
“Hur kan en så skärpt kolumnist 
få så förvirrade kommentarer?” 

En kritisk diskursanalys av svenska nyhetsmediers 
kommentarsfält på Facebook 

FÖRFATTARE: Filip Magnusson 

Marcus Rosin Lindberg 

KURS: Medie- och kommunikationsvetenskap C, Uppsats  

Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

PROGRAM: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 

EXAMINATOR: Diana Jacobsson 

HANDLEDARE: Staffan Sundin 

TERMIN: Höstterminen 2017 



JÖNKÖPING UNIVERSITY 

Högskolan för lärande och kommunikation 

Medie- och kommunikationsvetenskap C 

Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

Höstterminen 2017 

SAMMANFATTNING 

Författare: Filip Magnusson och Marcus Rosin Lindberg 

Uppsatsens titel (svenska): “Hur kan en så skärpt kolumnist få så förvirrade kommentarer?” 

– en kritisk diskursanalys av svenska nyhetsmediers kommentarsfält på Facebook

Språk: Svenska

Antal sidor: 63

Vår studie undersöker fenomenet ekokammare  och hur den manifesterar sig på svenska 

nyhetsmediers Facebooksidor. Vårt material består av fem opinionsartiklar från fem olika 
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ABSTRACT 

Author(s): Filip Magnusson and Marcus Rosin Lindberg 

Title and subtitle (English): “How can such a sharp columnist receive such confused 

comments?” – a critical discourse analysis of comments sections of Swedish news media’s 

Facebook pages 

Language: Swedish 

Pages: 63 

Our study examines the phenomenon echo chamber  and how it manifests itself on Facebook 

pages of Swedish news media. Our material consists of five opinion articles from five 

different Swedish newspapers, as well as the comments section connected to the opinion 

articles. The study’s theoretical framework consists of two main theories: selective exposure 

and Fairclough’s theory of critical discourse analysis. Fairclough’s critical discourse analysis 

also constitute as our main method, which we use to analyse the discursive practice used in 

opinion articles and comments sections connected to them. The result shows that an echo 

chamber is observable in almost all of the comment sections, which indicates a political 

polarization in how readers consume Swedish news media. 
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1. Inledning

Internet har i modern tid blivit en självklar, rentav oersättlig del både i samhällsstruktur och 

hur vi bedriver våra vardagliga, personliga liv. Genom sociala medier ges vi möjligheten att 

enkelt hålla kontakten med vänner och familj. Facebook, som på många sätt har övergått från 

att ha varit ett populärt kommunikationsmedel till att vara ett nödvändigt verktyg för att till 

fullo kunna delta i samhället, är särskilt centralt i vår vardag. Vi använder nämligen inte 

längre bara Facebook till att direkt kommunicera med andra människor, det är också en 

virtuell, global och konfigurerbar mötesplats där vi möts av, konsumerar och delar med oss 

av nyheter och information i olika former (Sunstein, 2017). 

Vilka Facebook-vänner vi har, vilka Facebook-grupper vi är medlem i och vilka 

Facebooksidor vi följer har alla en roll i hur våra personliga informationsflöden ser ut – på så 

sätt har vi en viss kontroll över vilken sorts information som vi nås av och interagerar med 

(Sunstein, 2017). Om man är intresserad av arkitektur så kan man välja att bli medlem i en 

Facebookgrupp som dedikerar sig till just det. Vill man läsa nyheter om den österländska 

filmindustrin så kan man säkerligen hitta relevanta Facebooksidor att följa. Är man politiskt 

vänster så kan man välja att dölja inlägg från Facebookvänner (eller rentav ta bort dem som 

Facebookvän) som har värderingar och åsikter som motsätter sig ens egna. Denna sortens 

kontroll av information kan på kort sikt vara gynnsam, men i gengäld kan den potentiellt 

bidra till större samhällsproblem (Sunstein, 2017). 

Att vi dras till människor och nyheter som är i harmoni med våra egna värderingar och 

beteenden är något som inte går att undvika – denna flockmentalitet är djupt rotad i vår 

biologiska självbevarelsedrift – men i ett modernt och demokratiskt samhälle är en viss 

diskussion och beblandning av politiska åsikter nödvändig (Sunstein, 2017). Den nuvarande 

modellen av Facebooks (och sociala medier i övrigt) design ger dock fördel till vår 

självbevarelsedrift: den uppmuntrar indirekt användare till att söka sig mot likasinnade 

människor och affirmerande information (Hosanagar, 2016). Facebook, som är en central del 

i många människors liv, riskerar därmed att begränsa denna viktiga beblandning av politiska 

åsikter och perspektiv och skapa vad vi i vår uppsats benämner som en ekokammare : ett 
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medialt forum där diskussionen bara består av bekräftande och förstärkande information och 

nyheter. 

 

Med vår studie vill vi undersöka just detta fenomen ur ett svenskt och nyhetspolitiskt 

perspektiv. Genom att med en kritisk diskursanalys studera Facebookanvändares interaktion 

– i vårt fall läsarkommentarer – med utvalda nyhetsmediers opinionsartiklar så ämnar vi att ta 

reda på om det i dessa specifika kommentarsfält går att urskilja en ekokammare av politiska 

diskurser och åsikter. 

 

1.1. Uppsatsens disposition 

Genom ovanstående inledning har vi haft avsikten att väcka ett intresse hos läsaren, samtidigt 

som vi har försökt att ge en koncis inblick i problematiken kring det som vi med uppsatsen 

har undersökt. Innan vi går vidare till bakgrundsavsnittet vill vi med denna del passa på att 

för läsaren kortfattat gå igenom hur vi har strukturerat uppsatsen. Efter detta går vi djupare in 

på problematiken som vi berörde i inledningen och ger läsaren en klarare bild av uppsatsens 

ämne. Här förklarar vi bland annat hur vi som samhälle använder sociala medier och 

dagspressen som opinionsbildning. Vidare, med en förhoppningsvis djupare förståelse för det 

vi ämnar att undersöka, beskriver vi mer precist vad vi undersöker och vad vi vill få ut av vår 

studie. För att sedan sätta vår studie i kontext till befintlig forskning så har vi också gjort en 

sammanfattning av relaterade och relevanta studier och sedan motiverat hur vår egna uppsats 

platsar in i det journalistiska forskningsfältet. 

 

I efterföljande avsnitt presenterar vi vår uppsats teoretiska ramverk som består av två delar. 

Först och främst, för att teoretiskt förankra fenomenet ekokammare, behandlar vi selektiv 

exponering: teorin om människans tendens att välja information som bekräftar och förstärker 

dennes världsbild, samtidigt som den undviker information som motstrider den. Vi ger också 

en teoretisk sammanfattning av den kritiska diskursanalysen, som vår analysmetod bygger 

starkt på. Innan vi går in på vår analysmetod så beskriver och motiverar vi  vilket material vi 

använder oss av och vilka avgränsningar vi har gjort. Därefter redogör vi i detalj hur vi har 

utfört vår analys med anknytning till den kritiska diskursanalysen. I nästa avsnitt presenterar 

vi vårt resultat där vi för varje opinionsartikel och kommentarsfält ger en detaljerad 
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beskrivning av den diskursiva praktiken. Med analysen gjord reflekterar och diskuterar vi 

kring resultatet i relation till vårt teoretiska ramverk, tidigare forskning och forskningssyfte. 

Avslutningsvis följer en källförteckning över använd litteratur. I slutet av uppsatsen har vi 

även bifogat vårt använda material som bilaga. 

 

1.2. Bakgrund 

1.2.1. Den svenska dagspressen som opinionsbildare 

Sveriges dagspress har en lång historia av politisk förbundenhet. Redan på 1600-talet 

användes dagspressen som ett verktyg av den svenska centralmakten för att bland annat 

sprida krigspropaganda. Under 1700-talet så började tryckfrihetsförordningen att ta form, 

vilket banade vägen för nya dagstidningar och introduktionen av landsortstidningar, många 

med ett exklusivt fokus på politisk opinionsbildning (jämfört med mer populära tidningar 

som Dagligt Allehanda, som behandlade mer varierad information). Det var inte förrän 

industrialiseringen och urbaniseringen på 1800-talet som fröet till massmedier och den 

moderna dagstidningen såddes, då dagstidningar som Aftonbladet och Dagens Nyheter 

grundades (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). 

 

Det var under senare halvan av 1800-talet vanligt att dagstidningar var partipolitiskt bundna – 

både socialdemokratiska och konservativa partier använde tidningar som Aftonbladet och 

Stockholms Dagblad som organ för att nå ut till medborgare (Hadenius et al., 2011). De 

partier och politiska ideologier som man sympatiserade mest med influerade således vilken 

tidning man valde att läsa. Detta partipolitiska fokus i dagstidningar började dock försvinna 

under andra halvan av 1900-talet, och tidningspressen började ses mer som en 

industribransch snarare än ett organ för partipolitisk opinionsbildning. Dagstidningar började 

därefter benämna sig som partipolitiskt oberoende (Hadenius et al., 2011). 

 

I dag är de flesta dagstidningar fortfarande kopplade till politiska ideologier men till en 

mindre grad, och opinionsbildningen sker istället på dedikerade ledarsidor och debattsidor 

(Hadenius et al., 2011). Det betyder dock inte att intresset för opinion har minskat – tvärtom: 
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på internet delas opinionsmaterial som debattartiklar, ledare och krönikor i mycket större 

utsträckning än nyhetsmaterial (Andersson Schwarz, 2016). 

 
 

1.2.2. Användardeltagande och användarbeteenden på Facebook 

I Sverige har tidningspressen lyckats acklimatisera sig väl genom övergången från tryckpress 

till internet. Många läser fortfarande dagstidningar på papper, men internet och sociala 

medier förenklar och ger fler människor möjligheten att ta del av nyheter. Särskilt Facebook 

har varit inflytelserik i vår nyhetskonsumtion. Ungefär 15 procent av den svenska 

allmänheten tar del av nyheter i sitt Facebookflöde (Wadbring, Weibull & Facht, 2016), och 

en undersökning från Dagens Analys (2017) rapporterar att 53 procent använder Facebook 

dagligen. 

 

Idag är det vanligt att nyhetsmedier parallellt med sina egna hemsidor använder Facebook för 

att publicera nyheter. Facebook gör det dessutom möjligt för dess användare att skriva 

kommentarer på alla inlägg som publiceras, så länge inläggsförfattaren inte har inaktiverat 

kommentarsfältet eller gjort inlägget privat. Den här typen av användardeltagande är inget 

nytt. Läsarproducerat material som insändarsidor och familjesidor har alltid varit en central 

del av dagstidningar (Almgren & Olsson 2016). Läsarkommentarer är dock inte det enda 

sättet att interagera med innehåll på Facebook. De dominerande metoderna är istället 

interaktion med inlägg genom gilla-markeringar och att dela dem så att de syns i 

Facebookvänners nyhetsflöden. Dessa interaktionsfunktioner kan jämfört med skrivna 

läsarkommentar ge en känsla av pseudodeltagande, en falsk känsla av deltagande som i själva 

verket är begränsande i hur vi kommunicerar med varandra (Almgren & Olsson 2016). 

 

2016 uttalade sig Facebook i ett blogginlägg att ett av deras kärnvärderingar för plattformen 

är att ge deras användare information som är mest relevant till dem. Sunstein (2017) 

argumenterar genom Negropontes teori om Daily Me – att internet potentiellt banar vägen för 

skräddarsydda och personliga nyhetsmedier – att Facebook på många sätt har närmat sig 

denne idé, men samtidigt att detta innebär att de genom avancerade algoritmer mer eller 

mindre bestämmer vad som är relevant för oss. Detta bidrar potentiellt till ytterligare en 
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dimension av pseudodeltagande, en falsk känsla av att vi har kontroll över hur vi interagerar 

med innehållet på plattformen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 

Denna uppsats syftar till att studera den diskursiva praktiken som äger rum på utvalda 

svenska nyhetsmediers opinionsartiklar och dess kommentarsfält. Genom att använda oss av 

en kritisk diskursanalys så ämnar vi att se vilka diskursiva teman som går att urskilja i varje 

enskilt material. Vi är också intresserade av att undersöka den diskursiva relationen mellan 

läsare och skribent, och på så sätt tyda om det förekommer en ekokammare i någon av våra 

valda kommentarsfält. 

 

Att undersöka hur ekokammare manifesteras i kommentarsfält anser vi vara viktigt. Om alla 

sociala grupper har tillgång till olika information – d.v.s. om de befinner sig i en ideologisk 

ekokammare – så riskerar den offentliga debatten att bli polariserad, vilket gör det svårare för 

sociala grupper att samarbeta mot gemensamma mål. Eftersom vår uppsats behandlar ett så 

smalt material så syftar vi dock mest till att introducera läsare till problemet och inspirera 

dem till att göra mer omfångsrika analyser. 

 

2.2. Frågeställningar 

● Vilka diskursiva teman går att observera i vårt valda material? 

● Hur ser den diskursiva relationen mellan läsare och skribent ut i vårt valda material? 

  

10 



 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning. Först presenteras tidigare forskning kring hur 

ekokammare manifesteras i olika medier. Detta sätts i slutet av avsnittet i kontext till det 

journalistiska forskningsfältet, och vad vi ämnar att bidra till det forskningsfältet. 

 

3.1. Ekokammare och politisk polarisering på internet 

Forskningen som finns kring ekokammare och politisk polarisering på internet är i skrivande 

stund väldigt tunn, och majoriteten av studierna är genomförda i USA och behandlar nästan 

uteslutande amerikanska medier. Vi har valt att fokusera på fyra studier som tillsammans 

representerar den existerande forskningen kring hur ekokammare manifesterar sig i 

förhållande till olika medier, bland annat Twitter och bloggar. 

 

I en amerikansk studie som genomfördes av Gilbert, Bergstrom & Karahalios (2009) 

undersöktes 1000 läsarkommentarer från 33 av de mest populära bloggarna i USA, där de 

kategoriserade läsarkommentarerna i tre kategorier: håller med, håller inte med, och neutral. 

Författarna valde inom varje blogg det kronologiskt första blogginlägget med minst 25 

läsarkommentarer. Studien utgår ifrån Negropontes teori kring ett ”Daily Me” – idén om att 

det genom internet kan komma att finnas nyhetsmedier som är helt skräddarsytt för varje 

enskild person. De utgår också från Sunsteins extrapolering av den idén, med utgångspunkt 

ur begreppet ekokammare, att bloggar delvis har förverkligat Negropontes förutsägelse. 

Författarna utgick från premissen att om över 64% av alla ställningstagande 

läsarkommentarer höll med bloggförfattaren så klassificerades det som en ekokammare. Av 

alla ställningstagande läsarkommentarer höll 77,9% med bloggförfattaren, vilket enligt 

studiens definition skulle betyda att bloggar generellt bidrar till ekokammare. Överlag visade 

resultatet att 49,4% av läsarkommentarer inte tog ställning, medan 39,2% höll med och 

11,1% inte höll med bloggförfattaren. I deras diskussion teoretiserar de kring bloggformatets 

inverkan på läsares opinionsbildande, medan de efterlyser vidare forskning som försöker ta 

reda på just varför detta sker. 
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En annan studie av Colleoni, Rozza & Arvidssons (2014) undersökte amerikanska 

republikaner och demokrater och hur de interagerar med politiska partier på Twitter, vilket 

genomfördes med en datainsamlande algoritm som räknade ut vilka Twitteranvändare som 

var demokrater respektive republikaner och vilka diskurser som användes av dem. Centralt 

för studien är teorin kring ”public sphere”, som man på svenska kan översätta till det 

offentliga rummet. Författarna utgår från Dahlgrens definition av begreppet: en konstellation 

av kommunikativa utrymmen i samhället som tillåter cirkulation av information, idéer, 

debatter på ett obehindrat sätt, samt främjar politisk vilja. Vidare, grundat i Sunsteins (2017) 

teoretisering kring internets inverkan på medieanvändning, argumenterar de för att det 

offentliga rummet genom internet hotas av vad författarna benämner en ”politisk homofili” – 

det vill säga en ekokammare av politiska åsikter – och att detta riskerar att minska 

människors öppenhet och vilja för politisk debatt. Med denna studie syftar författarna bland 

annat till att synliggöra demokraters och republikaners politiska diskurser och jämföra dem 

med varandra för att se om det sker en politisk homofili, och om det finns någon skillnad 

mellan de två olika grupperna i hur politisk homofili manifesterar sig. Resultatet visade på 

flera olika varianter av politisk homofili. Först noterade de att republikaner var åtta gånger 

mer benägna att följa det Republikanska partiet på Twitter än vad demokrater var att följa det 

Demokratiska partiet. Däremot var demokratiska diskurser tio gånger mer vanligt än 

republikanska diskurser inom den generella diskursordningen på Twitter. Samtidigt kunde 

man se att republikaner var mycket mer benägna att interagera med och nå ut till demokrater, 

medan demokrater inte alls i samma utsträckning interagerade med republikaner. 

 

Hayat & Azran (2017) undersökte second screeners konversationer på Twitter under 

primärvalet i USA 2016. Begreppet ”second screeners” definieras som Twitteranvändare som 

kombinerar tv-tittande med mobiler, surfplattor eller datorer som tillåter dem att under 

programmets gång skriva tweets i relation till tv-programmet. Under en period på två veckor 

samlade författarna in tweets som benämnde minst en av de tre största politiska 

tv-programmens Twitterkonton. The O’Reilly Factor från nyhetskanalen Fox News 

representerade en konservativ politisk ideologi, The Rachel Maddow Show från 

nyhetskanalen MSNBC och Anderson Cooper 360 från nyhetskanalen CNN som båda 

representerade en liberal politisk ideologi. För att genomföra studien började författarna först 

med att kartlägga Twitteranvändarnas politiska ideologi genom att analysera vilka av den 
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amerikanska senatorer officiella Twitterkonton de följde. De kartlade också vilka av de tre 

politiska tv-programmens Twitterkonton som de följde. Sedan mätte de second screeners 

interaktion med tv-programmens Twitterkonto under tv-programmens gång. Resultatet visade 

på att det fanns en stark indikation på att det existerar en ekokammare bland alla sorters 

”second screen”-användare, även om tittare av Anderson Cooper 360 visade marginellt störst 

ekokammare. Samtidigt var det det kartlagda nätverket av Twitteranvändare och 

Twitterkonton som gav starkare bevis på en ekokammare, jämfört med Twitteranvändarnas 

interaktion med tv-programmen. 

 

Bakshy, Messing & Adamic (2015) genomförde en undersökning kring hur 

Facebookanvändare interagerar med nyheter som delas genom plattformen. Med hjälp av ett 

stort dataregister som Facebook försåg författarna och studien med möjliggjordes det för 

författarna att jämföra den ideologiska variationen på delade nyheter mellan 

Facebookanvändare och deras vänkrets. De kunde också se hur de förhåller sig till varje 

Facebooks användares unika algoritm baserade nyhetsflöde samt observera vilken 

information i dessa nyhetsflöden som de valde att konsumera. I studien undersöktes över 10 

miljoner amerikanska Facebookanvändare som synliggör sin ideologiska anknytning. Utöver 

det så har de också kategoriserat alla delade nyheter som ”hårda” eller ”mjuka”, där hårda 

nyheter representerar politiskt och nationellt innehåll, medan mjuka nyheter behandlar mer 

lättsamma ämnen som sport, nöje och resor. Undersökningen visade att bland hårda nyheter 

skedde det en stor polarisering i hur de delades bland Facebookanvändare, där antalet 

delningar generellt skedde i proportion till hur liberala eller konservativa nyheterna var. 

Konservativa Facebookanvändare visade sig också ha ett lågt antal liberala vänner, och vice 

versa. Detta ledde också till att variationen på hårda nyheter som syns i Facebookanvändares 

nyhetsflöden blev låg. 

 

3.2. Sammanfattning och vårt bidrag till forskningsfältet 

Den tidigare forskningen gör det tydligt för oss att ekokammare är ett stort och aktuellt 

problem som det absolut behöver utföras mer studier kring, vilket vi tycker legitimerar vår 

uppsats syfte. Den stora majoriteten av forskning inom fältet är genomförda i USA och 

behandlar främst amerikanska medier med särskilt stort fokus på just sociala medier som 
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Facebook och Twitter. Här ser vi därmed en tydlig lucka för oss att fylla genom att studera 

ekokammare på internet ur ett svenskt perspektiv. Samtidigt är vi intresserade av att sätta det 

i ett journalistiskt perspektiv. Därför ämnar vi att undersöka just svenska nyhetsmedier, som 

har en stark ideologisk grund och historia, även om vi också fokuserar på Facebook som 

plattform för nyhetskonsumtion.  

 

En annan trend i den existerande forskningen kring ekokammare är att undersökningarna 

oftast är kvantitativt utförda eller har ett stort kvantitativt fokus. Därför har vi valt att 

genomgående använda oss av en kvalitativ metod. Att utföra en kvalitativ undersökning 

innebär förstås att man inte kan dra några större slutsatser utöver det valda materialet, som 

dessutom av metodens natur blir väsentligt mindre i storlek. Med vår uppsats vill vi istället 

belysa problemet ur en annan synvinkel – hur ekokammare manifesteras diskursivt – och 

bana vägen för mer kvalitativa studier inom forskningsfältet. Vi ser på så sätt vår 

undersökning som en introduktion till problemet inom det journalistiska forskningsfältet. 
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4. Teoretiskt ramverk 

4.1. Selektiv exponering och kognitiv dissonans 

För att kontextualisera fenomenet och begreppet ekokammare så har vi valt att basera vårt 

teoretiska ramverk på teorin om selektiv exponering och kognitiv dissonans, vilket på ett 

förenklat sätt kan beskrivas som den psykologiska faktorn till varför en ekokammare kan 

uppstå. 

