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Abstract 

C-uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka vilka egenskaper som utmärker de 

opinionsartiklar som delas mest på Facebook. Merparten av uppsatsen bygger på en kvalitativ 

metod där vi har analyserat åtta artiklar med hjälp av retorisk analys, nyhetsvärderingsteori samt 

modeller för hur en opinionstext bör utformas. Dessutom innehåller uppsatsen en kvantitativ 

undersökning av de artiklar som delas mest på Facebook. Där har vi bland annat undersökt var 

artiklarna är publicerade, vilka ämnen de handlar om och vilken genre de tillhör. I den kvalitativa 

undersökningen kom vi fram till att de mest delade opinionsartiklarna handlade om aktuella 

frågor som berör många människor. Det fanns också alltid någon aspekt eller egenskap i texten 

som gjorde att den utmärkte sig, såsom att skribenten var en elitperson eller skrev utifrån egen 

erfarenhet.  I den kvantitativa undersökningen kom vi bland annat fram till att en klar majoritet 

av alla artiklar som delas på Facebook är publicerade av kvällstidningar. Undersökningen visade 

också att den vanligaste typen av artikeln var nyhetsartiklar som utgjorde 69 % av urvalet, 23 % 

av urvalet var opinionsmaterial. 

Den slutsats vi drar från den kvalitativa undersökningen är att de mest delade artiklarna 

oftast är skrivna utifrån personlig erfarenhet. Vi tolkar det som att den personliga erfarenheten 

förstärker skribentens trovärdighet, ethos, och att det bidrar till att läsarna blir mer benägna att 

dela artikeln. De slutsatser vi drar från den kvantitativa undersökningen är att de ämnen som de 

mest delade artiklarna handlar om påverkas av vad som händer i omvärlden, och således ändras 

över tid. 

Nyckelbegrepp: delningar, retorisk analys, nyhetsvärdering, SPADER-och SAFT-

modellen, opinionsartiklar, Facebook.  
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1. Inledning: 

Den nionde oktober 2016 publicerar Expressen Leif GW Perssons krönika Sparka Dan Eliasson 

och alla som tror som han, en text som målar upp en bild av en poliskår i förfall till följd av 

långa perioder av dåliga reformer. Den andra april 2017 blir samma krönika delad 34 982 gånger 

på Facebook, den dagens i särklass mest delade svenska artikel. En nästan sex månader gammal 

krönika vaknar plötsligt till liv igen. Sexton dagar senare blir debattartikeln Jag får inte välja 

vem jag vårdar av barnmorskan Malin Bergander publicerad på Expressen och under dagen 

delas den 28 221 gånger. 

Två artiklar, två vitt skilda ämnen skrivna av vitt skilda personer under olika tidpunkter, 

har någonting gemensamt. De har blivit virala. I den ström av information som dagligen passerar 

förbi människors Facebooksidor har de här två artiklarna plockats upp ur mängden och delats av 

tusentals människor, varför? Kanske beror det på sättet de argumenterar, kanske är det ämnet 

som behandlas, tidpunkten, eller kanske någonting helt annat? I den här uppsatsen undersöks de 

inneboende egenskaperna i de opinionstexter som delas mest på Facebook, allt från teman och 

argumentationsteknik till kontexten de är skrivna i, för att komma fram till orsakerna till att vissa 

texter blir virala och andra inte. 

 

1.1 Medielandskap i förändring 

Mediernas roll i spridningen och mottagandet av information om samhället och politiken har 

alltid haft betydelse för hur vårt samhälle ser ut. Det är genom medier aktörer har nått ut med 

budskap till sin publik, och det är medierna människor sökt sig för att få information om 

samhället (Nord och Strömbäck, 2012). Med de sociala mediernas intåg har den här bilden 

förändrats och sättet som information sprids har tagit nya former. Allt fler människor nås nu mer 

av nyheter genom sociala medier och den traditionella uppdelningen mellan medier som 

avsändare och publiken som mottagare har förändrats i samband med att enskilda individer kan 

vara med och distribuera texter. Inom medieforskningen kallas detta fenomen för 

deltagarjournalistik. Medieforskaren Kristoffer Holt (2015) beskriver det som att 

deltagarjournalistik är när människor som inte är journalister ändå bidrar till att skapa 

journalistik genom att till exempel kommentera en artikel på en webbtidning eller dela texter på 

sociala medier. I den här uppsatsen kommer delningar stå i fokus. Närmare bestämt de textuella 

egenskaper opinionstexter (såsom debattartiklar, krönikor och ledare) som delas på Facebook 
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har. I det sammanhanget kan det således vara intressant att ge en kort introduktion till denna 

sociala medie-jätte; 

Facebook grundades av Marc Zuckerberg 2004 och har sedan dess vuxit explosionsartat. 

Enligt hemsidan facebookskolan.se har Facebook 1,32 miljarder användare, och mer än hälften 

av Sveriges befolkning finns på Facebook (Rydefalk, 2017). Utöver att vara ett nätverk där 

människor kan interagera med varandra och skapa- och bevara kontakten med människor bidrar 

Facebook till ett medialt flöde av nyheter, opinionstexter, bilder och videor. Alla former av 

medialt innehåll som hamnar på Facebook har potential att bli “viralt”, vilket innebär att det får 

spridning och når ut till ett stort antal användare. Detta sker främst genom Facebooks 

delningsfunktion. När en användare delar ett inlägg, en artikel eller liknande blir det synligt för 

den personens vänner. Ett uppskattat inlägg har potential att delas av ett stort antal människor 

vilket också innebär att antalet människor som nås av informationen ökar. På så sätt kan 

exempelvis en artikel från en svensk tidning få ett eget liv online när den hamnar på Facebook. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår C-uppsats är att nå kunskap om vilka textmässiga egenskaper som kännetecknar 

de opinionsartiklar som delas mest på Facebook (publicerade av svenska tidningar). Genom 

retorisk analys, nyhetsvärdering och teoretiska modeller för hur man skriver en opinionsartikel 

ska vi göra en kvalitativ analys av artiklarna. Vi ska även genom en kvantitativ metod hitta 

mönster i vilka typer av texter som delas mest, vilka tidningar publicerar texter med mest 

delningar, vilka ämnen blir mest delade, innefattar de elitcentrering eller inte, m.m.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka retoriska egenskaper kännetecknar de mest delade opinionsartiklarna på Facebook? 

Hur förhåller sig de mest delade opinionsartiklarna till nyhetsvärderingsteori och SPADER-och 

SAFT-modellen? 

Finns det gemensamma egenskaper som kännetecknar de mest delade opinionsartiklarna på 

Facebook? I så fall vilka är de? 
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2. Teori och tidigare forskning 

Nedan följer en redogörelse för den tidigare forskning som har använts i den här uppsatsen. Det 

första teoriområdet som presenteras handlar om publikens roll i journalistiken. Detta följs av en 

redogörelse för forskning om det vi kallar “den virala spridningen”, gatekeeping och 

nyhetsvärdering, opinionsjournalistik, retorik och slutligen digital marknadsföring.  

 

2.1 Publikens roll i journalistiken 

Till följd av den teknologiska och journalistiska utvecklingen har journalistiken förändrats 

mycket de senaste åren. Utvecklingen har lett till att människor som inte är professionella 

journalister har börjat sprida och skapa journalistiska produkter i högre grad. Det finns två typer 

av journalistik som görs av icke-journalister: deltagarjournalistik och medborgarjournalistik. 

Enligt Holt (2015) är deltagarjournalistik när icke-journalister har möjlighet att vara med i 

skapandet av journalistik. Detta gör de genom att - till exempel kommentera nyhetstext i en 

webbtidning, skicka in bilder eller videoklipp från en pågående händelse eller, och det som är 

mest relevant för vår forskning, rekommendera en text, bild eller video till andra via sociala 

medier. Medborgarjournalistik är när medborgarna själva står för en typ av alternativ journalistik 

som de producerar och distribuerar. Det här sättet att beskriva medborgarnas deltagande i att 

skapa journalistik har varit den traditionella inom medieforskningen och ligger i utkanten av vårt 

forskningsområde. Det vi ska förhålla oss till i denna uppsats när det kommer till publiken är 

framförallt delningar och publikens roll i användningen av sociala medier och dess påverkan på 

journalistiskt innehåll. 

Fenomenet att andra än professionella journalister bidrar med innehåll är inget nytt 

fenomen men möjligheten för vanliga människor att bidra har ökat med de sociala medierna 

(Holt, 2015). Idag är traditionella medieföretag inte ensamma förmedlare av nyheter och 

journalistiska texter utan allmänheten har också blivit en förmedlare av nyheter genom att dela 

innehåll på bland annat Facebook. Istället för att exempelvis gå in på Aftonbladets hemsida och 

hitta nyheterna direkt dyker de istället upp i våra Facebookflöden. Det förändrar produktionen 

och konsumtionen av nyheter (Wadring och Ödmark, 2015). 

Enligt Andersson (2014) har publikens roll i journalistiken och medierna varit under 

ständig utveckling. Hon skriver att mediepubliken har definierats på olika sätt av medieforskare 

genom åren, beskrivningen har pendlat mellan att beskriva publiken som aktiv och passiv. Den 
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aktiva publiken har beskrivits som läsare, tittare, lyssnare, användare, deltagare, producenter, och 

prosumenter. Den passiva publiken beskrivs idag i huvudsak som konsumenter. Prosumenter är 

ett ihopslaget ord för publiken som både konsument och producent av media. Wadbring (2015) 

nämner att medierna är överallt i vår vardag eftersom vi har mobilen på oss hela tiden och detta 

påverkar publikens interaktion med medierna. Hon nämner även två vanligt förekommande 

publikperspektiv: Användningsforskningen och receptionsforskningen. Användningsforskningen 

bygger på kvantitativa metoder och syftar till att mäta vad människor gör och tycker genom att 

de utgår från ett antal faktorer. Inom receptionsforskningen ses publiken som aktiv utifrån sitt val 

av medier och den tolkning publiken gör av innehållet. Den moderna receptionsforskningen 

analyserar både läsaren och medieinnehållet. Ett av grunddragen i receptionsforskningen är att 

det finns en interaktion mellan publiken och innehållet. Interaktionen kan ske genom 

diskussioner i kommentarsfälten kring innehållet men det kan även ske genom delningar i sociala 

medier (Wadbring, 2015). Därmed blir medieinnehållet viktigt att analysera eftersom texten 

förväntas ha flera olika betydelser. Olika slags tolkningar av innehållet kan sammanfattas i tre 

typer: Dominant (preferred reading) är tolkning där publiken förstår texten på samma sätt som 

textförfattaren hade som avsikt att den skulle uppfattas. Förhandlande (negotiated reading) är 

tolkningen publiken förstår innehållets avsikt men instämmer endast delvis i tolkningen. 

Oppositionell (oppositional reading) är när publiken inte tolkar medieinnehållet som 

producenten tänkt utan publiken tolkar det på ett annat sätt. Dessa begrepp har betydelse för vår 

forskning eftersom det kan vara ett sätt att förstå varför folk väljer att sprida artiklar vidare. 

Dessa begrepp kan vara olika drivkrafter till varför man vill sprida en artikel. En dominant 

tolkning av en text kan delas med den drivkraft av att läsaren håller med helt och hållet och vill 

sprida budskapet i texten. En oppositionell tolkning kan delas med den drivkraft att läsaren håller 

sig på andra sidan budskapet och väljer att framföra detta. 

 

2.2 Den “virala spridningen” 

Traditionellt sett finns det två sätt en text kan bli viral på (Wadbring och Ödmark, 2014). 

Antingen sker det utan att avsändaren har som avsikt att det som publiceras ska bli viralt, men att 

den blir det ändå. Eller så avser företaget att skapa material som de tror är välanpassat för viral 

spridning. Det finns många svenska medieföretag som specialiserar sig på just detta fenomen. 

Idag 2017 är några exempel breakit, nyheter24, newsner, viralkungen, hylla.se, etc. Enligt 
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Tandoc (2014) har den digitala utveckling skapat större möjligheter för publiken att interagera 

med journalister och vara delaktiga i skapandet av nyhetsmaterial. Dessutom har den digitala 

utvecklingen lett till att journalister och medieföretag har möjlighet att analysera publikens 

medievanor och beteende med hjälp av klickstatistik. Det händer att journalister och en redaktion 

väljer att publicera det som blir klickat istället för det blir en toppnyhet (Wadbring och Ödmark, 

2014). Vad det är som får läsaren eller publiken att klicka på en nyhet är en fråga som 

journalister ställer sig runt om i världen. Enligt Blom och Hansen (2014) är klick värt pengar. 

Om publiken inte klickar så läser de inte artikeln vilket betyder att det inte dras trafik till 

hemsidan och därmed blir annonsintäkterna mindre. Det finns en större tendens att etablerade 

kommersiella medieföretag använder sig av klickbete (clickbait) i högre grad än icke-

kommersiella medieorganisationer. Syftet med klickbete är att locka läsarna till att läsa hela 

artikeln på ursprungshemsidan och om trafiken ökar med hjälp av klickbete är syftet uppfyllt. 

 

2.3 Gatekeeping och Nyhetsvärdering 

För att förstå hur processen ser ut från att en händelse uppmärksammas av ett nyhetsföretag till 

att den omvandlas till en nyhet som blir tillgänglig för mediepubliken har begreppen 

Gatekeeping och Nyhetsvärdering varit centrala. Gatekeeping är den urvalsprocess som sker på 

nyhetsföretag, alltså vilka händelser de väljer att göra nyheter av. Vanligtvis sker denna process i 

flera steg, då passerar nyheten genom flera gatekeepers innan den slutligen når fram till publiken. 

Till exempel kan en nyhet först nå någon av de internationella nyhetsbolagen, för att därefter 

passera nationella nyhetsföretag, lokala medier och slutligen nå publiken (eller inte nå publiken) 

(Weibull och Wadbring, 2014). Nyhetsvärdering handlar om vilka typer av händelser som blir 

nyheter och vad som utmärker dessa händelser (Weibull och Wadbring, 2014). Det går inte att 

med säkerhet definiera vilka händelser som blir nyheter men det finns ett antal generella drag 

som har betydelse för nyhetsvärderingen. Till exempel ökar sannolikheten för att en händelse blir 

en nyhet om den är enkel att beskriva, dramatisk, sker geografiskt nära, är aktuell eller handlar 

om en elitperson (Weibull och Wadbring, 2014).  

Beskrivningen av begreppen ovan är den traditionella förklaringsmodellen för hur 

nyhetsskapandet sker, men i samband med mediernas digitalisering har den bilden förändrats. I 

studien Delad glädje är dubbel glädje? (Wadbring och Ödmark, 2014) beskrivs det hur internet 

har gett upphov till ett “digitalt gränsland” där den traditionella uppdelningen mellan journalister 
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och privatpersoner har blivit mer otydlig. Rollen som gatekeeper, som tidigare har innehafts av 

nyhetsorganisationerna, har idag i högre utsträckning hamnat hos enskilda personer på sociala 

medier. Istället för att publiken nås av en nyhet direkt från ett medieföretag blir det allt vanligare 

att de nås av den genom en privatperson på ett socialt medium, genom att någon exempelvis 

retweetar en text eller delar den i sitt facebookflöde. Detta innebär att privatpersoner tar på sig 

rollen som gatekeeper genom att de själva bidrar till vad som ska finnas i det mediala 

nyhetsflödet. Kort sagt är inte längre medieföretagen ensamma förmedlare av nyheter (Wadbring 

och Ödmark, 2014). Även i fråga om nyhetsvärdering har de sociala medierna gett upphov till 

förändringar, om än inte lika omfattande som när det gäller gatekeeping. Wadbring och Ödmark 

(2014) kom fram till att nyhetsvärderingen på sociala medier i mångt och mycket följer de 

principer som beskrivs i de traditionella teorierna om nyhetsvärdering, såsom betydelsen av 

geografisk och kulturell närhet, förenkling och negativ ton för att en händelse ska bli en nyhet. 

