisk vilket gör att 

den även kan kopplas till det som Hylland Eriksen kallar för oppositionell nationalism som 

han kort beskriver som just regeringskritisk (Hyllad Eriksen, 2007, s. 14). 

 

6.3 AKP  

Det är dock inte bara Erdogan själv som får utstå hård kritik. Hela hans parti AKP visar sig ha 

en hel del motståndare. Partiet som är det ledande i Turkiet får ta emot en hel del hårda ord 

och de anses av vissa användare som islamistiskt och ett anti-nationalistiskt parti. De anses 

vara ett parti som inte representerar turkarna och går emot det som Atatürk skapat samtidigt 

som de anklagas för en del upplevda åtgärder som inte gillas av turkiska nationalister. En 

användare påstår bland annat att de skulle ha förbjudit folk att fira nationaldagen samtidigt 

som en annan pekar ut deras anhängare som ofta religiösa Atatürk-hatare. Av en annan 

användare anklagas både partiet, Erdogan och dess anhängare för att vara förrädare. Detta dels 

på grund av att partiet anklagas för att ta bort grundlagen gällande att Turkiet är turkarnas 

land och att turkar är dess medborgare. De anklagas alltså för att vara ett anti-nationalistiskt 

parti av denna användare.   

 

"AKP har förbjudit folket att fira sin nationaldag, man får inte visa sitt stöd för rättegångarna i Silivri, 

eleverna får inte protestera. Du pratar om tillåtelse, hur kommer det sig att pkk kan göra exakt som 

dom vill nu förtiden? Du kan gå runt med pkk och apo flaggor men du får inte gå ut med den turkiska 

flaggan."  

 

" […]Turkiet styrs av landsförrädare och islam-blattar och sådant är aldrig hälsosamt för ett land i 

längden. Som civiliserad och fritänkande vill man ju att Turkiet ska ha ett respektabelt anséende som 

en civiliserad nation vilket inte är möjligt med nuvarande inskränkta islamist-lakejer vid rodret.[…]"  

 

”Turkar som talar sig positivt om AKP-ställning kan jämlikas med lands förräderi.[…]” 

 

”Man [polisen] skjuter in gasbomber in i tunnelbanan samt stänger dörrarna så att folk inte ska få 

luft, men ändå är Ataturk och hans anhängare alltså vi blodtörstiga. HAHA” 
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Det går från dessa inlägg att se en stark misstro mot regeringen och samtidigt en upplevelse 

om medborgerliga orättvisor. Den första användaren påstår att AKP har begränsat vissa 

nationalistiska uttryck som firandet av nationaldagen. Samtidigt så uttrycks det en upplevelse 

om orättvisa mot att det skulle gå bra att gå runt med en PKK flagga, men inte den turkiska 

flaggan. Den andra användaren uttrycker sig starkt mot de som styr landet (AKP) och kallar 

de för landsförrädare. Hen uttrycker också att det inte är möjligt för Turkiet med de som styr 

landet nu att få ett respektabelt anseende som en civiliserad nation. Den tredje menar på att de 

som är positiva till AKP är landsförrädare. Den fjärde användaren uttrycker sig som att hen 

målar upp Atatürk och hans anhängare, dit användaren räknar sig själv, som offer. Vi kan här 

se uttryck på stark regeringskritiska åsikter och åsikter om orättvisor och begränsade 

medborgerliga rättigheter samt en form av uppmålning som offer. Detta går därför att koppla 

till det som Hylland Eriksen kallar surrogatnation (Hylland Eriksen, 2007, s. 12).  

 

6.4 Den turkiska identiteten och turkiskhet  

Det går att finna stark kritik mot Erdogan och hans parti och de blir kallade till allt från 

nedsättande namn till förrädare. Något som många användare också verkade uppleva var 

bland annat att den turkiska identiteten och turkiskheten motverkas. Det fanns en upplevelse 

att det finns en turkfientlighet bland annat i de styrande partiet och att dessa skulle vara anti-

nationalister. Användarna uttryckte sig som att regeringen på något sätt motverkar 

nationalistiska uttryck som att sjunga nationalsången och att turkiskheten förtrycks.  