Selektiv exponering beskriver Hart et al. (2009) som människans tendens att välja 

information som bekräftar och förstärker dennes redan existerande världsbild och åsikter, 

samtidigt som den också undviker och avfärdar information som står i konflikt till dem. Säg 

att en person har ett starkt och långlivat intresse för hundkapplöpning och rutinmässigt satsar 

pengar på sporten tillsammans med tre vänner. En dag läser personen i sin morgontidning om 

en skandal som belyser en systematisk vanskötsel och brytande av flera djurrättslagar av en 

prominent hundtränare. Personen i fråga är emot djurplågeri, men eftersom hen under en lång 

tid har sett hundkapplöpningen som en pålitlig källa till nöje, potentiell ekonomisk vinst och 

kanske till och med som en del av hens identitet så har personen lättare att avfärda skandalen 

som uppblåst och en engångsföreteelse. Hens vänner, som befinner sig i samma situation, är 

benägna att hålla med, och tillsammans bekräftar och förstärker de varandras kritiska 

ställningstagande till händelsen. 

Denna företeelse grundar sig i teorin om kognitiv dissonans, som kortfattat kan beskrivas som 

det mentala obehaget som uppstår när hjärnan bearbetar två eller flera motstridande uppgifter. 

Rent instinktivt löser hjärnan detta genom att reducera inkonsistensen på den bearbetande 

informationen (Cooper & Carlsmith, 2015), vilket bland annat kan göras genom en selektiv 

exponering. Som i exemplet ovan bearbetade personen två motstridande uppgifter: hen är 

emot djurplågeri, men med vetskap av den nya informationen så stödjer hen också indirekt 

djurplågeri genom att fortsätta stödja sporten. 

Hur man motiverar valet av information kan ske på många olika sätt. Hart et al. (2009) har 

kategoriserat de olika motiverande krafterna i två delar: försvarande motivation och 
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förstärkande motivation. 

 

 

Försvarande motivation 

När man har en försvarande motivation till sitt val av information så har man begäret att 

bevara ens redan existerande trosföreställningar, värderingar och beteenden. Motivationen till 

att försvara denna etablerade världsbild kan bli starkare under flera olika förutsättningar. 

Personer som precis har uttryckt trosföreställningar, värderingar och beteenden strax innan 

hen nås av motstridande information har exempelvis en större tendens att välja information 

som bekräftar och förstärker den etablerade världsbilden (Hart et al., 2009). 

En annan faktor i hur vi motiverar valet av information är dess kvalitet. Samstämmig 

information som är av hög kvalitet stärker den etablerade världsbilden, men hög kvalitet på 

motstridande information har också större chans att förändra någons världsbild. Är kvaliteten 

på motstridande information låg så är chansen lägre, men samstämmig information av låg 

kvalitet kan riskera att hota den etablerade världsbilden (Hart et al., 2009). 

Hur personligt investerade vi är i vår etablerade världsbild spelar också roll i hur vi väljer 

information. Ju mer vi identifierar oss med den desto större mentalt obehag sker när vi möts 

av motstridande information. Hängivelsen till existerande trosföreställningar, värderingar och 

beteenden kan påverkas av olika faktorer: hur mycket tid och kraft vi har lagt ner på att 

försvara och förstärka dem, om vi känner att vi har format dem frivilligt eller genom att 

förklara och rättfärdiga dem för andra (exempelvis genom en C-uppsats eller en privat 

konversation) (Hart et al., 2009). 

Även vår personlighet har en inverkan på vårt val av information. Fördomsfulla individer har 

exempelvis en större tendens att se motstridande information som hotfull, medan mer 

öppensinnade individer kan se motstridande information som intressant och engagerande. 

Människor som ser sig själva som lättpåverkade har också en större tendens att skydda sig 

förebyggande mot motstridande information (Hart et al., 2009). 
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Förstärkande motivation 

Till skillnad från en försvarande motivation så ämnar man med en förstärkande motivation att 

bekräfta, utveckla och precisera existerande trosföreställningar, värderingar och beteenden. 

Exempelvis kan man förstärka den etablerade världsbilden genom att välja information 

baserat på förväntat resultat och relevans till världsbilden (Hart et al., 2009). 

Ett annat förstärkande sätt att motivera val av information är dess grad av användbarhet, 

förslagsvis till att göra bättre val av information i framtiden. I vissa situationer kan 

motstridande information också vara användbar, exempelvis om man ska delta i en debatt 

eller om man genomför ett journalistiskt reportage (Hart et al., 2009). 

 

4.2. Kritisk diskursanalys 

Inledningsvis kan det vara fördelaktigt att först definiera begreppet diskurs – inte att förväxla 

med besläktade ord som diskussion och konversation men som i forskningskontext har en 

annan innebörd. Begreppet varierar något mellan olika diskursanalytiska inriktningar, men en 

diskurs kan i sin helhet summeras som ett kluster av språkliga praktiker; regler och 

regelbundenheter i hur man kategoriserar och talar (Ahrne & Svensson, 2015) – eller som 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) enkelt beskriver det: “ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen”. Att utföra en diskursanalys innebär med andra ord att man undersöker dessa 

språkliga praktiker på ett eller annat sätt. 

 

Diskursanalysen har sina rötter i Michel Foucaults diskursteorier, vilket nästan alla 

diskursanalytiska inriktningar – inklusive Faircloughs kritiska diskursanalys, som vi använder 

oss av i vår uppsats och beskriver i detalj i nästa avsnitt – förhåller sig till, även om de gör så 

på olika sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Förankrad i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, att kunskap är socialt konstruerat, så ser Foucault (1980) diskursiv praktik som ett 

slags produktivt maktutövande. Makt är inte nödvändigtvis enbart begränsande och 
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förtryckande, utan också frambringande av kunskap och diskurser. Vår sociala värld, enligt 

Foucault, formas således genom makt, som i sin tur utövas genom diskurser. 

 

Den kritiska diskursanalysen är en inriktning som Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

beskriver som en samling teorier och metoder som teoretiskt problematiserar och empiriskt 

undersöker relationerna mellan diskursiv praktik och sociokulturell utveckling i olika sociala 

sammanhang. Även om de olika angreppssätten inom det kritisk-diskursanalytiska fältet 

varierar något sinsemellan så utmärker de fem gemensamma antaganden typisk för den 

kritiska diskursanalysen: 

 

1. Sociokulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. 

Man anser alltså att det vardagliga utbytandet av ord och diskurser hjälper till att 

forma den sociala världen vi lever i, även om det inte gäller alla samhälleliga 

fenomen. (Fairclough (1992) benämner dessa sociala praktiker som icke-diskursiva.) 

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad. Samtidigt som diskurser formar den 

sociala världen så har den också ett inflytande i vilka sorters diskurser som används. 

Ett exempel på detta nämner Fairclough (1992) i sin bok Discourse and Social 

Change om att identiteter och relationer inom en familj delvis är diskursivt formad, 

samtidigt som familjen har konstituerats i både lagar och social praktik och därmed 

begränsar samt formar acceptabla familjediskurser. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) beskriver detta samspel mellan diskursiv och social praktik som dialektiskt. 

3. Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. Med en kritisk 

diskursanalys så står den lingvistiska textanalysen som grund för det praktiska arbetet, 

även om den alltid står i förhållande till dess diskursiva och sociala kontext.  

4. Diskurs fungerar ideologiskt. Till skillnad från Foucault, som ser makt som en 

produktiv kraft, så utgår de flesta kritisk-diskursanalytiska inriktningarna ifrån att 

diskurser snarare reproducerar ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. 

Detta är exempelvis utgångspunkten i Fairclough kritiska diskursanalys, som ämnar 

att systematiskt undersöka underliggande maktrelationer mellan diskursiv praktik och 

sociokulturella strukturer. 

5. En kritisk diskursanalys är inte politiskt neutral. Den kritiska diskursanalysen är 

politiskt engagerad i social förändring och ställer sig generellt på de undertryckta 
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samhällsgruppernas sida. Idén med en kritisk diskursanalys är att man genom 

belysandet av ojämlika maktrelationer ska kunna medföra en social förändring. 

 

4.2.1. Faircloughs kritiska diskursanalys 

För att på ett empiriskt sätt undersöka omfattningen av ekokammare i kommentarsfälten på 

våra valda nyhetsmedier så har vi använt oss av idéer och begrepp som Fairclough (1992) har 

formulerat i sin bok Discourse and Social Change. Specifikt har vi valt att använda oss av 

hans tredimensionella analysmodell, som vi beskriver mer detaljerat i vårt metodavsnitt. 

Faircloughs angreppssätt är för oss särskilt relevant, då den förenar tre forskningstraditioner 

som tillsammans binder samman den traditionella textanalysen med de samhälleliga och 

kulturella processerna och strukturerna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) som vi 

undersöker: 

 

● Detaljerad textanalys inom disciplinen lingvistik 

● Den tolkande mikrosociologiska traditionen, där vardagen betraktas som något som 

människor själva skapar genom användning av en uppsättning gemensamma regler 

och procedurer av common sense-karaktär. 

● Makrosociologisk analys av social praktik 

 

Begreppet diskurs, som vi beskrev i korthet ovan, använder Fairclough på två olika sätt. Dels 

åsyftar han relationen mellan språkbruket och den sociala praktiken, men dels ser han dem 

också som distinkta paket som skiljer sig från andra diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000) – man kan alltså till exempel prata om en “populärkulturell diskurs”, 

“marknadsekonomisk diskurs” eller “fikarumsdiskurs“, alla med sina egna uppsättningar av 

språkbruk (även om det rimligtvis finns överlappningar i olika grad). 

 

Diskurser kan i sin tur överordnas av diskursordningar, beskrivet av Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) som “summan av de diskurstyper  som används inom en social institution 1

1 Fairclough använder diskurstyp som ett samlingsbegrepp för bland annat diskurser och genrer – det sistnämnda 
en typ av språkbruk som är förbundet med och konstituerar en del av en bestämd social praktik (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). I vår uppsats har vi valt att helt enkelt hålla oss till begreppet “diskurs” för att täcka 
alla dessa snarlika begrepp, dels för dess irrelevans till vårt syfte men också för ökad läsbarhet och förståelse. 
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eller en social domän”. Exempel på diskursordningar kan vara hinduistisk diskursordning 

eller diskursordningen på ett specifikt universitet. Diskursordningar, precis som diskurser, är 

både konstituerande och konstituerad; diskursordningen kan begränsa vilka diskurser som 

används inom den, samtidigt som främmande diskurser tillhörande andra diskursordningar 

kan introduceras och influera existerande diskurser och därmed potentiellt reformera 

strukturen på diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Denna typ av beblandning av diskurser mellan olika diskursordningar kallar Fairclough 

(1992) för interdiskursivitet. Denna interdiskursivitet kan man se inom diskursordningar som 

befinner sig i en social och politisk förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), när nya 

diskurser har introducerats eller när existerande diskurser slutas användas. Exempelvis har 

man inom mediers diskursordning på senare tid kunnat skönja en utveckling av en mer 

informell och personlig diskurs – troligtvis i ett försök att hänga med i den snabba 

utvecklingen av sociala medier. Interdiskursivitet är en form av intertextualitet, och idén 

bakom intertextualitet är att en text – i ordets bredaste bemärkelse – aldrig existerar i ett 

vakuum; alla texter bygger på tidigare texter, vare sig det handlar om texter som öppet 

refererar till äldre texter eller om det diskursivt sker under ytan (Fairclough, 1992). 

 

Ideologier beskriver Fairclough (1992) som sociala konstruktioner som bidrar till produktion, 

reproduktion och transformation av dominansrelationer (exempelvis mellan klass, religion, 

kön, o.s.v.). Han menar att språkbruk, diskurser och diskursordningar alla innehåller 

ideologiska drag, men belyser också svårigheten i att precisera exakt vad i en text eller 

struktur som utgör det ideologiska – istället är det helheten av alla dessa nivåer som 

konstituerar en ideologi. Han klarlägger också att all diskursiv praktik inte har samma grad av 

ideologisk influens. 

 

I vår uppsats kommer Faircloughs kritiska diskursanalys att stå för grunden av vårt analytiska 

arbete. Genom att applicera hans tredimensionella analysmodell, som vi beskriver i detalj i 

metodavsnittet nedan, så ämnar vi att ta reda på vilka diskursiva teman som finns i materialet, 

samt hur relationen mellan läsare och skribent ser ut på ett diskursivt plan. 
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5. Material och metod 

Till vår undersökning har vi valt att analysera fem opinionsartiklar skrivna av ledarskribenter 

från fem olika nyhetsmedier, samt läsarkommentarer kopplade till dessa opinionsartiklar. Vår 

analysmetod är djupt förankrad i den kritiska diskursanalysen – särskilt Faircloughs 

angreppssätt, som vi redogjorde för i teoriavsnittet – och genom att analysera både 

opinionsartikelns och läsarkommentarernas underliggande diskurser kan vi undersöka hur 

relationen mellan läsare och skribent ser ut på ett diskursivt plan. Innan vi går in mer 

detaljerat i hur vi har gått tillväga så vill vi redogöra för urvalet och urvalsprocessen av vårt 

material. 

 

5.1. Urval och avgränsningar av material 

För att vårt material skulle vara relevant, användbart och i enighet med uppsatsens syfte så 

utgick vi ifrån följande kriterier: 

 

● Materialet ska vara svenskt och bestå av textbaserade nyhetsmedier. Den befintliga 

forskningen behandlar nästan uteslutande amerikanska medier och fokuserade 

dessutom mer på tv-program och bloggar, vilket gav oss en tydlig forskningslucka att 

fylla. Vi valde därför tidigt att undersöka svenska nyhetstidningar. Vi har dock under 

uppsatsens gång beskrivet dem som nyhetsmedier, då vi anser att internet, genom 

ökad användarinteraktion har transformerat dem till något mer än simpla 

nyhetstidningar. 

● Varje enskilt nyhetsmedium ska tydligt variera i politisk ideologi så att de tillsammans 

täcker en stor del av det politiska spektrumet. Detta ansåg vi vara viktigt för att få ett 

varierande material. Vi valde att fokusera på fem olika nyhetsmedier och därmed fem 

politiska ideologier, som vi redogör för i detalj nedan. 

● Nyhetsmedierna ska ha publicerat texter som speglar och representerar 

nyhetsmediets politiska ideologi, och de ska ha publicerats inom de senaste 12 

månaderna. Till vår analys valde vi en opinionsartikel var från samtliga 
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nyhetsmedier, som både representerar nyhetsmediets värderingar och har en 

substantiell text som lämpar sig för diskursanalys. 

● Nyhetsmedierna ska vara digitalt tillgängliga och ha en egen Facebook-sida. Många 

nyhetsmedier har en inkonsekvent tillämpning av kommentarsfält eller ingen alls på 

sina hemsidor. För att lösa detta så valde vi att använda oss av nyhetsmediernas 

Facebook-sidor, där varje länkade opinionsartikel har ett tillhörande kommentarsfält. I 

fallet Aftonbladet och Svenska Dagbladet valde vi deras Facebook-sidor som specifikt 

publicerade ledarsidor. 

 

 

5.2. Material 

Vårt material består av fem opinionsartiklar som har publicerats av fem svenska 

webbtidningar: Etc, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Fria Tider. Alla 

fem har olika politiska ideologier – socialistisk, socialdemokratisk, liberal, liberalkonservativ, 

konservativ – som tillsammans representerar det politiska spektrumet. Till opinionsartiklarna 

analyserar vi även innehållet i kommentarsfält som genom Facebook är kopplade till deras 

opinionsartiklar. 

 

5.2.1. Etc 

Etc grundades 1978 och har sedan starten haft en socialistisk ideologi (Socialism, u.å.). 

Tidningen är självstyrande och ingår i koncernen Etc Utveckling AB (Etc, u.å.). Ansvarig 

utgivare och vd för Etc är Johan Ehrenberg, som även är tidningens grundare. 

 

Motivering till valet av Etc 

Medan vi kollade på flera olika socialistiska alternativ, bland annat Flamman, så föll valet 

tidigt på Etc, som på sin Facebooksida beskriver sig själva som “en röd dagstidning för en 

grönare värld” (ETC-tidningarna, 2017). Även om Etc på många sätt representerar sig själva 

som ett alternativ till traditionella medier så har de ändå en relativt lång historia på 40 år. Att 

Etc är ett alternativt medium anser vi dessutom är positivt, då begreppet oftast har 

konnotationer till högerextremism. Etc kan därmed tillsammans med Fria Tider bidra till ett 
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jämnare material. Det är med andra ord en väletablerad socialistisk tidning som vi visste 

skulle ge oss användbart material att arbeta utifrån. 

 

Definition av socialism 

Socialism har ett mångskiftande ursprung och ideologin i sig har många influenser från andra 

ideologier såsom socialdemokrati och anarkism. Centralt för socialism är att fokusera på 

styrkan av kollektivitet och statliga strukturer. Socialismen anser att de socioekonomiska 

problemen bäst löses genom statliga medel och reformer framför exempelvis kapitalism. 

Också huvudsakligt för socialism, precis som socialdemokratin, är en sympati för 

arbetarklassen. Socialismen har dock ett särskilt perspektiv gällande det. Grundat i Karl 

Marxs idéer så ser socialismen problemet ur synvinkeln att samhället är uppdelat i 

samhällsklasser och att detta leder till ojämlikheter och orättvisor (Socialism, u.å.). 

 

5.2.2. Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Under dess första levnadsår riktade 

tidningen främst kritik mot kungahuset, vilket gav konsekvensen att tidningen blev nerlagd 

ett flertal gånger (Aftonbladet, u.å.-a). Tidningen hade fram till 1956 en liberal ställning, men 

som sedan blev mer arbetsinriktad när den köptes upp av fackorganisationen LO. Sedan 2016 

är Sofia Olsson Olsén chefredaktör, verkställande direktör och ansvarig utgivare. Tidningen 

ägs av Schibsted AB (Aftonbladet, u.å.-a). 

 

Motivering till valet av Aftonbladet 

Aftonbladet var från första början en självklar tidning att inkludera i vår undersökning. En 

stor anledning är dess långa historia, men även eftersom de enligt sig själva är nordens största 

dagstidning (Aftonbladet, u.å.-b). Aftonbladet är också tydlig i hur de benämner sig själva 

som socialdemokratiskt oberoende, och fyller därför en lucka i vårt material som ska 

representera stora delar av det politiska spektrumet. Aftonbladet och dess socialdemokrati blir 

även en slags motpart till vårt val av moderat (liberalkonservativ) dagstidning: Svenska 

Dagbladet. 
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Definition av socialdemokrati 

I likhet med socialismen där den största strävan är att uppnå ett klasslöst samhälle och 

fullständig jämlikhet mellan arbetare och arbetsgivare, söker sig socialdemokratin till en mer 

parlamentarisk riktning där målet är att uppnå ekonomisk jämlikhet genom demokratiska 

reformer. Socialdemokratin har historiskt sett varit mer lik socialismen i den mån att den 

huvudsakliga strävan har varit att motarbeta klasskillnader. Med tiden har dock 

socialdemokratin utvecklats ytterligare i en strävan mot mångfald, antirasism och för 

jämställdhet mellan könen (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, u.å.). 

 

5.2.3. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter grundades 1864 av Rudolf Wall. Hans vision var att skapa en tidning som 

människor från alla samhällsklasser kunde läsa. Tidningens ideologiska inriktning har sedan 

starten varit utpräglad liberal med opinionsartiklar om fri röst- och skolrätt genom historien. 

Tidningen ägs av Bonnier AB. Ansvarig utgivare och chefredaktör är Peter Wolodarski som 

tillträdde 2014 (Dagens Nyheter, u.å.). 

 

Motivering till valet av Dagens Nyheter 

Inom vår representation av det politiska spektrumet sätter sig Dagens Nyheter med sin 

liberala ideologi som spektrumets mittpunkt. Medan de andra dagstidningarna har en tydlig 

ideologisk motpart så har Dagens Nyheter och dess liberala ideologi motstånd från båda 

ändarna på den politiska skalan, vilket vi anser ger tidningen en extra dimension bland vårt 

material när vi undersöker ekokammare i kommentarsfälten. 

 

Definition av liberalism 

I liberalism så menar man på att individen ska vara fri från förtryck och censur, samt att varje 

individ har en rättighet och skyldighet att på egen hand forma sitt liv utan hjälp eller påverkan 

av andra. Centralt för den liberala ideologin är att alla människor är lika, och historiskt har 

man genom liberalismen fört många kamper för ekonomiska och medborgerliga rättigheter 

för bland annat kvinnor och människor med utländsk bakgrund. En annan huvudinriktning 

som liberalismen är känd för är bibehållandet av yttrandefriheten i samhället (Liberalism, 

u.å.). 
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5.2.4. Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet grundades 1884 och har sedan början av 1900-talet, efter några svåra 

ekonomiska år, hållit en generell konservativ position, samtidigt som de har varit positivt 

inställda till sociala reformer. Tidningens ideologiska beskrivning är sedan 1982 “obunden 

moderat”, efter att de tog sig an en mer liberal ståndpunkt. Svenska Dagbladet ägs sedan 

1998 av Schibsted AB. Ansvarig utgivare och chefredaktör för tidningen är Fredric Karén, 

som tillträdde positionen 2014 (Svenska Dagbladet, u.å.). 

 

Motivering till valet av Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet anser vi vara den bäst lämpade liberalkonservativa dagstidningen av 

anledningen att de historiskt har en både liberal och konservativ influens, vilket passar bra i 

materialets politiska spektrum mellan liberala Dagens Nyheter och mer tydligt konservativa 

Fria Tider. Svenska Dagbladet och dess liberalkonservativa ideologi fungerar samtidigt som 

en motpart till Aftonbladet och dess socialdemokratiska ideologi. 

 

Definition av liberalkonservatism 

Svenska Dagbladet beskriver sig själva som moderat, vilket kortfattat innebär att man står 

ideologiskt liberalt i vissa frågor, exempelvis gällande medborgerliga rättigheter för 

individens frihet och individens rätt att själv välja exempelvis vård i en öppen marknad. 

