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Abstract 
I och med internet har ett nytt medielandskap vuxit fram där mängden information är 

enorm. Etablerade medier har fått konkurrens från nya, alternativa medier och gränsen 

mellan åsikter, fakta och rena osanningar är svår att upptäcka. Med utgångspunkt från 

detta har vi i denna uppsats valt att undersöka Aftonbladet, Dagens Nyheter och Fria 

Tiders rapportering om två händelser i samband med demonstrationen kring 

ensamkommande afghaners rätt att stanna i Sverige; tumultet på Mynttorget 8 augusti 

respektive motdemonstrationen “Stå upp för Sverige” på Medborgarplatsen 19 augusti. Vi 

har sedan analyserat vilka rapporteringar som fått spridning på Facebook och hur dessa 

artiklar där har kommenterats. Ambitionen med en sådan analys har varit att undersöka 

vilka mediebilder som får störst spridning i sociala medier och hur diskussionerna kring 

olika nyhetsrapporteringar och medier ser ut. 

Vår studie visar att det är skillnad på de verklighetsbilder som etablerad och alternativ 

media visar upp. De två etablerade medierna påvisar likartade verklighetsbilder, medan 

det alternativa mediets skildring är annorlunda. Det alternativa mediet väljer ett annat 

huvudtema, där vilka som är goda och vilka som är onda helt enkelt byter plats. 

Uppsatsens analys av spridningsmönster visar att den åsiktsdrivna journalistiken får störst 

spridning, inte minst på invandringskritiska Facebook-grupper och sidor. I dessa 

sammanhang är den politiska selektiviteten ofta omvänd; man länkar till etablerad media i 

en form av confirmation bias för hur “fel” etablerade medier rapporterar om dessa frågor. 

Uppsatsen visar även på att frågan om huruvida filterbubblan existerar i större utsträckning 

borde ta hänsyn till hur individen tolkar den information som den exponeras för, och inte 

vilken information den exponeras för. Vidare visar även vår studie på ett upptrissat och 

aggressivt debattklimat där nätforum i vilka personer med olika åsikter kan mötas i en 

djupare diskussion lyser med sin frånvaro. 

Nyckelord: åsiktsdriven journalistik, alternativa medier, spridningsmönster, politisk 

selektivitet, Facebook, filterbubblor 
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1. Inledning 
Varje dag fullkomligen överöses vi av information. På bussar, tåg och tunnelbanor sitter 

människor med böjda nackar, omgivna av reklam och bildskärmar, och tittar koncentrerat 

ner i sina smarta telefoner. I telefonerna blir sociala medier till ett virrvarr av 

statusuppdateringar, larmrapporter, krönikor, videoklipp, semesterresor, livesändningar, 

spellistor, middagsbilder, debattartiklar, reklam, gratulationer - you name it. 

Informationsflödet är både oändligt och konstant, och det fortsätter i samma strida ström i 

hemmets datorer och surfplattor. Till och med när vi sover kan flödet göra sig påmint med 

nattliga pling i våra telefoner och blinkande flashar som lyser upp våra sovrum. 

För bara några år sedan var scenariot helt annorlunda. Då satt människor och läste en 

tidning eller en bok i kommunaltrafiken på väg till jobb eller skola. En del kanske tittade ut 

genom fönstret med musik från en nyköpt CD-skiva i lurarna. Om en tidning och en bok är 

begränsade av en första respektive sista sida, och en CD-skiva sällan är längre än en 

timme, finns det idag knappt några begränsningar. I våra smartphones är 

informationsflödet oändligt, och med det enorma informationsflödet har även 

förutsättningarna förändrats. Etablerade medier har fått konkurrens från nya, alternativa 

medier och medieprofiler med starka och högljudda åsikter. Gränsen mellan åsikter, fakta 

och rena osanningar är inte alltid lätt att upptäcka. I ett uppmärksammat reportage i 

Dagens Nyheter tidigare i år beskrev journalisten Måns Mosesson hur “fejkade nyheter” 

massproduceras i Makedonien för att sedan spridas likt ett gift över internet och i sociala 

medier (2017-02-16). I USA har en president röstats fram som kallar etablerade medier för 

“fake news” och som själv ofta anklagas för att fara med osanning. 

Vad gör då denna inflation av information med oss människor och vår 

verklighetsuppfattning? Svaret på den frågan är minst sagt komplex och det krävs 

säkerligen mer än en uppsats för att ge tillstymmelsen till fullödigt svar. Men en sak är 

dock säker – det enorma informationsflödet tvingar människor att vid varje uppkopplat 

tillfälle välja, sålla och gallra i den information som presenteras i en strid ström. När 

någonting stort händer presenteras ofta en rad beskrivningar av verkligheten. Dessa olika 

“sanningar” ställs mot varandra vilket tvingar varje mediekonsument att ta ställning till var 

de vill inhämta sin nyheter och vilken sanning de tror är riktig. Eller kanske vilken sanning 

som bäst passar den egna världsbilden?
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2. Syfte och vetenskaplig frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika nyhetsrapporteringar om samma 

händelse kan skilja sig åt och hur de sprids i sociala medier. För att besvara detta vill vi 

undersöka vilken verklighetsbild av samma händelse som får mest spridning på Facebook, 

vilka reaktioner den får och om det kan uppstå meningsutbyten i ett socialt medielandskap 

präglat av filterbubblor och mediekonsumenter som ständigt vill få sina ideologiskt laddade 

åsikter bekräftade.  

Vi har valt att analysera hur två specifika händelser i samband med demonstrationen i 

augusti 2017 mot deporteringen av afghanska flyktingar skildrades i två traditionella 

medier i form av en dagstidning (Dagens Nyheter), en kvällstidning (Aftonbladet) och i en 

alternativ media (Fria Tider). Vi ska därefter jämföra de olika artiklarna, de olika 

verklighetsskildringarna, för att sedan följa hur de sprids på Facebook, ner i slutna grupper 

och kommentarstrådar, och slutligen analysera vilka reaktioner som uppstår. 

Uppsatsen vill vara ett konkret exempel på hur det nya medielandskapet ter sig. Där nya 

tekniska landvinningar suddar ut gränserna för vad journalistisk är, där sanningen 

godtyckligt förvrängs inför vad den förväntas åstadkomma och där ett nobelt yttre likväl 

kan dölja ett dunkelt motiv. Vår förhoppning är att denna uppsats ska vara ett relevant 

inlägg i skapandet av förståelse för ämnet, för att sedan inspirera till vidare forskning.   