  

"AKP är ett Turk-fientligt och pan-Islamistiskt parti som kommer att förintas av de riktiga turkarna. 

Förrädaren Erdogan kommer att sluta sina dagar precis som Adnan Menderes före honom:[…] Vi har 

att göra med islamister här och därför per automatik anti-nationalister och som sådana bryr de sig 

inte om något land eller folk förutom om sin "Ummah" (muslimska gemenskap) därför är turkiskhet 

eller Turkiet inte viktigt för troykan Erdogan-Gül-Davutoglu utan det är "Umman" som är viktig. 

[…]"  

 

Återigen benämner användaren Erdogan som en förrädare och spår att han ska gå samma öde 

till mötes som Menderes. Här går det också att se att användaren benämner AKP som dels 

turk-fientliga och menar på att i och med att de är islamister så gör det att de automatiskt är 

anti-nationalister. Vidare påstår användaren att Turkiet eller turkiskhet inte alls är viktigt för 

Erdogan, Gül och Davutoglu som är tre av de högst uppsatta inom partiet. Inlägget går att 
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tolka som starkt regeringskritiskt och kan då kopplas till det som Hylland Erksen beskriver 

som oppositionell nationalism (Hylland Eriksen, 2007, s. 14). Det går också att tolka som att 

användaren har en förhoppning om att "de riktiga turkarna" ska tillintetgöra de styrande 

partiet. Det går att koppla till det Hylland Eriksen talar om gällande att man kan stötta grupper 

som ibland kan vara våldsamma i vetskap om att man själv är i trygghet (Hylland Eriksen, 

2007, s. 15-16).  

 

Den turkiska identiteten och turkiskheten är något som för vissa användare är väldigt viktigt 

och det finns de som upplever att regeringen skulle motverka detta. Som tidigare nämnts så 

verkar Atatürk vara väldigt viktig för många användare och upplevelsen av att hans minne 

skulle motverkas av den turkiska regeringen kan höra ihop med att det finns en upplevelse om 

att den turkiska regeringen samtidigt skulle vara emot turkiskheten och den turkiska 

identiteten.  

”Turkiet är ett land för turkar, man pratar turkiska, det är turkiska flaggan som hissas upp, det är 

turkiska pengar som gäller där[…]” 

 

" […]Situationen i Turkiet är snarlik [den i Sverige] där man inte längre kan värna om den 

nationella identiteten utan att bli stämplad som rasist.[…] I lika stor utsträckning som 

kurdiskhet framhävs förtrycks turkiskhet. Det är numer t.ex. officiellt förbjudet att fira 

nationaldagen. […]"  

 

"[…]turkarna blir förnedrade av sin egen regering […]"  

 

Den första användaren, som står för det första citatet, menar att det i Turkiet bland annat är 

det är turkiska som ska talas och att det är den turkiska flaggan som man hissar. Den andra 

användaren, som står för de övriga två citaten, beskriver en upplevelse av att det skulle vara 

detsamma som rasism att värna om den nationella identiteten i Turkiet och menar att det är 

detsamma som i Sverige. Samtidigt menar användaren att kurdiskhet framhävs samtidigt som 

turkiskhet förtrycks och även denna användare upplever det som förbjudet att fira 

nationaldagen. Det går att se det som att den första användaren har en tydlig nationalistisk 

ståndpunkt. Det går också att tolka inlägget som att användaren lyfter fram sådant som kan 

uppfattas tillhöra den turkiska identiteten. Det kan kopplas till det som Gidisoglu och 

Rizvanoglu kommer fram till i sin text gällande just att turkiska nationalister bland annat 

använder internet för att lyfta fram den turkiska nationella identiteten (Gidisoglu och 