Samtidigt står man konservativt ideologiskt i frågor som statlig och kulturell begränsning av 

på individens frihet och ett nationellt försvar (Moderata samlingspartiet, u.å.). Liberalism har 

genom historien varit en stor influens i utvecklandet av demokratin och människors frihet och 

rättigheter. Under senare tid har ideologin även tagit fasta i att vara öppna mot en fri 

marknad, med synsättet att det ekonomiska systemet går hand i hand med demokrati och 

individens rättigheter och frihet till att röra sig fritt i samhället (Liberalism, u.å.). 

Konservatismen, som är den andra delen av den moderata/liberalkonservativa ideologin, 

ställer sig till försvar för bevarandet av traditioner och ideal – detta för att kunna bibehålla en 

samhällelig balans mellan stat och marknad och en så kallad långsam utveckling där 

traditioner och ideal försöker samexistera och långsamt leda till en positiv 

samhällsutveckling. Inom konservatismen har man även synsättet att ojämlika 
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samhällsstrukturer är något som sker naturligt, och slår fast om allas frihet och rättighet att 

kunna förändra sin livssituation (Konservatism, u.å.). 

 

5.2.5. Fria Tider 

Fria Tider grundades 2009 av Widar Nord som även står som ansvarig utgivare och 

chefredaktör (Bretelsen & Brügger, 2014). Tidningen har beskrivits från flera håll som grovt 

invandringskritisk och rasistisk (Lagerwall & Larsson, 2015). Tidningen ägs av det Estniska 

bolaget FT News Group OÜ (Fria Tider, u.å.). 

 

Motivering till valet av Fria Tider 

Till vår undersökning ville vi ha en tydligt högerpolitisk dagstidning som kunde stå till 

opposition till vänsterpolitiska Etc. Det var svårt att hitta en väletablerad helkonservativ 

dagstidning, men eftersom det på senare tid har skett en kraftig ökning av högerpolitiska 

alternativa medier, så bestämde vi oss för att använda oss av ett sådant, vilket också kändes 

befogat eftersom Etc också kan klassificeras som ett alternativt medium. Vi valde till slut Fria 

Tider som dels har en mer seriös journalistisk ton jämfört med exempelvis Nordfront, men 

som också har mer aktiva Facebookanvändare i jämförelse med exempelvis Samhällsnytt. 

 

Definition av konservatism 

Som tidigare definierat i avsnittet om liberalkonservatism så grundar sig den konservativa 

ideologin i en tro om att en hierarkisk samhällsordning är naturlig och att det inte går att 

uppnå någon typ av utopi – det kommer med andra ord alltid att finnas sociala klyftor mellan 

människor. Konservatismen är även starkt förankrad i bevarandet av traditioner och ideal för 

att kunna bibehålla en samhällelig balans. Tillsammans med staten ska även en privat och fri 

marknad kunna samexistera, där staten endast bör hantera särskilda myndigheter som 

polisväsendet och militärväsendet (Konservatism, u.å.). 
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5.3. Faircloughs tredimensionella analysmodell som metod 

För att koppla ihop vårt teoretiska ramverk med vår analysmetod så har vi utgått från 

Faircloughs (1992) angreppssätt och hans tredimensionella analysmodell som han presenterar 

i sin bok Discourse and Social Change. Som vi förklarade i teoriavsnittet så är Faircloughs 

syfte med hans angreppssätt att förena den lingvistiska textanalysen med en analys av 

sociokulturella processer och strukturer. Med den tredimensionella analysmodellen så delar 

därför Fairclough upp en diskursanalys i tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social 

praktik. 

 

När vi analyserar en text så studerar vi textens lingvistiska egenskaper. Typiska egenskaper vi 

håller utkik efter inkluderar överlexikalisering, modalitet samt användande av stilfigurer som 

metaforer och ironi (Hansen & Machin, 2013). Detta går vi in mer på i detalj i nedanstående 

avsnitt “Analysverktyg”. 

 

Vid användandet av den tredimensionella modellen så existerar förstås inte textanalysen i ett 

vakuum, utan samspelar med en analys av den diskursiva praktiken (Fairclough, 1992). Den 

diskursiva praktiken kan kort sammanfattas som produktionen, distributionen och 

konsumtionen av en text. Hur dessa processer opererar varierar dock beroende på den sociala 

kontexten som den diskursiva praktiken utförs i, vilket skapar distinkta diskurser som skiljer 

sig från varandra. Genom att analysera texten i dess sociala kontext så kan vi därmed urskilja 

hur olika diskurser manifesteras i vårt material. 

 

Denna diskursiva praktik sker slutligen också i ett större sammanhang, den sociala praktiken 

(Fairclough, 1992). Genom diskursiv praktik så ämnar vi, omedvetet eller medvetet, att forma 

den sociala praktiken, det vill säga den sociala värld vi lever i, samtidigt som sociokulturella 

faktorer i sin tur formar den diskursiva praktiken. 
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5.3.1. Analysverktyg 

För att analysera dessa tre dimensioner i opinionsartiklarna och kommentarsfälten så har vi 

använt oss av följande lingvistiska analysverktyg. På så vis kan vi framhäva och utveckla de 

ideologiska värderingar som finns i den diskursiva praktiken. 

 

Lexikala val 

Att undersöka lexikala val som görs i en text handlar mer eller mindre om att fråga sig varför 

ett ord väljs istället för ett annat, och vilken ideologisk innebörd de valda orden får genom 

dess kontext (Hansen & Machin, 2013). Exempelvis kan ordet “feminism” ge positiva 

konnotationer hos progressiva människor, där feminism kan stå för jämlikhet och kvinnlig 

frigörelse, medan det inom en konservativ kontext istället kan ge negativa konnotationer, där 

feminism kan symbolisera samhällelig instabilitet. 

 

Överlexikalisering 

Att analysera överlexikalisering i en text innebär att man letar efter ett överflöd av specifika 

ord och fraser, samt efter ett generellt överdrivet användande av beskrivande ord (Hansen & 

Machin, 2013). Ett tydligt exempel på detta är när någon upprepande betonar en persons kön, 

etnicitet eller religion för att framhäva sina egna ideologiska värderingar, trots att denna 

information må vara irrelevant eller felaktig i övrigt. 

 

Individualisering eller kollektivisering 

Att individualisera människor, d.v.s. att ange dem vid namn eller tillägga personliga detaljer, 

är ett sätt att humanisera människor och skapa en emotionell koppling till läsaren. När man 

kollektiviserar människor i en text så ger det istället motsatt effekt: personer framstår som 

anonyma och avhumaniserade grupper (Hansen & Machin, 2013). Ett exempel på detta kan 

vara att i en nyhetsartikel istället beskriva två personer, Aamir Iqbal och Nahid Osman, som 

“två muslimer”. 

 

Utelämnande av information 

Det går ibland också att analysera vad som saknas i texten – vad som medvetet (eller 

omedvetet) utelämnas. På så sätt kan textförfattaren distrahera och vilseleda läsaren bort från 
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information som kan försvaga eller motarbeta hens argument (Hansen & Machin, 2013). Ett 

exempel på detta är att skriva att USA förlorade tiotusentals amerikaner i Vietnamkriget för 

att väcka sympati för det amerikanska militärväsendet, men utelämna information om USA:s 

krigsförbrytelser och antalet döda vietnameser. 

 

Samma sorts undertryckande av information går att utföra genom att använda passiva verb 

utan agent. Genom att utelämna agenten i en mening med passiva verb så döljer man vem 

som agerar och har ansvar för en handling (Hansen & Machin, 2013). Ett exempel på detta 

kan vara att säga att blåvalar är utrotningshotade, utan att nämna att det är valjägare, det vill 

säga vi människor, som hotar att utrota dem. 

 

Modalitet 

Att undersöka ett ords modalitet innebär att man analyserar ordets grad av instämmande i en 

sats (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Exempelvis är meningarna “Svensson kommer att 

vinna valet”, “Svensson kommer förmodligen att vinna valet”, “Svensson kanske vinner 

valet” snarlika, men orden “kommer”, “förmodligen” och “kanske” uttrycker alla olika grader 

av affinitet i påståendet. Ju säkrare talaren är – ju högre affinitet ordets modalitet har – desto 

högre auktoritet utstrålar hen. 

 

En hedge är en typ av modalitet i låg affinitet, där man medvetet använder sig av vaga och 

tvetydiga ord för att gardera sig mot eventuella ifrågasättningar och invändningar (Hansen & 

Machin, 2013). Ett exempel är att använda sig av fraser som “vissa säger” eller “jag vet inte 

om det är sant, men“ för att kunna tala om något utan att ha konkret fakta eller auktoritet. 

 

Retoriska troper 

När man använder sig av retoriska troper, som hyperbol och ironi, så försöker man skapa en 

förståelse för något utan att att beskriva det i konkreta termer (Kjeldsen, 2008). 

Hyperbol: Hyperbol är ett annat ord för överdrift, vilket exempelvis kan användas för att 

framkalla starkare känslor hos läsaren. 

Metafor: Metaforer är objekt, människor eller händelser som beskrivs genom referenser till 

andra saker. Exempelvis kan man säga “nu är du på hal is” när man vill påpeka att en person 

befinner sig i en riskabel situation. 
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Ironi: Ironi uppstår när det finns en skillnad vad som sägs och vad som menas, och att 

mottagaren förutsätts vara införstådd på det. Exempelvis kan man säga “vilket fint väder”, 

trots att det regnar. 

Synekdoke: En synekdoke uppstår när en del representerar helheten, eller tvärtom. 

Exempelvis kan man kalla Sveriges herrlandslag i fotboll för “Sverige” – där hela landet 

representeras av ett fotbollslag på ett dussin människor – eller “bubbel” istället för 

champagne, där den bubblande kolsyran är ett utmärkande drag nog för att kunna 

representera mousserande viner. 

 

 

5.4. Kritik och begränsningar av den kritiskt diskursanalytiska 
metoden 

Att använda en kritisk diskursanalytisk metod är ett bra sätt att gå in på djupet i ett 

analysmaterial och se hur texten fungerar på detaljnivå. Detta innebär dock att vi egentligen 

bara kan redogöra för ett resultat i relation till analysmaterialet, då en kritisk diskursanalys – 

och kvalitativa metoder överlag – är för tidskrävande i jämförelse med mer kvantitativa 

metoder. 

 

Hansen och Machin (2013) belyser ett stort potentiellt problem med att använda en kritisk 

diskursanalys som metod: dess tendens att bidra till svepande slutsatser om ideologi i en text. 

Författarna menar att textinnehåll ofta kan förklaras bättre utifrån teorier av andra 

samhällsprocesser än ideologi. Vi är benägna att hålla med till en stor del. För att förstärka 

den kritiska diskursanalytiska metoden och teorin så har vi därför också har sammankopplat 

den med teorin om selektiv exponering. 

 

Ett annat problem med den kritiskt diskursanalytiska metoden som Hansen och Machin 

(2013) nämner är att den saknar en sammanhängande metodologi. Även om vi strikt har 

använt oss av Faircloughs kritiskt diskursanalytiska metod så är det möjligt att fritt blanda 

begrepp och angreppssätt mellan de olika diskursanalytiska inriktningarna (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Detta kan vara problematiskt i och med att kritiska 
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diskursanalyser då kan variera starkt sinsemellan, vilket minskar möjligheten att använda 

resultatet i relation till andra studier som genomförts med en kritisk diskursanalys. 

 

Slutligen så får den kritiskt diskursanalytiska metoden ofta kritik för att inte vara tillräckligt 

objektiv – kritiker menar på att man genom användandet av en kritiskt diskursanalytisk 

metod är politiskt motiverad (Hansen & Machin, 2013). Vi förhåller oss dock till Faircloughs 

(1992) resonemang att all forskning mer eller mindre är sociopolitiskt situerad. 
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6. Analysresultat 

6.1. Etc 

6.1.1. “Vågar alla vittna? Dags att prata om #metoo och klass” 

 
Efter att ha utfört en kritisk diskursanalys av opinionsartikeln “Vågar alla vittna? Dags att 

prata om #metoo och klass” så kunde vi främst hitta två teman: feminism och samhällsklass. 

 

Rubriken inleder med “Vågar alla vittna?”. Genom en kollektivisering så menar skribenten, i 

kontext med opinionsartikelns ämne, att detta är ett problem som är grundat i strukturella 

könsskillnader som berör alla kvinnor, vilket man kan tolka som en feministisk diskurs. En 

feministisk diskurs genomsyrar hela texten, vilket inte är förvånande med tanke på att 

opinionsartikelns ämne kretsar kring hashtaggen #metoo. Denna hashtag beskriver skribenten 

som följande: 

 

#Metoo är ingen kampanj. Det är ett världsomspännande vittnesmål. Huvudsaken är 

inte att enskilda förövare hängs ut, utan det kollektiva berättandet. Magnituden av 

manssamhällets sexuella övergrepp lämnar ingen oberörd. Smärtan som de utsatta levt 

med måste plötsligt delas av alla. #Metoo gör ont överallt. Men det kommer att leda 

till gott. 

 

Skribenten belyser med detta att sexuella övergrepp inte är ett problem som ligger på 

individnivå, utan snarare att det är samhällets könsstrukturer som behöver motarbetas. Denna 

syn förstärks genom en kollektivisering i meningen “magnituden av manssamhällets sexuella 

övergrepp lämnar ingen oberörd”, där skribenten med det lexikala valet “manssamhälle” 

explicit vill illustrera den strukturella ojämlikheten bland män och kvinnor. 

 

Skribenten använder i övrigt modalitet med hög affinitet när hen pratar om rörelsen #metoo. 

Exempelvis skrivs det i ovan nämnda paragraf att hashtagen kommer att leda till gott, vilket 

antyder på att skribenten är positivt inställd till hashtaggen och dess feministiska 

32 



 

utgångspunkt. Samma höga grad av affinitet går att tolka i paragrafen “Sexuella övergrepp är 

brottsliga och ska behandlas därefter. Det lagrum som redan finns måste användas.”. Sexuella 

övergrepp är brottsliga och ska behandlas därefter och det lagrum som redan finns måste 

användas. Skribenten använder helt enkelt ett väldigt självsäkert och tydligt språk och 

framställer sig själv som en auktoritet i ämnet. 

 

När skribenten pratar om sexuella övergrepp så undviker skribenten oftast att ange agenten, 

då det genom kontexten av #metoo är underförstått att sexuella övergrepp oftast begås av 

män. Denna frånvaro av agent går exempelvis att se i meningen “Sexuellt våld sker inom 

maktrelationer – när en människa anser sig ha rätten att förgripa sig på en annan. Därför 

måste en av #metoos konsekvenser bli att maktrelationer i hela samhället granskas.”, där man 

genom att nämna hashtagen antyder att maktrelationer i samhället är till männens förtjänst. 

 

Den feministiska diskursen i opinionsartikeln kopplas också samman med en diskurs kring 

samhällsklasser. Exempelvis skriver skribenten: 

 

Vågar den som har en otrygg anställning och knaper ekonomi gå till chefen och 

berätta om sin utsatthet på jobbet? Ännu värre: Vågar den som inte vet om den har 

kvar jobbet och sin försörjning nästa dag vittna om chefens övergrepp? [...] 

Människor måste gå till jobbet, för de måste försörja sig. Väldigt få har ett fuck 

off-kapital på banken som gör att de kan säga upp sig och söka nytt jobb om de blir 

illa behandlade på sin arbetsplats. 

 

Hen menar på att maktrelationen mellan arbetsgivare och arbetare är en ytterligare dimension 

i problemet kring sexuella övergrepp. Skribenten förstärker bilden av denna problematik med 

ord som “knaper” och “försörjning”, som belyser att jobbet är en ekonomisk nödvändighet 

för den kvinnliga arbetaren, och att detta sätter chefen i en maktposition. Hen använder sig 

också av hyperbol vid beskrivningen av ett ekonomiskt oberoende som ett “fuck off-kapitel”. 

Denna problematik belyses ytterligare i en annan paragraf: 

 

Det innebär att du inte kan planera ditt liv eller din ekonomi. Kan glömma att ta ett 

bostadslån eller att åka på semester (om du mot förmodan skulle ha råd). Det innebär 
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även att du är utelämnad till dina överordnades välvilja, eller i värsta fall sexuella 

övergrepp. Protesterar du, riskerar du att åka ut. Eller snarare, att aldrig få komma in 

igen. 

 

Här använder skribenten ofta modalitet av hög affinitet för att belysa allvaret i denna 

ojämlika samhällsstruktur. Genom att använda ord och fraser som “du kan glömma att”, “det 

innebär” och “att aldrig få komma in igen” så vill hen cementera arbetande kvinnors 

underlägsenhet i både köns- och klasstrukturer i samhället. 

 

 

6.1.2. Kommentarsfältet 

 
Överlag kan man se samma teman i kommentarsfältet som gick att se i opinionsartikeln. Det 

vill säga att den diskursiva praktiken kretsade kring feminism och samhällsklasser. Ett typiskt 

exempel på läsarkommentar som visar på denna sortens diskurs:  

 

Nu har jag mest erfarenhet av kvinnodominerade arbetsplatser inom vårdsektorn men 

har inte undgått att läsa om sexismen inom byggnads och vad som brukar kallas 

"arbetsmiljöproblemen" inom hotell och restaurang. Och den faktiskt brist på allmän 

respons detta fått. Om det beror på klasskillnader, att ordet arbetsmiljöproblem 

saknar chockverkan uppvaknande eller att kändisar säljer mest kan man ju alltid 

diskutera. (Läsarkommentar 2, Etc) 

 

Genom att benämna ordet arbetsmiljösproblem ironiskt med citationstecken så menar 

kommentarsskribenten att det ordet, på mansdominerande arbetsplatser, är en förskönande 

beskrivning av ett allvarligt och sexistiskt problem. Genom det lexikala valet 

“kvinnodominerade arbetsplatser” så kan man också tolka det som att detta är något som 

vanligtvis uttrycks på arbetsplatser som inte är kvinnodominerade, d.v.s. när mer män är 

inblandade. Modaliteten i denna läsarkommentar är av låg affinitet, där hen till skillnad från 

skribenten av opinionsartikeln använder ord och fraser som “vad som brukar kallas”, “Om 

det beror på”, “kan man ju alltid diskutera”. Så medan man kan se en diskurs kring feminism 
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och samhällsklass i läsarkommentaren så kan man tolka det som att kommentarsskribenten 

inte anser sig själv ha någon auktoritet eller självsäkerhet i dessa frågor. 

 

“Exakt så är det. Många får bita ihop och stå ut med det som är uppenbart fel.” 

(Läsarkommentar 11, Etc) är ett till exempel på denna diskursiva praktik, men som använder 

sig av modalitet är med högre affinitet genom att använda ord och fraser som “Exakt så är 

det.” och “det som är uppenbart fel”. Att “bita ihop” kan även ses som en metafor för 

kvinnans maktlöshet i dessa arbetsrelationer. 

 

Sedan kunde vi också se läsarkommentarer som hade en mer tydlig samhällsklassdiskurs: “Så 

sant. Fler borde ha pengar på Malta som Leif Ö så de kan ifrågasätta makten och säga 

obekväma sanningar precis som han gjorde.” (Läsarkommentar 8, Etc). Genom ironi så 

skildrar läsarkommentaren den ekonomiska och maktutövande klyftan bland samhällsklasser. 

När kommentarsskribenten skriver “ifrågasätta makten och säga obekväma sanningar” så 

menar hen på att det egentligen bara är de med mycket pengar som har makten att yttra 

åsikter utan konsekvenser och att ha en inverkan på samhället. Genom att specifikt peka ut en 

specifik person, med mansnamnet Leif, så kan man också tolka det som att 

kommentarsskribenten anser att det är männen som vanligtvis besitter denna makt.  

 

Samtidigt kunde vi se feministiskt diskursiva läsarkommentarer som delvis motsatte sig idén 

om att problemet ligger i det klasstrukturella: “Ja och så finns det ju fackliga ombud som 

trakasserar också och belönas för detta...inte bara arbetsgivaren…” (Läsarkommentar 9, 

Etc). Genom en överlexikalisering i fraser som “fackliga ombud” och “belönas för detta” så 

går det att tolka läsarkommentaren som att hen ser fackförbund som minst lika problematiskt, 

och att problemet inte nödvändigtvis grundar sig i samhällsklasser. 

 

6.2. Aftonbladet 

6.2.1. “Nu börjar årstiden för fejkade nätdrev” 
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Efter att ha utfört en kritisk diskursanalys av opinionsartikeln “Nu börjar årstiden för fejkade 

nätdrev” så kunde vi främst hitta två diskursiva teman: demokrati och antirasism. 

 

Opinionsartikeln inleder med att referera till en annan artikel publicerad av Expressen: “I går 

gick Expressen i fällan. I artikeln ‘Icas julkalender möttes av hatstorm på Facebook’ berättar 

tidningen om den enorma folkliga upprördheten över att en kvinna bär slöja i Icas 

julkalender.” En viss ironi och hyperbol går att tolka när skribenten skriver “den enorma 

folkliga upprördheten”, som om detta är något som hen anser är obefogat. I och med att 

skribenten gör det specifika lexikala valet “upprördheten” så kan det tyda på att hen anser att 

detta är något djupt inrotad i den svenska befolkningen. I kontexten att en kvinna bär slöja i 

Icas julkalender så kan man tolka detta som att skribenten anser att vi, den svenska 

befolkningen, är för känsliga mot kulturella förändringar. Denna typ av diskurs går också att 

se i denna paragraf: 

 

”Hatstormen” påminner om raseriet mot Åhlens mörkhyade Lucia förra året. Barnets 

hudfärg väckte ilska, liksom att Lucia inte nödvändigtvis var en flicka. Till slut tog 

Åhlens tillbaka annonsen av hänsyn till barnet på bilden. Tidningen Expo avslöjade 

då att alltihop var fejk, det som såg ut som en sociala mediestorm var orkestererat av 

en sluten rasistisk Facebook-grupp. Som svar på den rasistiska kampanjen mot Åhlens 

Lucia lade flera kändisar som Alice Bah Kuhnke och Stefan Holm upp bilder på sig 

själva med Luciakrona. 