Utifrån syftet formuleras uppsatsens huvudfråga på följande vis:  

Hur skildrade etablerade respektive alternativa medier demonstrationerna kring 

utvisningarna av de afghanska flyktingarna under augusti 2017 och hur spreds dessa 

skildringar på Facebook? 

Huvudfrågan är övergripande och genomsyrar hela undersökningen. För att utveckla vår 

metod för text- och kommentarsfältsanalys samt spridningen av nyheterna på Facebook 

har vi formulerat fyra delfrågor. Genom att besvara delfrågorna vill vi i förlängningen även 

besvara huvudfrågan. Delfrågorna är: 

   1.    Finns det något samspel mellan de olika medierna?    

   2.    Vilket genomslag fick artiklarna på Facebook? 

   3.     Hur kommenterades artiklarna på Facebook? 

   4.     Möts olika åsikter i artiklar och kommentarsfält?  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3. Bakgrund

Här återges väsentlig bakgrund till det ämnesområde som uppsatsen handlar om: 

alternativmedier som Fria Tider, etablerade medier som Dagens Nyheter och Aftonbladet, 

samt de social-mediala nyhets- och opinionsbildande grupperingar på internet som 

uppsatsen berör. Kapitlet inleds med en kontextualiserande historisk bakgrund.

3.1 Historisk kontext

I början av nittiotalet kunde TV-tittare välja mellan Sveriges Televisions två kanaler medan 

radiolyssnaren hade Sveriges Radios fyra kanaler att ratta mellan på sina analoga 

radioapparater. I tidningsväg fanns lokaltidningar och den nationella kvälls- och 

morgonpressen, alla i pappersformat. När internet med tjutande modem och långsamma 

uppkopplingar började bli en faktor att räkna med under mitten av nittiotalet förändrades 

medielandskapet radikalt (Weibull 2016, Strömbäck 2015). 

Med internets framfart växte förhoppningarna. Internet innebar en ny outtömlig källa för 

potentiellt relevant och bra information och gav dessutom människor från hela världen en 

möjlighet att interagera och skapa nya sociala sammanhang online. Med internet kom en 

ny möjlighet att demokratisera världen. Äldre maktstrukturer där traditionella medier utan 

större konkurrens agerat nyhetsförmedlare var på väg att rubbas. Plötsligt hade alla 

möjlighet att producera och sprida egen information på internet till en potentiellt oräknelig 

skara mottagare (Pariser 2011). 

Och visst har internet med alla nya medier, plattformar och den oändliga mängden av 

information inneburit enorma förändringar i hur människor konsumerar nyheter och 

information - inte minst sedan sociala mediers intrång under mitten av 2000-talet. Frågan 

är dock om internet inneburit den demokratisering av världen som många initialt hoppades 

på.

 

3.2 Medier

3.2.1 Alternativa medier 
Enligt Chris Atton i Alternative Media (2006) producerar och distribuerar alternativa medier 

nyheter enligt aktivistens filosofi: “information för aktion” – enligt följande punkter: 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1. Alternativ media behandlar små minoriteters åsikter. 
2. Den är fientlig mot vida etablerade åsikter. 
3. Vidhåller och behandlar åsikter och ämnen som vanligtvis inte förekommer vid 

traditionella nyhetsförmedlare. 
4. Den är icke-kommersiell, för att understryka socialt ansvar och oro som anledning till 

publicering. 
5. De behandlade ämnena fokuserar på socialt ansvar eller kraftfullt språk, eller en 

kombination av båda. 
6. Det räcker med att publikationen själv definierar sig som alternativ (Atton 2006).   

 
Ovanstående punkter definierar alternativa medier i denna uppsats. 

3.2.1.2 Fria Tider 
Ansvarig utgivare för Fria Tider är Widar Nord och tidningen ingår i Tallinnregistrerade FT 

News Group OU (Expressen 2017). Fria Tider har själva ingen information om mediets 

ideologiska tillhörighet, utan beskriver sig vilja förmedla “Fria” nyheter (Expo 2011). Den 

socialdemokratiska och fackliga tidningen Arbetet beskriver innehållet i Fria Tider som 

rasistiskt och antisemitiskt (Arbetet 2017) 

Tidningen hade 1 419 573 unika besökare per vecka under 30 dagar under 2016 (Holt 

2016). Tidningen är den mest framstående bland Sveriges alternativmediala 

nyhetssajterna, enligt Expressen (Expressen 2017). 19,4 procent av internettrafiken länkas 

via Google och 5,1 procent av Facebook, enligt Amazons internetstatistik-verktyg Alexa 

(Alexa 2017).

3.2.2. Etablerade medier

Massmedierad kommunikation kännetecknas, traditionellt sett, av att en stor mängd 

mottagare konsumerar information som förmedlats av en professionell organisation. 

Tidigare enkelriktade meddelanden från sändaren till mottagare – idag en något mer 

komplex och växelverkande relation. Massmedier är de tidskrifter, radio, TV och 

dagstidningar som är tätt knutna till framväxten av det moderna samhället (Weibull 2014). 

I denna uppsats är det dessa traditionella massmedier som får definitionen “etablerade 

medier”. Många etablerade massmedier, exempelvis Aftonbladet, var tidiga på internet och 

lyckades etablera sitt varumärke även på webben (Weibull 2017). Tidiga massmedier som 
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framgångsrikt lyckats ta steget över till internet kan potentiellt sett erhålla epitetet 

“etablerade” i denna uppsats.

3.2.2.1 Aftonbladet

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta (NE 2017) och är obundet 

socialdemokratisk (Aftonbladet 2017). Aftonbladet har, enligt Sifo Orvesto, 4 901 000, 

unika webbläsare varje vecka (Aftonbladet 2017). 25 procent av internettrafiken länkas via 

Google och 7,7 procent av Facebook (Alexa 2017).

3.2.2.2 Dagens Nyheter (DN)

DN grundades 1864 av Rudolf Wall (NE 2017). Tidningen är oberoende liberal, 

pappersversionen når, enligt egen utsago, ut till 793 100 personer mellan 15 och 79 år och 

DN.se till cirka 1 500 000 unika webbläsare varje vecka. DN ägs av Bonnierkoncernen 

(DN 2017). 25,6 procent av internettrafiken länkas via Google och 6,1 procent av 

Facebook (Alexa 2017). 