En av de större skillnader mellan nyhetsvärdering på sociala medier och traditionella medier som 

Wadbring och Ödmark (2014) fann var att den så kallade elitcentreringen inte verkade ha någon 

betydelse på sociala medier. Ett intressant resultat som de även kom fram till var att de inte 

hittade några tydliga kopplingar mellan nyhetsvärdering på sociala medier och den så kallade 

“digitala nyhetsvärderingen”, utan tvärtom fann fler likheter mellan nyhetsvärdering på sociala 

medier och den traditionella nyhetsvärderingen.  

Precis som Wadbring och Ödmark (2014) kommer nyhetsvärdering vara en del av vår 

uppsats. Framför allt för att se om det går att se om de opinionsartiklar som delas mest på 

Facebook följer de principer om nyhetsvärdering som forskningen kommit fram till. Med 

anledning av att vi kommer att tillämpa nyhetsvärderingsteori är det intressant att ge en 

definition av vilka nyhetsvärderingsprinciper som forskningen kommit fram till. I Marina 

Ghersettis kapitel Journalistikens nyhetsvärdering i Lars Nords och Jespers Strömbäcks antologi 

Medierna och demokratin (2012) presenteras kortfattat vad några av de mest tongivande 

studierna som gjorts inom den traditionella nyhetsvärderingen har kommit fram till. Vidare har 

hon sammanställt en lista med de nyhetsvärderingsprinciper som dom flesta studier har 

gemensamt och på så sätt kommit fram till att närhet, sensation och avvikelser, elitcentrering 

och förenkling är de mest betydelsefulla principerna för nyhetsvärdering (Ghersetti, 2012). 

Närhetsprincipen går ut på att en händelse har större sannolikhet att bli en nyhet om den sker 

tidsmässigt, kulturellt och geografiskt nära publiken. Sensation och avvikelse innebär helt enkelt 
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att oförutsägbara och ovanliga händelser oftare blir nyheter. Elitcentreringsprincipen går ut på att 

händelser som rör elitpersoner, alltså människor som tillhör exempelvis en politisk- eller 

kulturell elit, har stor potential att bli nyheter. Förenklingsprincipen i sin tur går ut på att 

händelser som går att beskriva på ett enkelt sätt har större potential att bli nyheter än händelser 

som är mer komplexa. I denna princip ingår även språkbruket, en nyhet med ett mer avskalat och 

enkelt språk har större chans att publiceras (Ghersetti, 2012). 

I den digitala världen är det andra typer av innehåll som prioriteras än i den traditionella 

medievärlden, vilket leder till ett behov av annorlunda nyhetsvärderingsprinciper. Detta har lett 

fram till teorier om digital nyhetsvärdering. Medieforskarna Jenkins, Ford och Green (2014) 

redogör för de principer som styr vilka typer av material som värderas högst på internet och får 

störst spridning. De diskuterar med andra ord vilka inneboende egenskaper i texter som leder till 

en större potential att spridas i stor utsträckning på internet. De principer som de punktar upp 

som betydelsefulla för en digital spridning är: delade fantasier, humor, parodi och referenser, 

ofullständigt innehåll, mystik, lägliga kontroverser och rykten (Jenkins, H. Ford, S. Green, J. 

2014). Delade fantasier handlar om att texten kretsar kring gemensamma erfarenheter, genom 

att till exempel vara nostalgisk eller bekräfta traditionella värderingar. Humorprincipen kretsar 

kring humorns roll i att fälla omdömen om världen, genom att antingen definiera sig mot- eller 

med andra. Det blir en fråga om gemenskap på så sätt att humor antingen kan användas för att 

skapa närhet (genom gemensamma skämt) eller för att skapa distans (genom förolämpningar). 

Parodi och referenser ligger nära humorprincipen men använder gemensamma erfarenheter i 

större utsträckning. En parodi kan till exempel spela på nostalgi eller gemensam historia, texten 

gör då anspråk på att dela erfarenheter med de som skrattar åt skämtet. Ofullständigt innehåll 

innebär att materialet inte är fullständig, vilket leder till att läsarna inte förstår det med 

detsamma. Resultatet blir att de triggas till att delta genom att tillföra någonting till innehållet, 

eller undersöka materialet en extra gång för att de inte riktigt förstod. Mystik handlar helt enkelt 

om att det finns en mystik som omgärdar en medietext. Det kan handla om osäkerhet om 

ursprunget till texten eller ovisshet om vad motivet med texten kan ha varit ursprungligen. 

Läglig kontrovers bygger på att texten i fråga kommer att ge upphov till oenighet i publiken, det 

kan vara texter som diskuterar normer eller på olika sätt fäller omdömen. Lägligheten handlar 

om att ämnet som diskuteras i texten kan knytas till en dagsaktuell diskussion, och att den 

således ligger i tiden. Rykten är den sista principen, den går ut på att olika former av rykten eller 
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spekulationer om företeelser tenderar att få stor spridning. Ofta sprids de för att människor vill 

bidra till att skapa skepsis och osäkerhet runt olika företeelser.  

De principer som gäller i den digitala nyhetsvärdering skiljer sig, som vi har visat ovan, 

betydligt från den traditionella nyhetsvärderingen. I studien Delad glädje dubbel glädje 

(Wadbring och Ödmark, 2014) undersöker de de mest delade artiklarna på Facebook och kom 

fram till att det material de undersökt hade flest likheter med den traditionella nyhetsvärderingen, 

och att det finns få likheter med den digital nyhetsvärderingen. Av den anledningen har vi valt att 

inte analysera vårt material utifrån den digitala nyhetsvärdering utan istället begränsa oss till den 

traditionella.  

 

2.4 Opinionsjournalistik 

Nordenson (2008) skriver att “en opinionsjournalist ska argumentera för en tes, få läsaren att se 

saken på sitt sätt, ja, kanske till och med få läsaren att byta åsikt i en viktig fråga.” (s. 77). 

Opinionsjournalistiken handlar om att vara en röst, att utmana människors uppfattningar och få 

dem att tänka annorlunda. De fyra centrala uppgifter som opinionsjournalistiken har kan 

sammanfattas i modellen SAFT (Stimulera, analysera, förklara och ta en position)(Nordenson, 

2008). Stimulera innebär att texten ger läsarna nya tankar och sätt att se på saker och ting. Det 

kan handla om nya lösningar på problem eller att tillföra fakta som inte presenterats tidigare. 

Analysera handlar om att opinionsjournalisterna ska kunna presentera en djupare analys av 

omvärlden, genom att till exempel förklara viktiga frågor och händelser som diskuteras på ett 

mer djuplodande sätt än nyhetssidorna. Förklara innebär att opinionsjournalisterna har en roll i 

att göra händelser mer begripliga för läsarna, genom att till exempel konkretisera fenomen och 

skriva om bakgrunden till olika händelser. Ta en position betyder att en opinionsjournalist ska 

vara tydlig med sin åsikt, positionera sig, och presentera vilka fakta som de stödjer sina 

uppfattningar på. En annan modell för hur en välgrundad argumentation i en opinionstext bör 

vara uppbyggd är SPADER-modellen. Den utgår från sex olika verktyg för att bygga en god 

argumentation: statistik, personlig erfarenhet, analogi, dialog, exempel och Retorisk fråga 

(Nordenson, 2008).  

 

2.4.1 SPADER-modellen 
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Statistik: Siffror och fakta är bra hjälpmedel för att övertyga en publik. Argument som stöds av 

siffror väger tyngre än ogrundade argument och ger ett trovärdigt intryck. Samtidigt finns det 

risker förenade med statistik, såsom feltolkningar och skensamband. Personlig erfarenhet: 

Genom att visa på egna personliga erfarenheter kan en skribent förstärka sitt förtroende hos 

läsarna. Att hänvisa till personlig erfarenhet visar på att man vet vad det är man talar om, vilket 

blir till en fördel när man ska övertala någon annan om det. Analogi: Analogi är ett verktyg för 

att konkretisera någonting som upplevs som främmande eller komplicerat och går ut på att man 

jämför två olika fenomen som har stora likheter med varandra. Det analogin gör är att den sätter 

in någonting främmande i en värld som känns bekant, vilket kan ge publiken ett nytt sätt att 

tänka samt leda till ökad igenkänning (Nordenson, 2008).  Som ett exempel nämner Nordenson 

(2008, s 12) att Göran Hägglund i en partiledardebatt hade liknat företagarna vid skidåkare som 

tävlar med stenar i ryggsäcken. Där stenarna representerar statliga påbud som innebär att svenska 

företagare inte tävlar på samma villkor som utländska företagare. I denna Analogi blandas det 

bekanta (skidåkning) med det obekanta (statliga påbud) för göra en poäng i en argumentation. 

Dialog: För att ge ökat stöd åt sina argument kan en opinionsjournalist välja att ha med citat från 

en expert eller någon som är en auktoritet på ämnet som diskuteras, detta kallas för dialog i 

SPADER-modellen. Eftersom att experter i allmänhet har mycket bättre kunskap inom specifika 

områden kan det vara en stor tillgång att visa att man har dem på sin sida i en argumentation. 

Samtidigt ställer detta stora krav från journalisten i fråga om källkritik. Om det visar sig att 

experten är felinformerad, ifrågasatt eller partisk kan det istället få negativa konsekvenser för 

trovärdigheten i argumentationen. Exempel: För att förankra en argumentation och göra den mer 

konkret behöver en opinionstext exempel från verkligheten. Ju mer talande dessa exempel är, 

och ju mer de bidrar till att göra generaliseringar, desto mer effektiva är de. Till exempel kan 

exempel användas för att illustrera ett fenomen, flera exempel kan användas för att göra 

generaliseringar (Nordenson, 2008). Retorisk fråga: Att ställa retoriska frågor i texten är en 

argumentationsteknik som syftar till att sätta igång tankarna i huvudet på läsarna. När en retorisk 

fråga ställs kommer läsarna att besvara frågan i sina huvuden och på så sätt blir de mer 

engagerade.  

 

2.5 Retorik 
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För att kunna fånga en publik behöver opinonsjournalististerna känna sin publik, veta vilka 

ämnen som intresserar dem och vad de tycker är viktigt. Det är grundläggande för att kunna 

utforma argument och resonemang på ett sätt som kan övertyga läsarna. Konsten att vinna 

publiken är central inom opinionsjournalistiken och ett viktigt redskap för att göra detta är 

retoriken (Nordenson, 2008). De tre grundstenarna i en lyckad argumentation är ethos, logos och 

pathos. Ethos: Nordenson (2008) beskriver ethos som en image, det intryck publiken har av 

avsändaren. Ethos handlar därmed om att bygga upp ett förtroende och framstå som en person 

som publiken kan lita på. Detta kan göras genom att vara noga med att presentera sann fakta, 

eller visa att man är hederlig i sitt resonemang. Det handlar också om att skriva på ett sätt som 

läsarna känner sig inkluderade av, hitta en ton i texten som läsarna kan identifiera sig med. 

Logos: Begreppet logos hänger ihop med begreppet logik, inom retoriken är det den del av 

argumentationen som inriktar sig på publikens förnuft. Logosargumenten bygger på att använda 

fakta, siffror och analyser för att skapa trovärdighet och styrka åt argumentationen (Nordenson, 

2008). Pathos: Pathos används inom argumentationen för att engagera människor genom att 

rikta in sig på deras känslor. Det kan handla om att göra publiken upprörd, glad, eller överraskad. 

Genom att använda pathos i sin argumentation kan en opinionsjournalist göra sin publik 

känslomässigt involverad och därmed göra dem intresserade av de ämne som diskuteras 

(Nordenson, 2008).  

 

2.6 Delad glädje är dubbel glädje? Kvantitativ undersökning 

Wadbring och Ödmark (2014) analyserade de mest delade artiklarna dag för dag under perioden 

1:a januari 2014 till 31:a maj 2014. Allt material de använde kom från socialanyheter.se och 

totalt ingick 150 artiklar i undersökningen. De undersökte bland annat vilka medier som 

publicerade artiklarna, vilka ämnen som skrevs mest om, vilka ord som användes mest och hur 

artiklarna förhöll sig till nyhetsvärderingsprinciperna. De resultat som de kom fram till i sin 

studie som har störst relevans för vår egen undersökning är följande: kvällstidningar stod för 

64% av de mest delade artiklarna, storstadsmorgontidningar 15%, landsortmorgontidning 2%, 

etermedier 11%, övriga medier 8 %. De kom fram till att 41% var opinionsmaterial. Ämnena 

som artiklar handlade om fördelades; 53% politik/ekonomi, 19 % livsstil/hälsa, 14% 

olyckor/brott, 8 % kultur/nöje, 4% sport, och 2 % övrigt.  
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3. Material och metod 

3.1 Material, avgränsningar och urval 

Materialet i den här uppsatsen är hämtat från hemsidan socialanyheter.se som dagligen samlar in 

statistik på de mest delade artiklarna på Facebook. De medieföretag socialanyheter hämtar 

statistik från är: aftonbladet.se, expressen.se, dn.se, svd.se, gp.se, sydsvenskan.se, svt.se, 

sverigesradio.se, metro.se, di.se, idg.se, nyheter24.se, hd.se, uns.se, resumé.se, etc.se, 

dagensmedia.se, nyteknik.se, kristianstadsbladet.se, sundsvallstidning.se, dalademokraten.se, 

affärsvärlden.se, norrköpingstidningar.se, kuriren.nu, privataaffärer.se, ng.se (Nöjesguiden), 

ttela.se och politism.se. Att Socialanyheter har valt att avgränsa sig till dessa 28 medieföretag 

innebär i förlängningen också en avgränsning i vår uppsats, då vi inte har statistik från de företag 

som inte är kopplade till socialanyheter. 

Vår uppsats består av två delar, dessa utgår från två olika material. Till den första, den 

kvantitativa delen, utgår vi från 178 artiklar. Dessa är tagna från de mejl som socialanyheter 

dagligen skickar ut med information om vilka artiklar som har delats mest och hur många gånger 

de har blivit delade. Den tidsperiod som vi har undersökt inför den kvantitativa undersökningen 

sträcker sig från 1:a februari 2017 till 1:a maj 2017. Från detta material har vi plockat ut de två 

artiklar som har delats mest varje dag under hela tidsperioden med undantag 4:e mars 2017 där vi 

inte hade tillgång till artiklarna den dagen. I den här delen av uppsatsen har vi sammanställt de 

mest delade artiklarna oavsett textform (krönika, nyhetsartikel, reportage etc.). Orsaken till detta 

är att vi är intresserade av att få en helhetsbild av allt material som delas, inte bara 

opinionsmaterial.  

För den kvalitativa undersökningen har vi utgått från tidsperioden 28:e mars till 28:april 

2017. Från denna period har vi samlat de två mest delade opinionstexterna dag för dag. 

Materialinhämtandet gick till på så sätt att vi besökte socialanyheter varje dag klockan 23.30. 