 

Det lexikala valet rasistisk som skribenten använder för att benämna denna Facebook-grupp 

och kampanj tydliggör skribentens position som antirasist, då det benämns i en negativ 

kontext, men så klart även för att ordet i sig har en klar negativ konnotation och som i regel 

används av personer som är i opposition mot rasism. De lexikala valen som skribenten gör 

när hen beskriver barnet kan också tyda på en antirasistisk diskurs – hen väljer nämligen att 

fokusera på barnets hudfärg för att belysa att det är detta som har väckt denna upprördhet som 

skribenten tycker är obefogad. 
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Det som skribenten vill få sagt med denna artikel är dock att upprördheten är artificiell och 

kommer från mindre, organiserade grupper som sprider falskheter för att hetsa upp och 

polarisera den offentliga debatten: 

 

Det kan tyckas oskyldigt att göra artiklar på stormar i sociala medier men i en tid av 

fejkade nyheter och organiserad desinformation på nätet duger det faktiskt inte. 

Utredningen av den ryska inblandningen i det amerikanska valet har hittills vaskat 

fram närmare 3000 falska twitterkonton kopplade direkt till Internet Research Agency 

i Sankt Petersburg, det som brukar kallas Putins trollfabrik. Det visade sig till och 

med att flera tunga konservativa opinionsbildare på nätet inte ens existerade. De var 

ryska nättroll men fick ändå tiotusentals följare och citerades flitigt i större medier. 

 

Man kan tolka detta som att skribenten värnar för demokratin, och att dessa grupper och 

kampanjer riskerar att försvaga den. Genom det lexikala valet “i en tid av fejkade nyheter och 

organiserad desinformation” så syftar hen till att detta är en ny trend och som på ett nytt sätt 

hotar demokratin genom att polarisera och inflammera den politiska debatten. Detta värnande 

för en fungerande demokrati förstärks i och med att skribenten gör både en kollektivisering 

och individualisering. Hen beskyller nämligen Ryssland och mer explicit dess president 

Vladimir Putin för att direkt ha influerat den demokratiska processen i det amerikanska 

presidentvalet 2016 till sin fördel. Skribenten använder sig även av en metafor för att 

förlöjliga och illegitimisera dessa organiserade grupper när hen beskriver dem som en 

“trollfabrik”. Skribenten menar vidare på att ansvaret delvis ligger på medieföretag: 

 

Media och inte minst mediechefer måste inse att organiserade nätdrev är en politisk 

kampanjmetod, de uttrycker folkviljan lika lite som en valaffisch gör det. Naturligtvis 

kan det vara svårt att veta varifrån saker på nätet kommer, men då behövs mer 

källkritik - och viss försiktighet. Så länge denna typ av drev handlar om julkalendrar 

och Lucia är det kanske inte på liv och död. Men snart handlar de om valet, om 

kandidater, skandaler och partier. En kvalificerad gissning är nog att mängden 

desinformation kommer att öka. 
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Genom en kollektivisering (även om skribenten genom en individualisering specifikt pekade 

ut Expressen i inledningen) så kan man tolka det som att skribenten anser att medier i stort 

har en stor ansvarsroll i behållningen av en fungerande demokrati. När skribenten pratar om 

detta så har hen dock en ganska blandad modalitet som kan tyda på en viss osäkerhet kring 

hur viktig media är för en fungerande demokrati. Exempelvis så använder hen ord och fraser 

som “är det kanske inte på liv och död” och “en kvalificerad gissning är nog”. 

 

 

6.2.2. Kommentarsfältet 

I kommentarsfältet kunde vi finna två huvudsakliga teman: kulturella traditioner och 

demokrati. Särskilt påtagligt var värnandet av svenska traditioner. Till exempel: 

Nu börjar vi oss Luciatiden när "smartskallar" ska vara "normbrytande" och göra allt 

för att fördärva Luciatraditionen. Lucia ska vara en flicka, så håll era vänstervridna 

smutsiga fingrar borta.. Och vad gäller ICA,s påhitt så kommer det säkert att straffa 

sig ekonomiskt.. Står man upp för och vill värna traditioner är man definitivt INTE ett 

"troll".. (Läsarkommentar 4, Aftonbladet). 

Genom att ironiskt använda citationstecken runt orden smartskallar och normbrytande så kan 

man tolka det som att kommentarsskribenten anser att kulturella traditioner är viktigt. En viss 

överlexikalisering går också att tolka i “håll era vänstervridna smutsiga fingrar borta”, vilket 

kan innebära att kommentarsskribenten känner ett behov av att poängtera att det är just den 

socialistiska ideologin som är problemet. I övrigt använder kommentarsskribenten oftast 

modaliteter med hög affinitet, t.ex. “ska vara en flicka”, “är man definitivt INTE ett troll”, 

vilket tyder på att kommentarsskribenten vill utstråla en auktoritet och framställa detta som 

sanning. 

Detta värnande för kulturella traditioner går också att se i hur några läsarkommentarer ser 

kristendomen som en del av den svenska kulturen: “I Sverige pågår rena rama kristofobi,. Det 

känns som att allt som har med kristna traditioner ska förminskas” (Läsarkommentar 13, 

Aftonbladet). Att tillskriva övergivandet av kristna traditioner som “kristofobi” tyder på att 
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kommentarsskribenten starkt anser att den kristna traditionen är viktig och under hot från 

kulturella förändringar. Samtidigt använder sig kommentarsskribenten av hedges och 

modalitet med låg affinitet, genom att vara ospecifik med vart i Sverige och hur denna 

kristofobin sker. Detta kan tyda på att detta är något som kommentarsskribenten bara känner 

utan att ha någon konkret fakta. 

Även om den generella tonen i kommentarsfältet stod i motsats till opinionsartikeln så gick 

det ändå att, precis som i opinionsartikeln, notera en diskurs kring demokrati. Exempelvis: 

Och detta skall komma från den största drevkarlen av dem alla. Lindberg pratar om 

källkritik när han är själv en av de största att glida på sanningen om det bevisar hans 

teser. Och är lika fejen han att t.ex. lyfta upp ett fåtal Twitterkommentarer och 

beskriva det som en Twitterstorm om kommentarerna stöttar hans världsbild. Han 

lever i en magnifik filterbubbla trots att han manar att det är alla andra som lever i 

sådana. (Läsarkommentar 18, Aftonbladet) 

När kommentarsskribenten talar om källkritik så kan man ana att hen anser att detta är viktigt 

för att behålla en demokratisk och balanserad diskussion. Detsamma gäller det lexikala valet 

“filterbubblor” – en metafor för algoritmer som isolerar ideologiska grupper från varandra – i 

en negativ kontext, vilket tyder på att hen ser det som ett potentiellt problem för demokratin. 

Kommentarsskribenten använder en del retoriska troper för att förstärka sin åsikt. Exempelvis 

använder sig hen av hyperbol när hen skriver “drevkarl” och “magnifik”, och en metafor när 

hen skriver “glida på sanningen”. Detta kan tyda på att kommentarsskribenten försöker 

övertyga läsaren med känslor snarare än fakta. Ett annat, liknande exempel på en demokratisk 

diskurs: 

Oj oj oj den nya tiden tär på Anders jag tycker snarare att vi har kommit ur 

filterbubblan. Tidigare styrde SVT och SR samt några tidningar vilken information 

som skulle synas i media och vara tillgängligt för allmänheten. Nu kan vi få fler 

intryck och andra synvinklar på händelser och nyheter. Vad det gäller fake news har 

det alltid funnits det i olika former. (Läsarkommentar 8, Aftonbladet) 
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Precis som föregående kommentarsskribent så gör hen det lexikala valet “filterbubbla” i 

negativ kontext, men även nyordet “fake news”, d.v.s. nyheter som medvetet ämnar att 

vilseleda och hota den demokratiska processen. Användandet och kunskapen av dessa nyord 

indikerar att kommentarsskribenten har en viss auktoritet i frågan, vilket förstärks när hen 

generellt använder modalitet med hög affinitet: “nu kan vi”, “har det alltid funnits”. 

Samtidigt använder hen sig av en hedge när hen skriver “några tidningar”, vilket tyder på att 

vill förstärka sitt argument utan att kunna/vilja ge någon konkret fakta. 

Ett exempel på en läsarkommentar med demokratisk diskurs som inte är i motsättning till 

opinionsartikeln: “Aftonbladets ledare är trollens favoritplats! Samma jävla personer varenda 

gång som försöker byta ämne, förminska eller på något sätt förstöra en vettig diskussion.” 

(Läsarkommentar 5, Aftonbladet). Det lexikala valet “trollens” tyder på att hen anser att de 

som kommenterar i Aftonbladets ledares kommentarsfältet inte är seriösa och snarare 

försöker sabotera den demokratiska diskussionen som kommentarsfält potentiellt kan bidra 

med. “Trollens” oseriöshet och illegitimitet förstärks också genom en kollektivisering och 

metafor, och man kan ana att kommentarsskribenten vill att man ska ignorera dessa personer. 

 

6.3. Dagens Nyheter 

6.3.1. “Att kritisera en muslim är knappast detsamma som islamofobi” 

 

Efter att ha utfört en kritisk diskursanalys av opinionsartikeln “Att kritisera en muslim är 

knappast detsamma som islamofobi” så kunde vi främst hitta två diskursiva teman: 

yttrandefrihet och jämlikhet. 

 

I opinionsartikeln så pratar skribenten om en specifik person, som hen genom en 

individualisering benämner vid namn, Amanj Aziz. Genom att direkt prata om denna person 

istället för att kollektivisera och prata om extremister som grupp så kan man tolka det som att 

skribenten indirekt uttrycker att alla individer är lika mycket värda och bör kunna stå till 

svars precis som alla andra. Samma sorts tänk går att se i hur skribenten pratar om regissören 

för en teaterpjäs som Amanj Aziz har huvudrollen i, samt två kritiker av Aziz – de benämns 
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alla vid namn och porträtteras som enskilda individer. Detta jämlikhetstänk förtydligas 

ytterligare när skribenten talar om Aziz föreställning på Dramaten: 

 

På Dramatens hemsida står det att han ”vill vara med och skapa en värld utan rasism”. 

Detta verkar dock inte gälla judar. Eller folk som är muslimer på fel sätt. Inte heller 

verkar han särskilt intresserad av kvinnors lika värde. Eller homosexuellas.  

 

Genom att explicit använda frasen “lika värde” i kontext till sociala grupper som judar, 

homosexuella och kvinnor, blir det extra tydligt att skribenten värnar för en jämlikhet oavsett 

social grupp. Man kan dock ana ett behov av att försöka övertyga läsaren om detta genom att 

överlexikalisera och nämna flera sociala grupper i enskilda meningar istället för att 

exempelvis enbart skriva “verkar dock inte gälla andra sociala grupper”. Samtidigt kan man 

ana att potentiellt motstridande eller underminerande information som finns på Dramatens 

hemsida utelämnas, då skribenten endast väljer ut ett kort citat från hemsidan. 

 

I övrigt så genomsyras texten av en diskurs kring yttrandefrihet, som inte minst går att se i 

opinionsartikelns rubrik: “Att kritisera en muslim är knappast detsamma som islamofobi.” 

Genom modalitet med hög affinitet använder skribenten frasen “är knappast detsamma”, 

vilket tyder på en stark övertygelse om att det finns en distinkt skillnad. Hen utvecklar denna 

mening genom att ironisera över vår rädsla för att kritisera personer som råkar vara en del av 

en utsatt minoritet: 

 

Somliga kallar honom en vanlig Bibelns man. Andra menar att han är en extremist 

och konspirationsteoretiker. Om några veckor står han på Dramatens scen med en 

”iscensatt föreläsning” om hur det är att vara kristen. Därefter berättar en vit man hur 

det är att vara vit. Jag skämtar förstås. En sådan föreställning hade aldrig blivit av. 

Men när det gäller muslimer och mörkhyade så är det som om alla normala regler 

genast upphör att gälla.  

 

Genom att påstå att en liknande föreställning med bara vita män aldrig skulle ske så kan man 

tolka det som att skribenten anser att det är normativt att offentligt kritisera vita män som 

grupp, men att denna yttrandefrihet inte tycks inkludera andra sociala grupper, som i 
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skribentens exempel: muslimer och mörkhyade. Genom att ironisera och använda 

citationstecken runt “iscensatt föreläsning” så kan man tyda att skribenten anser att detta är 

problematiskt eftersom Aziz ges en plattform att uttrycka åsikter, samtidigt som hen menar 

att det inte är normativt och socialt acceptabelt att kritisera honom. 

 

I nästa paragraf skriver hen “Kanske beror detta på att många är så osäkra att de inte inser 

orimligheten i att de som gapar högst skulle ha rätt när de säger sig vara muslimernas sanna 

röst?”. Detta kan man tolka som att skribenten menar att människor inte använder rätten till 

yttrandefrihet för att de är rädda för att själva bli kritiserade. Genom hyperbol i form av de 

lexikala valen “orimligheten”, “gapar högst” och “sanna röst” kan man ana ett visst begär att 

vilja övertyga läsaren om yttrandefrihetens nödvändighet. 

 

I övrigt kan man genom texten tyda att skribenten vill framstå som en representant för de som 

inte vågar kritisera eller som är okritisk till yttrandefrihetens värde. Detta går att se genom 

skribentens användning av hedges, då denna hypotetiska grupp beskrivs med lexikala val som 

“somliga kallar honom”, “andra menar”, “många är”. Denna vaga kollektivisering kan man 

tolka som att skribenten istället är mer intresserad av att förstärka sin egen övertygelse om 

yttrandefrihetens värde. 

 
 

6.3.2. Kommentarsfältet 

I kommentarsfältet till opinionsartikeln kunde vi, i likhet med opinionsartikeln, se 

yttrandefrihet som ett starkt diskursivt tema, men i vissa läsarkommentarer också en 

främlingsfientlig diskurs. Ett exempel på en läsarkommentar med en diskurs kring 

yttrandefrihet:  

Att kritisera islam är så tabubelagt idag att det är skrattretande.....Kritisera vilken 

religion och religiös grupp som helst, nema problema, men kritiserar man islam och 

muslimer, ja då har man skitit i det blå skåpet. Då, helt plötslig, kränker man en 

religiös minoritet...Tillåt mig småle över hyckleriet. (Läsarkommentar 14, Dagens 

Nyheter) 
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Det lexikala valet “tabubelagt” i kontexten att kritisera islam tyder på att 

kommentarsskribenten anser att yttrandefrihet, precis som skribenten till opinionsartikeln, är 

viktigt och något som är under hot. Detta värnande för yttrandefrihet stärks genom 

användning av retoriska troper. En metafor, “skita i det blå skåpet”, används här för att 

förstärka argumentet att kritik av islam ses ned på i dagens samhälle. Kommentarsskribenten 

ironiserar även genom att kalla islam för en “religiös minoritet”, vilket går att tyda som att 

hen inte anser att islam bör frångå kritik eftersom det är en så pass etablerad och utspridd 

religion. Man kan också tyda en överlexikalisering i hur kommentarsskribenten tydligt vill få 

fram sitt budskap att man inte tycks få kritisera islam, genom att kontinuerligt upprepa 

samma problematik. En annan läsarkommentar som värnar för yttrandefrihet: 

Är det kristofobi om man kritiserar en person som är kristen? Det är ju fritt fram att 

kritisera kyrkans misstag, knäppa tolkningar, beteende osv när det gäller andra 

relionsutövare [sic] ! Fobier / rädslor för vad?? Att tysta ned människor genom 

brännmärkning t.ex fascist, rasist, nationalist o s v liknar häxprocesser för det är väl 

saker och fakta utifrån statistik och sanna händelser man ska dra slutsatser och ha 

åsikter om. Ingen åsiktskorridor, tack, ifall det finns belägg för ditt påstående. Saker 

måste kunna diskuteras öppet, utan att personer stämplas, för att åstadkomma en 

förändring! (Läsarkommentar 11, Dagens Nyheter) 

Det lexikala valet åsiktskorridor, en metafor för vilka åsikter som är accepterade i det 

offentliga rummet, har oftast negativa konnotationer, och antyder att kommentarsskribenten 

ser begränsandet av yttrandefriheten som ett stort problem. Andra metaforer – vilka också 

fungerar som hyperboler – som används i läsarkommentaren är “brännmärkning” och 

“häxprocesser”. Både förstärker kommentarsskribenten argument om att yttrandefriheten är 

under hot av denna s.k. åsiktskorridor. I övrigt, för att ytterligare förstärka hens argument och 

ge det som sägs större vikt, används modalitet med hög affinitet, exempelvis: “Statistik och 

sanna händelser man ska dra slutsatser och ha åsikter om”, “Ingen åsiktskorridor, tack”, 

“Saker måste kunna diskuteras öppet”.  
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Även om yttrandefrihet dominerande kommentarsfältets diskurs så kunde man också urskilja 

en främlingsfientlighet i vissa läsarkommentarer: 

Man har väl all rätt att kritisera all religion utan att det ska räknas som ”fobi”... 

Tittar man då också på hur det funkar i de länder där islam styr, så är det ju inte så 

jävla konstigt att man ställer sig kritisk till eländet… (Läsarkommentar 5, Dagens 

Nyheter) 

Kommentarsskribenten tycks utnyttja diskursen kring yttrandefriheten som präglar 

kommentarsfältet för att också uttrycka en främlingsfientlighet. Exempelvis använder hen 

hedges när det skrivs om hur det fungerar i länder där islam styr och att hen är kritisk till 

eländet, utan att specifikt säga vad det och eländet är. Genom att medvetet (eller omedvetet) 

vara vag kring problemen med islam så kan man tyda på att kommentarsskribentens är mer 

driven av känslor än konkret fakta, vilket tyder på en främlingsfientlighet snarare än en 

rationell kritik av islam. En liknande läsarkommentar: 

Orkar inte ens tycka någonting längre, men gillar inte att vårt samhälle ser mer och 

mer ut som ett samhälle i Mellanöstern eller Afrika. Tycker att vi i Sverige och hela 

Västeuropa har rätt att behålla vår identitet. Religionsfrihet är alldeles utmärkt, men 

religion ska i vårt sekulariserade samhälle inte påverka offentligheten. 

(Läsarkommentar 1, Dagens Nyheter) 

Genom att skriva att hen inte orkar tycka någonting längre (men att i följande meningar 

uttryckligen tycka till) så kan man tyda att kommentarsskribenten, precis som skribenten till 

opinionsartikeln, anser att yttrandefriheten kring kritik av religion är under hot och att det 

krävs en viss ansträngning och mod att tycka och kritisera fritt i dagens samhälle. En 

främlingsfientlighet går att tolka i hur kommentarsskribenten använder det lexikala valet 

“identitet”, vilket tyder på att hen anser att en enhetlig kulturell identitet är viktig och att 

främmande kulturer (d.v.s. religioner) hotar den. Genom att kollektivisera länder och kulturer 

till världsdelar och större geografiska områden så skapar dessutom kommentarsskribenten 

bilden av att den kultur som hen anser vara skadlig för den västeuropeiska identiteten är 
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kraftfulla och organiserade. En del främlingsfientliga läsarkommentarer använde dock inte 

nödvändigtvis yttrandefrihet som försvar: 

Det finns ingen av världsreligionerna, som har så stort inflytande på sina medlemmar 

som islam. Möjligen judendomen, men dom är så få så dom märks knappast. Därför 

blir reaktionerna som dom blir, i ett sekulärt land som Sverige. Tyvärr verkar det gå 

fel väg i många muslimska länder. Religionen får ett allt större inflytande. Huntington 

kanske inte var helt fel ute. (Läsarkommentar 7, Dagens Nyheter) 

Genom att göra det lexikala valet “medlemmar” när kommentarsskribenten refererar till 

troende av religionen islam så kan man tolka det som att hen ser islam som en sekt eller 

organisation, snarare än en religion. Dessutom, genom användning av hedges, så för 

kommentarsskribenten kritik mot Islam (och religion överlag) utan att beskriva exakt vilka 

reaktioner som sker och vad exakt som går fel i “många” muslimska länder. Precis som 

läsarkommentar 5 så kan man tyda detta som att kommentarsskribentens är mer driven av 

känslor än konkret fakta, vilket tyder på en främlingsfientlighet snarare än en rationell kritik 

av religionen. 

 

6.4. Svenska Dagbladet 

6.4.1. “Genusvetenskapen tar över svenska universiteten” 

 

Efter att ha utfört en kritisk diskursanalys av opinionsartikeln “Genusvetenskap tar över 

svenska universitet” så kunde vi främst hitta två diskursiva teman: anti-totalitarism och 

individualistisk jämställdhet. 

 

Genom hela texten argumenterar skribenten för att en statlig överhet genom reformer 

försöker kontrollera utbildningen på svenska universitet och högskolor. Ett exempel på detta 

finns i opinionsartikelns ingress: “Det pågår en tyst revolution på svenska universitet”. 

Genom en metafor så vill skribenten alarmera för läsaren att denna statliga överhet inte är 

uppenbar, och även om just ordet revolution ofta konnoterar en förändring bort från en 
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auktoritär regering så framgår det i kontexten till resten av texten att skribenten vill belysa att 

denna tysta revolution snarare går mot ett totalitärt samhälle. 

 

Medan antidiskrimineringsarbetet syftar till att skapa lika villkor i arbetslivet, handlar 

jämställdhetsintegreringen om att "omorganisera befintlig verksamhet" och "förändra 

de maktstrukturer som ger diskriminerande effekter". Det handlar till skillnad från vad 

det låter som inte om att utbilda om jämställdhet mellan könen, utan om att 

inkorporera genusvetenskapliga maktteorier i alla universitetens arbetsområden. Och 

genusvetenskap är mindre av en vetenskap och mer av en sorts akademisk feminism, 

som bara en minoritet av befolkningen skriver under på, och vars vetenskaplighet är 

rejält omtvistad i forskarvärlden. 