Rizvanoglu, 2011, s.100). Den andra användaren upplever en begränsning av medborgerliga 
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rättigheter så finns det också en upplevelse om någon form av orättvisa där turkiskheten 

förtrycks och kurdiskheten framhävs. Det går också att tolka det som att användaren har svårt 

att förlika sig med den nya politiska verkligheten. Detta kan kopplas till det som Hylland 

Eriksen kallar för surrogatnation då just dessa upplevda orättvisor och begränsningar av 

medborgerliga rättigheter samt svårigheten att förlika sig med den nya politiska verkligheten 

stämmer in på det som Hylland Eriksen beskriver i sin text (Hylland Eriksen, 2007, s. 12). Det 

går också att se en upprördhet mot den turkiska regeringen gällande att de skulle förnedra 

turkarna. Det gör att det går att koppla till den oppositionella nationalismen som Hylland 

Eriksen beskriver som regeringskritisk (Hylland Eriksen, 2007, s. 14). 

 

Den turkiska identiteten och turkiskhet är något som är av stor betydelse för användarna. En 

användare menar till exempel att Turkiet är ett land för turkar och lyfter fram olika symboler 

som den turkiska flaggan. Samtidigt så känner en del att den turkiska identiteten och 

turkiskhet får mindre och mindre utrymme i det turkiska samhället. Här får återigen AKP och 

Erdogan ta emot en stor del kritik från användarna. Erdogan kallas ännu en gång för förrädare 

och hans parti AKP anklagas för att vara anti-nationalistiskt. En användare upplever det inte 

går att värna om sin nationella identitet utan att bli stämplad som rasist. Samma användare 

menar också att turkiskhet förtrycks och att kurdiskhet framhävs. Det går här att se olika saker 

som användarna diskuterar kring. En kallar AKP för anti-nationalister och menar att de riktiga 

turkarna kommer att förgöra dessa. Samtidigt så går det att tolka på så sätt att användaren inte 

planerar att själv delta i detta. Detta gör att det går att koppla till det som Hylland Eriksen tar 

upp gällande att man kan stötta ibland våldsamma grupper i vetskap om att man själv är i 

trygghet (Hylland Eriksen, 2007, s. 15-16).  

 

Vi ser också en användare som lyfter fram det som kan anses vara förknippat med den 

turkiska identiteten som den turkiska flaggan och det turkiska språket. Det kan kopplas till det 

som Gidisoglu och Rizvanoglu kommer fram till gällande att turkiska nationalister använder 

internet för att bland annat lyfta fram den turkiska identiteten (Gidisoglu och Rizvanoglu, 

2011, s. 100). En användare beskriver också något som kan tolkas som en begränsning av 

medborgerliga rättigheter och att användaren har svårt att förlika sig med den nya politiska 

verkligheten. Detta kan kopplas till det som Hylland Eriksen beskriver som surrogatnation 

(Hylland Eriksen, 2007, s. 12). Det går också att se att användaren upplever en upprördhet 

gentemot den turkiska regeringen som enligt användaren förnedrar turkarna. Det kan kopplas 
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till den oppositionella nationalismen som Hylland Eriksen beskriver som regeringskritisk 

(Hylland Eriksen, 2007, s. 14). 

 

6.5 Revolution och demokrati  

I denna kategori har jag valt att ta med inlägg som dels berör uttryck om demokrati från 

användarna, men framförallt inlägg som uttrycks i någon form av bekämpande av den 

turkiska regeringen. Det är inlägg som kan uttrycka stöd för bland annat demonstrationer och 

strid för Turkiet och turkiskhet. Jag valde därför att döpa denna kategori till revolution och 

demokrati.  