Därefter hämtade vi de artiklar som hade blivit mest delade den dagen. Alltså fick vi en “fryst” 

bild av hur delningsstatistiken såg ut just den sekunden vi hämtade artiklarna, och det är den 

statistiken vi använder i den här uppsatsen. Såledens finns det alltså en risk för att några av 

artiklarna även hann delas efter 23.30 men denna felmarginal bedömde vi som så liten att den 

inte behövde åtgärdas. Efter att vi blivit klara med insamlandet hade vi ett material på 60 artiklar. 

Utifrån detta urval har vi sedan valt ut de åtta artiklar som har blivit mest delade. Det är dessa 

artiklar vi har analyserat i den kvalitativa undersökningen.  
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3.2 Problem med urval 

Eftersom opinionsjournalistik är en bred genre finns det en stor variation mellan texterna. Detta 

har lett till en del svårigheter när det kommer till jämförelser mellan texterna men även 

möjligheten för oss att tillämpa våra metoder, i synnerhet den retoriska metoden. Framför allt 

gäller detta krönikor och kolumner som inte för en tes, utan istället analyserar och utvärderar ett 

ämne. Ett tydligt exempel på detta är Jonas Gardells krönika Vi kommer inte låta dem ta vårt 

Stockholm ifrån oss. I texten skriver han om sorgen, hemskheter i dådet och hur det var en attack 

mot det fria samhället. Det är en personlig text som innehåller åsikter, därmed är den kvalificerad 

att vara en opinionstext. Samtidigt driver inte gardell någon tes, han försöker inte övertyga 

läsarna om en viss uppfattning i frågan. Detta leder till en del svårigheter i metodtillämpningen. 

Eftersom den retoriska modellen syftar till att analysera argumentation, hur någon försöker 

övertala, blir den otillräcklig för att analysera en text i stil med den av Jonas Gardell. Samtidigt 

hade det varit svårt att göra urvalet på något annat sätt. Om vi till exempel bara hade valt att ha 

med texter som tydligt argumenterar i uppsatsen hade det lett till flera krav på definitioner och 

tolkningar från vår sida, vilket hade ökat risken för att vårt slutgiltiga material hade varit skevt. 

För hur definierar man egentligen en opinionstext och var går gränsen mellan att bara tycka och 

att argumentera? Med anledning av detta urvalsproblem har vi valt att behålla en mer generell 

tolkning av opinionstexter, därmed kommer texter såsom den av Gardell analyseras med samma 

verktyg som mer utpräglat argumenterande texter.  

 

3.3 Metodval 

Larsson (2014) skriver att metodval i första hand har att göra med undersökningens ämne och 

syfte. Om det handlar om att skaffa generell kunskap och kunskap om mängder eller samband 

mellan olika faktorer så är det lämpligt med en kvantitativ metod. Handlar det om att få förståelse 

för mer komplicerade fenomen, deras kännetecken, deras variationer eller avvikelser så är 

kvalitativ undersökning rätt väg att gå. I denna undersökning görs vissa generaliseringar om de 

mest delade artiklarna men huvudsakligen görs djupare analyser av ett avgränsat urval av 

artiklar. För att kunna göra det har vi använt oss av både kvantitativ metod och kvalitativ metod. 

 

3.3.1 Den kvantitativa undersökningen 
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Kvantitativ metod används inom forskningen för att sammanställa större material och göra det 

tillgängligt för analys. Det är en lämplig metod om man ska göra välgrundade jämförelser mellan 

exempelvis olika medier, genrer, innehållsteman eller tidsperioder (Nilsson, 2010). Den första 

delen av uppsatsen består av en kvantitativ analys, en sammanställning av de artiklar som delats 

mest på Facebook. Syftet är att hitta generella mönster i egenskaper hos de artiklar som delas 

mest, såsom vilken typ av tidning de är publicerade i, vad det är för typ av texter, vilka som har 

skrivit dem med mera. Syftet med den kvantitativa delen av uppsatsen är att skapa en kontext till 

den kvalitativa undersökningen, samt bidra till att få en uppfattning om vilken typ av innehåll 

som delas mest på Facebook. I den kvantitativa delen av uppsatsen har vi inte avgränsat oss till 

enbart opinionstexter utan istället har vi undersökt samtliga artiklar som delats mest mellan 1:a 

februari och 1:a maj 2017. Det material vi använt är inhämtat från socialanyheter.se, närmare 

bestämt de mejl de skickar ut dagligen om vilka artiklar som har delats mest de senaste 24 

timmarna. I uppsatsen presenteras resultatet av den kvantitativa undersökningen genom tabeller 

och statistik. I den kvantitativa delen gör vi inte anspråk på att komma fram till några exakta 

statistiska slutsatser, utan som tidigare nämnt syftar den till att presentera några generella 

mönster, från ett förhållandevis begränsat urval. Tonvikten i denna uppsats ligger istället på den 

kvalitativa delen. Således betraktar vi den kvantitativa undersökningen som ett komplement till 

den kvalitativa analysen.  

 

3.3.2 Den kvalitativa undersökningen 

I den andra delen av uppsatsen utgår vi från metoden retorisk analys i kombination med 

nyhetsvärdering och teorier om hur man skriver en opinionstext. Artiklarna som vi analyserat är, 

precis som i den kvantitativa delen, hämtade från socialanyheter.se. Det insamlade materialet 

består av de två mest delade opinionsartiklarna per dag, under en 30-dagarsperiod. Från detta 

material har vi sedan valt ut de åtta mest delade artiklarna, det är dessa vi har analyserat. Med 

hjälp av retorisk analys har vi analyserat varje artikel och dragit slutsatser om vad som 

kännetecknar de olika texterna, samt vilka likheter och skillnader som finns mellan dem. Vi har 

även om studerat materialet som uttryck för en specifik form av nyhetsvärdering. Vi har 

dessutom analyserat artiklarna utifrån SPADER-och SAFT-modellerna, som är riktlinjer för hur 

en effektiv opinionstext bör utformas. Anledningen till att vi valt att inte enbart analysera 

artiklarna med retorisk analys är att vi vill få en mer komplex bild. Då det inte är säkert att det är 
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just de retoriska egenskaperna som gör att en text delas kan vi inte förlita oss helt på retorisk 

analys.  

 

3.4 Modell för retorisk analys 

Enligt Vigsø (2010) började retoriken i det grekiska samhället runt 500 - 400 före vår tideräkning 

i samband med en form av demokrati där varje fri borgare skulle föra sin talan. Personer som 

Chaim Perelman och Roland Barthes la grunden för den modern retoriken. Idag är medier såsom 

tidningar, tv, film, reklam, m.m. analysobjekt för retoriken. De flesta som använder sig av retorik 

som analysmetod idag gör det för att förstå hur man övertygar en publik (persuasionen). I en 

retorisk analys undersöks sådant som ordval, kroppspråk, musik, bilder, färgval, klippning, m.m 

  Vigsø (2010) skriver att retorisk analys är användbart för att analysera allt som har som 

syfte att övertyga andra, det kan röra sig om allt från debattartiklar till reklam. Till en början i vår 

analys har vi valt att utgå från de fyra retoriska analysbegrepp: den retoriska situationen, genre 

och retorisk funktion, appellformer och argumentation. En av de viktigaste byggstenarna i en 

retorisk analys är appellformer som vi har skrivit om i kapitel 2.4. Dessa är Ethos, logos, och 

pathos, de tre grundpelarna i den klassiska retoriken. Appelformerna är viktiga begrepp att känna 

till för att förstå vilka verktyg som kan användas för att övertyga en publik. Eftersom att vi 

analyserar opinionsjournalisk, och opinionsjournalistik handlar om att övertyga och argumentera, 

är dessa tre begrepp centrala. 

Del 1. Vigsø (2010) beskriver den retoriska situationen som när “någon försöker 

övertyga någon om något på ett visst sätt vid en bestämd tid och på en bestämd plats”, (s. 217). 

Man bör alltså börja en retorisk analys med att beskriva den retoriska situationen. Det gör man 

genom att svara på frågorna: Vem är det som försöker övertyga? Vem är det som man försöker 

övertyga? Vad är det man vill övertyga om? Vilken kontext sker det i, dvs. tid och plats? Hur 

försöker man övertyga.  

Del 2. När man har framställt den retoriska situationen föreslår Vigsø (2010) att man kan 

fortsätta med att analysera genre och retorisk funktion. Dessa är: forensiskt retorik, delibertativ 

retorik, och epideiktisk retorik. Att analysera genre och retorisk funktion kan göras  mer 

övergripligt över en helt text, men flera genrer kan också förekomma i en och samma text. Den 

Forensiska retoriken syftar till att anklaga eller försvara någon, det är en retorik som 

förekommer bland annat i rättssalar. Målet är att nå fram till en “dom”, ett avgörande. I den 
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forenskiska retoriken vill man svara på frågan om en företeelse är rätt eller fel. Den Deliberativa 

retoriken syftar till att argumentera för eller emot något, det är en form av retorik som bland 

annat används i politiska tal. Målet är att nå fram till ett gemensamt beslut och svara på frågan 

om huruvida någonting är nyttigt eller skadligt. Den deliberativa retoriken behandlar det som bör 

hända, framtiden. Den Epideiktiska retoriken syftar till att hylla eller kritisera något eller något, 

retoriken förekommer i hyllnings- eller klandertal. Målet är att få mottagarna att känna positivt 

eller negativt för en person, en sak, en gärning eller ett samhällsläge. Frågan som den 

epideiktiska retoriken vill svara på är om någonting är bra eller dåligt, det som den här genren 

besvarar är nuläget. 

Del 3. Vigsø (2010) skriver att människan är komplex och låter sig övertygas av olika 

sorters argument, det som inom retoriken kallas för appellformer. Dessa är logos, ethos och 

pathos. Logos riktar sin appell mot mottagarens rationella ställningstagande med hjälp av fakta. 

Ethos riktar sin appell mot mottagarens förtroende av skribenten. Pathos riktar sin appell mot 

mottagarens känslor; det kan vara både positiva och negativa känslor där värdeladdade ord 

brukar hamna i fokus.  

Del 4. Vigsø (2010) menar att inom retoriken är argumentation när vi försöker övertyga 

någon om något genom att hänvisa till något annat. “Argumentation är när man framlägger två 

påståenden, där ena fungerar som stöd för det andra” (sid. 223). Det ena påståendet står som 

tesen. Det andra påstående tesen står på kallas för grund. För att koppla samman grunden och 

tesen beskriver Vigsø (2010) garanten som det som garanterar att påstående och grund hör 

tillsammans och bildar ett argument. De tre grundelementen kommer man fram till genom att 

fråga om olika saker: 

Påståendet finner man genom att fråga: Vad vill avsändaren uppnå mottagerns ansluting till? 

Grunden finner man genom att fråga: Vad bygger sändaren påståendet på? 

Garanten finner man genom att fråga: hur kommer man från grunden till påståendet? 

Det finns även fler delar av den retoriska analysen som gör det möjligt att analysera djupare i 

texter och bilder men dessa grundläggande begrepp är det vi kommer utgå ifrån i vår 

undersökning. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet  
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Det vi mäter är innehållet i de opinionsartiklar som delats mest på Facebook. Orsaken till att vi 

har valt att undersöka detta är att vi vill se om det finns specifika egenskaper som kännetecknar 

de mest delade opinionsartiklarna. Vi vill genom vår undersökning se om det finns några 

mönster i hur artiklarna är uppbyggda, alltså om det finns egenskaper de har gemensamt, för att 

sedan dra slutsatsen om huruvida en viss typ av artiklar tenderar att delas mer än andra. Vi har 

utgått ifrån både en kvantitativ metod och kvalitativ metod för att besvara våra forskningsfrågor. 

Vi har strävat efter att dels hitta övergripande mönster i vilka artiklar som delas mest, men vi har 

även genom mer djuplodande analyser undersökt vilka egenskaper som kännetecknar enskilda 

artiklar. Målsättningen var att detta skulle göra undersökningen bredare och mer komplex. 

Samtidigt finns det en brist i uppsatsen på så vis att materialet vi utgår från i den kvalitativa 

delen är relativt litet, åtta artiklar. Detta medför naturligtvis att de generella slutsatser vi drar av 

vårt resultat inte med säkerhet kan fastställas empiriskt. Men då vi upplever att det inte hade varit 

möjligt att analysera ett mer omfattande material, på grund av sidantalet i den här uppsatsen, är 

vi ändå nöjda utifrån förutsättningarna.  

Mätmetoden är känslig för slumpens inverkan. Bland annat på grund av att det kan finnas 

yttre faktorer som påverkar vilka artiklar som publiceras en viss tidsperiod, såsom exempelvis 

stora politiska- eller sportrelaterade händelser. Dessutom finns det en risk för att egenskaperna 

som vi fann i de artiklar som blev mest delade under den tidsperiod vi undersökte inte är 

desamma som i en annan tidsperiod. Alltså hade det kanske varit till fördel för oss att istället 

hämta vårt material från en längre tidsperiod, istället för att som nu utgå från en månad. Fast det 

var inte möjligt i vår undersökning på grund av att hemsidan vi hämtade vårt material från inte 

sparar information längre än två dagar. 

 

4. Resultat/analys 

4.1 Kvantitativ undersökning. Se bilaga 1. 

Av de 178 artiklar som analyserats i undersökningen utgör nyhetsartiklar 69 % medan 

opinionsartiklar utgör 23 %. Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen dominerar i statistiken 

och står för 61 % av allt som delas. Intressant i sammanhanget är att andelen artiklar från DN 

och SVD bara utgjorde 4%. En orsak till detta kan vara att båda dessa tidningar har betalväggar 

på sina hemsidor. En klar majoritet av artiklarna är skrivna av journalister (86%), endast 5 % är 

skrivna av elitpersoner, eller elitperson som även är journalister. 28% av artiklarna handlar om 
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elitpersoner. 55 % av de mest delade artiklarna delades mellan 1000–10 000 gånger. Endast 9 % 

delades över 20 000 gånger. 12 % av artiklarna handlar om dödsfall. 

 

4.2 Kvalitativ undersökning 

Den här undersökningen har som syfte att undersöka de åtta opinionstexter som fick mest 

delningar under perioden 28:e mars till 28:e april. Undersökningen görs i form av en systematisk 

genomgång av alla texter, där varje artikel blir analyserad var för sig. Den första delen av varje 

analys inleds med en del där artikelns nyhetsvärde bedöms utifrån nyhetsvärderingskriterierna. 

Därefter följer en del där artikeln undersöks utifrån SAFT- och SPADER-modellen. Slutligen 

analyseras artikeln utifrån en retorisk metod, där vi undersöker argumentation, tilltal och andra 

retoriska begrepp i texten.  

 

4.3 ”Sparka Dan Eliasson och alla som tror som han”: 34 982 delningar 2 april 2017 (GW 

Persson, 2016, 9 oktober). 