 

Genom att i paragrafen ovan använda citationstecken runt jämställdhetsintegreringens syften 

– “att omorganisera befintlig verksamhet” – så menar hen att dessa ordval är förskönande och 

vilseledande, och att det finns ett dolt syfte bakom orden. Skribenten använder sig av 

modalitet med låg affinitet när hen beskriver genusvetenskap som en sorts akademisk 

feminism, vilket går att tolka som att hen menar att genusvetenskap, som 

jämställdhetsintegreringen enligt skribenten fokuserar på, inte är tillräckligt etablerad för att 

kunna klassificeras som vetenskap. Denna ståndpunkt förstärks när skribenten inte bara 

skriver att genusvetenskap är omtvistad, utan rejält omtvistad. Skribenten, genom hedges, 

undviker dock att vara för specifik när hen pratar om genusvetenskapens opponenter, och 

benämner dem med vaga beskrivningar som “befolkningen” och “forskarvärlden” för att 

förstärka sitt argument, vilket kan tyda på att hen vill bestyrka sin ståndpunkt utan att 

egentligen ha några konkreta bevis. Denna anti-totalitära diskurs är också tydlig i följande 

paragraf: 

 

På Kungliga tekniska högskolan tar man det hela ett steg vidare. Där inrättar man en 

särskild kontrollinstans som man döpt till Equality office, med minst tre 

heltidstjänster. Arbetet leds av vicerektor för jämställdhet och värdegrund, professor 

Anna Wahl, som får en egen budget. Vad gör ens en rektor för värdegrund? Det för 

snarare tankarna till något slags teologisk verksamhet än ett universitet. 
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Det lexikala valet “särskild kontrollinsats” antyder att skribenten anser att “Equality office” 

har en agenda som syftar på att kontrollera snarare än att främja jämlikhet, och genom att 

beskriva kontrollinsatsen som särskild så kan man tolka det som att kommentarsskribenten 

menar att detta är något nytt och en oroande utveckling. Samma oro över en statlig överhet 

går att tolka i det lexikala valet “teologisk verksamhet”, vilket konnoterar en slags överhet 

med en troslära som man inte får bryta mot utan konsekvenser. Man kan också tyda en 

överlexikalisering i hur skribenten känner ett behov att tillägga att inrättandet av “Equality 

office” kräver minst tre personer och att en tjänst får en egen budget. Detta förlöjligande av 

denna avdelning går också att tyda i hur skribenten skriver att högskolan tar “det hela ett steg 

vidare”, vilket går att tolka som att hen menar att “Equality office” är något onödigt som inte 

behövs. 

 

Samtidigt som skribenten varnar för en totalitär utveckling i form av påtvingad 

genusvetenskap så värnar hen ändå för en individualistisk jämlikhet: 

 

Malmö Högskola ska se över tilldelningen av forskningsmedel så att de inte får 

"ojämställda konsekvenser". Jämställdheten man talar om här handlar inte om att ge 

lika villkor. Ingen ojämn fördelning mellan könskategorier kan någonsin accepteras, 

även om meritlista och prestationer faktiskt skiljer sig åt. Prefekten ska årligen göra 

"genusmedvetna och normkritiska kartläggningar och analyser av hur fördelning av 

uppdrag, tid och ekonomiska resurser fördelas mellan kvinnor och män". Allt ska 

jämställdhetsintegreras: "Utbildningsplaner, kursplaner, lärandemål, lokala 

examensmål, kursguide, kurslitteratur, undervisningsformer och 

utbildningsinformation granskas och revideras utifrån de nationella 

jämställdhetspolitiska målen." 

När skribenten skriver “Jämställdheten man talar om här handlar inte om att ge lika villkor” 

så antyds det att hen anser att jämställdhet är viktigt, så länge det inte ger någon individ eller 

marginaliserad grupp särskilda förmåner, vilket tyder på att hen är för jämlikhet – att alla är 

lika värda – snarare än jämställdhet. Denna ståndpunkt, att jämställdhet går utöver en 

jämlikhet, går också att tolka genom skribentens överlexikalisering av alla områden som 

47 

https://drive.google.com/file/d/1Ofar0hBsIPPZ78CUKivguHOkJdBoHorJ/view


 

jämställdhetsintegreringen behandlar. En annan paragraf som kritiserar denna 

jämställdhetsintegrering: 

På Uppsala universitet slår man fast att deras "målsättning är att i största möjliga mån 

arbeta med jämställdhetsintegreringen ur ett intersektionellt perspektiv". Men vad 

betyder intersektionalitet? Tänk er en pyramid. I toppen finns vita, 

icke-funktionsnedsatta, heterosexuella män. De anses ha mest makt och anses därför 

vara "privilegierade". Olika grupper är olika privilegierade. Män förtrycker kvinnor, 

vita förtrycker icke-vita, icke-funktionsnedsatta förtrycker funktionsnedsatta och 

heterosexuella förtrycker hbtq-personer. Om det inte är ett medvetet förtryck så är 

åtminstone normen som skapats kring vita, icke-funktionsnedsatta, heterosexuella och 

män förtryckande. Förtrycket utövas genom diffusa maktstrukturer som genomsyrar 

allt vi gör och tänker. 

 

När skribenten beskriver jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv så verkar skribenten 

vara för jämställdhet, men genom att sätta citationstecken runt “privilegierade” så antyds det 

att skribenten menar att vita, icke-funktionsnedsatta, heterosexuella män inte är så 

privilegierade som det vanligtvis påstås. Skribenten använder även modalitet av medel 

affinitet när hen skriver att vita män anses ha mest makt, vilket ytterligare går att tolka som 

att skribenten värderar jämlikhet snarare än jämställdhet. I kontexten till resten av texten så 

kan man också tolka denna beskrivning av jämställdhet som smått ironisk, att det är så 

diskursen kring jämställdhet vanligtvis ser ut. 

 

6.4.2. Kommentarsfältet 

I likhet med opinionsartikeln så kunde vi i kommentarsfältets diskurs se ett anti-totalitärt 

tema där argumentationen mot genusvetenskap och statlig överhet liknar den som skribenten 

av opinionsartikeln använde sig av, även om det överlag saknas en diskurs kring 

individualistisk jämlikhet. Ett exempel på en sådan läsarkommentar:  

Men när man nu har utbildat en massa genusvetare, som det inte finns någon 

efterfråga på den privata marknaden, så tar alltså politiken ansvar och tvingar allt från 
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dagis till universitet att ta in låtsasvetenskapen i arbetet… (Läsarkommentar 2, 

Svenska Dagbladet) 

Genom att tillskriva genusvetenskap som “låtsasvetenskap” så antyds det att 

kommentarsskribenten inte anser att genusvetenskap, precis som skribenten till 

opinionsartikeln, är ett legitimt forskningsområde. Denna diskurs förstärks genom att 

kommentarsskribenten skriver “dagis till universitet” utan att ge något konkret exempel, 

vilket tyder på att hen vill övertyga läsaren om att den statliga överheten är mer utpräglad än 

vad den egentligen är. Samma sorts användning av hedge går att tolka i beskrivningen av “en 

massa genusvetare”. Kritik över en statlig överhet och överdrivet statlig beblandning med den 

privata sektorn förs också går också att tolka genom det lexikala valet “tvingar”, vilket i den 

här kontexten konnoterar att införandet av genusvetenskap går emot många människors vilja. 

Samma sorts diskurs kring statligt inflytande i den privata sektorn går att se i följande 

läsarkommentar: 

 

Tänk om SVT vågat visa avsnittet av Hjernevask som handlar om genusvetenskap. I 

Norge skapade det en debatt som i förlängningen ledde till att skattefinansieringen av 

det pseudovetenskapliga tramset drogs in. (Läsarkommentar 11, Svenska Dagbladet) 

 

Precis som föregående läsarkommentar så beskriver hen genusvetenskapen som 

“pseudovetenskapligt trams”, vilket konnoterar en oseriös och ovetenskaplig rörelse. Men 

istället för att rikta kritiken direkt mot regeringen så väljer den här kommentarsskribenten att 

kritisera SVT, som är statligt finansierat. Genom att nämna SVT så kan man tolka att 

kommentarsskribenten vill belysa att den svenska regeringen också har tillgång till statligt 

finansierad television som potentiellt kan användas för att styra den offentliga debatten. 

 

Andra läsarkommentarer är mer direkta i hur de förkastar totalitarism: “Gud förbjude en 

sådan utveckling. När ideologi blir överordnat den fria tanken, forskning och ett fritt 

tankeutbyte, går tanken till Sovjetkommunismens och Nazitysklands skräcksamhällen.” 

(Läsarkommentar 4, Svenska Dagbladet). Det lexikala valet “ideologi” tyder på att 

kommentarsskribenten likställa genusvetenskap och jämställdhet med en totalitär ideologi i 
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linje med Nazityskland och Sovjetkommunismen. En överlexikalisering går också att tyda 

genom värdeladdade ord som “den fria tanken”, “fritt tankeutbyte” och “skräcksamhällen”, 

vilket går att tolka som att hen känner ett behov att väcka känslor i läsaren, snarare än 

rationellt kritisera genusvetenskap. 

 

Samma beskrivning av genusvetenskap går att se i denna läsarkommentar: “Att låta våra 

universitet styras av genusvetenskap vore som att låta sjukvården styras av homeopati…” 

(Läsarkommentar 16, Svenska Dagbladet). Precis som i föregående läsarkommentar så 

jämför kommentarsskribenten genusvetenskap med en pseudovetenskap, i det här fallet 

homeopati. På så sätt kan man tolka att hen vill övertyga läsaren om genusvetenskapens 

illegitimitet i både forskarvärlden och på andra arbetsplatser. 

 

6.5. Fria Tider 

6.5.1. “Låt proffsen ta hand om IS-krigarna” 

 
Efter att ha utfört en kritisk diskursanalys av opinionsartikeln “Låt proffsen ta hand om 

IS-krigarna” så kunde vi främst hitta tre diskursiva teman: anti-etablissemang, islamofobi och 

invandringskritik. 

 
När skribenten skriver om västerländska nyhetsrapporteringar kring islam och Syrien så är 

det oftast i en negativ bemärkelse: 

 

Den bild som etablerad media i västvärlden spred då, i början av 2012, var att en 

"arabisk vår" svepte över Syrien och att landets diktator Bashar al-Assad snart skulle 

störtas från makten av fredliga men ack så demokratitörstande aktivister och 

demonstranter. 

 
Genom användning av ordet “spred” så kan man tolka det som att skribenten ser de 

etablerade medierna som ett väsen som aktivt och medvetet sprider en specifik agenda. 

Etablerade medier kollektiviseras dessutom som om de vore en stor koncern med ett 

gemensamt mål. Denna typ av diskurs stärks i och med att Fria Tider ser sig själva som ett 
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alternativ till etablerade medier (Fria Tider, u.å.) och därmed ställer sig i kontrast till dem. 

Dessutom källhänvisar skribenten kontinuerligt till artiklar från sitt egna nyhetsarkiv, som om 

källor från etablerade medier inte var pålitliga nog. 

 

Etablerade nyhetsmedier är inte det enda etablissemanget som artikeln är kritisk till, utan det 

förs också kritik mot den svenska regeringen i stort. När skribenten pratar om den svenska 

regeringen och dess politiker så använder hen sig ofta av en synekdoke och benämner den 

som Sverige: “Sommaren 2012 skänkte Sverige 110 miljoner skattekronor till "situationen i 

Syrien", trots de många varningssignaler som fanns redan då.”. Det kan tyda på att skribenten 

inte vill gå in på detaljer, antingen av anledningen att hen är okunnig om de underliggande 

politiska processerna eller att skribenten medvetet vill föra bort fokuset från information som 

kan underminera hens argument. Genom att använda citationstecken kring frasen “situationen 

i Syrien” så kan man också tyda att skribenten anser att det är en försköning av något som 

etablissemanget inte vill eller vågar prata om. 

 

Islamofobi är också ett diskursivt fokus i opinionsartikeln: 

 

Den bilden var inte sann, hävdade Phelan i intervjun. I själva verket var landet på väg 

in i en mörk våldsspiral där sunnimuslimska extremister med kopplingar till 

terrorgruppen al-Qaida beväpnade sig och gick till attack mot såväl militär och polis 

som den syriska civilbefolkningen. 

 

Man kan ana en tendens till överlexikalisering i mängden värdeladdade och överbeskrivande 

ord som skribenten använder i samma mening. Genom att specifikt kalla extremisterna för 

sunnimuslimska så kan man tolka det som att skribenten anser och vill poängtera att 

extremismen grundar sig i religionen islam. Att sedan koppla detta till al-Qaida kan tyda på 

ett behov att vilja övertyga läsaren om detta, särskilt när hen benämner dem med det 

värdeladdade ordet terrorgrupp – ett redan välkänt faktum om al-Qaida. Denna bild av islam 

som en våldsam religion stärks också genom den värdeladdade och en aning 

överlexikaliserade frasen “mörk våldsspiral”. 
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Genom att kontinuerligt i artikeln benämna IS för Islamiska staten istället för dess mer 

allmänt använda förkortning så kan man också tyda att skribenten vill belysa att 

terrorgruppen de facto är grundad i den islamska tron, vilket förkortningen inte lika tydligt 

visar. 

 

Slutligen kan man också tyda en invandringskritisk diskurs i opinionsartikeln, inte minst i 

ingressen: 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vill "slussa" in IS-veteraner i det 

svenska samhället. Men tack vare en färsk dom från Europadomstolen finns numera 

ett bättre alternativ: Att dra in jihadisternas medborgarskap och utlämna dem till 

myndigheterna i arabvärlden. 

 

Genom att tillskriva invandringsprocessen till Sverige som en “sluss” så kan man tyda att 

skribenten anser att Alice Bah Kuhnke, och därmed den svenska regeringen, är för okritisk 

till invandringsprocessen och vilka som får svenskt medborgarskap. Att sedan tillskriva 

europeiska länder som “IS-veteranerna” utvandrar ifrån för arabvärlden kan innebära att 

skribenten anser att de inte har något med Sverige och svensk kultur att göra och att de bör 

hålla sig till deras egna “värld”. Denna invandringskritiska diskurs går vidare att se i följande 

paragraf: 

 

Och nu när krigslyckan vänder för jihadisterna och IS är på väg att äntligen krossas 

bestämmer sig Sveriges politiker för att det viktiga nu är att ordna en gräddfil åt dem, 

direkt till en västerländsk medelklasstillvaro på skattebetalarnas bekostnad. Det 

allmänna ska betala gratis körkort, bostad, jobb och bidrag åt de som mördat och 

våldtagit utomlands, får vi veta. 

 

Genom att flitigt använda ironi för att beskriva statens okritiska hållning till invandring, 

vilket görs med ord som “gräddfil” och “medelklasstillvaro”, så kan man också tyda en 

överlexikalisering, d.v.s. ett behov av att övertyga läsaren om situationen. Samtidigt så väljer 

skribenten att utelämna källor på detta påstående, och skriver istället “får vi veta” utan att 

ange från vem eller vad. 
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6.5.2. Kommentarsfältet 

 

I kommentarsfältet till opinionsartikeln “Låt proffsen ta hand om IS-krigarna” kunde vi se två 

av de diskursiva temana som vi fann i opinionsartikeln: invandringskritik och 

anti-etablissemang. Kritik av invandring var oftast starkt förknippat med ett lågt förtroende 

av den svenska regeringen. Ett typexempel på en läsarkommentar med denna typ av diskurs: 

 

Om ingen gör något åt denna infestering lär det snart kocka [sic!] över och svenskarna 

tar saker i egna händer. Vi kan inte tillåta jihadister att finnas i sverige, radikalisera 

ungdommar, träna dem till terrorister och skicka pengar till dem. Sveriges regering 

har svikit oss. Det talas inte högt om, men många känner det. Vintern är på väg. Kan 

vi inte identifiera fienden, så lär det bli så att alla från mellanöstern blir ett mål när det 

kommer till att städa ut dem. (Läsarkommentar 3, Fria Tider) 

Genom lexikala val som “infestering” och “koka över” så kan man tolka det som att 

kommentarsskribenten anser att invandring från andra kulturer till Sverige är dåligt och ett 

växande hot mot den svenska kulturen. En anti-etablissemangsdiskurs går också att tolka i 

sättet den svenska regeringen särskiljs från “svenskarna”, d.v.s. de svenska medborgarna. 

Varje gång kommentarsskribenten talar om “oss” och “vi” så antyds det att Sveriges regering 

inte är på svenska medborgares sida. Detta kan vidare tolkas genom att hen skriver att “det 

talas inte högt om, men många känner det”. Denna fras kan tydas som att 

kommentarsskribenten anser att den svenska regeringen gärna inte pratar om de förmenta 

problemen med invandringen i det offentliga rummet. Kollektiviseringar görs också flitigt, 

vilket går att tolka att det för kommentarsskribenten gör det enklare att vara emot invandring 

om man inte ser på de individuella skillnader i människor inom en viss grupp. I övrigt är 

modaliteten i läsarkommentaren av måttligt hög affinitet: oftast pratas det om att “vi kan inte” 

och “har svikit oss”, men ibland skrivs också “lär det”, som kan tolkas att 

kommentarsskribenten känner en viss ambivalens över det som “lär” hända. Ett annat 

exempel på liknande läsarkommentar: 
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Självklart så det bara fan stänker om det dessa jävla blodsbestar och blodtörstiga 

varelser och vilddjur och folkmördare skall ej fan vara och springa lösa i Sverige och i 

dess samhällen era jävla handlingsförlamade politiker som har noll koll och fattar noll 

era dårar och tokstollar, ni är jävla ej friska så det bara fan stänker om det era 

tokstollar. (Läsarkommentar 11, Fria Tider) 

Hela läsarkommentaren genomsyras av hyperboler, exempelvis ord som “blodbestar”, 

“blodtörstiga varelser” och “tokstollar”. Genom att tillskriva människor som “blodtörstiga 

varelser” så avhumaniserar kommentarsskribenten “dessa”, som i kontexten av 

opinionsartikeln går att tolka som IS-krigare, men som också går att tolka som invandrare 

från arabländer i övrigt. Det går även att se en hyperbol i det lexikala valet 

“handlingsförlamade politiker”, där kommentarsskribenten menar på att etablissemanget inte 

gör det som krävs för att stoppa problemen och att man ej kan eller bör lita på den svenska 

regeringen. 

Ett till typexempel på denna typ av diskurs: “problemet är att så fort någon inte är svensk så 

ska det daltas så förbannat. ut med skiten!” (Läsarkommentar 34, Fria Tider). Det lexikala 

valet “daltas” kan tolkas som att kommentarsskribenten anser att den nuvarande svenska 

invandringspolitiken ger fördel till invandrare jämfört med svenska medborgare. Genom 

hyperbol så tillskriver hen icke-svenska människor som “skit”, och avhumaniseras därmed, 

vilket gör det tydligt att kommentarsskribenten är emot invandring från kulturer som inte är 

“svenska”.  
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7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion 

Efter att ha gjort en kritisk diskursanalys av vårt material så kan vi konstatera att den 

diskursiva praktiken mellan opinionsartiklarna och dess kommentarsfält generellt stämmer 

överens och därmed visar på att det mer eller mindre förekommer en ekokammare i samtliga 

kommentarsfält förutom kommentarsfältet till Aftonbladets opinionsartikel, vilket vi går in på 

i mer detalj nedan. 

 

Den mest omedelbart anmärkningsvärda aspekten av vårt analysresultat är att det för oss 

tydligast gick att tyda en ekokammare i kommentarsfälten som är kopplade till de politiskt 

ideologiska ändarna (i vårt fall och material: socialism och konservatism) av det politiska 

spektrumet. Medan det är svårt att generalisera kring ett så tunt material som vi har arbetat 

ifrån så kan vi observera att både Fria Tider och Etc på sina hemsidor representerar sig själva 

som ett alternativ till traditionella medier (som av vårt material representeras av Aftonbladet, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet), vilket kan ha bidragit till att en ekokammare var 

mer påtaglig på dessa kommentarsfält. 

 

Alternativa medier definierar Atkinson (2010) som medier som motsätter sig maktstrukturer, 

vars innehåll inte är kommersiellt orienterat, och som har en självständighet från de stora 

mediekoncernerna. Människor som vänder sig till alternativa medier gör det oftast som ett 

mer eller mindre medvetet val grundat i deras individuella och kollektiva identitet (Rauch, 

2007), så man skulle kunna teoretisera att alternativa medier har en större tendens att locka 

till sig läsare med likasinnade värderingar och därmed är mer benägna att forma ekokammare 

jämfört med traditionella medier. Denna polarisering av politiska ideologier stöds också av 

den tidigare forskningen. Bakshy, Messing och Adamics (2015) studie, som kartlade 10 

miljoner amerikanska Facebookanvändares interaktion med bland annat hårda nyheter, 

observerade exempelvis att ju mer konservativ eller liberal  en nyhet var, desto större antal 2

delningar fick de från ideologiskt överensstämmande Facebookanvändare. 

2 Liberalism och konservatism inom den amerikanska politiken skiljer sig dock något från den svenska 
politiken, då USA överlag har en mer konservativ politisk kultur. 
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Samtidigt innebar det inte nödvändigtvis i vårt material att en ekokammare proportionerligt 

blev mindre observerbar ju närmare den politiska mitten man kommer. I kommentarsfältet till 

Dagens Nyheters opinionsartikel, som i vårt material fick representera den politiska mitten 

och den liberala ideologin, pekade till viss del också på en ekokammare – och även om 

kommentarsfältet också beblandades med en främlingsfientlig diskurs så kunde man ändå 

tyda ett generellt medhåll till opinionsartikeln. Detta motstrider till viss del den tidigare 

forskningen, men eftersom vårt material är så pass begränsat och specifikt så kan vi heller 

inte dra några större slutsatser från vårt resultat. 