3.2.3 Facebook

Innan en genomgång av de grupper respektive sidor på Facebook som berörs i denna 

uppsats är det viktigt att förstå skillnaden mellan grupper och sidor. 

Så här definieras sidor på Facebook: 

“Sidor är till för varumärken, företag, organisationer och offentliga personer som vill skapa 

en närvaro på Facebook(...) Alla som har ett konto kan skapa en sida eller hantera en om 

de har fått en roll på sidan som admin eller redaktör. Personer som gillar en sida och deras 

vänner kan få uppdateringar i nyhetsflödet.” (2017). 

Medan grupper beskrivs på detta sätt: 

“Grupper tillhandahåller ett utrymme där användare kan diskutera delade intressen med 

gruppdeltagarna. Du kan skapa en grupp för vad som helst – en släktträff, ditt idrottslag, 

din bokklubb – och anpassa gruppens sekretessinställningar beroende på vem du vill ska 

kunna gå med i och se gruppen(...)” (2017). 
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En stor skillnaden mellan grupper och sidor på Facebook är med andra ord att sidor är 

öppna att “gilla” för alla medan det går att göra grupper slutna. Är en grupp sluten måste 

användare ansöka om medlemskap hos gruppens administratör/er. 

Sveriges alla större tidningar, företag och organisationer har Facebook-sidor som folk 

“gillar” för att ta del av nyheter, artiklar och information och få detta i sitt personliga 

Facebook-flöde. Men även privatpersoner kan starta och administrera en Facebook-sida 

där de sedan styr flödet med uppdateringar och länkar. I en grupp däremot kan alla som är 

med i gruppen uppdatera flödet och posta länkar - även om en grupp också har 

administratörer och moderatorer som har möjlighet att ta bort sådana inlägg som hamnar 

utanför gruppens uppsatta regelverk.

3.2.3.1 Facebook-sidor

FriaTider.se 

47 880 personer gillar Fria Tiders Facebook-sida (2017-12-12). Sidan innehåller inga 

riktlinjer för kommentarer, språkbruk, åsikter etc (2017). 

DN 

176 887 personer gillar DN:s Facebook-sida (2017-12-12). DN har strikta regler gällande 

kommentarer på sin Facebook-sida. De skriver bland annat: “Håll en vettig samtalston, 

undvik grovt språk” och “Personagrepp och grovt nedsättande och/eller rasistiska 

kommentarer om personer och grupper accepteras inte”. Kommentar som inte följer DN’s 

uppsatta regler tas bort och användare som regelbundet bryter mot dessa regler spärras 

(2017). 

Aftonbladet 
391 902 personer gillar Aftonbladets Facebook-sida (2017-12-12). På sin Facebook-sida 

skriver Aftonbladet: “Vi tillåter inte kränkande uttalanden om grupper av människor, eller 

om individer, oavsett om det gäller personer som nämns i texten, skribenter eller andra 

deltagare i diskussionen. Kritiska synpunkter är självklart tillåtna, men kritiken ska handla 

om sakfrågan, inte vara personliga angrepp på andra.” 

Aftonbladet skriver även att de kontrollerar kommentarsfältet med viss regelbundenhet och 

kommentarer som bryter mot de uppsatta reglerna tas bort och den som bryter mot 

reglerna vid upprepade tillfällen stängs av (2017). 
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Aftonbladet Ledare 

15 307 personer gillar Aftonbladet Ledare på Facebook (2017-12-12). Aftonbladet Ledares 

Facebook-sida står bland annat: “Håll en vettig samtalston och undvik grovt språk” och 

“Personangrepp och nedsättande och/eller rasistiska kommentarer om personer och 

grupper accepteras inte”, vidare står där: “Användare som bryter grovt eller upprepat mot 

reglerna eller som på andra sätt försöker försvåra en konstruktiv debatt kommer att 

spärras från att i framtiden kommentera.” (2017). 

Vi gillar olika 

495 595 personer gillar Vi gillar olika på Facebook (2017-12-12). Vi gillar olika tillhör 

Aftonbladet och är en sida som tar ställning för mångfald och mot rasism. Sidan innehåller 

inga riktlinjer för kommentarer, språkbruk, åsikter etc (2017).  

Utvisa kriminella invandrare 

91 941 personer gillar sidan Utvisa kriminella invandrare (2017-12-12). Beskrivningen av 

sidan lyder som följer: “Sveriges fängelser är redan överfulla och 9 av 10 fångar är 

utlänningar. Dags att öppna för automatisk utvisning efter avtjänat straff och möjlighet att 

återkalla medborgarskap för grovt kriminella!”  

Sidan innehåller inga riktlinjer för kommentarer, språkbruk, åsikter etc (2017). 

Folkomrösta om invandringen till Sverige 

32 714 personer gillar Folkomrösta om invandringen till Sverige (2017-12-12). Syftet med 

sidan beskrivs på detta sätt: “Vi blev aldrig tillfrågade av våra politiker om vi ville den 

massiva invandringen. Nu KRÄVER vi att svenska folket till slut får säga sitt!” 

Sidan innehåller inga riktlinjer för kommentarer, språkbruk, åsikter etc (2017). 

3.2.3.2 Facebook-grupper 
Stå upp för Sverige 

Stå upp för Sverige har 184 114 medlemmar (2017-12-12). Enligt journalisten Emanuel 

Karlstens undersökning är gruppen fjärde störst i Sverige (2017). 

Det är en offentlig grupp, det vill säga alla kan se gruppen, dess inlägg och medlemmar. 

Men för att vara med i gruppen och för att kommentera måste man ansöka om 

medlemskap. 
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Gruppen startade 5 januari 2017 till stöd för den kontroversiella polisen Peter Springare, 

då med namnet Stå upp för Peter Springare. Men efter att Springare anklagat sidan för att 

vara rasistisk bytte den namn (SVT Nyheter 2017). 

I gruppen går följande att läsa: “Vårt huvudfokus är att stötta svensk polis i kampen mot 

den ökande brottsligheten och avslöja politikers flathet mot den allt mer misslyckade 

integrationen. Vi vill få tillbaka ett tryggt Sverige.” 