 

Nyhetsvärdering 

Artikeln skiljer sig från de andra texterna vi har analyserat då det var ett långt tidsmässigt 

avstånd från att den publicerades till dagen den delades mest, nästan fem månader. Samtidigt 

upphörde aldrig artikelns ämne vara aktuellt då polisen var flitigt diskuterad av alla större 

medieföretag under slutet av 2016 till början av 2017. Artikelns ämne i övrigt ligger nära 

publiken, både geografisk och kulturellt. Alla människor påverkas om polismyndigheten inte 

fungerar som den ska, det är därför ett ämne publiken kan relatera till (Ghersetti, 2012).  Den 

nyhetsvärderingsprincip som sannolikt har störst tyngd i artikeln är elitcentrering. Leif GW 

Persson är en person som kan definieras som en elit, både i egenskap av att vara en av Sveriges 

mest kända kriminologer men även som en typ av kulturell elit. Genom sitt deltagande i program 

som Veckans brott, Efterlyst och GW:s Mord har han blivit en person som de allra flesta 

svenskar känner till. Därmed är det rimligt att anta att många är intresserade av att läsa om vad 

han har för åsikter. Utöver att textens författare är en kulturell elitperson handlar texten delvis 

om en högt uppsatt politiker, nämligen polischefen Dan Eliasson. Det gör att texten uppfyller 

elitcentreringsprinciperna två gånger om som kan vara en av anledningarna till varför artikel fått 

så stor spridning.  
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Att göra ett debattinlägg om Polismyndigheten är i sig inte sensationellt. Däremot kan det 

uppfattas som sensationellt att Leif GW Persson tar ställning i debatten. Även om det säkert finns 

många som vill se att Dan Eliasson avgår blir det mer sensationellt när en av Sveriges främsta 

kriminologer skriver en artikel med rubriken Sparka Dan Eliasson och alla som tror som han. 

Sättet som artikeln är skriven på kan inte beskrivas som enkelt, den är snarare avancerad till sin 

uppbyggnad. Enligt förenklingsprincipen har en nyhet större nyhetsvärde om den koncentrerar 

sig på enskilda händelser, och sådant som är enkelt att beskriva (Ghersetti, 2012). I artikeln 

beskrivs flera separata företeelser, såsom överbyråkratisering och centralisering, dessutom görs 

en redogörelse för hur poliskåren utvecklats historiskt. I det här fallet kan det emellertid ha 

betydelse att texten är en opinionsartikel. Eftersom att Leif GW Persson fäller omdömen i texten, 

och tydligt visar sina åsikter om vad han tycker om poliskåren, erbjuder han publiken ett sätt att 

tänka och tycka på.  

 

SPADER och SAFT-modellen 

Artikeln är i mångt och mycket uppbyggd som en analys, en redogörelse för vilka delar inom 

polisen som fungerar dåligt, vilka reformer som har gjorts och hur polisen har utvecklats 

historiskt. Artikeln lägger dels fokus på att analysera, men även att förklara ämnet, två av de fyra 

uppgifter som opinionsjournalistiken har enligt Magdalena Nordenson (2008).  Dessutom tar 

Leif GW Persson tydlig ställning och det råder inga tvivel om vad han tycker och tänker. 

Åsikterna blir stundom så starka att artikeln mer liknar en “sågning” än ett debattinlägg, detta 

blir bland annat väldigt tydligt i den avslutande meningen i artikeln: “Kort och 

sammanfattningsvis en rättsstat i förfall.” I artikeln förekommer en tydlig och generell form av 

statistik som gör att marginalen för missförstånd minskar och som skapar trovärdighet i texten. 

Statistiken kombineras med flera exempel från verkligheten. Till exempel kritiserar Leif GW 

Persson de som beskriver den nya reformen som den största polisreformen i Sveriges historia 

genom att berätta att den största reformen var den som trädde i kraft 1965. I Artikeln 

förekommer även en analogi mitt i texten som har som syfte att på ett humoristiskt sätt förminska 

den reform som genomfördes två år tidigare. Leif GW Persson skriver, “Enkelt uttryckt att på 

papper skriva ner hur mycket bättre allt skulle bli efter reformen. Cyniskt beskrivet att plocka 

ludd ur den egna naveln”. 
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Del 1. Retoriska situationen. 

Den som försöker övertyga i artikeln är Leif GW Persson, en skribent, författare, kriminolog, och 

expert på frågor som rör polisen. Till hans fördel kan nämnas att han redan är känd av publiken 

och att han uppfattas som en trovärdig, vilket förstärker hans ethos. Han har en image av att vara 

en man med stort kunnande, då han ofta har haft rollen som expert och kommentator. Som ett 

exempel kan nämnas SVT-programmet Veckans brott där Leif GW Persson svarar på frågor och 

analyserar olika fenomen som rör brott.  

Artikeln är riktad mot en stor målgrupp. Även om ämnet kan uppfattas som komplicerat strävar 

Leif GW Persson efter att på ett tydligt och enkelt sätt redogöra för hur situationen inom polisen 

ser ut och beskriva bakgrunden till varför det ser ut som det gör. Därmed blir det tydligt att 

målgruppen inte bara är de som redan innan är väl insatta i polisfrågor, utan även de som är 

intresserade men inte själva har all fakta. Leif GW Persson sammanfattar situationen och 

serverar en färdig bild av hur man kan profilera sig i polisdebatten, sedan är det upp till läsarna 

att hålla med eller inte. Detta kan vara en viktig orsak till att den har delats i så stor utsträckning, 

även flera månader efter att den publicerats. För de som är av den uppfattningen att 

polismyndigheten måste förändras, men kanske inte själva har alla argument klara för sig, kan 

Leif GW Perssons artikel användas för att göra ett ställningstagande. En annan trolig målgrupp 

för artikeln är politiker, i den kontexten blir GW:s text en uppmaning till politikerna att förändra 

polismyndigheten.  

Syftet med argumentationen är att förstärka bilden av en polismyndighet i kris. Leif GW Persson 

försöker övertyga publiken genom att peka på vad som fungerar dåligt inom polisen, men även 

genom att rikta kritik till de som bär ansvaret för den, enligt Leif GW Persson, misslyckade 

polisreformen. De argument som används för att övertyga talar till läsarnas förnuft, logos. 

Argumenten och resonemangen bygger på fakta i form av bland annat statistik och redogörelser 

för historisk bakgrund. Leif GW Perssons ethos har också betydelse för artikelns möjligheter att 

övertyga, då han uppfattas som en väl insatt och kunnig person.  

 

Del 2. Genre och funktion.  

Artikeln utgår i huvudsak från epideiktisk retorik men har även flera drag av forensisk retorik. 

Den är epideiktisk på så sätt att det huvudsakliga syftet är att kritisera en företeelse, i det här 

fallet utvecklingen inom polismyndigheten (Vigsø, 2014). Målet är att ge publiken en negativ 
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bild av utvecklingen inom polisen, med huvudsakligt fokus på den senaste stora polisreformen. 

Den är forensisk på så sätt att den även är anklagande i sin stil, den fäller en dom över de som 

har haft ansvar för polisens utveckling. Vilken dom de ska få meddelas redan i rubriken, i hårda 

ordalag: “Sparka Dan Eliasson och alla som tror som han”. Leif GW Persson behandlar både 

dåtiden, genom att fälla sin dom över utvecklingen, och nutiden, genom att kritisera hur polisen 

fungerar (eller inte fungerar) just nu.  

 

Del 3. Appellformer. 

Eftersom textförfattaren, Leif GW Persson, är en kulturell elitperson som är folkkär och har 

bevisat sin kompetens inom området han argumenterar för lutar appellformen mest mot ethos. 

Även i texten framgår det att Leif GW Persson argumenterar utifrån ethos. Han visar att han är 

en person som vet vad han talar om genom att presentera argumenten på ett självsäkert sätt. Han 

spekulerar inte, utan visar med tydlighet att han vet hur saker och ting ligger till, vilket stärker 

hans ethos i texten. I ingressen skriver han till exempel “Verksamheten fungerar inte på det sätt 

som medborgarna har rätt att begära. Samtidigt skall vi vara klara över att detta inte är något som 

beror på att polisens arbetsbörda plötsligt har ökat dramatiskt”. För läsarna framstår han som en 

person som vet vad han talar om. Vidare så är texten inte endast begränsad till appellformen 

ethos, utan präglas även av logos då Leif GW Persson baserar sina argument på fakta med hjälp 

av statistiken han presenterar. Pathos förekommer ytterst begränsat, med vissa undantag. Som 

när han appellerar till känslor av humor och löje, som “ludd i naveln”-analogin.  

 

Del 4. Argumentation. 

Textförfattaren påstår att det måste ske förändringar i den svenska polismyndigheten till det 

bättre. Grunden till påståendet är den kritik GW Persson lyfter fram mot polismyndigheterna 

exempelvis, “Fast bättre blev det ju inte. Vad "Reformen" åstadkom var bara att snabba upp den 

negativa trenden genom att lägga ytterligare några procent sten på den börda som de riktiga 

poliserna sedan länge dignat under och plötsligt blev alltför mycket mer än nog”. Garanten 

binder samman påståendet och grunden. Det är den regel som garanterar att dessa två hänger 

ihop. I GW Perssons argumentation är garanten att det är underförstått att medborgare ska ha rätt 

till en fungerande polismyndighet som tar hand om deras säkerhet. 
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4.4 ”Jag får inte välja vem jag vårdar”: 28 221 delningar 19 april 2017 (Bergander, 2017, 

18 april).  

 

Nyhetsvärdering 

Texten är ett debattinlägg skrivet av den fackligt förtroendevalda nattbarnmorskan Malin 

Bergander som jobbar på ett sjukhus i Göteborg. Artikeln är en del i den debatt som bröt ut i 

Sverige i samband med att barnmorskan Ellinor Grimmark, som vägrade utföra aborter, förlorade 

i Arbetsdomstolen den 12:e april 2017. Artikeln publicerades den 18:e april och blev den mest 

delade opinionsartikeln dagen efter. Således finns det en tidsmässig närhet till händelsen som 

beskrivs. Diskussioner om olika sorters diskriminering har dessutom varit återkommande i 

samhällsdebatten, artikeln behandlar därmed ett aktuellt ämne. Det finns dessutom en kulturell 

närhet till ämnet, då religiösa motsättningar och konflikter har kommit och prägla svensk kultur i 

högre utsträckning än tidigare. Malin Bergander skriver om sin syn på vården, hur hon anser att 

det är viktigt att alla ska ha rätt till den vård de behöver oavsett vilka de är, och att man inte ska 

låta egna preferenser begränsa en i sitt yrkesutövande. Det är en åsikt som inte kan bedömas som 

sensationell eller avvikande. Inte heller tillhör Malin Bergander någon form av elit. Så 

nyhetsvärderingsprinciperna sensation, och elitcentrering präglar inte artikeln. 

 

SAFT och SPADER-modellen 

Malin Bergander belyser ämnet diskriminering ur ett vårdperspektiv. Hon för fram sina åsikter 

genom att återkommande referera till erfarenheten från sitt eget yrkesliv. På så sätt tillför hon en 

ny aspekt till debatten, en personlig aspekt av ett större samhälleligt ämne. Därmed stimulerar 

artikeln till nya tankar, en av de fyra delarna i SAFT-modellen (Nordenson, 2008). Att artikeln 

utgår från egna erfarenheter bidrar också till att diskrimineringsdebatten förflyttas till en mer 

konkret miljö, vilket gör den mer lättbegriplig för publiken. Till skillnad från exempelvis Leif 

GW Perssons artikeln är det ingen avancerad process eller företeelse som behöver förklaras. 

Istället är artikelns ämne ett mer utpräglat åsiktsämne som de flesta kan ta ställning i utan att 

vara särskilt påläst på förhand. Malin Bergander tar tydlig ställning i frågan först i slutet av 

artikeln, där sammanfattar hon sin ståndpunkt i meningen: “Det är var och ens ensak att tro på 

vad den vill men som vårdpersonal måste du lämna det utanför sjukhusdörren när du går på ditt 
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pass”. Större delen av texten, fram till det sista stycket, består av ett stort antal exempel på olika 

sorters människor som hon har vårdat.  

Utgår man från SPADER-modellen, som är en lista på verktyg som kan användas för att 

skriva en väl underbyggd argumentation i en text, är det bara två av sex delar som Malin 

Berganders text uppfyller: exempel och personlig erfarenhet. I artikeln förekommer ingen 

statistik, inga analogier, inga citat från andra personer eller retoriska frågor. Med tanke på detta 

väcks frågan om texten verkligen argumenterar på ett effektivt sätt, eller om det finns brister. I 

synnerhet bristen på statistik ger texten minskad trovärdighet, likaså bristen på expertutlåtanden i 

artikeln. Samtidigt är det inte säkert att exempelvis statistik hade kunnat vara till hjälp i artikeln. 

Då textens ämne är abstrakt och handlar om tyckande- huruvida vårdpersonal kan avstå från 

vissa uppgifter genom att hänvisa till sin religiösa tro- är det svårt att använda siffror och statistik 

för att ge stöd åt argumenten. I slutändan handlar det om att det antagligen är svårt att få en 

religiös person att bryta mot sin övertygelse med hjälp av logiska argument. I det fallet fungerar 

det kanske bättre att argumentera på det sätt Malin Bergander gör, att i huvudsak utgå från 

personlig erfarenhet för att visa på ett annat sätt att förhålla sig i frågan. Eftersom att samtliga 

exempel är hämtade ur hennes arbetsliv är de lika mycket personliga erfarenheter som det är 

exempel.  

 

Del 1. Den retoriska situationen. 

Den som försöker övertyga är nattbarnmorskan Malin Bergander. Eftersom hon jobbar inom 

samma yrke som Ellinor Grimmark, som är upphovsman till debatten, kan hon förutsättas vara 

väl insatt i frågan vilket förstärker hennes trovärdighet (ethos). Den huvudsakliga målgruppen 

kan antas vara människor som arbetar inom vården, det är i första hand dem Malin Bergander 

vänder sig till i artikeln. Malin Beganders argumentation går trots allt ut på att förklara hur hon 

tycker att de som arbetar inom vården bör agera. Samtidigt är både diskriminering och vården 

ämnen som de flesta kan förväntas ha en uppfattning om, därmed kan målgruppen definieras som 

tämligen allmän. Frågan berör ju dessutom en väldigt grundläggande företeelse, i vilken 

utsträckning det ska vara tillåtet att låta sina egna övertygelser och uppfattningar gå ut över andra 

människor. Således kan artikelns ämne beskrivas som en form av “profilfråga”, vilket kan vara 

en orsak till att den har delats av så många människor. Alltså, genom att dela den här artikeln 
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visar man för sina Facebookvänner att man är en person som anser att människors rätt till vård 

ska gå före vårdpersonalens personliga uppfattningar.  

Malin Bergander försöker övertyga publiken med argument som bygger på ethos, hon framställer 

sig själv som en pålitlig person som vet vad hon talar om.  

 

Del 2. Genre och funktion 

Artikeln utgår tydligast från en deliberative retorik där syftet är att argumentera för eller emot 

något. Malin Bergander argumenterar mot diskriminering inom vården utifrån att hon anser att 

det leder till skadliga konsekvenser för patienter. Inom den deliberativa retoriken behandlas 

framtiden, vilket också Malin Berganders artikel gör (Vigsø, 2010). Hon uppmanar andra som 

jobbar inom vården att inte låta personliga preferenser gå före patienternas behov av vård.  

 

Del 3. Appellformer. 

Den appellform som tydligast förekommer i artikeln är ethos. Malin Bergander argumenterar 

med hjälp av att framställa sig som trovärdig. Dels görs detta i texten genom att skapa en image 

av att vara en person som är öppen och sätter andra människor i första rummet, hon vårdar alla 

människor oavsett vilka de är. Hon framstår därför som en sympatisk person som är pålitlig och 

har en hederlig syn på sitt arbete. Hennes ethos förstärks ytterligare av det faktum att hon själv är 

barnmorska, det har stor betydelse för hennes trovärdighet. Det finns ingen anledning att inte lita 

på det hon säger när hon har personliga erfarenhet av det hon diskuterar.  Även pathos har 

betydelse i argumentationen. När hon vill belysa alla människors rätt till vård använder hon 

känslomässiga argument för att tala till människors hjärtan och göra publiken känslomässigt 

involverad. Som ett exempel kan nämnas meningen “Jag har hållit hårt om den psykiskt sjuka 

kvinnan, med fyra omhändertagna barn, när hon gråtande föder sitt femte”. Genom meningar 

som dessa målar hon upp starka bilder hos läsarna, det bidrar till att argumentationen 

konkretiseras och att publiken lättare kan identifiera sig med det som står i texten. 