 

Vi har gått igenom Atatürk och hans betydelse för dessa användare, Erdogan och hans parti 

och hur användarna uttrycker en upprördhet gentemot dessa och hur de upplever att 

turiskheten och minnet av Atatürk håller på att försvinna. Vissa av användarna tar i samband 

med detta upp att något behöver göras och att de finns de som är beredda att kämpa mor 

regeringen och demokrati. Just demokrati verkar vara något som en del känner att de saknar 

då de upplever att de som sitter vid makten, bland annat Erdogan, blivit mer odemokratiska. I 

samband med demonstrationerna i Gezi parken i Istanbul ställer sig några av användarna på 

demonstranternas sida.  

 

"Ni skulle torska mig iaf, det finns många utrikesfödda turkar som mig, och vi skulle inte ge oss för att 

resa tillbaks till moderlandet för att strida för de goda!"  

 

"De "goda" är mellanklassen och alla bildade som står för ett demokratiskt Turkiet och som vill ha ett 

sekulariserat samhälle där man inte prisar profeten i varje mening."  

 

"[…]Kemal Atatürk gjorde den första revolutionen nu måste en andra revolution genomföras.[…]"  

 

En användare definierar här demonstranterna som de "goda" och ser sig själv som en av dem. 

Personen skulle också vara beredd för att resa och strida på demonstranternas sida mot 

regeringen. Användaren har också i tidigare inlägg uttryckt en beundran för Atatürk och vad 

han åstadkommit. En annan användare som tidigare ställt sig starkt emot Erdogan och den 

turkiska regeringen menar att det behövs en revolution. Det går att koppla dessa till det som 
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Hylland Eriksen beskriver som oppositionell nationalism, dvs. att den är regeringskritisk 

(Hylland Eriksen, 2007, s. 14).  

 

"[…]man får inte längre visa kärlek för sin nation i Turkiet. Turkiskhet undertrycks, förnedras och 

diskrimineras. Kemalister över hela landet förbereder nu demonstrationer mot den turkiska 

förintelsen, återstår att se var det slutar. AKP måste bort."  

 

"[…]Turkiet är illa ute tack vore AKP förrädarna men det finns miljoner patriotiska Turkar kvar som 

är beredda att kämpa till sista blodsdroppe så Turkiet är inte på väg att förintas.[…]"  

 

Här går det att se från den första användaren att denne uttrycker en upplevelse om att 

turkiskhet bland annat diskrimineras samtidigt som hen tycks veta att kemalister är beredda att 

demonstrera mot detta. Användaren avslutar med att betona att AKP måste bort och gör ett 

ställningstagande mot det styrande partiet. Den andra användaren ställer sig starkt emot AKP 

genom att kalla de förrädare och även hen menar att det finns de som är beredda att kämpa 

mot AKP och för det mer nationalistiska. Det går att koppla till det som Hylland Eriksen tar 

upp som oppositionell nationalism (Hylland Eriksen, 2007, s. 14).  

 

Användarna i både detta stycke och det föregående har genom sina inlägg uttryckt sig som 

mer eller mindre nationalister och dessa citat går att tyda som att de ställer sig mot den 

turkiska regeringen. De verkar också vara positivt inställda till demonstrationer mot den 

turkiska regeringen och en menar att hen skulle kunna åka ner och strida för de hen anser vara 

de "goda". Hylland Eriksen talar om att man kan sitta i sin trygghet utan att behöva delta i 

ibland våldsamma gruppers handlingar utan att själv betala priset för våldet (Hylland Eriksen, 