 

Som nämnt i avsnittets inledning så är det istället Aftonbladets kommentarsfält som är 

utstickaren bland vårt material. Medan det fanns en diskursiv samstämmighet kring 

demokrati så var det ytterst få läsarkommentarer som instämde med artikelns innehåll. Det 

finns flera möjliga anledningar till detta resultatet. Först och främst är det bara en specifik 

opinionsartikel och kommentarsfält som analyseras, och det går därför inte att göra någon 

större extrapolation från det – resultatet kan således bara ses som ett specialfall inom vårt 

valda material. Sedan innehar Aftonbladet också en länge etablerad hegemoni inom den 

svenska nyhetsmediemarknaden, en position som naturligt drar till sig opposition från 

användare av alternativa medier. Opinionsartikelns ämne – brytandet av svenska traditioner 

och en generell kritik mot konservatism – kan också vara en bidragande faktor till den 

konservativa diskursordningens influens. Slutligen kan skribenten Anders Lindberg, som 

skrev opinionsartikeln, ha varit en katalysator, eftersom många av läsarkommentarerna 

specifikt riktade kritik mot honom. 

 

Fria Tider och Etc – som representerar ändarna av vårt materials politiska spektrum 

(socialism och konservatism) – visade som tidigare nämnt båda en tydlig ekokammare. En 

skillnad mellan dessa två är dock att en socialistisk diskursordning som Etc representerar bara 

gick att iaktta i Etcs kommentarsfält, medan interdiskursivitet från en konservativ 

diskursordning, som Fria Tider representerade, gick att observera i övriga kommentarsfält. Vi 

vill därför argumentera för att en konservativ diskursordning, åtminstone inom vårt material, 

har större influens jämfört med en socialistisk diskursordning, vilket inte känns som ett 

särskilt djärvt påstående med tanke på Sverigedemokraternas inflytande i svensk politik och 
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det offentliga rummet. Colleoni, Rozza och Arvidssons (2014) studie, som undersökte vad de 

kallade för politisk homofili hos republikaner och demokrater på Twitter, stärker också detta 

resultat. Den högerpolitiska prägeln på de övriga kommentarsfälten går i linje med studiens 

resultat som menade på att republikaner var mycket mer benägna att interagera och nå ut till 

demokrater, medan demokrater inte alls i samma utsträckning interagerade med republikaner. 

 

Vi argumenterar för att vårt resultat bekräftar det nuvarande politiska klimatet i Sverige och 

hur svenskar konsumerar svenska nyhetsmedier. Teorin om Daily Me, som lanserades under 

internets tidigare år (Sunstein, 2017), tycks till viss del ha förverkligats. Tillgången till 

nyhetskanaler – vare sig det är ett skräddarsytt Facebook-flöde eller ett etablerat 

nyhetsmedium – har ökat markant genom den digitala utvecklingen. Denna utveckling, 

tillsammans med teorin om selektiv exponering (människans tendens att välja information 

som bekräftar och förstärker dennes redan existerande världsbild och åsikter, samtidigt som 

den också undviker och avfärdar information som står i konflikt till dem) verkar leda till vad 

vi i vår uppsats har benämnt som ekokammare. 

 

Dessa ekokammare av information gör det enkelt för människor att skapa och leva i sin egna 

världsbild, vilket innebär att man riskerar att bli frånkopplad från hur andra ser på världen 

och vårt samhälle. Riksdagsvalet i Sverige 2010 är ett exempel på när en ideologisk 

polarisering i svensk politik blev tydlig, då det för många kom som en chock att 

Sverigedemokraterna, ett för många uppenbart rasistiskt politiskt parti, hade tillräckligt med 

supportrar för att komma in i riksdagen (Valmyndigheten, 2018). Som konsekvens har detta 

lett till att den sociala praktiken – som är den tredje och sista fasen i Faircloughs (1992) 

tredimensionella analysmodell – har förändrats, då en konservativ diskursordning har blivit 

betydligt mer påtaglig i det offentliga rummet, som vårt analysresultat också tyder på. 

 

Medan Facebook (och liknande sociala medier) inte helt och hållet kan stå till svars för denna 

utveckling – problemet grundar sig trots allt i en mänsklig akilleshäl – så kan man ändå 

argumentera för att Facebook hjälper till att främja detta beteende. Mark Zuckerberg 

(medgrundare och vd för Facebook) verkar dock efter det amerikanska presidentvalet 2016 

och den potentiellt ryska inblandningen ha insett Facebooks inflytande på nyhetskonsumtion, 

och så sent som januari 2018 kungjort att deras algoritm för nyhetsflödet bland annat ska 
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börja värdera lokala nyheter mer (Shaban, 2018), i ett försök att minska filterbubblor, det vill 

säga ekokammare som främjas genom filtrerande algoritmer. Detta tror vi är ett steg i rätt 

riktning, men det återstår att se vilken effekt det har i praktiken. Vi är ju trots allt bara 

människor. 

 

7.2. Vidare forskning 

Med vår studie så har vi ämnat att för läsare ge en introduktion till det journalistiska 

forskningsfältet kring ekokammare och politisk polarisering och belysa dess problematik ur 

ett svenskt nyhetsorienterat perspektiv. Medan det i forskningsfältet har genomförts studier 

på många olika medier så hade det varit intressant att se hur fenomenet förhåller sig till 

mindre utforskade medier. Exempel på medier som kan förstärka forskningsområdets databas 

skulle kunna vara radio och podcaster eller lagorienterade datorspel som spelas över internet. 

 

Majoriteten av studierna kring ekokammare inom det journalistiska forskningsfältet är 

genomförda i USA och behandlar främst amerikanska medier. Ett förslag skulle därför kunna 

vara att analysera medier inom andra länder och kulturer, exempelvis nyhetsmedier och 

sociala medier i Mellanöstern eller Spanien. Särskilt intressant hade det varit att studera 

länder som har ett statligt styrt medielandskap, och jämföra det med den existerande 

amerikanska forskningen. Samtidigt efterlyser vi också mer forskning inom just Sverige och 

svenska medier. En undersökning likt Bakshy, Messing och Adamics (2015) studie hade varit 

väldigt intressant att applicera i en svensk kontext (även om studien i sig är en väldigt unik 

och omöjligt att replikera på samma nivå utan Facebooks hjälp). 

 

Det är vanligt inom forskning kring ekokammare att använda sig av en kvantitativ metod, 

vilket är förståeligt – denna tradition borde fortsättas även när man analyserar ekokammare 

och politisk polarisering i andra länder. Metoden som används i Gilbert, Bergstrom och 

Karahalios (2009) studie om ekokammare i amerikanska bloggars kommentarsfält kan vara 

extra användbar för andra forskare att ta del av. Samtidigt tycker vi att en kvantitativ gärna 

kan få kompletteras med kvalitativa metoder, så att vi kan få en förståelse för studieobjektet 

både som samhällsfenomen och på detaljnivå. Man skulle också kunna begränsa materialet 
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till exempelvis en opinionsartikel och kommentarsfält, och välja en som har betydligt mer 

substans än i vårt material.  

59 



 

8. Referensförteckning 

 
● Aftonbladet. (u.å.-a). I Nationalencyklopedin. Hämtad 11 januari, 2018, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aftonbladet 
● Aftonbladet. (u.å.-b). Aftonbladet (@Aftonbladet) | Twitter. Hämtad 11 januari, 2018, 

från https://twitter.com/aftonbladet 
● Aftonbladet Ledare. (22 november, 2017). Hämtad från 

https://www.facebook.com/aftonbladetledare/posts/1667151583336389 
● Ahrne, G., Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 
● Almgren, S. & Olsson, T. (2016). Deltagande användare - i princip och praktik. I O. 

Westlund (Red.), Människorna, medierna och marknaden: medieutredningens 
forskningsantologi om en demokrati i förändring (s. 377-402). Wolters Kluwer, 
Stockholm 

● Andersson Schwarz, J. (2016). Delningslogik och plattformisering. I O. Westlund 
(Red.), Människorna, medierna och marknaden: medieutredningens 
forskningsantologi om en demokrati i förändring (s. 133-164). Wolters Kluwer, 
Stockholm 

● Arpi, I. (2017, 5 november). Genusvetenskapen tar över svenska universitet. Svenska 
Dagbladet. Hämtad från 
https://www.svd.se/genusvetenskapen-tar-over-svenska-universitet  

● Atkinson, J. D. (2010). Alternative media and politics of resistance a communication 
perspective. New York, NY: Lang 

● Bakshy, E., Messing, S. & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse 
news and opinion on Facebook. Science, 348, 1130-1132. 
doi:10.1126/science.aaa1160  

● Bretelsen, M. (Producent) & Brügger, M. (Producent). (2014, 23 juli). Danmarks Röst 
23-07-2014 [Poddsändning]. Hämtad från 
https://www.radio24syv.dk/programmer/danmarks-roest/10082463/danmarks-rost-23-
07-2014 

● Carlsmith, K. M., Cooper, J. (2015). Cognitive Dissonance. I J.D. Wright (Red.), 
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (s. 76-78). 
Amsterdam: Elsevier.  

● Colleoni, E., Rozza, A. & Arvidsson, A. (2014). Echo Chamber or Public Sphere? 
Predicting Political Orientation and Measuring Political Homophily in Twitter Using 
Big Data. Journal of Communication, 64, 317–332. doi:10.1111/jcom.12084 

● Dagens Nyheter. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 11 januari, 2018, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagens-nyheter 

● Dagens Nyheter. (2017, 12 november). ”Motståndet mot "Muslim ban" handlar 
självklart enbart om åsikterna Amanj Aziz torgför”. Hämtad från 
https://www.facebook.com/dn.se/posts/10155043702321680 

60 

https://www.facebook.com/aftonbladetledare/posts/1667151583336389
https://www.facebook.com/dn.se/posts/10155043702321680


 

● Etc. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 11 januari, 2018, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etc 

● ETC-tidningarna. (11 november, 2017). ”Väldigt få har ett fuck off-kapital på 
banken…” Hämtad från 
https://www.facebook.com/ETCtidningarna/posts/10155511585205804 

● Facebook. (u.å.). Villkor för Facebook-sidor. Hämtad 6 januari, 2018, från 
https://www.facebook.com/page_guidelines.php 

● Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity 
● Foucault, M. (1980) Truth and Power. I C. Gordon (Red.), Power/Knowledge: 

Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 (s. 109-133) New York: Pantheon 
● Fria Tider (u.å.). Fria Tider | Mediesverige behöver en rak höger. Hämtad 11 januari, 

2017, från http://www.friatider.se/ 
● Fria Tider. (2017). Låt proffsen ta hand om IS-krigarna. Fria Tider. Hämtad från 

http://www.friatider.se/l-t-proffsen-ta-hand-om-krigarna 
● FriaTider.se. (2017, 23 mars). “Håller du med Fria tiders ledarsida?” Hämtad från 

https://www.facebook.com/friatider/posts/1686678744682413 
● Gilbert, E., Bergstrom, T., & Karahalios, K. (2009). Blogs are echo chambers, blogs 

are echo chambers. Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on 
System Sciences. Hämtad från databasen IEEE Xplore 

● Hadenius, S., Weibull, L. & Wadbring, I. (2011). Massmedier: press, radio och tv i 
den digitala tidsåldern. 10., uppdaterade uppl. Stockholm: Ekerlid 

● Hansen, A., Machin, D. (2013). Media and communication research methods. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan 

● Hart, W., Albarracín, D., Eagly, A-H., Brechan, I., Lindberg, M-J. & Merrill, L. 
(2009). Feeling validated versus being correct: a meta-analysis of selective exposure 
to information. Psychol Bull, 135, 555-588. doi:10.1037/a0015701 

● Hayat, T., Azran, T-S. (2017). “You too, Second Screeners?” Second Screeners’ Echo 
Chambers During the 2016 U.S. Elections Primaries. Journal of Broadcasting & 
Electronic Media, 61, 291–308. doi:10.1080/08838151.2017.1309417 

● Hosanagar, K. (2016). Blame the Echo Chamber on Facebook. But Blame Yourself, 
Too. Wired. Hämtad 20 februari, 2018, från 
https://www.wired.com/2016/11/facebook-echo-chamber/ 

● Karlsson, M. (2017). Svenskarna och internet 2017 - här är hela rapporten. Dagens 
Analys. Hämtad 11 januari, 2018, från 
https://www.dagensanalys.se/2017/10/svenskarna-och-internet-2017-har-ar-hela-rapp
orten/ 

● Kjeldsen, J. E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur 

● Konservatism. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 11 januari, 2018, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konservatism 

61 

https://www.facebook.com/ETCtidningarna/posts/10155511585205804
https://www.facebook.com/ETCtidningarna/posts/10155511585205804
https://www.facebook.com/friatider/posts/1686678744682413


 

● Lagerwall, K., Larsson J., M. (2015). Nya bevis läggs fram i SD-striden. Dagens 
Nyheter. Hämtad 11 januari, 2018, från 
https://www.dn.se/nyheter/politik/nya-bevis-laggs-fram-i-sd-striden/ 

● Liberalism. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 11 januari, 2018, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liberalism. 

● Lindberg, A. (2017, 22 november). Nu börjar årstiden för fejkade nätdrev. 
Aftonbladet. Hämtad från 
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/QlRWVP/nu-borjar-arstiden-for-fejkade-natdrev 

● Petersen, Å. (2017, 11 november). Vågar alla vittna? Dags att prata om #metoo och 
klass. Etc. Hämtad från 
https://www.etc.se/ledare/vagar-alla-vittna-dags-att-prata-om-metoo-och-klass 

● Magnusson, L. (2017, 22 november). Lisa Magnusson: Att kritisera en muslim är 
knappast detsamma som islamofobi. Dagens Nyheter. Hämtad från 
https://www.dn.se/ledare/signerat/lisa-magnusson-att-kritisera-en-muslim-ar-knappast
-detsamma-som-islamofobi/  

● Moderata samlingspartiet (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 11 januari, 2018, 
från https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/moderata-samlingspartiet 

● Petersen, Å. (2017). Vågar alla vittna? Dags att prata om #metoo och klass. Hämtad 
från https://www.etc.se/ledare/vagar-alla-vittna-dags-att-prata-om-metoo-och-klass 

● Rauch, J. (2007). Activists as interpretive communities: rituals of consumption and 
interaction in an alternative media audience. Media, Culture & Society, 29, 994–1013. 
doi:10.1177/0163443707084345 

● Shaban, H. (2018). Local news to get a boost on Facebook, says Mark Zuckerberg. 
The Washington Post. Hämtad 20 februari, 2018, från 
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/01/29/local-news-to-get-a
-boost-on-facebook-says-mark-zuckerberg 

● Socialism. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 11 januari, 2018, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialism 

● Sunstein, C. R. (2017). #Republic: divided democracy in the age of social media. 
Princeton: Princeton University Press 

● SvD Ledare (2017, 5 november). “Ivar Arpi fortsätter sin granskning av en 
överideologi som inte behöver ställa kritiska frågor...” Hämtad från 
https://www.facebook.com/svdledare/posts/1606387166074110 

● Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 11 
januari, 2018, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sveriges-socialdemokratiska-arbetar
eparti 

● Valmyndigheten. (2018). Valresultat 2010. Hämtad 20 februari, 2018, från 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2010.html 

● Vergara, D. (2013). Rasistisk sajt når storpublik på Facebook. Expo idag. Hämtad 11 
januari, 2018, från 
http://expo.se/2013/rasistisk-sajt-nar-storpublik-pa-facebook_5928.html 

62 

https://www.dn.se/nyheter/politik/nya-bevis-laggs-fram-i-sd-striden/
https://www.facebook.com/svdledare/posts/1606387166074110


 

● Wadbring, I., Weibull, L. & Facht, U. (2016). Nyhetsvanor i ett förändrat 
medielandskap. I O. Westlund (Red.), Människorna, medierna och marknaden: 
medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring (s. 431-462). 
Wolters Kluwer, Stockholm 

● Winther Jørgensen, M., Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. 

  

63 



 

9. Bilagor 

9.1. Opinionsartiklar 

9.1.1. Etc – “Vågar alla vittna? Dags att prata om #metoo och klass” 

#Metoo är ingen kampanj. Det är ett världsomspännande vittnesmål. Huvudsaken är inte att 

enskilda förövare hängs ut, utan det kollektiva berättandet. Magnituden av manssamhällets 

sexuella övergrepp lämnar ingen oberörd. Smärtan som de utsatta levt med måste plötsligt 

delas av alla. #Metoo gör ont överallt. Men det kommer att leda till gott. 

 

Verkligen för alla? Det är dags att anlägga ett klassperspektiv på sexuella övergrepp. Vågar 

den som har en otrygg anställning och knaper ekonomi gå till chefen och berätta om sin 

utsatthet på jobbet? Ännu värre: Vågar den som inte vet om den har kvar jobbet och sin 

försörjning nästa dag vittna om chefens övergrepp? 

 

Förra året var hela 262  000 personer i Sverige behovs- och timanställda, visar LO:s senaste 

rapport om anställningsformer och arbetstider. Statistiken har tydliga klass- och könsaspekter. 

Fler kvinnor än män har otrygga anställningar, och fler arbetare än tjänstemän. 

 

Det rör sig allt mindre om långa vikariat och allt mer om korta behovsanställningar. 

SMS-jobb, som det ofta kallas. Chefen frågar på morgonen om du kan jobba i dag, och säger 

du nej är det inte säkert att du får frågan i morgon. Friheten är minimal och maktlösheten 

total. 

 

Det innebär att du inte kan planera ditt liv eller din ekonomi. Kan glömma att ta ett 

bostadslån eller att åka på semester (om du mot förmodan skulle ha råd). Det innebär även att 

du är utelämnad till dina överordnades välvilja, eller i värsta fall sexuella övergrepp. 

Protesterar du, riskerar du att åka ut. Eller snarare, att aldrig få komma in igen. 

 

I spåren av #metoo uppmärksammas arbetsgivarnas ansvar för att stoppa sexuella övergrepp 

på arbetsplatsen. Diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och föreskrifterna om organisatorisk 
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och social arbetsmiljö är tydliga. Ingen kränkande särbehandling får förekomma. När sexuella 

trakasserier ändå sker har arbetsgivaren skyldighet att agera. 

 

”Det kan handla om allt ifrån tillsägelser mot förövaren till disciplinära åtgärder såsom 

varning, omplacering eller ytterst uppsägning. Man bör även hjälpa den anställda att göra en 

anmälan till polisen om det är fråga om allvarliga trakasserier som faller in under 

brottsbalkens bestämmelser, till exempel om sexuellt ofredande eller våldtäkt”, säger Marie 

Nordström, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, till tidningen Arbetet. 

 

Allt det är oerhört viktigt. Sexuella övergrepp är brottsliga och ska behandlas därefter. Det 

lagrum som redan finns måste användas. 

 

Men diskussionen och opinionsbildningen får inte stanna där. Det räcker inte att göra allvar 

av lagar som ska förhindra sexuella övergrepp. Sexuellt våld sker inom maktrelationer – när 

en människa anser sig ha rätten att förgripa sig på en annan. Därför måste en av #metoos 

konsekvenser bli att maktrelationer i hela samhället granskas. Vad i vårt samhälle skapar 

överordning och underordning – och hur kan vi komma till rätta med det? 

 

Här är arbetsmarknaden en nyckelarena. Människor måste gå till jobbet, för de måste försörja 

sig. Väldigt få har ett fuck off-kapital på banken som gör att de kan säga upp sig och söka 

nytt jobb om de blir illa behandlade på sin arbetsplats. 

 

Facket är viktigt, det organiserar löntagare och använder kollektiv styrka för att komma till 

rätta med missförhållanden på jobbet. Men färre visstidsanställa än fast anställda är med i 

facket. De som allra mest behöver fackets stöd har sämre tillgång till det. 

 

Tryggheten på arbetsmarknaden måste öka. Det utbredda missbruket av visstidsanställningar 

måste upphöra. Det är ett faktum som ingen kan blunda för, om vi verkligen menar allvar 

med att stävja sexuella övergrepp i arbetslivet. 
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Sexuellt våld drabbar människor, framför allt kvinnor, ur alla samhällsklasser. Men de som 

har otryggast jobb och sämst ekonomi har svårast att vittna och få rättvisa skippad. 

Klassorättvisor gör att förövare kan gå fria, och att sexuella övergrepp kan fortgå i tysthet. 

Precis så vidrigt är klassamhället. Det är dags att börja prata om det, i spåren av #metoo. 

 

9.1.2. Aftonbladet – “Nu börjar årstiden för fejkade nätdrev” 

”Ingen rök utan eld”, sa man förr i tiden. Numera gäller istället: ”ingen rök utan rökridå”. I 

går gick Expressen i fällan. I artikeln ”Icas julkalender möttes av hatstorm på Facebook” 

berättar tidningen om den enorma folkliga upprördheten över att en kvinna bär slöja i Icas 

julkalender. Verkligen? Till stöd för ”folkstormen” publicerar Expressen några 

Facebook-kommentarer uppenbarligen skrivna av de karaktärer som brukar befolka nätdrev i 

sociala medier. 

 

Gick ni på den lätta? 

”Hatstormen” påminner om raseriet mot Åhlens mörkhyade Lucia förra året. Barnets hudfärg 

väckte ilska, liksom att Lucia inte nödvändigtvis var en flicka. Till slut tog Åhlens tillbaka 

annonsen av hänsyn till barnet på bilden. Tidningen Expo avslöjade då att alltihop var fejk, 

det som såg ut som en sociala mediestorm var orkestererat av en sluten rasistisk 

Facebook-grupp. Som svar på den rasistiska kampanjen mot Åhlens Lucia lade flera kändisar 

som Alice Bah Kuhnke och Stefan Holm upp bilder på sig själva med Luciakrona. Hatet 

vändes i kärlek på nätet men det som hände borde göra oss mer vaksamma. Allt är inte vad 

det ser ut att vara. 