 

Del 4. Argumentation. 

Påståendet är att barnmorskor ska bemöta alla de vårdar med respekt och inte ta sig rätten att 

avstå från vissa typer av vård för att det strider mot deras personliga uppfattningar. Grunden är 

att alla människor ska ha rätt till den vår de behöver, och att de inte ska behöva vara osäkra på 
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hur de ska bli bemötta. Garanten är att det är orättvist och diskriminerande att låta andra 

människor påverkas av ens personliga övertygelser. 

 

4.5 ”Vi kommer inte låta dem ta vårt Stockholm ifrån oss”: 27 421 delningar 8 april 2017 

(Gardell, 2017, 7 april).  

 

Nyhetsvärdering 

Artikel är skriven av Jonas Gardell och handlar om terrorattentatet i Stockholm och hur det var 

ett angrepp på den svenska öppenheten. Artikeln har tydliga drag av samtliga 

nyhetsvärderingsprinciper som vi utgår från, närhet, sensation, elitcentrering och förenkling. Den 

publicerades samma dag som terrordådet skedde, och blev den mest delade opinionstexten dagen 

efter. Det råder alltså inget tvivel om att artikeln ligger tidsmässigt nära tidpunkten då terrordådet 

skedde. Eftersom att det handlar om Sverige, närmare bestämt Stockholm, och då artikeln lägger 

vikt vid att attentatet är en attack mot vårt Sverige finns det också en geografisk och kulturell 

närhet. Det finns heller ingen tvekan om att händelsen är sensationell, då inget liknande skett i 

Sverige tidigare. Artikeln är dessutom skriven av Jonas Gardell som är en kulturell elitperson, 

bland annat känd som författare och komiker. Artikeln faller även under kriteriet förenkling, då 

artikeln handlar om en enskild händelse och således är enklare att beskriva än exempelvis ett 

utdraget skeende. Artikeln är också förenklad till sin uppbyggnad på så vis att den lägger sig på 

läsarnas nivå. Istället för att förklara exempelvis hur dådet gick till, vilka klockslag saker och 

ting skedde och så vidare, lägger Jonas Gardell fokus på att sätta ord på människors känslor och 

fånga stämningen som rådde precis efter terrordådet.  

 

SPADER-och SAFT-modellen. 

Artikeln ägnas inte huvudsakligen åt att redogöra för hur terrordådet gick till, det är inte en text 

som presenterar ny information och fakta om dådet. Vilket inte är så märkligt med tanke på att 

det vara det i princip samtliga medier ägnade sig åt dagen det skedde och ett tag efteråt. Man 

skulle kunna säga att Jonas Gardell gör en analys, en av delarna i SAFT-modellen. Han benar ut 

händelsen, sorterar tankarna mitt i allt kaos, och ser ett steg framåt vilka konsekvenser dådet 

kommer få för vår syn på Sverige och vår plats i världen. I slutet av sin “analys” presenteras 

slutsatsen: “Och i det ögonblicket vet jag att vi kommer att klara det här. För alla de som 
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intervjuas har alldeles rätt. Det här är vårt land. Vår stad. Vi kommer inte låta dem ta vårt 

Stockholm ifrån oss”. Jonas Gardell förflyttar ämnet till en vardaglig nivå, han skriver om de 

“svenskt vardagliga” affärsskyltarna, om Twitter och om hur människor ringde sina nära och 

kära för att se att de var i säkerhet. Det gör texten konkret, ämnet sätts in i ett begripligt 

sammanhang, det som i SAFT-modellen kallas att förklara. Till skillnad från de två artiklar vi 

analyserat ovan uppmanar artikeln inte läsarna att välja sida i ämnet. Den utgår från att det finns 

en samsyn på terrordådet som någonting hemskt, en attack mot hela Sverige.  

Den personliga erfarenheten blir en viktig byggsten i artikeln. I början av texten refererar 

Jonas Gardell till sina upplevelser och tankar efter Palmemordet, sedan går han in på att berätta 

vilka tankar som flög genom hans huvud efter terrordådet. Han berättar att om hur han funderar 

på det som står i tidningarna, hur han bläddrar genom sitt Twitter flöde. De personliga 

erfarenheterna blir ett sätt att visa att han bär på samma tankar som alla andra, att han är lika 

chockerad. På så sätt förstärks hans ethos, han framstår som en trovärdig person inför läsarna. I 

texten använder Jonas Gardell vid upprepade tillfällen exempel, dels för att ge läsarna en bild av 

det Stockholm vi känner igen, men även för att visa på det Sverige han vill att vi ska stå upp för. 

Det hjälper till att skapa en kontrast mellan terrordådet och det Sverige vi är bekanta med. För att 

ge en bild av Drottninggatan skriver han: “Gatuarbetena vid Sergels torg som aldrig blir färdiga. 

Affärsskyltarna så svenskt vardagliga. Clas Ohlson. Waynes coffee. H&M. Stora krukor med 

färgglada penséer som ska lätta upp det gråa”. För att visa på bilden av sitt idealsverige skriver 

han: “Staden där 500 000 människor går i Pride-paraden varje år med sitt budskap om 

inkluderande och tolerans”. 

 

Del 1. Den retoriska situationen. 

Texten är skriven av Jonas Gardell, som definitivt kan beskrivas som en kulturell elitperson. Det 

framgår tydligt att texten vänder sig till alla svenskar, terrordådet beskrivs som en erfarenhet som 

vi alla delar. Därmed är det en bred målgrupp texten vänder sig till, den är inkluderande.  Det 

artikeln försöker övertyga om är att det som har hänt är fruktansvärt och att det är en attack mot 

Sveriges frihet och öppenhet. För att motverka det vill Jonas Gardell genom sin text att “vi” i 

Sverige, ska förenas och inte låta det som hände påverka befolkningen på ett negativt sätt. Det 

sätt som artikelns är skriven på präglas av både ethos och pathos. Han framställer sig själv som 

en öppen och känslomässig person, att han är lika starkt påverkad av dådet som alla andra. På så 
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vis kommer han nära publiken. Argumentationen tar fasta på människors känslor, pathos, han 

talar till läsarnas hjärtan genom att beskriva sorgen men även känslan av samhörighet svenskar 

emellan.  

 

Del 2. Genre och funktion 

Jonas Gardell argumenterar utifrån en epideiktisk retorik. Han hyllar den känsla av gemenskap 

som svenskarna visat efter terrordådet, att vi står enade och är beredda att stå upp för vårt land. 

Han belyser vikten av att vi står upp för de vi vill att Sverige ska vara. Samtidigt riktar han kritik 

mot dådet, och det symboliska i att det är en attack mot fristaden Sverige. Artikeln behandlar 

nuläget och vikten av vi inte ska låta terrordådet sänka oss, sammanfattat i meningen: “Vi 

kommer inte låta dem ta vårt Stockholm ifrån oss”.  

 

Del 3. Appellformer 

Jonas Gardell är känd för att skriva dramatiska romaner, bland annat Torka aldrig tårar utan 

handskar om HIV-epidemin bland homosexuella på 80 talet som väckte starka känslor. Jonas 

Gardell ses av många som en empatisk person som har nära till känslorna, vilket förstärker hans 

ethos i artikeln. I texten använder han ethos bland annat genom att skriva om händelser och 

känslor på ett sätt som läsarna kan identifiera sig med. Han beskriver till exempel känslan av 

allvar och rädsla, hur vi ringde våra nära och kära för att se om de var i säkerhet. Han visar 

därmed att han talar med läsarna i ögonhöjd. Texten talar inte huvudsakligen till lärarnas förnuft, 

istället försöker Jonas Gardell påverka publiken genom att väcka starka känslor. Pathosargument 

är således betydligt vanligare i artikeln än logosargument.  

 

Del 4. Argumentation 

Jonas Gardell är tydlig med att visa för läsarna att det som har hänt inte får förminskas eller 

förträngas, att det är viktigt att tänka att det som har hänt har hänt. Han är också tydlig med att 

“att vi inte drabbas av den där massiva känslan av overklighet” och att det avgörande är att vi 

inte låter det påverka oss. 

Påståendet är att “vi” ska låta våra liv fortsätta som vanligt och att vi inte ska låta rädslan för 

terror ta över. Grunden är att han har sett hur stockholmarna har agerat efter terrordådet dels 

genom massmedierna, men även genom egna erfarenheter. Bilden han beskriver är att 
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stockholmarna har hanterat situationen på ett positivt sätt. Garanten är att folket bär på så mycket 

kärlek och gemenskap att vi inte kommer låta rädslan ta över. 

 

4.6 ”Min pension ligger under EU:s fattigdomsgräns”: 18 176 delningar 22 april 2017 

(Sangregorio, 2017, 19 april).  

 

Nyhetsvärdering 

Artikeln är ett debattinlägg skrivet av pensionären Inga-Lisa Sangregorio och den är publicerad i 

en svensk tidning och riktar sig till en svensk publik. Den blev den mest delade opinionsartikeln 

tre dagar efter att den publicerades och ligger således nära i tid och rum. Pension är ett ämne som 

aldrig upphör att vara aktuellt och det återkommer i debatten, inför bland annat riksdagsval. 

Dessutom är det ett ämne som ligger kulturellt nära och som de allra flesta kan förväntas ha en 

relation till. Dels då många känner pensionärer eller själva är det men också för att de själva en 

dag sannolikt kommer bli det. Debattinlägget har en viss sensation och avviker från det normala i 

den mån att det är en vanlig pensionär som har gjort en egen granskning av sin egen pension. 

Även rubriken Min pension ligger under EU:s fattigdomsgräns bidrar till sensation i texten, då 

det rimmar illa med bilden av Sverige som ett land med en av världens bästa välfärdssystem. 

Eftersom att Inga-Lisa Sangregorio skriver om ämnet med sig själv som källa kan hon komma 

med exakta siffror och uträkningar. På så vis lyckas texten med att diskutera pensionsfrågan på 

ett mer konkret sätt, således faller artikeln inom ramen för nyhetsvärderingsprincipen förenkling. 

Pensionssystemet är ett komplext system som kan vara svårt att förklara på ett begripligt och 

intresseväckande sätt. Men genom att knyta frågan till en enskild person blir det betydligt lättare 

att argumentera om det.  

 

SPADER-och SAFT-modellen 

Texten stimulerar till nya tankar då den tar sig an en ovanlig aspekt i pensionsdebatten. Genom 

att knyta pensionsdebatten till erfarenheter som tillhör en specifik person blir ämnet mer 

lättbegripligt, vilket kan leda till att läsarna får en aha-upplevelse (Nordenson, 2008). Just att 

Inga-Lisa Sangregorio placerar debatten i ett så begripligt sammanhang bidrar till att även 

principen om att förklara, en av delarna i SAFT-modellen, uppfylls.  
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Statistik är en viktig del av Inga-Lisa Sangregorios artikel, det är utifrån statistiska beräkningar 

hon bygger sin argumentation. Statistiken ger tyngd åt argumenten och bidrar till ökad 

trovärdighet men även konkretisering. Samtidigt finns det en risk att statistiken förvirrar, att det 

blir det blir jobbigt att läsa och svårt att ta in alla olika siffror. Den personliga erfarenheten fyller 

en minst lika viktig roll i artikeln. Att hon själv är pensionär och bygger sitt resonemang på 

statistik som rör den egna pensionen bidrar sannolikt till att stärka hennes trovärdighet. I artikeln 

förekommer en analogi i form av ett citat från en hotellägare i Edsåsdalen som ska ha sagt 

följande om SMHI:s väderprognoser: ”Det är inte bara det att de inte vet hur det kommer att bli. 

De vet inte ens hur det är!”. I artikeln jämförs hotellägarens citat med det tidningarna årligen 

skriver om pensionerna i samband med att pensionskuverten skickas ut. Det är en träffsäker 

analogi som ger texten en humoristisk, smått uppgiven klang. Senare i texten skriver hon att 

“Alla djur är lika men somliga djur är mer lika”, i samband med att hon drar slutsatser från sina 

statistiska uträkningar. Citatet är hämtat från George Orwells “Animal Farm” som är bok som är 

en satir om djur som representerar kommunist eran och den ryska revolutionen 1917. Skribenten 

använder sig även av ett flertal retoriska frågor på olika platser i texten. De gör så att läsarna 

tvingas tänka själva och ibland används de som en form av ifrågasättande, framför allt när hon 

vill belysa att hon tycker att någonting är absurt. Till exempel kritiserar hon politikerna för att 

inte tala klarspråk om pensionerna och avslutar meningen med att skriva: “tycker ni detta är 

rättvist?”.  

 

Del 1. Den retoriska situationen. 

Det är en svensk pensionär som försöker övertyga det svenska folket om att pensionssystemet 

har brister. Eftersom att hon själv är pensionär, och dessutom fattigpensionär, diskuterar hon 

ämnet utifrån egna upplevelser vilket stärker hennes ethos. Målgruppen för artikeln är 

allmänheten, men specifikt politikerna, det är dem hon vill nå ut till och förhoppningsvis få dem 

att förändra pensionssystemet. Att det är just politiker hon vänder sig till blir också tydligt då hon 

valt att jämföra riksdagsledamöternas pension med sin egen. I huvudsak argumenterar skribenten 

genom logiska resonemang, logos. Hon redovisar sin statistik och låter siffrorna tala för sig 

själva, läsarna får därmed möjlighet att själva bilda sig en uppfattning. Texten är däremot inte 

begränsad till logos då Inga-Lisa Sangregorio utgår från sina egna erfarenheter, det skapar 

förtroende och förståelse hos läsaren och med detta appellerar det till läsarens ethos.  
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Del 2. Genre och Funktion 

Denna debattartikeln har som funktion att kritisera en politisk institution, nämligen 

pensionssystemet. Skribenten vill att mottagaren ska känna negativt till dagens pensionssystem 

och därmed är det en epideiktisk retorik som används. Texten utgår också från nutiden, hur 

pensionssystemet ser ut idag, vilket också kännetecknar epideiktisk retorik.  

 

Del 3. Appellformer. 

Eftersom skribenten talar om sina egna erfarenheter och själv är pensionär förstärks hennes 

ethos, hon uppfattas som en trovärdig person som vet vad hon talar om. Hon använder sig själv 

som källa, och visar att hon har gjort noggranna uträkningar för att komma fram till siffrorna hon 

redovisar i texten. I slutet av texten använder hon även ett resonemang som skapar identifikation 

till läsarna, åtminstone de äldre i målgruppen. Hon skriver: “Varför bidde det bara en tumme, 

och knappt det, av arbetarrörelsens största seger under modern tid, ATP? Socialdemokraterna 

tycks vara på väg att sälja ut till och med minnet av den”. Resonemanget kan klassas som en typ 

av det-var-bättre-förr-resonemang, då den hänvisar till en svunnen (bättre?) tid. Hon skapar på så 

sätt en nostalgisk känsla, som åtminstone de äldre läsarna kan identifiera sig med. Logos är den 

andra appellformen som är synlig i texten. Textförfattaren ger läsaren en bild av 

pensionssystemet genom siffror och uträkningar. Hon låter läsarna själva göra bedömningen om 

huruvida de är rättvisa eller inte. 