2007, s. 15-16). Det kan kopplas till vissa användare som visar på att de bland annat verkar 

ställa sig positiva till demonstrationer och de som är beredda att kämpa. Användarna som 

stämmer in på detta nämner heller inget om att åka ner oh delta i kampen. En användare 

uttalar sig dock tydligt att denne skulle kunna resa för att strida för "de goda" och menar att 

det finns fler som hen. Vi ser här en användare som inte bara stöttar demonstrationerna utan 

som också skulle kunna tänka sig att delta i demonstrationerna. Det gör att denna användare 

inte kan kopplas till det som Hylland Eriksen beskriver att man i sin trygghet kan stötta ibland 

våldsamma grupper. Användaren tycks däremot vara kritisk mot den turkiska regeringen 

eftersom hen skulle kunna tänka sig att åka ner och delta i demonstrationerna vilket gör att 

detta kan kopplas till den oppositionell nationalism, den som Hylland Eriksen beskriver som 

regeringskritisk. 
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7. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att analysera hur den turkiska nationalismen uttrycks på svenska 

internetforum. Frågorna jag satt ut att besvara var: På vilket sätt uttrycks turkisk nationalism 

och turkiskhet på svenska internetforum? I vilka sammanhang uttrycks turkisk nationalism 

och turkiskhet på svenska internetforum? 

 

Som svar på den första frågan visar studien att den turkiska nationalismen, utifrån dessa 

inlägg, kommer till uttryck bland annat genom nedsättande ord och som svar på den andra 

frågan fanns en tendens till den ofta återfanns i ett sammanhang där missnöje riktades mot den 

turkiska regeringen och framförallt mot president Erdogan. Den turkiska nationella identiteten 

verkar vara väldigt stark hos dessa användare och den kommer ofta till uttryck kopplat till 

missnöje med den turkiska regeringen och det verkar ofta som att den antas motverka 

turkiskhet och turkisk nationalism. Detta kan knytas till det Gidisoglu och Rizvanoglu (2011) 

kommer fram till i sin forskning gällande bland annat att turkiska nationalister använder 

internet som en virtuell gemenskap där man stärker den turkiska nationella identiteten 

(Gidisoglu och Rizvanoglu, 2011, s. 100).  

 

Användarna tenderar att uppfatta att den nationalistiska andan i Turkiet som inte längre är lika 

stark som den var tidigare och de upplever en form av orättvisa och förtryck mot det som de 

anser vara det turkiskt nationalistiska, något som de menar bör eftersträvas och upprätthållas. 

I inläggen skrivs bland annat hur AKP förbjudit firandet av nationaldagen och att man får gå 

ut med vissa typer av flaggor, men inte den turkiska. Den turkiska identiteten verkar för dessa 

användare på sätt och vis förstärkas genom deras uppfattningar om att den håller på att 

försvagas. AKP och dess anhängare beskrivs bland annat som förrädare mot den turkiska 

nationen. Den virtuella möjligheten blir här en viktig plattform för dessa användare att dela 

sina åsikter. Språkbruket i textmaterialet blev emellanåt ganska starkt genom bland annat 

svordomar och nedsättande ord mot politiskt aktiva och de som inte delar ens åsikter. 

Inläggens karaktär skulle kunna förklaras genom den anonymitet som utlovas på den här 

typen av diskussionsforum. Ingen av användarna uppger till exempel sitt fullständiga namn 

utan använder sig av alias utan någon anknytning till personnamn. Användarna kan därför 

uttrycka sig utan att behöva tänka på att deras identitet kommer att avslöjas. Huruvida de 
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olika påståendena stämmer eller ej kan vi inte få svar på, däremot blir det tydligt att 

anonymiteten i sig kan innebära en problematik. 

 

Atatürk som är grundaren av Turkiet är viktig för många användare och hans ideologi är något 

som upphöjs och hyllas bland de flesta av användarna. Tidigare i uppsatsen tog jag bland 

annat upp att det uppstått en klyfta mellan de mer sekulariserade klassen som Atatürk skapat 

och den mer religiöst präglade (Karlsson, 2007, s. 62-63). I de inlägg som jag studerade 

uppfattade jag att den klyfta som nämns i Karlsons bok återspeglades. Användarna uttryckte 

ofta sina nationalistiska åsikter mot det som dem ansåg vara mer religiöst. Det kunde gälla 

både AKP och Erdogan, men riktade sig också mot de andra användarna som ställt sig mer på 

den turkiska regeringens sida eller uttryckt åsikter som kan vara av mer religiös prägel eller 

anses vara anti-nationalistiska. 