Administratörerna i gruppen har bland annat satt upp dessa regler: 

“Vi tillåter ingen rasism eller ironi med avsikt att åstadkomma detsamma.” 

“Vi förbehåller oss rätten att radera inlägg vi anser kan tolkas negativa i sak eller kontext.” 

“Vi förbehåller oss rätten att radera diskussioner gällande religion då de oavsett 

sanningshalt kan användas till att stigmatisera grupper av människor på ett negativt sätt 

på samma vis som rasism vänder sig mot etnicitet.” 

“Vi använder oss inte av personangrepp hatkommentarer eller respektlösa kommentarer. 

Utan har en vänlig ton och respekterar varandra” 

Följs inte dessa regler riskeras varning och avstängning. 

Det var i denna grupp motdemonstrationen mot de afghanska flyktingarna på 

Medborgarplatsen organiserades (2017).

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 

Gruppen har 19 630 medlemmar (2017-12-12). Det är en offentlig grupp, men för att vara 

med i gruppen och för att kommentera måste man ansöka om medlemskap.  

Under beskrivning av gruppen står: “UPPROP för de afghanska ungdomarna som hotas 

av utvisning när de fyllt 18 år“. 

Gruppens administratör skriver: “Vi skriver på SVENSKA. Otäcka bilder tas bort, liksom 

dumma kommentarer och gräl. Du ska ha MEDDELANDE (messenger) på så att vi kan nå 

dig och tala om varför vi tar bort inlägg.” (2017). 

#jagärhär 
Gruppen har 76 709 medlemmar (2017-12-12). #jagärhär är en sluten grupp, det vill säga 

alla kan se gruppen och medlemmarna, men endast medlemmarna kan se inläggen i 

gruppen. Man måste ansöka för att var med i gruppen.  

Gruppen startades i maj 2016 av journalisten Mina Dennert för “ge ett stöd till dem som 

aktivt vill gå in och bryta för att stoppa spridningen av hat”. I gruppen ges tips på 

kommentarsfält som är fyllda hat som medlemmarna i #jagärhär sedan uppmanas 

motverka med konstruktiva kommentarer märkta med hashtagen #jagärhär (2017). 
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3.2.3.3 Facebook-terminologi 

I vår analys av var och hur de utvalda artiklarna spridits på Facebook är några termer 

återkommande. Viktigt att poängtera är att vi med spridning menar var artiklarna fått flest 

reaktioner och kommentarer. 

Reaktioner = När man trycker på “gilla” eller “like” på Facebook får man upp sex alternativ: 

gilla (tumme upp), älska (hjärta), haha (skrattande emoji), wow (förvånad emoji), ledsen 

(gråtande emoji), arg (arg emoji). Facebook sammanfattande namn för dessa 

känslouttryck är reaktioner. 

Kommentarer = Under varje länk och statusuppdatering kan användare kommentera i 

kommentarsfältet. 

Delning = Visar hur många gånger en länk/statusuppdatering som lagts upp på Facebook 

delas vidare. 

Svar/svarstråd = Varje kommentar som följer en länk/statusuppdatering går att svara på i 

en separat svarstråd. 
Facebook specificerar det exakta antalet reaktioner, kommentarer och delningar upp till 

999, efter det skrivs antalet i hundratal.  
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4. Teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning

Här följer en redogörelse för vilka teorier och tidigare forskning som legat till grund och 

fungerat som utgångspunkt för vår uppsats.  

4.1 Fragmenterad nyhetskonsumtion och medieekologi

I forskningen kring dagens medieklimat och människors förändrade medievanor är 

fragmentering ett vanligt förekommande begrepp. Med internet och det ökade 

medieutbudet har mediekonsumtionen förändrats i grunden. Traditionella medier har fått 

konkurrens av nya instanser för informations- och nyhetsförmedling, och med det utökade 

medieutbudet har människor blivit tvungna att vara selektiva i sin mediekonsumtion. 

Människors selektiva medieanvändning brukar inom forskningen delas upp i 

nyhetsselektivitet respektive politisk selektivitet. Hur utbrett intresset är för att exponera sig 

för nyhetsrapportering styr människors nyhetsselektivitet, medan den politiska 

selektiviteten handlar om vilka informationskällor som konsumenter väljer att ta del av för 

att bekräfta sitt eget tyckande och sina egna värderingar (Knobloch-Westerwick & Meng 

2011, Strömbäck 2015). 

En viktig faktor inom den politiska selektivitet är vad som brukar kallas för confirmation 

bias. Det vill säga tendensen att söka sig till information och kunskap som bekräftar den 

egna världsbilden och undvika sådan information som utmanar egna åsikter och 

värderingar. Forskning kring hur människor politiskt motiverar vilken information de väljer 

att exponera sig för har funnits länge, men den har intensifierats i och med dagens 

föränderliga och splittrade medieklimat. Med den nya och ökande individualiseringen av 

mediekonsumtionen kommer ett fragmenterat nyhetslandskap. Sannolikheten att 

människor tar del av samma eller liknande nyheter minskar. Internet möjliggör att mindre 

och nischade medier får mer plats vilket skapat en fragmentering av både det mediala 

utbudet och dess publik (Garrett 2009, Strömbäck 2015, Nygren 2016). 

Detta visar även Myndigheten för press, radio och TV:s redovisning för mediekonsumtion 

år 2017; i och med det alltmer digitaliserade medielandskapet väljer konsumenter i högre 

utsträckning att söka sig till mer nischade medieformer. Rapporten visar att vi varken 
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konsumerar mer medier eller lägger ned mer tid på medier jämfört med förr – dock har 

teknikutvecklingen gjort det möjligt att konsumera medier på ett nytt sätt. Därför sker nu en 

förskjutning mot att vi i större utsträckning anpassar mediekonsumtionen utifrån de medier 

vi personligen tycker bäst om, snarare än de få som tidigare fanns tillgängliga (de Vries 

2017). 

En praktiskt synvinkel för att se hur internet och sociala medier förändrat och fragmenterat 

det rådande medieklimatet är att betrakta nyhetssystemet som ett ekologiskt system. 