 

Inte oskyldigt 

Det kan tyckas oskyldigt att göra artiklar på stormar i sociala medier men i en tid av fejkade 

nyheter och organiserad desinformation på nätet duger det faktiskt inte. Utredningen av den 

ryska inblandningen i det amerikanska valet har hittills vaskat fram närmare 3000 falska 

twitterkonton kopplade direkt till Internet Research Agency i Sankt Petersburg, det som 

brukar kallas Putins trollfabrik. Det visade sig till och med att flera tunga konservativa 

opinionsbildare på nätet inte ens existerade. De var ryska nättroll men fick ändå tiotusentals 

följare och citerades flitigt i större medier. 
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Hur många troll klarar valet? 

Media och inte minst mediechefer måste inse att organiserade nätdrev är en politisk 

kampanjmetod, de uttrycker folkviljan lika lite som en valaffisch gör det. Naturligtvis kan det 

vara svårt att veta varifrån saker på nätet kommer, men då behövs mer källkritik - och viss 

försiktighet. Så länge denna typ av drev handlar om julkalendrar och Lucia är det kanske inte 

på liv och död. Men snart handlar de om valet, om kandidater, skandaler och partier. En 

kvalificerad gissning är nog att mängden desinformation kommer att öka. 

 

Trolltider 

Debatten om Icas julkalender lär följas av fler, det är inte ens december än. Det brukar varje 

år bli många skruvade artiklar om julsånger som inte får sjungas, barn som inte får klä ut sig 

till pepparkaksgubbar eller julskyltning som ändrats av respekt för invandrare. 

Sanningshalten brukar vara noll, i bästa fall är det missförstånd. Och förhoppningsvis klarar 

Ica att strunta det hela. Nätdrev ser alltid större ut än de verkligen är och Ica verkar veta vad 

de gett sig in på. 

 

– Julen är en viktig högtid i Sverige som vi tycker alla ska få möjlighet att ta del av oavsett 

religion eller bakgrund, säger Mats Liedholm, marknadsdirektör. 

 

Det borde få vara sista ordet. 

 

9.1.3. Dagens Nyheter – “Att kritisera en muslim är knappast detsamma 

som islamofobi” 

Somliga kallar honom en vanlig Bibelns man. Andra menar att han är en extremist och 

konspirationsteoretiker. Om några veckor står han på Dramatens scen med en ”iscensatt 

föreläsning” om hur det är att vara kristen. Därefter berättar en vit man hur det är att vara vit. 

 

Jag skämtar förstås. En sådan föreställning hade aldrig blivit av. Men när det gäller muslimer 

och mörkhyade så är det som om alla normala regler genast upphör att gälla. 
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Kanske beror detta på att många är så osäkra att de inte inser orimligheten i att de som gapar 

högst skulle ha rätt när de säger sig vara muslimernas sanna röst? Kanske för att man tror att 

det verkligen finns en enda erfarenhet, att alla personer med mörk hy är en och samma? 

 

Motsvarande föreställning, en föreläsning med och av en extremistisk muslim och en 

mörkhyad man, har ju nämligen snart premiär på Dramaten. ”Muslim ban” heter den. För regi 

står America Vera-Zavala. 

 

”Den muslimska mannen, den rasifierade mannen, ses som det största hotet mot vårt samhälle 

i dag. Jag vill ställa dem på scen, lyssna på vad de har att säga”, säger hon i ett uttalande på 

Dramatens hemsida. Personen hon valt ut som representant för ”den muslimska mannen” 

heter Amanj Aziz. 

 

Och låt oss tala lite om honom. På Dramatens hemsida står det att han ”vill vara med och 

skapa en värld utan rasism”. Detta verkar dock inte gälla judar. Eller folk som är muslimer på 

fel sätt.  

 

Inte heller verkar han särskilt intresserad av kvinnors lika värde. Eller homosexuellas. Ja, 

extremismen är sig lik, var än den sticker upp sitt otäcka lilla ansikte. Just i detta fall har den 

ett muslimskt namn. För Amanj Aziz relativiserar, försvarar och sprider precis den sortens 

hat.  

 

Han har, i egenskap av företrädare för muslimska organisationer, bjudit in den ena 

hatmånglaren efter den andra, påpekar personer som Nalin Pekgul och Sofie Löwenmark.  

 

I den webbtidning han tidigare drev publicerade han filosofiska funderingar om att bara Allah 

kunde döma självmordsbombaren på Drottninggatan 2010.  

Han har också uttryckt sitt gillande över hyllningar till en svensk jihadist som åkte till Syrien 

och dog när han stred för IS. ”Må Allah acceptera martyren”, stod det vid bilden av den döde 

på Facebook. Tummen upp, var Amanj Aziz spontana reaktion.  
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På plattformen ”Nyans Muslim” berättade han om ett hemligt islamofobiskt nätverk där bland 

andra SVT, Mona Sahlin och Anders Behring Breivik ingår. 

 

I en debattartikel på SVT Opinion skriver en rad muslimska företrädare att invändningarna 

mot Amanj Aziz beror på att han ”tar utrymme i det offentliga samtalet utan att lägga sig platt 

inför den rådande maktordningen”. 

 

Men motståndet handlar självklart enbart om åsikterna Amanj Aziz torgför. Det är ohederligt 

att låtsas att kritik mot en muslim är detsamma som islamofobi. 

 

Det finns mycket att invända mot i denna historia: America Vera-Zavalas pjäs, som 

motverkar sitt eget syfte när den låtsas att en person kan representera 1,2 miljarder 

människor, och dessutom låter denna enda röst vara synnerligen ickerepresentativ. Dramaten, 

som upplåter sina lokaler och sitt goda namn åt detta. 

 

Slutligen så Amanj Aziz själv. Kanske har han ändrat uppfattning och mjuknat på senare år, 

men han har inte sagt något om det. Och det finns ingen anledning att hålla honom mot en 

annan måttstock än den efter vilken vi mäter alla andra. Människofientliga idéer är 

oacceptabla, oavsett vilken religion den som framför tankegodset har, och oavsett vilken 

hudfärg. Det är det som är jämlikhet. 

 

9.1.4. Svenska Dagbladet – “Genusvetenskapen tar över svenska 

universitet” 

Det pågår en tyst revolution på svenska universitet. Den kallas jämställdhetsintegrering. Det 

låter inte så farligt. För vem är emot jämställdhet mellan könen? Men 

jämställdhetsintegrering innefattar mycket mer än så. Begreppet jämställdhet används bara 

som en täckmantel för en mer radikal och djupgående process. 

 

I regleringsbrevet för 2016 gav regeringen samtliga av Sveriges lärosäten i uppgift att "ta 

fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering". Alla 
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myndigheter genomgår sedan tidigare samma process. I båda fallen har det nationella 

sekretariatet för genusforskning getts i uppgift att leda arbetet. Det har rest runt och hållit 

föreläsningar och workshops för rektorer, chefer och samordnare. Den 15 maj i år skickade 

högskolorna och universiteten in sina planer som är starkt präglade av genussekretariatets 

instruktioner. 

 

Jämställdhetsintegrering handlar inte om att motarbeta diskriminering, slår det nationella 

sekretariatet för genusforskning fast i sin vägledning av lärosätena. Medan 

antidiskrimineringsarbetet syftar till att skapa lika villkor i arbetslivet, handlar 

jämställdhetsintegreringen om att "omorganisera befintlig verksamhet" och "förändra de 

maktstrukturer som ger diskriminerande effekter". Det handlar till skillnad från vad det låter 

som inte om att utbilda om jämställdhet mellan könen, utan om att inkorporera 

genusvetenskapliga maktteorier i alla universitetens arbetsområden. Och genusvetenskap är 

mindre av en vetenskap och mer av en sorts akademisk feminism, som bara en minoritet av 

befolkningen skriver under på, och vars vetenskaplighet är rejält omtvistad i forskar 

Vilka maktstrukturer handlar det då om? När man läser planerna som lärosätena har skrivit 

får man intrycket av att universiteten präglas av en nästan kompakt misogyni, rasism, 

funkofobi och heteronormativitet. Så beskriver i alla fall universiteten själva det. 

 

På Uppsala universitet slår man fast att deras "målsättning är att i största möjliga mån arbeta 

med jämställdhetsintegreringen ur ett intersektionellt perspektiv". Men vad betyder 

intersektionalitet? Tänk er en pyramid. I toppen finns vita, icke-funktionsnedsatta, 

heterosexuella män. De anses ha mest makt och anses därför vara "privilegierade". Olika 

grupper är olika privilegierade. Män förtrycker kvinnor, vita förtrycker icke-vita, 

icke-funktionsnedsatta förtrycker funktionsnedsatta och heterosexuella förtrycker 

hbtq-personer. Om det inte är ett medvetet förtryck så är åtminstone normen som skapats 

kring vita, icke-funktionsnedsatta, heterosexuella och män förtryckande. Förtrycket utövas 

genom diffusa maktstrukturer som genomsyrar allt vi gör och tänker. 

 

Såhär karaktäriserade den amerikanske psykologiprofessorn Jonathan Haidt 

intersektionalitetsideologin när jag intervjuade honom här på ledarsidan för ett år sedan: "Det 

första du gör när du interagerar med människor är att du tar reda på vilken kategori de tillhör. 
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Vit? Det är dåligt. Man? Det är dåligt. Heterosexuell? Det är dåligt. Det kallas 

intersektionalitet. Man adderar privilegiepoäng baserat på främst rastillhörighet, kön och 

sexuell läggning. I grunden är det en sorts rasism. Och en intellektuell cancer eftersom hela 

idén med universitet är att man ska lära sig bedöma varandras idéer och ord, inte vilka 

kategorier man tillhör." 

 

Flera universitet skriver att de ska arbeta med normkritik. Både språk och forskning är främst, 

enligt dessa teorier, produktion och reproduktion av makt. Och forskningens syfte bör då vara 

att visa och bryta ned denna makt. Därför anses normkritik så centralt, eftersom normer per 

definition är maktordningar som förtrycker marginaliserade grupper. Dessa är ju 

marginaliserade just för att de förpassas till marginalen av normen. Därför är makthierarkin 

så central i detta tankesätt. Olika maktordningar samverkar för att marginalisera och förtrycka 

olika individer. Forskningens roll blir då att förstå alla dessa maktordningar och att 

dekonstruera dem i syfte att bygga en mer rättvis värld fri från förtryckande normer. 

 

På Malmö Högskola beskriver man att andelen kvinnor sjunker ju högre upp i hierarkin man 

kommer: "Sammantaget visar detta på en maktordning mellan kvinnor och män på Malmö 

högskola utifrån nuvarande situation: mäns överordning och kvinnors underordning." På 

samma sätt resonerar man om löneskillnader man observerat i sin kartläggning: "Kvinnors 

löneutveckling är således fortfarande på strukturell nivå lönediskriminerade i förhållande till 

mäns löneutveckling." 

 

De gör vad filosofiprofessor Per Bauhn har kallat det strukturella felslutet, där man går från 

att beskriva en ojämn fördelning till att direkt slå fast att orsaken beror på förtryck, vilket inte 

alls behöver vara fallet. Det är något man måste bevisa. I återkopplingen från nationella 

sekretariatet för genusforskning, som tillsänts samtliga lärosäten, blir de och andra som har 

kartlagt situationen vid det egna lärosätet milt förmanade: "Det kan finnas pedagogiska och 

kunskapsmässiga fördelar med att göra lokala kartläggningar av identifierade problem, men 

generellt sett är det inte relevant att belägga redan kända strukturella orättvisor." 

 

71 



 

Det behövs således inga kartläggningar. Sekretariatet vet redan hur samhället ser ut och 

orsakerna därtill. Detta är inte direkt det förhållningssätt till verkligheten som traditionellt har 

definierat begreppet vetenskap. 

 

På ett antal lärosäten skriver man i sina planer att genusvetenskapliga perspektiv ska 

integreras med samtliga utbildningar. På Malmö högskola innebär det bland annat att tid i 

utbildningen till specialistsjuksköterska – ett bristyrke – ska avsättas till genusvetenskap. 

 

På Karolinska institutet slår de knut på sig själva i försöken att göra genusvetarna på 

sekretariatet nöjda, utan att samtidigt göra våld på medicinvetenskapen. På samma sida som 

de slår fast att genusvetenskapliga perspektiv ska integreras i utbildningarna, skriver de att 

"brister i jämställdhets- och likavillkorsperspektiv inom forskarutbildning riskerar att bidra 

till en forskning som inte tar hänsyn till olikheter i biologi och patologi mellan könen, vilket i 

sin tur kan påverka utveckling av läkemedel och vård". Därför ska man "ta in mer 

genusmedveten och/eller normkritisk litteratur i utbildningar". 

 

Man ska alltså använda genusvetenskapliga maktteorier där könet bara är en social 

konstruktion för att undvika att missa biologiska könsskillnader i behandlingen. Det är ingen 

vild gissning att det kan bli knivigt att kombinera perspektiven. 

 

Malmö Högskola ska se över tilldelningen av forskningsmedel så att de inte får "ojämställda 

konsekvenser". Jämställdheten man talar om här handlar inte om att ge lika villkor. Ingen 

ojämn fördelning mellan könskategorier kan någonsin accepteras, även om meritlista och 

prestationer faktiskt skiljer sig åt. Prefekten ska årligen göra "genusmedvetna och 

normkritiska kartläggningar och analyser av hur fördelning av uppdrag, tid och ekonomiska 

resurser fördelas mellan kvinnor och män". Allt ska jämställdhetsintegreras: 

"Utbildningsplaner, kursplaner, lärandemål, lokala examensmål, kursguide, kurslitteratur, 

undervisningsformer och utbildningsinformation granskas och revideras utifrån de nationella 

jämställdhetspolitiska målen." 

 

På Kungliga tekniska högskolan tar man det hela ett steg vidare. Där inrättar man en särskild 

kontrollinstans som man döpt till Equality office, med minst tre heltidstjänster. Arbetet leds 
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av vicerektor för jämställdhet och värdegrund, professor Anna Wahl, som får en egen budget. 

Vad gör ens en rektor för värdegrund? Det för snarare tankarna till något slags teologisk 

verksamhet än ett universitet. Utöver detta skapar man nya fakultetstjänster inom 

forskningsområdet genus och organisation. 

 

Generellt för KTH:s plan är att den i väldigt liten utsträckning handlar om jämställdhet och i 

väldigt hög grad handlar om att sanktionera ett genusvetenskapligt maktperspektiv. Vidare 

konstaterar man bara att en jämställdhetsanalys "handlar om att synliggöra de problem som 

uppstår som följd av att vi delar in mänskligheten i två kategorier och tillmäter den ena 

kategorin mer värde än den andra." Slutsatsen är alltså klar innan analysen ens är gjord. 

Oklart hur ingenjörerna som utbildas gagnas av detta. Någon sådan utvärdering tycks KTH 

inte ha integrerat. 

 

Chalmers tekniska högskola konstaterar följande i sin plan: "Det förekommer diskriminering 

och trakasserier på Chalmers. Härskartekniker används i vissa situationer och miljöer. På 

Chalmers används könsstereotypa diskurser som reproducerar ojämställdhet." Hur har man 

kommit fram till dessa, ganska grova, påståenden om sin egen verksamhet, sina anställda och 

sina studenter? Det framgår inte. (Kanske finns det goda belägg för att konstatera detta om 

Chalmers, men i så fall borde någon hänvisning till bevisen ha angivits.) 

 

Detta är bara ett fåtal exempel, av många fler. 

 

Ibland får man höra att det överdrivs hur långt det statliga jämställdhetsarbetet har gått. Eller 

att normkritik och intersektionalitet är randfenomen. Så är inte fallet, vilket 

jämställdhetsintegreringen av alla Sveriges lärosäten visar. Finns det ens belägg för att 

normkritik och anti-fördomsträning faktiskt förbättrar utbildningar? Den frågan ställs inte av 

vare sig sekretariatet för genusforskning eller av lärosätena själva. För detta handlar inte om 

att förbättra utbildningarna. Inte heller om att bedriva bättre forskning. I stället för att handla 

om jämställdhet har sekretariatet för genusvetenskap tolkat sitt uppdrag mycket bredare. All 

högskolepersonal måste skolas in i de rätta perspektiven. Inskolningen har dock döpts om till 

"kompetenshöjning". Detta beskrivs inte som ett perspektiv bland andra, utan antingen är 
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man kompetent eller inkompetent. Antingen accepterar man direktiven eller så – ja, vad 

händer då? 

 

Styrprocesser, budgeter, tilldelning av forskningsmedel, kurslitteratur – alla delar av 

universitetens verksamhet ska präglas av sekretariatets genusvetenskapliga ideologi. 

Försvinnande lite har skrivits om detta i tidningarna. När det har nämnts i riksdagen har det 

endast varit i positiva ordalag av socialdemokrater som gör reklam för sin egen politik. 

 

Jämställdhet är viktigt. Kvinnor och män ska ha samma villkor. Diskriminering ska 

motarbetas på alla områden. Men här handlar det om att utpräglat ideologiska perspektiv, 

utan vetenskaplig grund, har gjorts till överkyrka för universitet som ska vara fria. Rektorerna 

vid Sveriges lärosäten hade kunnat gå ut med en gemensam debattartikel och säga att 

universiteten ska vara oberoende. Forskare vars discipliner ingalunda går hand i hand med 

genusvetenskapens maktteorier hade kunnat larma om inskränkt tankeutrymme. Om att deras 

akademiska frihet begränsas av politiska agendor. Ändå är det tyst, med något enstaka 

undantag. Är det för att alla håller med eller beror det på något annat, som rädsla? 

Universitetens uppdrag är att söka sanning, inte låta sig göras om till spelpjäser i en ensidig 

vision om social rättvisa. 

 

 

9.1.5. Fria Tider – “Låt proffsen ta hand om IS-krigarna” 

 
Låt proffsen ta hand om IS-krigarna 
 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vill "slussa" in IS-veteraner i det svenska 

samhället. Men tack vare en färsk dom från Europadomstolen finns numera ett bättre 

alternativ: Att dra in jihadisternas medborgarskap och utlämna dem till myndigheterna i 

arabvärlden. 
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"Medierna ljuger om Syrien" löd rubriken till en artikel i denna tidning som publicerades i 

februari 2012. Bakgrunden var en intervju som den brittiska journalisten Lizzie Phelan hade 

genomfört med en lokal syrisk TV-station. 

Den bild som etablerad media i västvärlden spred då, i början av 2012, var att en "arabisk 

vår" svepte över Syrien och att landets diktator Bashar al-Assad snart skulle störtas från 

makten av fredliga men ack så demokratitörstande aktivister och demonstranter. 

Den bilden var inte sann, hävdade Phelan i intervjun. I själva verket var landet på väg in i en 

mörk våldsspiral där sunnimuslimska extremister med kopplingar till terrorgruppen al-Qaida 

beväpnade sig och gick till attack mot såväl militär och polis som den syriska 

civilbefolkningen. 

Ett halvår senare, i slutet av sommaren 2012, uppmärksammade Fria Tider en fransk kirurg 

som arbetade i Aleppo. Han berättade att mer än hälften av hans patienter inte ens är syrier 

utan tillresta rebeller från utlandet. 

"Det är verkligen en märklig syn. De säger direkt att de inte är intresserade av Bashar 

al-Assads fall men att de funderar på hur de ska ta makten efteråt och upprätta en islamisk 

stat med sharialagar som ska bli en del av det globala kalifatet", löd kirurgens vittnesmål. 

USA stöttade vid den här tiden, liksom idag, den så kallade Fria syriska armén (FSA) som 

man unisont med västerländska medier beskrev som "moderata rebeller". I mars 2013 

erövrade FSA:s mest framgångsrika gren, al-Nusrafronten, staden ar-Raqqah. I maj samma år 

upprättades en shariadomstol i staden, enligt The Telegraph. 

Sakta men säkert började det gå upp för omvärlden vad som höll på att hända i Syrien. Men 

det dröjde till december 2012 innan USA terrorstämplade Nusrafronten, trots att 

organisationen alltsedan starten och fram till 2016 öppet hade varit en del av al-Qaida. FSA 

bröt själva med Nusrafronten en kort tid senare och sommaren 2014, nästan två och ett halvt 

år efter att journalisten Lizzie Phelan först varnat för vad som håller på att hända, utropade 

sunnimuslimska rebeller ett kalifat med namnet Islamiska staten. De som dittills avfärdat 

varje terroranklagelse mot Syriens rebeller som "rysk propaganda" tvingade snabbt ändra 

kurs. Islamiska staten terrorstämplades snabbt i hela västvärlden. 

Sverige har de senaste fem åren, medan allt detta pågått, på ett föga smickrande sätt utmärkt 

sig som det västland som stått i centrum för stödet till Islamiska staten. 

Sommaren 2012 skänkte Sverige 110 miljoner skattekronor till "situationen i Syrien", trots de 

många varningssignaler som fanns redan då. 
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"Vad som kommer efter Assadregimen vet vi ännu inte. Sverige tänker ändå anstränga sig för 

att finnas till stöd och hjälp. Vi är en av världens största bidragsgivare och ger över 110 

miljoner till situationen i Syrien och jag tycker att vi ska vara stolta över det", förklarade 

landets dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt sommartal. 

En stor del av pengarna har gått till hjälporganisationer som sysslat med fältsjukvård åt 

IS-rebeller under förevändningen att de erbjuder vård till alla "oavsett politisk åsikt, religion 

eller etnisk tillhörighet". I praktiken har de dock kommit att fungera som IS-krigarnas egen 

sjukvårdsbataljon. Eller i klartext: Reinfeldt skänkte dina och mina skattepengar till Islamiska 

staten. 

Samtidigt har svenska bidragspengar fortsatt att betalas ut till jihadister som reser från 

Sverige för att ansluta sig till IS. Den ökände svenske IS-terroristen Michael Skråmo är en av 

dem som fått tiotusentals kronor i bidrag inbetalt på sitt bankkonto samtidigt som han slagits 

för IS, något som rapporterades om först i november ifjol. 

Sverige är dessutom det land i västvärlden som, näst efter Belgien, exporterat flest jihadister 

till Syrien och Irak per capita, något Fria Tideruppmärksammade för ett år sedan. 