 

Del 4. Argumentation. 

Textförfattaren argumenterar för rättvisa inom pensionen. Hennes påstående är att 

pensionssystemet inte är rättvist och att någonting måste göras åt det. Det skribenten bygger 

påståendet på är statistik som hon själv tagit fram från hennes egna pension som hon jämför med 

pensionen för riksdagsledamöter. Statistiken visar att hennes pension har vuxit med 190 kr på 25 

år medan riksdagsledamöternas pension har ökat med 30 000 kronor på 25 år. Garanten som för 

argumentationen i mål är det underförstådda att skillnaden mellan pensionsutvecklingen i olika 

yrkesgrupper är orimlig och orättvis. 
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4.7 ”Att likställa SD med V är att normalisera rasism”: 10 471 delningar 2 april 2017 

(Schulman, 2017, 2 april).  

 

Nyhetsvärdering 

Krönikan är skriven av Alex Schulman som kan klassas som en kulturell elitperson, känd bland 

annat som krönikör, författare och för att han driver en framgångsrik podcast tillsammans med 

Sigge Eklund. I krönikan skriver han om normaliseringen av SD och faran han ser med att 

jämföra vänsterpartiet med sverigedemokraterna. Med tanke på att Sverigedemokraterna har 

varit ett starkt ifrågasatt och kritiserat parti ända sedan de kom in i riksdagen fram till idag är det 

ett aktuellt ämne. Sverigedemokraternas normalisering kan även förknippas med den 

internationella trend som många tycks se, att populismen och högerextremismen är på 

frammarsch. Detta aktualiserar ytterligare krönikans ämne. Det han skriver är inte sensationellt 

eller avvikande då han argumenterar för en politisk uppfattning som delas av ett stort antal 

människor. Att texten har blivit delad i så stor omfattning beror nog främst inte på att den är 

sensationell utan snarare på att den bekräftar ett politiskt synsätt. Genom att dela texten på 

Facebook kan läsarna visa vad de har för politisk uppfattning. Nyhetsvärderingsprincipen 

förenkling blir också synlig i artikeln. Normalt sett skulle man kunna säga att frågor som rör 

politiska processer inte brukar klassas som förenklade, utan snarare mångtydiga och invecklade. 

Men då Alex Schulman tar ett tydligt politiskt ställningstagande och tydligt vinklar texten efter 

sin egen övertygelse presenteras en mer förenklad bild av ämnet. Som läsare får man veta vilka 

som är onda eller goda, och vilka som har rätt eller fel.  

 

SPADER-och SAFT-modellen 

Alex Schulman presenterar inte några nya, hittills okända uppgifter i sin krönika, däremot gör 

han en analys av den politiska situationen. Därmed uppfyller krönikan analysmålet i SAFT-

modellen. För mediepubliken är det säkert svårt att hänga med i den politiska diskussionen, som 

vimlar av ledarsidor, debattinlägg och partiledardebatter. Där tar Alex Schulman ett steg tillbaka 

och analyserar vad som har sagts och han presenterar sin slutsats om att den politiska debatten 

har förskjutits och att fler partier numer inte är lika rädda för att förknippas med 

Sverigedemokraterna. Texten är förklarade i sin stil, Alex Schulman ser till att sätta händelser i 

ett begripligt sammanhang och ge läsarna en bakgrund till olika företeelser. Som ett exempel på 
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detta kan nämnas den del där han vill visa för läsarna att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt 

parti genom att redogöra för ett antal skandaler partiet varit inblandat i. Alex Schulman inleder 

sin krönika med en analogi som underlättar för publiken att förstå vad som har hänt i den 

politiska debatten, och som på ett kreativt sätt illustrerar det Alex Schulman kallar för SD:s 

normalisering. Han skriver, “Min dotter har blivit slug. Vi var i leksaksaffären häromdagen. Vi 

skulle inte köpa något, så var det bestämt, vi gick dit för att titta. Hon ledde mig bort till en elbil, 

en liten mini-Mercedes. Den kostade 12 000 kronor. ”Kan jag få den?” sa hon. ”Är du galen?” 

frågade jag häpet. ”Den kostar 12 000 kronor!” ”Snälla? ”Absolut inte!" ”Okej då. Jag kan ta en 

docka i stället.” 

Vi köpte en docka och det var först på hemvägen jag förstod manipulationen, jag insåg 

att min dotter aldrig trodde att hon faktiskt skulle få bilen, att det bara var ett sätt för henne att 

få mig att känna mig så pass glad att jag sluppit betala 12 000 kronor att jag utan vidare skulle 

betala 200 kronor för en docka. 

Det finns något i den här episoden som får mig att tänka på förskjutningen i dagens politiska 

debatt, hur saker och ting äger rum utan att man ens tänker på det.” Utöver Analogin 

förekommer exempel på ett flertal platser i texten. Bland annat i slutet där Alex Schulman 

redogör för ett antal rasistiska uttalanden från sverigedemokrater. 

 

Del 1. Den retoriska situationen. 

Alex Schulman är som vi har nämnt tidigare en kulturell elitperson. Han är också en person som 

genom sitt liv har uttryckt starka åsikter om människor och företeelser, bland annat genom 

bloggar men även genom sitt yrke som krönikör på Expressen. Krönikan kan ses som ett inlägg i 

den politiska debatten, därmed är det en allmän målgrupp. Samtidigt vänder han sig till en 

vänsterorienterad målgrupp i första hand, då han riktar kritik dels mot Sverigedemokraterna men 

även mot de två borgerliga partierna Moderaterna och Liberalerna. Det Alex Schulman försöker 

övertyga om är att det är viktigt att normaliseringen av SD upphör. Han anklagar främst 

borgerligheten för denna normalisering och avslutar texten med att skriva: “Hur kan ni, Jan 

Björklund och Anna Kinberg Batra? Hur vågar ni?” Alex Schulman målar upp en bild av att SD 

är rasister och nazister och han försöker övertyga läsarna om att SD och V går inte att jämföra på 

ett rättvist sätt eftersom att det senare sedan länge har gjort upp med sina odemokratiska rötter. 

Alex Schulman försöker trycka tillbaka debatten till där den var för ett par år sedan, där det 
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gemena tycket var att SD var ett rasistiskt parti. Denna förskjutning i den politiska debatten 

försöker Schulman påminna och uppmärksamma sin publik om. Alex Schulman är en elitperson, 

vilket gör att han kan utnyttja sitt kändisskap för att övertyga sin publik. Som exempel på detta 

kan nämnas podcasten Alex och Sigges podcast, som för övrigt är en av Sveriges största, där 

Alex Schulman han varit väldigt öppen och personlig. Det kan ha bidragit till att många 

människor upplever att de nästan känner honom och har förtroende för honom, vilket bidrar till 

hans ethos. Utöver appellformen ethos förekommer både logos och pathos i texten.  

 

Del 2. Genre och funktion. 

Krönikan uppfyller den deliberativa retoriska genren. Texten beskyller borgerligheten för 

normaliseringen av SD, bland annat genom att kritisera Jan Björklunds citat, "SD och V är rätt 

liknande partier. Båda har djupt odemokratiska rötter i partiernas moderna historia. Så de bör 

behandlas lika". Schulman hävdar att Björklund ljuger och skriver att “detta är en livsfarlig lögn 

att sprida”. I den delen av texten använder sig Schulman för en forensisk retorik, då han anklagar 

Björklund och skriver att han har en felaktig syn på frågan. Senare i texten, efter Schulman 

anklagat Björklund för att ha ljugit, fortsätter han att kritisera den förskjutna samhällsdebatten 

vilket kan summeras till en epideiktisk retorik, som kännetecknas av ett hyllande eller 

kritiserande av någon eller något. Alltså blir slutsatsen att krönikan inte präglas av en enskild 

retorisk genre, utan att alla tre genrer förekommer på olika platser i texten.  

 

Del 3. Appellformer 

Om vi börjar med det självklara kan vi konstatera att Schulman använder sig av appellformen 

ethos eftersom han är en kulturell elitperson som är känd för sina starka åsikter, bland annat om 

politik. Läsarna vet att han har ett politiskt engagemang och därmed förstärks trovärdighet som 

politisk kommentator. Alex Schulmans ethos i texten förstärks bland annat genom att han visar 

att han är en person som vet vad han talar om. Han bygger sin argumentation på citat och ger 

flera exempel på verkliga händelser, på så sätt visar han för läsarna att han för ett hederligt 

resonemang vilket förstärker hans ethos. I ordval och exempel försöker Schulman tala till 

människors känslor, i huvudsak vill han frambringa känslor av hat och förakt, men kanske även 

rädsla. Ett tydligt exempel på detta är när han konsekvent ger Sverigedemokraterna epitet som 

“rasister” och “nazister”. På så vis likställs Sverigedemokraterna med nazismen, en högerextrem 
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ideologi som orsakat miljontals människors död. Ett annat exempel på pathos är när Alex 

Schulman i slutet av sin text redogör för ett antal händelser Sverigedemokrater gjort eller sagt 

olämpliga saker. Ett exempel han nämner är när en SD ledamot hade kallat afrikaner för “Satans 

jävla aphelveten”. I samband med dessa exempel på olämpliga uttalanden från SD ledamot får 

Schulman att känna starka känslor, därför blir det tydligt att han appellerar till pathos. Han 

lämnar inte något utrymme för publiken att dra sina egna slutsatser utan Schulman drar slutsatsen 

själv och förstärker sin tes med att säga “att SD har anknytningen med nazismen”. 

 

Del 4. Argumentation. 

Påståendet är att SD är ett rasistiskt parti och att de normaliseras i debatten. Grunden är att 

Sverigedemokrater vid upprepade tillfällen har uttalat sig rasistiskt- och/eller nazistiskt, samt att 

de borgerliga partierna har blivit mindre ovilliga till samarbeten med SD. Garanten är att det 

finns en allmän uppfattning om att SD är ett rasistiskt parti och att deras politik därför inte bör 

normaliseras. 

 

4.8 ”Den som bara tränar tre gånger i veckan har inget att komma med”: 10 196 delningar 

22 april 2017 (Jersey, 2017, 19 april) 

 

Nyhetsvärdering 

Lisa Jiseis debattartikel blev den mest delade artikeln tre dagar efter att den publicerades. Ämnet 

kan sägas ingå i hälsodebatten, något som ofta debatteras och som rör träning, matvanor, 

viktminskning med mera. Då ämnet är starkt bundet till trender och samhällets syn på hälsa är 

det ett ständigt aktuellt ämne, det ligger därmed nära i såväl tid som kultur. Lisa Jisei vill starta 

nationell debatt kring de faror som en allt för stor fixering vi träning och kost kan leda till. Hon 

skriver utifrån egen erfarenhet då hon lider av sjukdomen, ortorexi, som hon själv beskriver som 

manisk överhälsosamhet. I artikeln beskriver hon sin kamp mot sjukdomen. Artikel är den första 

“mest delade” artikel som inte är publicerad av Expressen. Utöver att ligga nära kulturellt och 

tidsmässigt är artikeln sensationell och avvikande från det normala. Medierna skriver som bekant 

mycket om hälsotrender, träning och kost. Att vara hälsosam och ägna sig åt träning är någonting 

som hyllas och uppmuntras, både av allmänheten och medierna. Artikelns ämne avviker från det 

normala genom att istället tala om de faror som kan uppstå med träning och den press 
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träningsnormen lägger på individens psyke och fysik. Som ett stildrag använder Lisa Jisei den 

ironiska och kontroversiella rubriken “Den som bara tränar tre gånger i veckan har inget att 

komma med”, även det bidrar till en viss sensation. Lisa Jisei är inte en elitperson däremot. Hon 

har förvisso skrivit en bok om just ortorexi (2015) och det är tack vare denna bok hon har fått 

möjlighet att skriva en debattartikel i Metro. Men boken är publicerad på eget initiativ och hon 

skulle inte kategoriseras som en kulturell eller politisk elitperson. 

 

SPADER-och SAFT-modellen 

Artikeln är ett mönsterexempel på hur en opinionstext kan stimulera till nya tankar, en av delarna 

i Magdalena Nordensons SAFT-modell (2008). Hon skriver om sjukdomen ortorexi, en sjukdom 

som sannolikt är okänd för de allra flesta. Därmed lyfter hon fram en ny aspekt i hälsodebatten 

och får läsarna att tänka på någonting de inte tänkt på förut. Även målet att analysera uppfylls i 

artikeln. Lisa Jisei stannar upp i hälsodebatten, tar ett steg tillbaka och analyserar samhällets syn 

på hälsa och vilka normer som finns runt träning. Det mest utmärkande draget av SPADER-

modellen i artikeln är den personliga erfarenheter. Textförfattaren skriver om sin egen kamp med 

sjukdomen vilket gör texten personlig och trovärdig. Hon använder ingen statistik, analogier, 

eller dialoger. Hon använder däremot flera exempel från sitt eget liv för att förklara hur 

omgivningens beröm ger upphov till en ond spiral av ohälsosam träning.  Hon skriver bland 

annat: “När jag kör dubbla träningspass och beställer salladsluncher får jag bekräftelse. Fettet 

som börjar försvinna till förmån för tonade muskler ger mig komplimanger. Att neka till 

kakfatet, och få till träningspasset på julafton ses med beundrande ögon”. Hennes exempel sätter 

fingret på det som kan uppfattas som träningshets, att människor som inte tränar tillräckligt 

känner sig otillräckliga, någonting som säkert många läsare känner igen sig i. Hon använder även 

en retorisk fråga när hon skriver, “Hur håller man sig frisk från en sjukdom som är så upphöjd? 

När målet i samhället tycks vara att mer alltid är bättre?” Den retoriska frågan gör att läsaren får 

tänka själv och förstärker argumentet i artikeln. 

 

Del 1. Den retoriska situationen. 

Den person som försöker övertyga i opinionstexten är Lisa Jisei som lider av sjukdomen 

ortorexi, som också är ämnet för artikeln. Då hon skriver från egen erfarenhet har hon mycket 

kunskap om det hon skriver om och därför framstår hon som en trovärdig person, vilket 
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förstärker hennes ethos. Lisa Jisei skriver att det behövs en debatt om farorna med träning i 

Sverige och att ämnet har fått för lite uppmärksamhet. Frågor som rör träning och hälsa 

intresserar människor i alla åldrar och den syn som finns på träning påverkar våra normer och 

föreställningar vad som är sunt och osunt, därför riktar sig artikeln till en bred målgrupp. 

Författaren försöker övertyga om att ortorexi och manisk överhälsosamhet är ett ämne som borde 

diskuteras mer om. Hon försöker övertyga om detta genom appellformen ethos.  

 

Del 2. Genre och funktion. 

Den retoriska genre som artikeln utgår från är epideikitisk retorik, då Lisa Jisei vill ge läsarna en 

negativ bild av de skadliga hälso- och träningsideal som finns i samhället idag. Hon riktar kritik 

mot att någonting som är ett sjukdomsbeteende hyllas på sociala medier och av människor hon 

möter. Det är ett klandertal mot samhällsidealen. Men samtidigt har texten drag av deliberativ 

retorik då hon talar om framtiden, att vi behöver en förändrad syn på hälsa. Andra drag i texten 

som utgår från den deliberativa retoriska genren är att hon utgår från beskrivningen nyttigt eller 

skadligt när hon diskuterar frågan.  