Genom att använda sig av ekologiska metaforer i beskrivandet av mediesystemet är det 

möjligt att se hur mindre lokala medier förhåller sig till större medier och hur dessa medier i 

sin tur förhåller sig till samhället i stort. De ekologiska metaforerna möjliggör ett 

helhetsperspektiv av mediesystemet som synliggör hur dess olika delar, stora som små, 

påverkar varandra. Olika journalistiska genrer samspelar inom det ekologiska 

mediesystemet och precis som samhället är medieekologin i ständig förändring. Inte minst 

har uppfinningar som radio och TV inneburit stora omvälvningar i det ekologiska 

mediesystemet. Men aldrig har medieekologin genomgått en sådan stor förändring som 

när internet och sociala medier blev en del av människors vardag. Plötsligt kunde 

amatörer fungera som reportrar, annonsörer nå ut till sina kunder direkt och med dessa 

förändringar tvingades traditionella medier till grundläggande förändringar (Anderson 

2013, Nygren 2016). 

Men det är inte bara det ökade medieutbudet som skapat en fragmenterad 

nyhetskonsumtion och satt det ekologiska mediesystemet i gungning. Hur 

informationsflödet når sin specifika mottagare spelar även stor roll.

4.2 Filterbubblor

När vi som internetanvändare använder oss av tjänster som Google och Facebook lämnar 

vi digitala spår. Data lagras hela tiden. Vilka artiklar vi har läst, vilka vänners sidor vi har 

besökt på Facebook, sökord, bilder och statusar vi har gillat - allt sparas. En sökning på 

Google för att ta reda på öppettiderna hos en närliggande florist gör att en rad annonser 

för blomsterhandlare dyker upp nästa gång du loggar in på Facebook. Detta är självfallet 

ingen slump. Algoritmer styr och anpassar vad internetanvändare exponeras för när de är 

online. Information och annonsering personaliseras och är unik för varje enskild 

användare. Detta får till följd att en identisk googlesökning genererar i olika resultat 

beroende på vem som gör sökningen och vilka digitala spår denne lämnat efter sig. Jesper 
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Strömbäck beskriver i Om Sverige i framtiden - en antologi om digitaliseringens 

möjligheter (2015) hur en sverigedemokrat och en miljöpartist får olika svar när de genom 

att söka på Google vill få reda på invandringens kostnad. Personers åsikter och politiska 

ståndpunkter färgar sökresultaten de får när de skriver in politiskt laddade frågor på nätets 

sökmotorer. (Strömbäck 2015, Pariser 2011).   

Termen filterbubbla myntades 2011 av författaren och internetaktivisten Eli Pariser i boken 

“The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You” (2011). Filterbubblor är en 

konsekvens av hur algoritmer gör att internet personaliseras. För företag är detta effektivt - 

reklam kan riktas och individanpassas. Men genom att människors digitala spår lagras 

resulterar det också i att olika personer exponeras för olika slags information. Algoritmerna 

bakom till exempel Google och Facebook styr information till att passa den egna 

världsbilden vilket får till följd att människor, ofta omedvetet, riskerar att aldrig få ta del av 

fakta som motsäger redan cementerade åsikter. Det är denna slags intellektuella isolation 

som Pariser kallar för filterbubbla. Varje persons filterbubbla är unik och faran med 

filterbubblor är att människor blir alltmer isolerade i sina åsikter och andra perspektiv och 

värderingar lyser med sin frånvaro (Pariser 2011). 

I Om Sverige i framtiden - en antologi om digitaliseringens möjligheter (2015) 

sammanfattar Jesper Strömbäck både mekanismen bakom och faran med filterbubblor 

och på ett bra sätt: 

“När vi väljer att gå till en informationskälla istället för en annan är det ett medvetet val: när 

vi exponeras för viss information istället för annan på nätet styrs det av algoritmer som vi 

inte förstår och ofta kanske inte är medvetna om.” (2015, s 358). 

Senare forskning visar att de värsta rädslorna kring filterbubblor kan vara överdrivna, 

menar dock Jesper Strömbäck i När makten står på spel (2017). De flesta föredrar att 

konsumera information som bekräftar den egna åsikten, men detta behöver inte betyda att 

man inte alls tar del av andra åsikter. I sin egen studie har Strömbäck utgått från Twitter 

och frågat huruvida personerna i populationen använder Twitter för att “följa” (enkelt 

förklarat: ta del av personens åsikter i sitt flöde) personer som de politiskt håller med om, 

eller personer de politiskt inte håller med. Studien visar att omkring hälften av de tillfrågade 

använder det sociala mediet för att “följa” personer av olika politiska åsikter och inte bara 
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den egna åsikten. Fenomenet filterbubblor behöver alltså inte vara så utbrett som man 

tidigare befarats. 

Jesper Strömbäck menar vidare att hur stort intresset för politik är har större påverkan för 

exponeringen av olika politiska åsikter än vilken typ av politik man föredrar. De med ett 

större politiskt intresse exponerar sig i större utsträckning för olika politiska åsikter än den 

som vet vart den står rent politiskt men i övrigt inte är så intresserad av politik. Jesper 

Strömbäck menar dock att studien inte tar hänsyn till den selektiva uppmärksamheten 

(den information i flödet som man faktiskt läser) och den selektiva perceptionen (hur man 

tolkar information man faktiskt läser); filterbubblor bör undersökas i termer om hur 

individen tolkar den information den exponerar sig för istället för vad den exponeras sig för 

(Strömbäck 2017). 

  

För denna uppsats syfte är det också värt att nämna att Jesper Strömbäck menar att även 

om personen väljer att inte följa personer med en annan politisk åsikt så kan man ändå ha 

vänner och bekanta som delar inlägg som motsätter sig den egna åsikten – vilket gör att 

man i stor utsträckning måste titta på hur det sociala nätverket ser ut för den givna 

individen om man ska kunna se om denne befinner sig i en filterbubbla; ett heterogent 

flöde har större chans att exponera personen för andra åsikter (Strömbäck 2017).