Och nu när krigslyckan vänder för jihadisterna och IS är på väg att äntligen krossas 

bestämmer sig Sveriges politiker för att det viktiga nu är att ordna en gräddfil åt dem, direkt 

till en västerländsk medelklasstillvaro på skattebetalarnas bekostnad. Det allmänna ska betala 

gratis körkort, bostad, jobb och bidrag åt de som mördat och våldtagit utomlands, får vi veta. 

Miljoner människor i Syrien och Irak har de senaste åren plågats av Islamiska statens 

härjningar. Tiotusentals har, enligt försiktiga beräkningar, mördats. Ytterligare tiotusentals 

kvinnor och flickor, främst kristna och yazidiska kurder, har kidnappats och köpts och sålts 

som sexslavar på IS slavmarknader. 

Det är inte möjligt för oss i Sverige att fullt ut gottgöra våra politikers stöd till jihadisterna. 

Men ett steg i rätt riktning vore att omgående deportera återvändande IS-krigare för utredning 

hos irakiska, syriska och kurdiska myndigheter. Huruvida de arabiska myndigheternas 

handläggningsrutiner går ut på att ge dem livstids fängelse eller gratis körkort är jihadisternas 

problem, inte Sveriges. 

Man skulle kunna tro att internationella avtal hindrar Sverige från att deportera jihadister som 

redan har hunnit få svenska pass, utan konkreta bevis för brottslighet i utlandet. Diverse 

konventionsåtaganden brukar ju sätta käppar i hjulet för nationella politiker som vill dra ned 

på daltandet med mindre skötsamma element från tredje världen. Men detta gäller faktiskt 
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inte jihadister. Europadomstolen har härom veckan slagit fast att det inte strider mot 

Europakonventionen att återkalla medborgarskapet och deportera individer som misstänks ha 

besökt arabvärlden för att delta i det heliga kriget. 

Sverige har därmed en unik chans att slippa några av de absolut värsta personer som 

massinvandringen från arabvärlden har fört med sig. Allt som behövs är deras pass, en 

dokumentförstörare och några charterplan från Bromma till Damaskus och Bagdad. 

 

 

9.2. Läsarkommentarer 

9.2.1. Etc – “Vågar alla vittna? Dags att prata om #metoo och klass” 

1.  “Tänker på alla oss inom media branchen. Jag fick rådet att när jag utsattes för omfattande 

homofobiska trakasserier att vara tyst, inte bråka om att man inte betalade ut korrekta löner, osv. När 

min kollegora vuxna universitets studerande barn kallade mig pedofil på franska, eller när dom 

spottade på mig att vara tyst. Välkommen till Norrbotten tänkte jag.” 

2. “Nu har jag mest erfarenhet av kvinnodominerade arbetsplatser inom vårdsektorn men har inte 

undgått att läsa om sexismen inom byggnads och vad som brukar kallas "arbetsmiljöproblemen" inom 

hotell och restaurang. Och den faktiskt brist på allmän respons detta fått. Om det beror på 

klassskillnader, att ordet arbetsmiljöproblem saknar chockverkande uppvaknande eller att kändisar 

säljer mest kan man ju alltid diskutera.” 

3. “Ab de senaste sex inläggen från ETC så är fyra på ett eller annat sätt relaterade till sex.. En gång i 

tiden stod vänstern för frigörelse och öppenhet... i dag är dom moralister som ser oönskat sex i allt…” 

4. “Visst. Men apropå något annat: Vilken dubbelmoral när ETC gör reklam för solel och samtidigt för 

flygresor till Eilat. Eller när tidningen tycks vara emot våld i alla former men samtidigt gör reklam för 

flygresor till Eilat…” 

5. “Finns en enkel lösning. Ta bort karensen på akassan. Så folk har råd att säga upp sig.” 

6. “Vem har råd att lägga undan så mycket inte alla, det är väldigt indviduellt hur mycket var och en kan 

lägga undan. skall man inte våga anmäla en arbets "kamrat" herregud varför är människor i så fall 

med i facket?!” 

7. “Sant, men även väldigt få verkar ha civilkurage eller jävla anamma och kan säga ifrån själva... Jag 

tar inte skit, varken från kollega arbetsgivare eller någon annan... Varför gör andra det??” 

8. “Så sant. Fler borde ha pengar på Malta som Leif Ö så de kan ifrågasätta makten och säga obekväma 

sanningar precis som han gjorde.” 

9. “Ja och så finns det ju fackliga ombud som trakasserar också och belönas för detta...inte bara 

arbetsgivaren…” 
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10. “Väldigt få har också ett bank-konto som de kan köpa folks tystnad med.” 

11. “Exakt så är det. Många får bita ihop och stå ut med det som är uppenbart fel.” 

12. “Exakt så‼ ” 

13. “Väl formulerat, tack.” 

14. “Jättebra skrivet.” 

15. “Bra skrivet!!” 

16. “Tack för bra artikel!” 

17. “TACK! emoji föreställande ett hjärta” 

 

9.2.2. Aftonbladet – “Nu börjar årstiden för fejkade nätdrev” 

1. “LO pampens trollfabrik. Förra året lovade LO bossen en röd arme av 100000 som skulle göra vad? 

Trolla! Facket Sveriges största Trollfabrik” 

2. “Anders Lindberg måste vara en betydelsefull opinionsbildare att döma av alla troll som försöker 

förringa och förolämpa honom. Det är sällan någon av dom har något vettigt att komma med så kämpa 

på Anders Lindberg, Aftonbladet!” 

3. “Det går att hetsa upp sig över precis allt om man bara vill…” 

4. “Nu börjar vi oss Luciatiden när "smartskallar" ska vara "normbrytande" och göra allt för att 

fördärva Luciatraditionen. Lucia ska vara en flicka, så håll era vänstervridna smutsiga fingrar borta.. 

Och vad gäller ICA,s påhitt så kommer det säkert att straffa sig ekonomiskt.. Står man upp för och vill 

värna traditioner är man definitivt INTE ett "troll"..” 

5. “Aftonbladets ledare är trollens favoritplats! Samma jävla personer varenda gång som försöker byta 

ämne, förminska eller på något sätt förstöra en vettig disskussion.” 

6. “Sveriges mesta populistiska parti är miljöpartiet, de bryr sig om allt annat än svenska medborgare” 

7. “Varför inte bara skriva att utan internet, så hade vi haft en bättre och mer gemensam jul? Detta år 

kommer det säkert att bli rekord i delade julskinkor på Facebook, vi kanske inte ens kommer att se 

dessa nätdrev. Affärerna startade sin julförsäljning redan innan kräftpremiären, och vi har bokat 

sommarresan, så innan det är dags att damma av tomteluvan är det ju över med julen.” 

8. “Oj oj oj den nya tiden tär på Anders jag tycker snarare att vi har kommit ur filterbubblan.  

Tidigare styrde SVT och SR samt några tidningar vilken information som skulle synas i media och vara 

tillgängligt för allmänheten. Nu kan vi få fler intryck och andra synvinklar på händelser och nyheter. 

Vad det gäller fake news har det alltid funnits det i olika former.” 

9. “https://www.aftonbladet.se/.../icas-julkalender-mottes-av...Det ekar lite ihåligt när du klankar på 

Expressen för att ha "gått i fällan", när din egen tidning är lika dåligt källkritisk och sensationslysten. 

Må så vara att du har rätt i sak. Men kasta inte sten i eget tidningshus, typ.” 

10. “För galna ledarskribenter är det julafton varje dag.” 

11. “De mesta hatarna kommer från vänster!” 

12. “Ett antal kommentarer här visar att trollen blir alltmer desperata. Bra skrivet, Anders!” 
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13. “I Sverige pågår rena rama kristofobi,. Det känns som att allt som har med kristna traditioner ska 

förminska” 

14. “Klart man ska protestera. Ideologin islam har inget i kristendomens adventstid att göra. Därmed inte 

heller dess symboler, inkl slöjan. Så dags att göra det enda rätta. Förbjud ideologin islam. Tillsätt en 

utredning. Anpassa Koranen och haditterna till svensk lag. Sen ge ut dem igen till de som vill tro på 

sagor. Sen får du vara muslim bäst du vill. Men allt som har med tvång, våld, ideologi och politik att 

göra, skall rensas ut ur dessa sagoböcker. Bön skall vara på svenska. Alltid. Sätt igång nu då. Ge ut en 

ny koran, inkl haditterna som inte strider mot svensk grundlag. Där skulle det göra nytta istället för att 

haka upp sig på enskilda ord som finns i äldre böcker.” 

15. “Tänk att folk är så stingsliga. Nästa år kan vi väl ta en bild där vi blotar en gris för att fira ramadan. 

Är ni med, Lindberg?” 

16. “Du trollar själv lite väl mycket mellan varven inte minst med din 70-tals retorik som inte biter 

längre.” 

17. “Så många fel Herr lindberg haft i sina ledare så har han noll trovärdighet” 

18. “Och detta skall komma från den största drevkarlen av dem alla. Lindberg pratar om källkritik när han 

är själv en av de största att glida på sanningen om det bevisar hans teser. Och är lika fejen han att t.ex. 

lyfta upp ett fåtal Twitterkommentarer och beskriva det som en Twitterstorm om kommentarerna stöttar 

hans världsbild. Han lever i en magnifik filterbubbla trots att han manar att det är alla andra som 

lever i sådana.” 

19. “Ord från en stolle som själv sprider fejknyheter. :D” 

20. “Obehagligast är viärhär-mobbens hot, trakasserier och näthat.” 

 

9.2.3. Dagens Nyheter – “Att kritisera en muslim är knappast detsamma 

som islamofobi” 

1. “Orkar inte ens tycka någonting längre, men gillar inte att vårt samhälle ser mer och mer ut som ett 

samhälle i Mellanöstern eller Afrika. Tycker att vi i Sverige och hela Västeuropa har rätt att behålla 

vår identitet. Religionsfrihet är alldeles utmärkt, men religion ska i vårt sekulariserade samhälle inte 

påverka offentligheten.” 

2. “Det finns en rasism i Sverige som är överordnad all annan rasism. Den mot vita människor. Den är 

inte bara acceptabel, tillåten utan också uppmuntrad. Genocide is going on!” 

3. “Sent ska syndaren vakna!” 

4. “Först och främst är vi människor! Vi får ha olika åsikter. Vi får tillhöra vilken religion som passar 

oss bäst. Men vi ska aldrig tvinga på någon annan den!! Vi ska kunna leva sida vid sida som vänner. 

Påven har sagt, att muslimer inte har något i Europa att göra. Omvända kristna kanske? Vi kallas ju 

för otrogna?? Otrogna vem??” 
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5. “Man har väl all rätt att kritisera all religion utan att det ska räknas som ”fobi”... 

Tittar man då också på hur det funkar i de länder där islam styr, så är det ju inte så jävla konstigt att 

man ställer sig kritisk till eländet…” 

6. “Kan inte sägas bättre Lisa Magnusson!!” 

7. “Det finns ingen av världsreligionerna, som har så stort inflytande på sina medlemmar som islam. 

Möjligen judendomen, men dom är så få så dom märks knappast. Därför blir reaktionerna som dom 

blir, i ett sekulärt land som Sverige. Tyvärr verkar det gå fel väg i många muslimska länder. Religionen 

får ett allt större inflytande. Huntington kanske inte var helt fel ute.” 

8. “Hur kan en så skärpt kolumnist få så förvirrade kommentarer?” 

9. “Idag är rasismen och hatet mot muslimer uppenbarligen rumsrent nog för dagstidningar och deras 

facebook sidor. Det går inte en dag utan att man läser minst tio stycken extremt rasistiska 

kommentarer skriva av folk som har gått livets hårda skola/ Sd-troll.” 

10. “Islam och muslimer är två skilda saker. Kolla på youtube vad Mosab Hassan Yousef har att säga om 

islam! Han är son till en av Hamas grundare och ledare och är uppvuxen i Ramallah.” 

11. “Är det kristofobi om man kritiserar en person som är kristen? Det är ju fritt fram att kritisera kyrkans 

misstag, knäppa tolkningar, beteende o sv när det gäller andra relionsutövare! Fobier / rädslor för 

vad?? Att tysta ned människor genom brännmärkning t.ex fascist, rasist, nationalist o s v liknar 

häxprocesser för det är väl saker och fakta utifrån statistik och sanna händelser man ska dra slutsatser 

och ha åsikter om. Ingen åsiktskorridor, tack, ifall det finns belägg för ditt påstående. Saker måste 

kunna diskuteras öppet, utan att personer stämplas, för att åstadkomma en förändring!” 

12. “Ska han inte skådespela? Måste alla skådespelare ha PK-åsikter för att få stå på scen?” 

13. “Det torde vara självklart tycker jag. Sakligt framförd konstruktiv kritik bör bemötas sakligt. Sedan 

blandar vissa ihop sakligt och påhopp och vissa tar saker personligt även om kritiken gäller 

strukturer.” 

14. “Att kritisera islam är så tabubelagt idag att det är skrattretande.....Kritisera vilken religion och 

religiös grupp som helst, nema problema, men kritiserar man islam och muslimer, ja då har man skitit i 

det blå skåpet. Då, helt plötslig, kränker man en religiös minoritet...Tillåt mig småle över hyckleriet.” 

15. “Jag skulle bara säga att jag inte fått någon tidning på lördagar men för att passera era system så tror 

man att man har hål i huvudet. Jag skulle få tidningen en månad fr. lö, sö men jag har inte fått någon 

på lördagar, ska det vara så?” 

16. “I Danmark tør danskerne godt at kritisere dem.” 

17. “Bra artikel, behövd” 

18. “Fortsättningen på följetongen "ha åsikter om teaterpjäs man inte sett". Härligt.” 

19. “Det borde inte vara det i alla fall. Nu är det tyvärr inte så utan kritik är detsamma som islamofobi, 

främlingsfientlighet, rasism och högerextremism!” 
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9.2.4. Svenska Dagbladet – “Genusvetenskapen tar över svenska 

universitet” 

1. Bortfall på grund av att namn anges i kommentaren. 

2. “Men när man nu har utbildat en massa genusvetare, som det inte finns någon efterfråga på den 

privata marknaden, så tar alltså politiken ansvar och tvingar allt från dagis till universitet att ta in 

låtsasvetenskapen i arbetet…” 

3. “Ska jag prenumerera på allt jag läser så måste jag sälja huset och bo i husvagn. GP håller taktpinnen 

då de är gratis och når ut till betydligt fler, även om Arpi och Gudmundson är oerhört skickliga.” 

4. “Gud förbjude en sådan utveckling. När ideologi blir överordnat den fria tanken, forskning och ett fritt 

tankeutbyte, går tanken till Sovjetkommunismens och Nazitysklands skräcksamhällen.” 

5. “Ivar Arpi skulle inte känna igen sanningen om den hoppade upp och bet honom där bak…” 

6. “Önskar man kunde prenumerera enbart på ledarsidan. Hela SvD digital känns onödigt då det är 

ledarna jag bara vill läsa..” 

7. “Stoppa världen! Jag vill hoppa av!” 

8. “Det var något av det minst granskande jag läst. Tydligen anser skribenten att det är en bra idé att 

fortsätta att låta viktiga beslut styras av värderingar, bara de inte är kommunicerade och del av en 

plan. Omedvetenhet är bäst, inget skall granskas om du själv tjänar på att det fortsätter på samma 

sätt.” 

9. “Låt universitet undervisa utifrån forskning, inte ideologi.” 

10. “Läst!” 

11. “Tänk om SVT vågat visa avsnittet av Hjernevask som handlar om genusvetenskap. I Norge skapade 

det en debatt som i förlängningen ledde till att skattefinansieringen av det pseudovetenskapliga tramset 

drogs in.” 

12. “Ahhh, modiga människor var finns ni?? Trodde vi skulle slåss för jämställdhet men i stället diskuterar 

vi Judith Butler et consortes som tycks ha kapat och infiltrerat feministkampen och predikar något 

annat. Butler är fö ifrågasatt även inom feministkretsar i USA och anses av somliga att ha skadat 

kampen genom att sprida förvirring i begreppen, något som inte tycks ha nått fansen här, som 

förväxlar Butler med ordförande Mao. Att citera Butler och kräva "självkritik" och godtyckligt 

införandet av dubiösa teorier har för de minnesgoda starkt obehagliga auktoritära undertoner med 

åsiktkommissarier och offentliga bestraffningar. Vi tycks leva i sådana tider.” 

13. “Åh vad mossig text suckande emoji” 

14. “Namn, Intressant artikel.” 

15. “Och vem är den vite kränkte man som har ritat bilden (gråtskratt emoji) handsvettig alarmism 

(gråtskratt emoji)” 

16. “Att låta våra universitet styras av genusvetenskap vore som att låta sjukvården styras av 

homeopati…” 

17. “Progressivitet när den tillåts grassera fritt i samhället utan lämplig längd på strypkopplet.” 
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9.2.5. Fria Tider – “Låt proffsen ta hand om IS-krigarna” 

1. “<3 Assad” 

2. “Då så…” 

3. “Om ingen gör något åt denna infestering lär det snart kocka över och svenskarna tar saker i egna 

händer. Vi kan inte tillåta jihadister att finnas i sverige, radikalisera ungdommar, träna dem till 

terrorister och skicka pengar till dem. Sveriges regering har svikit oss. Det talas inte högt om, men 

många känner det. Vintern är på väg. Kan vi inte identifiera fienden, så lär det bli så att alla från 

mellanöstern blir ett mål när det kommer till att städa ut dem.” 

4. “Löfven arsleeee är borta 2018.” 

5. “Bra lösning de verkar kunna detta.” 

6. “Låt bödlarna ta hand om dom.” 

7. “Återvändande Is-krigare ska straffas med att skickas tillbaka till kriget.” 

8. “Skönt att Fria Tider finns!” 

9. “Dom har ingenting här att göra! Låt dom inte komma tillbaks till Sverige när de har valt att gå med i 

IS, även regeringen måste väl fatta att de är ett hot mot vårt land!” 

10. “Skicka tillbaka de till Syrien och Assad så blir de omhändertagna på rätt sätt.” 

11. “Självklart så det bara fan stänker om det dessa jävla blodsbestar och blodtörstiga varelser och 

vilddjur och folkmördare skall ej fan vara och springa lösa i Sverige och i dess samhällen era jävla 

handlingsförlamade politiker som har noll koll och fattar noll era dårar och tokstollar, ni är jävla ej 

friska så det bara fan stänker om det era tokstollar.” 

12. “Rättvisan väntar. Vi har ingen rätt att gömma undan krigsförbrytare. 

Har på känn att dom gärna tom kommer betala oss för att skicka dom till deras dejt med rättvisan.” 

13. “Hellt rätt låt Syriens/Iraks regeringar ta hand om dom. Problemet är bara att skulle Sverige 

sammarbeta med president Assad så skulle man få hela väst i mot sig. Otroligt bra artikel om Syrien 

och västs speciellt USAs England och Frankrikes stöd till islamister det ända felet var beskrivningen 

om Sverige som ett centrum för stödet till islamisterna vilket är skit snack. Sverige har aldrig skickat 

vapen till islamister så som tex USA har gjort eller deltagit i Irak eller Libyen krigen.danmark har till 

och med bombat syriska armen.” 

14. “Hurra...en liten stima om håp..” 

15. “Intressant analys av konflikten i Syrien!!” 

16. “Japp, iväg med terroristerna” 

17. “(tumme upp i lågor emoji)” 

18. “Bra ide” 

19. “EU borde gå steget längre och kräva att medlemsländerna återkallar erhållet medborgarskap för alla 

terrorister samt utvisar dessa på livstid.” 

20. “Helt klart och uppenbart.” 
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21. “Solklart. Iväg med dom bara.” 

22. “Den bästa presidenten genom tiderna <3 utan honom så skulle europa flöda med terrorister, ps.. Allt 

illa ni har hört om denna man, är ren propaganda, Belive it, * det finns inga rebeller *” 

23. “ta bort Assad, han Sadudi Syrien och Iran är orsak till att IS finns. De stöds ekonomiskt av nämnda 

länder” 

24. “Använd den rätten då!!” 

25. “<3 Assad” 

26. “DE FÖRSTA VETTIGA DOMSLUT JAG SETT FRÅN EU, TACK. 

NU HOPPAS JAG BARA ATT REGERINGEN FÖLJER DESSA DIREKTIV TILL PUNKT OCH 

PRICKA.” 

27. “Håller helt med!” 

28. “håller med” 

29. “Helt rätt o riktigt!!!” 

30. “Håller med ut med muslimer och pack” 

31. “Hur fan kan man tro att man ska kunna omvända dessa odjur , dom är väl redan hjärntvättade o 

väntar bara på en signal att utföra terrorhandlingar i Sverige , men politiker är så korkade så det kan 

dom aldrig få in i sina skallar !” 

32. “För enkelt för våra usla myndighetet !!!!” 

33. “Sveriges policy är mest kriminell i hela västvärlden. Det kommer att svida. Mycket.” 

34. “problemet är att så fort någon inte är svensk så ska det daltas så förbannat. ut med skiten!” 

35. “En bra och korrekt beskrivning sv läget i Syrien. Synd att de flesta svenska journalister far med 

osanning om detta.” 

36. “Då är det fritt fram?” 

37. “Märkligt att många Islamfientliga förespråkar straffmetoder som är exakt desamma som extrema 

Islamister använder mot oliktänkande.” 

38. “Skicka möget tillbaka där dom hör hemma” 

39. “Och vilka är Proffsen ? Ännu har jag inte sett något hända. Blir ju bara värre och värre” 

40. “Det kommer att bli lika demokratiskt som i Libyen, när och om Al-Assad faller så om Sveriges 

regering tror något annat så är de ute och cyklar… Blinkande emoji”. 

41. “Låt anhöriga till de drabbade ta hand om IS krigarna, ansikte som skriker av fasa emoji, döskalle 

emoji, ansikte som skriker av fasa emoji” 

42. “Dom har förverkat sin rätt att va kvar när när dom väljer IS-MÖRDARNA.” 
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