 

Del 3. Appellformer 

Skribenten använder i huvudsak appellformen ethos i sin text. Anledningen till att skribenten blir 

trovärdig är att hon skriver om sina egna erfarenheter kring ett ämne hon har spetskompetens i. I 

texten visar sig detta bland annat i form av exempel där hon berättar om hur sjukdomen har fått 

henne att leva på ett skadligt sätt. För att framstå som pålitlig, och visa att hon har lyckats bryta 

sitt osunda beteende skriver hon, ”jag väger inte 40 kilo längre och jag ligger inte kvar i diket.” 

Skribentens erfarenheter och kompetenser skapar ett förtroende hos läsarna, vilket kan vara en 

viktig orsak till varför artikel delades så mycket denna dag. 

 

Del 4. Argumentation. 

Argumentationen i denna text går ut på att föra fram tesen om att farorna med träning måste 

börja diskuteras mer i samhällsdebatten. 

Påstående, Sverige behöver en debatt kring farorna med träning och hälsosam kost. 

Grunden är de exempel skribenten använder sig av i texten där hon berättar om sina egna 

skräckupplevelser med sjukdomen och när träning och överhälsosamhet går för långt. 
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Garanten är sunt förnuft. Argumentationen går fram med hjälp av det sunda förnuftet som säger 

att för mycket av allting är alltid skadligt. För mycket träning är inte bra, för mycket fokus på 

vad man äter är inte bra, lagom är bäst.  

 

4.9 ”Tacka fan för Svenska kyrkans öppna portar”: 9 359 delningar 27 april 2017 (Bagg, 

2017, 25 april).  

 

Nyhetsvärdering 

Artikeln är ett hyllningstal till Svenska kyrkans öppenhet, skriven av Björn Bagg, före detta 

debattredaktör på Aftonbladet, nu reporter och digital redaktör på Expressen. Artikelns ämne är 

inte knutet till en viss händelse, ej heller kan det klassas som den mest dagsaktuella frågan i 

samhällsdebatten. Samtidigt är Svenska Kyrkan ett ämne som alltid ligger och pyr i 

samhällsdebatten, det blir aldrig helt inaktuellt. Orsaken till detta är att kyrkan genomgår, och 

har genomgått stora förändringar under lång tid. Ökad sekularisering, skilsmässa från staten och 

minskande medlemsantal har försvagat det som fordom var Sveriges statskyrka. Därmed finns 

det en viss typ av tidsmässig närhet mellan ämnet och artikeln. Den kulturella närheten är nära av 

förklarliga skäl, då kristendomen och kyrkan under nästan tusen år har varit en del av svensk 

kultur och historia. Att denna kyrka nu börjar “fasas ut” är någonting som det finns många 

åsikter om och som är en viktig ideologisk stridsfråga. Texten är avvikande i den mening att 

dagens debatt kring svenska kyrkan oftast är kritisk, och har varit kritisk. Den här artikeln gör 

tvärtemot, den hyllar svenska kyrkan, och med det avviker den från det normala.  Även det 

faktum att det är en sekulär person som skriver positivt bidrar till att artikeln avviker, det hade 

inte varit lika förvånande om det istället hade varit en präst eller liknande som hyllade kyrkan.  

 

SPADER och SAFT-modellen. 

Björn Bagg skriver bland annat om hur viktigt han anser att kyrkans solidariska arbete är, såsom 

barnomsorg och missbruksvård. På så sätt ger han läsarna ett nytt sätt att se på kyrkan, och visar 

på att även en sekulär person kan ha intresse av att bidra till denna organisation även om de inte 

är troende. Därmed lyckas Björn Bagg med att stimulera till nya tankar hos läsarna. Till skillnad 

från de flesta andra opinionstexter vi har undersökt tar inte Björn Bagg tydlig ställning i frågan. 

Det framgår vad han tycker men samtidigt ägnas inte artikeln åt att propagera för sin åsikt, eller 
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att på något sätt köra över någon annans uppfattning. Istället är artikeln utformad som en 

tankeställare, det är som att Björn Bagg snarare än att försöka övertyga någon vill presentera ett 

annat sätt att tänka. På så sätt bryter artikeln mot Magdalena Nordensons råd att en effektiv 

opinionsartikel ska ta en position, att man ska “...lämna det fega å-ena-sidan-å-andra-sidan-

skrivandet” (Nordenson, 2015 s. 80). Sannolikt har det att göra med det Björn Bagg själv skriver 

om att han själv en gång var starkt skeptisk till kyrkan, men att han numer börjar se de bra 

sidorna. Han tar inte helt ställning för att han fortfarande bär runt på lite av båda synsätten.  

Statistik är ingenting som har en avgörande betydelse i artikeln men förekommer då och 

då för att understryka en poäng. Till exempel används statistik för att visa för läsarna hur många 

personer som har gått ut kyrkan, för att ge mer tyngd åt det han skriver. Till exempel skriver han 

“Sedan 1996, när den automatiska anslutningen av nyfödda upphörde, har Svenska kyrkan tappat 

över en miljon medlemmar”. Det verktyg som huvudsakligen används är den personliga 

erfarenheten, som för övrigt verkar vara det mest använda verktyget i samtliga artiklar vi 

undersökt. Det är de personliga erfarenheterna som blir stommen i artikeln, det är utifrån dem 

han argumenterar. Genom att berätta att han som 18-åring fattade beslutet om att gå ur kyrkan 

för att han inte ville tillhöra något så “osexigt” och “mossigt” som en statskyrka, appellerar han 

till alla som tänker likadant idag. Det bidrar till att läsarna kan identifiera sig med honom. Det 

känns som att de egna erfarenheterna blir ett sätt för Björn Bagg att säga: jag var precis som ni, 

men nu har jag förstått hur allt ligger till.   

 

Del 1. Den retoriska situationen. 

Den som försöker övertyga är en reporter på Expressen, en person som gått från att vara kritiker 

av kyrkan till att se kyrkan som en betydelsefull institution i samhället. Målgruppen för artikeln 

är framför allt sekulära människor som har en kritisk syn på kyrkan och anser att det är en 

föråldrad och onödig organisation. Samtidigt är det inte troligt att det är denna målgrupp som 

ligger bakom att artikeln har delats i så stor omfattning, utan snarare tvärt om. De som har delat 

är antagligen människor som är av den uppfattningen att kyrkan står för något bra, och tycker att 

det är viktigt att sprida den bilden genom att dela. Skribenten försöker övertyga om att svenska 

kyrkan gör nytta och att kyrkan ställer upp för de som inte får hjälp någon annanstans. Björn 

Bagg utgår i synnerhet från logos när han argumenterar, han pekar på kyrkans praktiska funktion 

som en organisation som erbjuder bland annat missbruksvård, barnomsorg och krissamtal, 
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därmed är det läsarens förnuft han riktar in sig på. Argumentationen präglas även av pathos i viss 

utsträckning, det blir synligt framför allt när han skriver om hur kyrkan minskar i betydelse. Som 

exempel kan vi ta följande stycke: “Det är en väldig omstöpning som pågår. Tusen år av 

kyrkohistoria skakar i sina grundvalar. Snart är man bara en förening i mängden.” Det blir tydligt 

att Björn Bagg försöker skapa en dyster känsla, han vill få läsarna att känna att vi håller på att 

förlora någonting som vi borde hålla fast vid.  

 

Del 2. Genre och Funktion. 

Denna artikel faller tydligt inom ramarna för en epideiktisk genre och funktion iochmed att Björn 

Bagg hyllar svenska kyrkan. Skribenten försöker få publiken att känna positivt för kyrkans 

verksamhet med hjälp av vissa retoriska appellformer och verktyg. 

 

Del 3. Appellformer. 

Skribenten appellerar till läsarens ethos då han använder sig av personliga erfarenheter som ökar 

trovärdigheten och igenkänningsfaktorn hos läsaren. I början av texten förklarar han att han sade 

upp sitt medlemskap för att han ville revoltera mot kyrkan som han då ansåg vara föråldrad, han 

skriver, “på min 18-årsdag fattade jag två motstridiga beslut. Det ena var att bli blodgivare…det 

andra var att lämna Svenska kyrkan”. Björn Bagg är säkert medveten om att det finns många 

idag som tänker precis som han gjorde då, därför blir hans berättelse om hur han gick ur kyrkan 

ett sätt att skapa identifikation hos läsarna. Samtidigt framgår det inte att han själv är religiös 

eller på något sätt är delaktig i kyrkans verksamhet. Detta kan bidra till att hans trovärdighet 

minskar. Samtidigt kan det faktum att han själv inte är medlem stärka hans ethos. Läsarna som 

inte är troende, som sannolikt utgör majoriteten, är nog mer benägna att ta till sig av argument 

från en person som inte är religiös än en som är det. Även logos förekommer som appellform. 

Det är i första hand genom logiska argument, inte känslomässiga, som Björn Bagg försöker 

övertyga läsarna.  

 

Del 4. Argumentation. 

Påståendet är: svenska kyrkan är väldigt bra om inte bäst på praktiskt och solidariskt arbete. 
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Grunden är att det finns liknande brister om inte värre med de allmänna institutionerna som gör 

liknande arbete som kyrkan. Garanten är att om kyrkan är bättre och har funnits i alla år, varför 

inte stödja den om den gör ett bra jobb. 

 

4.10 ”Ellinor Grimmark har inte rätt att vägra utföra aborter”: 8 843 delningar 12 april 

2017 (Atladottir, 2017, 12 april) 

 

Nyhetsvärdering 

Artikeln är en opinionstext skriven av Margret Atladottir på Politism. Precis som Malin 

Berganders text som vi analyserade tidigare i uppsatsen handlar artikeln om Ellinor Grimmark-

fallet. Ellinor Grimmark är en kristen sjuksköterska i Jönköping som gjorde en 

diskrimineringsanmälan efter att ha nekats jobb då hon vägrat utföra aborter. Artikeln är 

publicerad dagen efter att arbetsdomstolen fällde sin dom, som slutade med att Ellinor Grimmark 

fick avslag för sin diskrimineringsanmälan. Det är således nära i tid mellan händelsen och 

publiceringen. Dessutom är det ett aktuellt ämne som ligger i tiden. Den andra centrala 

nyhetsvärderingsprincipen, utöver närhet, är sensation och avvikelse. Det kan tyckas vara 

sensationellt och avvikande från det normala att en sjuksköterska vägrar göra abort på patienter. 

Att hon inte gör aborter av religiösa anledningar bidrar till sensationen, religion är ett känsligt 

ämne som tenderar att beröra människor på ett eller annat sätt. Abortfrågan är en stor debattfråga 

i Sverige vilket sannolik är en viktig orsak till att nyheten uppmärksammades i så stor 

utsträckning och även att artikeln blev så pass delad. Ämnet som artikeln handlar om faller under 

nyhetsvärderingsprincipen förenkling, då det handlar om ett specifikt fall och inte någon 

utdragen process eller ett komplicerat förlopp. Även artikeln i sig är utformat på ett förenklat 

sätt. Den utger sig inte för att presentera en objektiv bild av frågan utan tar politisk ställning, 

läsarna får ämnet presenterat från en vänsterorienterad utgångspunkt. Likaså är språket i artikeln 

enkelt och nästan ungdomligt även om tonläget är allvarligt. Margret Atladottir skriver till 

exempel “Domen idag är jättebra” och “Det är läskigt.” 

 

SPADER och SAFT-modellen 

I artikeln använder Margret Atladottirs inga delar från SPADER-modellen och endast två delar 

från SAFT-modellen, vilket gör att den skiljer sig från de övriga texter vi analyserat. Därför kan 
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det vara en befogad fråga huruvida texten verkligen är en effektiv opinionstext. Argumentationen 

som förs i texten verkar för det mesta gå ut på att göra ett ställningstagande, att ta en position, 

vilket är en av delarna i SAFT-modellen. Delvis kan man säga att texten även förklarar, att den 

sätter in saker i ett sammanhang, mest tydligt ett politiskt sammanhang. 

 

Del 1. Retoriska situationen. 

Den som försöker övertyga är Margret Atladottir som är redaktör på den vänsterorienterade 

nättidningen Politism. Hon var den yngsta chefredaktörerna någonsin på nöjesguiden när hon tog 

positionen 2013, hon var då 23 år gammal. Senare fick hon i uppdrag att arbeta med Schibsteds 

och Aftonbladets vänsteropinionsbildande nättidning politism (Wikipedia, 2017). Hon skriver åt 

en vänsterorienterad tidning till en vänsterorienterad publik. Det kan vara en anledning till varför 

hon inte tydligt driver en tes i artikeln, helt enkelt för att hon vet att hennes publik tycker ungefär 

likadant. De som artikeln försöker övertyga är i huvudsak Politisms läsare, men kanske även 

allmänheten då artikeln handlar om ett stort debattämne. Det man försöker övertyga om är att 

beslutet som arbetsdomstolen kom fram till, nämligen att Ellinor Grimmark inte diskrimineras, är 

ett bra och korrekt beslut. Margret Atladottir försöker övertyga genom att visa att hon tar 

ställning i texten, till exempel skriver hon: “De senaste åren har abortmotståndare hittat ”sin” 

nisch. I stället för att till exempel demonstrera riktar man in sig på personalfrågor – och försöker 

på så vis inskränka aborträtten. Det är läskigt.” Pathos är den huvudsakliga appelformen, Margret 

argumenterar för sin sak genom att få läsarna att känna förakt och ogillande gentemot Ellinor 

Grimmark och abortmotståndarna. 

 

Del 2. Genre och Funktion. 

Opinionsartikeln faller inom den epidiektiska genren då den hyllar arbetsdomstolens beslut och 

samtidigt vill få läsarna att känna negativt mot Ellinor Grimmark och hennes politiska 

ställningstagande i abortfrågan. Texten behandlar läget som det är nu men varnar läsarna för att 

det kommer komma fler som Ellinor Grimmark, i det avseendet har texten drag av deliberativ 

retorik, som behandlar framtiden.  

 

Del 3. Appellformer. 
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I artikeln skapar Margret Atladottir en tydlig image av att vara en vänsterorienterad person med 

starka åsikter, vilket går ihop med tidningens politiska färg och i förlängningen även Politisms 

läsare. Detta stärker hennes ethos i texten. Ett tydligt exempel på hur hon tar ställning i frågan är 

när hon skriver, “domen idag är jättebra. Det måste vara klart och tydligt att kvinnors vårdbehov 

går före en eventuell samvetsfrihet”. Det är svårt att göra detta påstående om man inte är säker på 

att publiken känner tillförlit till avsändaren, därför argumenterar Margret Atladottir med hjälp av 

ethos. Hon tycker likadant som sin publik, därför uppfattas hon som pålitlig och trovärdig i deras 

ögon, detta förstärker hennes ethos. Argumenten kan även klassas som pathosargument då de 

talar till läsarnas känslor, framför allt genom att svartmåla Ellinor Grimmark och de som tycker 

som henne. 

 

Del 4. Argumentation. 

Påståendet är att abort ska vara lagligt och genomförbart för den som vill det. 

Grunden är att det är absurt att Elinor Grimmark har gjort det hon har gjort för att driva fram 

abortfrågan. Garanten i denna text är att hennes publik är vänster och för aborträtten, så det 

underförstådda är att barnmorskor inte ska kunna ta sig rätten att bestämma om de vill göra abort 

eller inte. 