4.3 Netnografi

Den netnografiska forskningen utvecklades och definierades av Robert V. Kozinets under 

slutet av nittiotalet. Eftersom att internet är i ständig förändring utvecklas och anpassas 

den netnografiska forskningen hela tiden. Skillnaden från hur internet såg ut i slutet av 

nittiotalet mot hur internet ser ut idag är enorm, inte minst på grund av sociala mediers 

framväxt. Termen netnografi är en sammanslagning av orden internet och etnografi och 

har vuxit fram som en förlängning av den etnografiska forskningsmetoden men anpassad 

efter kulturella och sociala sammanhang på internet. I boken Netnografi (2015) beskriver 

Martin Berg den netnografiska forskningen bra:  

“En form av etnografi som uppmärksammar och tar hänsyn till de djupgående 

medialiseringsprocesser vi kan se i vår tid och som drar nytta av de kommunikations- och 

interaktionsverktyg som står till buds.” (2015, s. 159) 
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Både Berg och Kozinets skriver om värdet av deltagande observation på internet för att 

studera nätgrupper. I och med denna uppsats är begränsade av både längd och 

forskningsperiod har vi avgränsat den deltagande observationen till att skapa en fiktiv 

Facebook-profil för att studera spridningsmönster. Mer om “Erik Svensson” längre fram. 

(Kozinets 2011, Berg 2015). 

I denna uppsats kommer vi i ett netnografiskt ljus analysera kommentarerna och 

reaktionerna som följde de utvalda artiklarna. Några teoretiska utgångspunkt vi har i vår 

uppsats är att tre årtionden av netnografisk forkning visar att anonymiteten och 

tillgängligheten i nätgemenskaper skapar en speciell och särpräglad interaktionsstil. Och 

inte minst visar den netnografiska forskningen att den informationssökande individen, som 

känner sig marginaliserad i och med sin politiska övertygelse, väljer att kommentera 

nyheter i Facebook-grupper och på Facebook-sidor där denne känner sig mindre 

annorlunda (Kozinets 2011).

4.4 Alternativa medier 
I antologin Migrationen i medier –  men det får vi väl inte prata om (2016) undersöker 

Kristoffer Holt skillnader mellan etablerade och alternativa medier. Dels genom intervjuer 

med medarbetare på olika svenska alternativmedier, samt en jämförande kvantitativ 

innehållsanalys. Studien visar att etablerade medier har ett beroendeförhållande till 

etablerade medier, där 61 procent av de analyserade texterna på något vis hänvisar eller 

förhåller sig till vad etablerade medier säger – intervjupersonerna bekräftar vidare 

beroendeförhållandet. Undersökningen visar även att alternativa medier har en tydligare 

personlig prägel på texterna, i stor utsträckning åsiktsdrivna, med en negativ tonalitet 

gentemot det som behandlas i texten. Kristoffer Holt menar även att alternativa medierna 

är svåra att kategorisera under en och samma ideologi, men samtliga har gemensamt att 

de har en kritisk hållning till invandring (Holt 2016).
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5. Metod 
För att analysera de utvalda artiklarna samt var och hur den efterföljande spridningen har 

skett har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys och en egenhändigt komponerad 

urvalsmetod.  

5.1 Urval och avgränsningar

5.1.1 Medie- och artikelurval

I denna uppsats har vi vi valt att undersöka nedanstående tidningar : 

   1.    Fria Tider (Alternativ) 

   2.    Aftonbladet och DN (Etablerade) 

Därefter har vi valt att fokusera på rapporteringen kring två större händelser i samband 

med demonstrationen för ensamkommande afghaners rätt att stanna i Sverige: 

    

 1.    Tumultet kring demonstrationen på Mynttorget, 2017-08-08 (en högerextrem attack 

som ska ha skett vid 20-tiden). 

  2.     Motdemonstrationen “Stå upp för Sverige”, 2017-08-19.  

Vidare har vi använt oss av följande avgränsning och urvalskriterier för artiklar och 

kommentarstrådar på Facebook: 

   1.    En artikel per tidning och händelse.   

   2.    Urvalskriterium: Störst spridning på Facebook.  

För att få fram artiklarna valde vi ut några nyckelord som vi sedan sökte på på respektive 

tidnings hemsida samt på dess Facebook-sida. Därefter anpassade vi sökresultaten 

utifrån de ovan nämna datumen då händelserna inträffade. 

Nyckelorden är (kombination av sökorden förekom): Medborgarplatsen, Mynttorget, 

Afghanska, Afghanistan, Ensamkommande, Demonstration, Motdemonstration. 

Därefter använde vi oss av en fiktiv Facebook-användare, “Erik Svensson”, för att ta reda 

på vilken artikel från respektive medie och händelse som spridits mest på Facebook. 

Artikelurvalet har alltså baserats på spridningen eftersom ambitionen varit att undersöka 



�19
vilka nyhetsrapporteringar som spridits och kommenteras mest. Genom att klistra in 

rubrikerna från de utvalda artiklarna i sökfältet på “Erik Svenssons” sökfält på Facebook 

kunde vi få en bild av vilka artiklar som fått störst genomslag och som således blev de 

artiklar vi valde för artikel- och spridningsanalys. På så sätt fick vi fram en artikel per 

tidning och händelse med utgångspunkt från vilken som fått störst spridning. Genom att 

undersöka två händelser på detta har vi, utifrån uppsatsens givna förutsättningar och 

tidsram, fått tillräckligt med information för att göra en relevant undersökning av olika 

mediers nyhetsrapportering och hur de sedan sprids på sociala medier. 

Värt att notera är att vi initialt hade med det alternativa mediet Nyheter Idag. Men då 

Nyheter Idag bara skrev om händelserna vid Mynttorget och inte om motdemonstrationen 

vid Medborgarplatsen, tillsammans med att rapporteringen från Mynttorget främst fick 

genomslag på den egna Facebook-sidan, gjorde att Nyheter Idag exkluderades. Dock är 

Nyheter Idag ett av de allra största alternativa medierna, med stor spridning på nätet, vilket 

gör att de säkerligen kan vara intressanta att studera i framtida liknande och vidare 

forskning. 

Vi menar samtidigt att de tre kvarstående tidningarna, i egenskap av dagstidning (DN), 

kvällstidning (Aftonbladet) och alternativ tidning (Fria Tider), i sig är ett relevant urval. Det 

kan rimligtvis finnas skillnader enbart mellan DN och Aftonbladet då kvällspress och 

dagstidningar traditionellt sett har olika medielogiker att förhålla sig till, i form av 

exempelvis nyhetsvärdering och nyhetsvinklar. Det finns med andra ord fortfarande skäl 

att anse att de tre kvarvarande tidningarna har dynamiska förhållanden till varandra, i det 

att de har potential att skilja sig åt och samtidigt påverka varandra – vilket är värt att 

undersöka. 