 

Det är också intressant att se att Erdogan och hans parti AKP inte verkar få någon större 

sympati från de med en mer tydlig nationalistisk synpunkt. Det under denna regering som 

artikel 301 kom fram, den som gör det förbjudet att kritisera "turkiskhet" där bland annat den 

turkiska nationen och turkiska statliga institutioner ingår (Karlsson 2007, s. 76-77). Trots det 

så verkar det inte vara något som gör att användarna med en mer turkisk nationalistisk 

ståndpunkt ser dessa som några som förespråkar nationalism och upprätthåller turkiskheten. 

AKP och Erdogan ses istället för att vara av en mer religiös prägel och av en del användare 

anklagas de för att vara landsförrädare. Denna lag verkar inte vara något som användarna tar 

hänsyn till när de uttrycker sina nationalistiska åsikter utan den turkiska regeringen ses inte 

alls som några nationalister.  

 

En svaghet med uppsatsen är att även om en del användare i sina inlägg definierar sig som 

turkar eller uppger att de är av turkiskt ursprung så kan vi inte med all säkerhet fastslå 

användarnas bakgrund. Det skulle till exempel kunna vara så att användarna själva inte är 

bosatta i Turkiet eller är turkiska medborgare. Inläggen skulle kunna se annorlunda ut om de 

skrivits på ett turkiskt internetforum eller av användare hemmahörande i Turkiet. Inom den 

netnografiska metoden är det dock, som tidigare nämnts, inte verkligheten bakom 

användarnas inlägg som är av relevans utan vad användarna skriver. Uppsatsens syfte är att 

analysera hur den turkiska nationalismen uttrycks på svenska internetforum. Vilket i sig skulle 

kunna innebära att studien faktiskt representerar användare som inte bor i Turkiet. Detta i sig 



28 

 

är en styrka då uppsatsen beskriver ett perspektiv som kan bidra till en djupare förståelse av 

den gränsöverskridande nationalismen. 

 

I den netnografiska studien är det min roll som forskare att utifrån mitt material tolka och 

skapa ett resultat. Eftersom jag haft de förkunskaper jag haft gällande mitt uppsatsämne kan 

detta i sin tur ha bidragit till vilka delar av materialet som jag valt ut och ansett vara mest 

relevant. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om jag haft en annan förkunskap. Det är 

med andra ord svårt genom denna metod att förhålla sig helt objektiv. En annan begränsning 

kan vara att uppsatsen omfattar ett relativt litet material bestående av åtta användares inlägg. 

Under insamlingen av lämpligt analysmaterial uppfattade jag emellertid att det var dessa 

användares inlägg som bäst passade in på mitt ämnesval och att materialet uppnådde en sorts 

mättnad. Det bör även beaktas att användarnas inlägg i sig omfattade ett stort material.  

 

Trots de svårigheter och begränsningar som kan uppkomma i min uppsats så upplever jag att 

min uppsats tagit upp, beskrivit och synliggjort ett intressant perspektiv på turkisk nationalism 

på ett svenskt internetforum. Genom att studera och synliggöra dessa användares inlägg kan 

nya frågor och tankegångar växa fram. Det finns många intressanta inlägg som tagits upp och 

som kan vara av intresse att undersöka vidare. Fokus under denna uppsats låg på den turkiska 

nationalismen och därför har inlägg med anknytning till just detta inhämtats. Det skulle dock 

vara intressant att även studera andra perspektiv av turkiskt nationalism. Kanske skulle 

individer med motsatta åsikter och argument stå för en annan sorts turkisk nationalism. 