 

5. Slutsats och diskussion 

Vår undersökning bygger på en kvantitativ och kvalitativ metod. I den kvantitativa 

undersökningen har vi samlat statistik från de mest delade artiklarna. Vi har bland annat 

undersökt vilka tidningar som har publicerat artiklarna, vad det är för typ av texter och vad 

texterna handlar om. I den kvalitativa metoden har vi systematisk analyserat åtta artiklar utifrån 

nyhetsvärdering, SAFT-och SPADER-modellen och retorisk analys. 

 

5.1 Aktualitet och sensation 

I vår undersökning har vi funnit att nyhetsvärderingsprincipen närhet stämmer väl överens med 

de artiklar vi har undersökt men på olika sätt. Samtliga artiklar vi har analyserat handlar om stora 

ämnen; sådant människor förstår och kan relatera till. De handlar om händelser som har fått stor 

medial uppmärksamhet eller om sådant som varit föremål för diskussioner i samhället. Som 

exempel på händelser som har fått stor medial uppmärksamhet kan Jonas Gardells text om 
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terrordådet nämnas. Som exempel på sådant som varit föremål för diskussioner i samhället kan 

Lisa Jiseis text om de osunda normerna kring träning och hälsa nämnas. Alltså verkar det som att 

artiklar som utgår från breda och allmänna ämnen tenderar att delas i hög utsträckning vilket 

kanske kan tyckas vara förväntat, breda ämnen har potential att tilltala en större mängd läsare. 

Samtidigt som närhetsprincipen ofta bygger på att nyheten ska utgå från en aktuell händelse har 

vår undersökning visat att bara tre av åtta artiklar kan knytas till en specifik händelse. De övriga 

fem utgår istället från processer, såsom förändringar som har skett i samhället eller som sker just 

nu. Som exempel på dessa artiklar kan Björn Baggs artikel nämnas som handlar om att han anser 

att vi underskattar kyrkans betydelse. Den utgår inte från en specifik händelse utan kontexten för 

artikeln är istället den utveckling som har skett i samhället, där fler och fler lämnar kyrkan. En 

slutsats som skulle kunna dras utifrån detta är att opinionsartiklar som rör samhällets utveckling 

delas i högre grad än artiklar som handlar om enskilda händelser. Alltså artiklar som handlar om 

den riktning samhället är på väg i, eller som analyserar de samhällsprocesser som lett fram till 

där vi är nu. Kanske delas artiklarna för att de innehåller ett mått av samhällsanalys, skribenterna 

analyserar ett skede och förklarar för läsarna varför det har blivit som det blivit. På så sätt ger 

skribenterna läsarna ett sätt att tolka utvecklingen.  

Nästan alla artiklar vi har analyserat faller på något sätt under nyhetsvärderingsprincipen 

sensation och avvikelse. Sensation har vi definierat på två olika sätt i undersökningen, dels om 

själva ämnet som artikeln utgår från är sensationellt, dels om sättet den är skriven på är ovanligt 

eller avvikande. Utgår man från att ämnet ska vara sensationellt är det bara tre artiklar som kan 

klassas som sensationella, Jag får inte välja vem jag vårdar, Vi kommer inte låta dem ta vårt 

Stockholm ifrån oss och Ellinor Grimmark har inte rätt att utföra aborter. Dessa tre artiklar 

utgår från händelser som är sensationella, terrordådet och domen mot barnmorskan Ellinor 

Grimmark. De övriga fem artiklarna utgår från ämnen som absolut kan klassas som aktuella då 

de är, och har varit flitigt debatterade. Däremot är de inte avvikande eller sensationella. Till 

dessa ämnen räknar vi bland annat polisen, pensionerna och kyrkan. Därmed visar vår 

undersökning att de opinionsartiklar som blir mest delade inte behöver handla om avvikande, 

ovanliga och sensationella händelser, på den punkten överensstämmer vårt resultat alltså inte 

med nyhetsvärderingskriterierna (Nord & Strömbäck, 2012).  

De artiklar som handlar om ämnen som inte är sensationella är oftast sensationella ändå 

på grund av egenskaper i texten, såsom vem som har skrivit den, vilka åsikter de har med mera. 
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Som ett tydligt exempel på detta kan nämnas Sparka Dan Eliasson och alla som tror på han. 

Polisen i sig är inte ett sensationellt ämne, däremot blir artikeln sensationell dels eftersom att det 

är Leif GW Persson som har skrivit den, dels för att han har så pass starka åsikter. Samma sak 

gäller för artikeln Den som bara tränar tre gånger i veckan har inget att komma med. Att göra 

ett inlägg i träningsdebatten är inte sensationellt i sig, däremot bidrar det till sensationen att 

skribenten har den ovanliga sjukdomen ortorexi. Sammanfattningsvis visar vår undersökning 

alltså att en opinionstext inte behöver handla om ett avvikande ämne för att bli delad i stor 

omfattning. Däremot bör artikeln vara aktuell och sensationell i den mening att artikeln har 

egenskaper som gör att den särskiljer sig, att den exempelvis tar sig an ovanliga aspekter, utgår 

från personliga erfarenheter eller är skriven av en elitperson.  

Just att artikeln är skriven av en elitperson verkar vara en textmässig egenskap som har 

betydelse för hur mycket en artikel delas. Tre av de åtta artiklar vi har analyserat är skrivna av 

elitpersoner. Eftersom att vår kvantitativa undersökning visar att bara 5% av det totala antalet 

artiklar som delas mest är skrivna av elitpersoner, är det ett ganska remarkabelt resultat. Däremot 

visar vår undersökning att det inte verkar finnas något samband mellan 

nyhetsvärderingsprincipen elitcentrering och antalet delningar. Ingen av artiklarna vi har 

analyserat handlar om Elitpersoner, men de händer att de nämns.  

 

5.2 Nya aspekter och personlig erfarenhet (ethos) 

I texterna finns det, som vi har konstaterat, ofta aspekter och drag som gör att de sticker ut ur 

mängden. Dessutom utgår många av texterna från perspektiv som gör dem intressanta, de bjuder 

på nya aspekter i debatten. Detta är det som kallas för stimulera till nya tankar i SAFT-modellen 

(Nordenson, 2008) Av de artiklar vi har undersökt är det hälften som gör detta på ett tydligt sätt. 

Dessa är Jag får inte välja vem jag vårdar, Min pension ligger under EU:s fattigdomsgräns, Den 

som bara tränar tre gånger i veckan har inget att komma med och Tacka fan för Svenska kyrkans 

öppna portar. Det som de har gemensamt är personliga erfarenheter. Genom att utgå från vad de 

själva har upplevt säger de någonting om den större bilden, vilket bidrar till att frågan som 

diskuteras konkretiseras.  

Just den personliga erfarenheten, som också är en del i den så kallade SPADER-

modellen, är ett drag som återfinns i majoriteten av de artiklar vi har undersökt. Den personliga 

erfarenheten förstärker skribentens trovärdighet, det som i retoriken kallas för ethos (Nordenson, 
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2008). I vår analys har vi kommit fram till att samtliga opinionsartiklar vi har undersökt på något 

sätt utgår från ethos. Därför verkar det som att en viktig orsak till att människor väljer att dela en 

opinionstext är att de upplever att avsändaren är en person de kan lita på, någon som har 

personliga erfarenheter av det den talar om eller på ett annat sätt är en auktoritet på ämnet som 

diskuteras. I hälften av de artiklar vi har analyserat är skribenten dessutom personligen 

involverad i ämnet de diskuterar till den grad att de kan klassas som “experter”. Med expert 

menar vi helt enkelt att personen är en förstahandskälla till det den pratar om, att det den utgår 

från i sin argumentation är antingen självupplevt eller bygger på erfarenheter från yrket. Dessa 

fyra artiklar är Sparka Dan Eliasson och alla som tror som han av Leif GW Persson, Jag får inte 

välja vem jag vårdar av Malin Bergander, Min pension ligger under EU:s fattigdomsgräns av 

Inga-Lisa Sangregorio och Den som bara tränar tre gånger i veckan har inget att komma med av 

Lisa Jisei. Leif GW Persson är expert på polisfrågor och diskuterar polismyndigheten, Malin 

Bergander är barnmorska och diskuterar sitt eget yrke, Inga-Lisa Sangregorio är pensionär och 

diskuterar pension och Lisa jisei lider av ortorexi (manisk överhälsosamhet) och diskuterar 

träning och hälsa.  

En slutsats vi kan dra av detta är att det verkar finnas en koppling mellan personlig 

erfarenhet och antalet delningar. Människor verkar vara mer välvilligt inställda till att dela 

någonting som är skrivet av en person som kan knytas samman med ämnet den skriver om, än en 

person som inte är det. En orsak till detta skulle kunna vara att en delning på Facebook är en 

form av “personlig investering”, genom att dela någonting blottar man sig själv, man blir en 

bärare av de åsikter som skribenten har. Då kan det tänkas att det är extra viktigt att artikeln är 

skriven av en person som känns trovärdig, och att det inte bara är lösryckta åsikter utan att 

argumentationen grundar sig i erfarenhet eller någonting självupplevt. I den här slutsatsen är det 

dock viktigt att minnas att texter inte bara delas av människor som håller med skribenten, utan att 

det också kan ha delats av människor som inte håller med skribenten. Att vända sig till läsarna 

med argument som utgår från identifikation eller personlig erfarenhet tycks vara överordnat 

argument som talar till läsarens förnuft, logosargument.  I flera av de texter vi har analyserat 

förekommer flera appellformer samtidigt. Till exempel utgick fyra av de åtta artiklarna från både 

ethos och logos. Som ett exempel kan vi nämna artikeln Min pension ligger under EU:s 

fattigdomsgräns av Inga-Lisa Sangregorio. I argumentationen använder hon dels de personliga 

erfarenheterna för att stärka sin trovärdighet, men hon använder även statistiska uträkningar för 
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att tala till läsarens förnuft. Men trots att det finns ett antal exempel på logiska resonemang i 

texterna är förekomsten av statistik ytterst liten, det förekommer bara i tre av artiklarna. Inte i en 

enda artikel används citat från exempelvis forskare eller andra auktoriteter för att stärka den egna 

argumentationen. Därför verkar de två delarna statistik och dialog i SPADER-modellen, enligt 

vår forskning, inte ha någon större betydelse för antalet delningar artikeln får.  I undersökningen 

kom vi fram till att subkategorin ta en position, en av delarna i SAFT-modellen, var tydlig alla 

artiklar vi undersökte. En slutsats som kan dras utifrån detta är att en artikel blir delad i högre 

utsträckning om artikelförfattaren tar en tydlig ställning i frågan som diskuteras. Samtidigt är det 

väl näst intill en självklarhet att opinionsjournalistik handlar om att tydligt visa vad man tycker. 

Därför är det kanske inte särskilt märkligt att även upphovsmännen till våra artiklar tar ställning i 

texten.  

 

5.3 Genre och funktion 

Sju av artiklarna vi analyserat utgår från epidiektist retorik (Vigsø, 2010). Några av dessa artiklar 

har också drag av deliberativ och forensisk retorik. Ett drag som kännetecknar den epideiktiska 

retoriken är att den utgår från nuet, den diskuterar läget som det är nu. Det överensstämmer med 

de slutsatser vi dragit angående artiklarnas nyhetsvärdering, att samtliga artiklar vi analyserat 

handlar om ämnen som ligger nära i tid och rum. Målet med den epideiktista retoriken är att få 

mottagaren att känna negativt eller positivt mot till exempel ett visst fenomen i samhället. Detta 

är ett drag som tydligt syns i opinionsartiklarna vi har analyserat. De allra flesta artiklarna lägger 

fokus på att klandra någon eller något, de kritiserar företeelser för att motivera läsarna till att 

engagera sig för att driva på en förändring av något slag. Som ett exempel på detta kan vi nämna 

Alex Schulmans artikel Att likställa SD med V är att normalisera rasism. Han riktar stark kritik 

dels mot Sverigedemokraterna men även mot den politiska utvecklingen som har lett till att SD 

börjar normaliseras i samhällsdebatten.  

 

5.4 Wadbrings och Ödmarks kvantitativa undersökning, jämförelse 

Jämför vi resultaten mellan vår egen kvantitativa undersökning och den som Wadbring och 

Ödmark gjorde i sin studie (2014) finner vi både likheter och skillnader. Vad gäller vilka 

tidningar som är avsändare till nyheterna stämmer våra undersökningar väl överens med 

varandra. I deras studie kom de till exempel fram till att 64% av artiklarna var publicerade av 
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kvällstidningar, medan vi kom fram till att det var 61%. Andelen artiklar som var publicerade av 

etermedier var 11% i deras studie, medan det var 18% i vår. I undersökningarna utgör andelen 

artiklar publicerade av Storstadstidningar 15% respektive 12%. Alltså verkar det som att 

fördelningen inte har förändrats nämnvärt från att de gjorde sin undersökning 2014 till vi gjorde 

vår 2017. Wadbring och Ödmark (2014) skriver att en av orsakerna till att uppdelningen ser ut 

som den gör är att kvällstidningarna ofta skriver artiklar som är mer lockande, utmanande och 

udda, och att det kan vara en orsak till att de delas i större utsträckning. En annan förklaring 

skulle kunna vara att varken Expressen eller Aftonbladet har betalvägg, till skillnad de två 

dagstidningarna DN och SVD. betalväggar innebär att färre människor har tillgång till innehållet, 

vilket får konsekvenser för hur mycket artiklarna delas.  

 Vad det är för typ av artiklar, och vad de handlar om skiljer sig väsentligt mellan 

undersökningarna. Till exempel kom Wadbring och Ödmark fram till att 41% av artiklarna var 

opinionsmaterial, medan vår undersökning visar att endast 23% av artiklarna var det. Även när 

det gäller vilka ämnen som artiklarna handlar om skiljer sig våra undersökningar kraftigt från 

varandra. Wadbring och Ödmark kom fram till att 53% av artiklarna handlade om 

politik/ekonomi, 19% om livsstil/hälsa, 14% olyckor/brott, 8% kultur/nöje, 4% sport. 

Motsvarande siffror i vår undersökning lyder som följande: 28% politik/ekonomi, 6% 

kropp/hälsa, 33% olyckor/brott, 12% kultur/nöje, 8% sport. En skillnad mellan undersökningarna 

är att vi även utgick från “sociala ämnen” som ett ämnesområde, vilket saknades i Wadbrings 

och Ödmarks studie. 

De två områden som skiljer sig mest är alltså politik/ekonomi och olyckor/brott. Där det 

fanns en större andel artiklar om politik och ekonomi i Wadbring och Ödmarks studie, och en 

större andel artiklar om olyckor och brott i vår. Av dessa siffror kan vi alltså dra slutsatsen att 

vilka ämnen som delas i hög grad är beroende av den tidsmässiga kontexten, och därmed varierar 

över tid. Wadbring och Ödmark (2014) förklarar övervikten av politik och ekonomi i sin 

undersökning med att det var val till EU-parlamenten under den period de undersökte. Vår 

övervikt av artiklar om brott och olyckor kan förklaras av terrordådet som skedde i Stockholm 

7:e april, alltså under den tidsperiod vi undersökte. En stor del av artiklarna som ingick i vår 

undersökning rörde terrordådet och de personer som dog eller skadades i samband med det. 

Därmed är det svårt att dra några slutsatser om vilka ämnen som mest delas i sociala medier, 

eftersom att det beror hög grad på omvärldsläget. 
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Bilaga 1. Statistik och grafer från kvantitativ undersökning 
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