5.1.2 Reaktioner och kommentarer på Facebook som 
urvalsmetod 

Urvalet av artiklar för analys har vi fått fram genom att se till hur stort genomslag de 

respektive tidningarnas artiklar om ämnet fått på Facebook, genom att, som tidigare 

nämnt, klistra in rubrikerna i den fiktiva Facebook-profilen “Erik Svenssons” sökfält. 

Syftet med Erik Svensson har varit att i möjligaste mån kringgå de algoritmer som färgar 

Facebooks flöde när en användare gillar flera sidor av liknande karaktär och har många 

vänner som tycker lika. Alltså sådana faktorer som bidrar till de homogena filterbubblor 
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som Eli Pariser skriver om i The Filter Bubble (2011). Erik Svensson har inga vänner på 

Facebook men han gillar Aftonbladet, DN och Fria Tider. Erik Svensson gillar även “Ung i 

Sverige” – det nätverk som arrangerade demonstrationen mot utvisningarna av de 

afghanska flyktingarna, och han är medlem i den grupp som anordnade 

motdemonstrationen på Medborgarplatsen; “Stå upp för Sverige”.  

Som analysdelen kommer att visa har flera av de utvalda artiklarna fått flest reaktioner och 

kommentarer på respektive tidnings Facebook-sida. Men flera av artiklarna har även fått 

stort genomslag i Facebook-grupper/sidor som “Stå upp för Sverige”, “Stoppa 

utvisningarna av de afghanska flyktingarna”, “Utvisa kriminella invandrare” och 

“Folkomrösta om invandringen till Sverige”. 

Med spridning menar vi var artiklarna har fått flest reaktioner och kommentarer. Detta har 

sedan fungerat som utgångspunkt för vilka artiklar med efterföljande kommentarsfält vi har 

valt att analysera. 

För att avgränsa analysmaterialet på Facebook har vi valt de sidor/grupper där respektive 

artikel fått fler än 150 reaktioner och över 20 kommentarer. Genom denna avgränsning 

skapades även en bild av hur stort genomslag artiklarna fått på Facebook. 

Som tidigare nämnts rensar flera av sidornas och gruppernas administratörer bort 

kommentarer som strider mot uppsatt policy. Detta är framför allt förekommande på de 

etablerade mediernas Facebook-sidor, något vi även kunnat se spår av när vi analyserat 

Aftonbladet och DN:s kommentarsfält och således värt att beakta vid läsningen av 

kommentarsfältsanalysen. Men hur denna utsortering av opassande kommentarer och 

åsikter går till och vad den får för konsekvenser är i sig värt en alldeles egen studie och 

ryms inte i denna uppsats

5.2 Kvalitativ innehållsanalys

5.2.1 Artiklar

Artiklarna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, med stora inslag av 

Peter Berglez kritiska diskursanalys från Metoder för kommunikationsvetenskap (2010). Vi 

ställde samma frågor till alla artiklar för att skapa en objektiv bild av vad som 

rapporterades om, för att sedan göra en jämförelse i artiklarnas innehåll och därmed 
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kunna påtala skillnader. Frågeställningarna delades in i tre steg, utifrån mikro- och 

makronivå: Den tematiska strukturen (makronivå), schematiska strukturen (makronivå) och 

slutligen en del benämnd endast som mikronivå. Samtliga delar har en eller flera 

frågeställningar som besvaras i form av löpande text i analysdelen: 

Tematisk struktur: 

    1.    Huvud- och sekundärtema? (Vad handlar texten om och vad påstår den?) 

Schematisk struktur: 

    1.    Vad innehåller rubrik och ingress? Nyhetsvinkel? 

    2.    Vilka protagonister och antagonister finns i artikeln? 

    3.    Vilka aktörer finns med och vilka kommer till tals i artikeln? 

Mikroanalys: 

    1.    Vem tillåts sammanfatta och dra de huvudsakliga slutsatserna kring händelsen? 

Åsikter som dominerar? 

    2.    Belägg för påståenden/källkritik? 

    3.    I vilka ordalag (finns här spår av intertextualitet?) benämns/beskrivs personerna i 

texten? Generella värdeord? 

    4.    Hur behandlar artikeln etnicitet? 

Den tematiska frågeställningen syftar till att befästa den hierarkiska ordningen mellan de 

olika teman en artikel kan innehålla (Berglez 2010). Då många av artiklarna har flera 

teman, om än behandlade olika mycket, kunde vi genom att särskilja och lyfta fram det 

tema som framhävs mest i artikeln (huvudtema), i en senare jämförelse mellan artiklarna, 

påtala skillnader i vad artiklarna huvudsakligen säger. 

De schematiska frågeställningarna syftar till att (a) lyfta fram de sociokognitiva berättar-

konventionerna i form av rubrik och ingress (Berglez 2010), för att tydligt påvisa med vilka 

medel artikelförfattaren lockar till läsning, och (b) vilka protagonister och antagonister som 

finns i artikeln för påvisa avsändarens ideologiska hållning, samt (c) att summera vilka 

aktörer som kommer till tals i artikeln. 

På mikronivå har vi använt oss av en rad frågeställningar som, kortfattat beskrivet, syftar 

till att analysera trovärdighet och objektivitet i vad som sägs i artikeln: Hur (b) avsändaren 

förhåller sig till källkritik och (c) ordval för att förmedla budskapet med artikeln och knyta an 

till tidigare debatter i form av intertextualitet (Ledin & Moberg 2010). Det alternativa medier 
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som uppsatsen har för avsikt att undersöka har, per uppsatsens definition, tydliga 

invandringskritiska inslag. Därför ville vi även (d) metodiskt fråga om det går att påvisa 

skillnader i de olika artiklarnas behandling av etnicitet. Slutligen ville vi (a) se vilka av 

aktörerna som kommer till tals, dels för att se om det uppstår en diskussion i artikeln, vilket 

visar på en nyanserad nyhetsrapportering, eller om en viss verklighetsuppfattning 

framhävs mer än någon annan – vilket inom journalistiken ofta blir synonymt med det 

artikeln till sist berättar.

 

5.2.2 Kommentarer

Med utgångspunkt från Robert V. Kozinets och Martin Bergs tidigare netnografiska 

forskning har vi i analysen av de utsorterade kommentarsfälten valt fyra frågeställningar 

för att kunna kontextualisera, klassificera, bearbeta och analysera det empiriska 

materialet. Med hjälp av dessa frågor/utgångspunkter vill vi få svar på vilka 

medierapporteringar av demonstrationerna på Mynttorget och Medborgarplatsen som fått 

störst genomslag - positivt som negativt - på Facebook, och vi vill också undersöka hur 

artiklarna kommenteras och om åsikter möts kommentarsfälten. 