Eventuellt skulle det även i ett diskussionsforum där användarna hyllar nuvarande regering 

finnas liknande mönster eller gemensamma nationalistiska drag liknande resultatet i denna 

studie. En jämförelsestudie av dessa skilda uppfattningar skulle vara väldigt intressant att 

genomföra. Uppsatsen har studerat den turkiska nationalismens uttryck på ett svenskt 

internetforum. Det skulle också vara intressant att använda uppsatsen i en jämförande studie 

genom att man studerar den turkiska nationalismens uttryck på ett internetforum i Turkiet 

eller i ett annat land med hög andel turkiska invandrare, exempelvis Tyskland. 

Uttrycksformerna skulle kanske skilja sig åt.  

 

Något som även bör tänkas på gällande uppsatsen är tidsaspekten. Det kan vara så att 

tidsaspekten här spelar in och det är inte säkert att användarnas inlägg skulle se likadana ut 

om till exempel 10 år. Användarna uttrycker sig ofta starkt mot den turkiska regeringen 

genom att bland annat kalla de för förrädare, anklaga de för att sudda bort minnet av Atatürk 
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och kränka den turkiska identiteten. Det är inte säkert att Turkiet har samma regering om 10 

år. Det skulle kunna vara så att de som styr landet om 10 år gör det på ett sätt som hade fått 

användarna att beteckna regeringen som nationalistisk och upprätthållande av turkiskheten. 

Hade då en liknande undersökning som denna gjorts då hade reaktionerna från användarna 

kunnat vara annorlunda och kanske rent av tvärtemot vad min uppsats kommit fram till. Det 

hade kanske även varit andra användare som uttryckt sig i forumet. Å andra sidan uttrycker 

min uppsats ett perspektiv och ett fenomen för sin tid.  

 

I min uppsats har den turkiska nationalismen stått i fokus, men det har även dykt upp andra 

intresseväckande områden. Uppsatsen har även öppnat upp för andra intressanta perspektiv 

och väckt mycket nya intressanta frågor. Bland annat har diskussionsforumet varit en väldigt 

central del av innehållet. Diskussionsforum i sig är ett väldigt spännande fenomen som 

innefattar såväl anonymitet, starka känslor och en gemenskap. Uppsatsen har bidragit till en 

inblick i diskussionsforumens värld. Vi har tagit del av dialoger och ämnen som kan 

ventileras på ett diskussionsforum. Det är ett annorlunda område att konversera och dela sina 

åsikter på jämfört med i det verkliga livet där man har sin identitet och blir sedd som person. 

På ett diskussionsforum ges möjligheten att uttrycka sig på ett sätt som kanske hade varit 

mindre accepterat bland folk. Genom att uttrycka sina åsikter på ett diskussionsforum kan 

man vara anonyma och på så sätt yttra sig utan att behöva tänka på vilket språk man använder. 

 

I min uppsats har vi fått se att turkisk nationalism och turkiskhet i diskussionsforumet ofta 

uttrycks i kontrast till religionen och att språkbruket ofta tenderar att vara väldigt starkt och 

känsloladdat. Vi har fått se användarna ventilera sina åsikter med varandra där bland annat 

centrala figurer har varit Atatürk och Erdogan. Åsikterna har många gånger handlat om ett 

missnöje och någon form av ilska mot Erdogan och hans parti AKP. Atatürk hålls i sin tur 

väldigt högt av användarna och han tillsammans med den turkiska identiteten och turkiskhet 

anses vara väldigt viktigt för användarna. Användarna uttryckte också att något måste göras 

och att man behöver kämpa för att den turkiska identiteten och minnet av Atatürk inte ska gå 

förlorat. Sammanfattningsvis visar denna uppsats på diskussionsforums betydelse. Genom den 

netnografiska studien kan vi se diskussionsforumet som en stark och betydelsefull plattform 

för hur opinionsbildning, gemenskap och kraft skapas. Något som kanske inte hade varit 

möjligt på samma sätt utan tekniken och internets existens. 
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