1. Vilka kommentarer har fått flest reaktioner och svar i kommentarstråden? 

Att ta med antalet reaktioner och svar i beräkningen är ett effektivt sätt att särskilja vilka 

kommentarer som tilltalar och berör flest i respektive Facebook-grupp/sida. Dessa 

kommentarer kan i förlängningen både avslöja vilka värderingar och vilket tonläge som 

omger både de olika artiklarna och inte minst de Facebook-sammanhang som de hamnar 

i. 

2. Finns det några föreställningar, idéer och tankegångar som genomsyrar och tycks hållas 

för sanna i kommentarstråden? 

Genom att ställa denna fråga till texten vill vi ytterligare fånga upp vilka tankemönster som 

präglar kommentarsfälten och om de motsäger artikelns verklighetsskildring eller ej. 

3. Är kommentarsfältet heterogent eller homogent? 

Med denna fråga vill vi utröna om fler än ett perspektiv finns representerade bland 

kommentarerna och om diskussion uppstår. 
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4. Är kommentarerna synkrona eller asynkrona? 

Här har vi lånat de definitioner som vi funnit hos sociologen Martin Berg i hans bok 

Netnografi (Berg 2015). Där definieras synkron kommunikation som korthuggen, rapp och 

inte minst präglad av spontanitet. Den synkrona kommunikationen påminner om sådan 

som ofta förekommer i SMS. 

Den asynkrona kommunikationen är längre och präglas av eftertanke. Den följer en annan 

tidslogik och är därför ofta mer utvecklad och reflekterande.  

Självfallet finns fall där asynkrona kommentarer inte framstår som särskilt genomtänkta 

eller utvecklade, precis som en träffsäker synkron kommentar säkerligen kan vara noga 

uttänkt. Om sådana fall uppstår ämnar vi att i möjligaste mån redovisa detta.  

Vi har valt att definiera kommentarer kortare än tre meningar som synkrona medan de 

som är tre meningar eller längre som asynkrona. Genom att åtskilja dessa har vi dels 

kunnat bilda oss en uppfattning om vilka kommunikationsformer som är vanligast i de 

analyserade kommentarsfälten och vi har även fått en hint om kommentarerna är skrivna i 

affekt eller med eftertanke.  

Uppdelandet av synkrona respektive asynkrona kommentarer fungerar också som en 

fingervisning om debatter och meningsutbyten uppstår eller ej. Enligt uppsatsens definition 

och utgångspunkt av asynkrona respektive synkrona kommentarer är det mindre chans att 

det uppstår debatt i ett genomgående synkront kommentarsfält i jämförelse med ett 

genomgående asynkront kommentarsfält. 

5.3 Metodfel

Metoden för urval av artiklar kan inte i förväg till fullo säkerställa att samtliga medier har 

rapporterat om de givna händelserna. Om så skulle vara fallet anser vi dock att även detta 

kan vara intressant för uppsatsens syfte; avsaknaden av rapportering från en händelse 

som mediet rimligtvis kan förväntas rapportera om, då mediet vanligtvis rapporterar från 

liknande händelser, kan i viss mån ses som intressant. Detta, menar vi, säger något om 

den verklighetsbild som medier vill förmedla till sina läsare. 

Vid händelse av utebliven nyhetsrapportering hittar vi opinionstexter som berör ämnet. Om 

det inte finns opinionstexter som berör ämnet hittar vi en annan händelser kring 

demonstrationen för afghanska flyktingar som inte specifikt berör tumultet vid Mynttorget 

eller motdemonstrationen på Medborgarplatsen, men som tidsmässigt ligger nära den 

uteblivna rapporteringen. Om inte något av de ovanstående alternativen skulle finnas att 

tillgå väljer vi att bara analysera de övriga tidningarnas rapportering från händelserna.   
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Vi kommer även ha med i beräkning att DN:s artiklar publiceras under en betalvägg. Det 

finns risk, menar vi, att personer som har för avsikt att dela en artikel från DN slutligen 

väljer att inte dela artikeln då den på grund av betalväggen inte når ut till så många. Detta 

kan påverka spridningen av DN:s artiklar. 

Vidare menar vi att vårt urval, antalet artiklar och antalet olika medier, inte ger ett fulländat 

vetenskapligt underlag. Med tanke på uppsatsens begränsning, i form av antal sidor och 

tid för genomförande, anser vi att dock att tre olika medier och två artiklar från dessa 

medier räcker för att ge en inblick i de frågeställningar som vi har för avsikt att undersöka. 

Vi vill med andra ord poängtera att studien bör ses som ett nedslag och att mer 

omfattande forskning behövs för att få full förståelse för ämnet.
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6. Resultat och analys 
Vi har valt att skriva om händelserna kronologiskt – tumultet på Mynttorget först följt av 

motdemonstrationen på Medborgarplatsen. Varje artikel om respektive händelse följs av 

hur reaktionerna och kommentarerna sett ut på Facebook. Analyserna av båda 

händelserna avslutas med en sammanfattande och jämförande analys. 

6.1 Tumultet på Mynttorget

6.1.1 Aftonbladet

6.1.1.1 Textanalys Aftonbladet 
 “Nazister attackerade demonstranter – flera skadade” 

Artikeln publicerades 2017-08-08 och är 1502 tecken lång. Nazistattacken på Mynttorget 

fick överlag stor uppmärksamhet på Aftonbladet. Sju olika artiklar publicerades 

2017-08-09, varav två av dem hämtades från TT. Denna artikel publicerades samma dag 

som händelsen inträffade och det var den som fick störst spridning på Facebook. 

Den tematiska strukturen: Huvudtemat är (1) att nazister har attackerat demonstranterna 

på Mynttorget. Därefter går följande undertema att urskilja: (a) varför de demonstrerade. 

Den schematiska strukturen: Rubriken lyder: “Nazister attackerade demonstranter – flera 

skadade” och ingress: 

“Ett 15-tal nazister gick till attack mot demonstranter på Mynttorget. 

– De kastade någon form av bengaler mot samlingen, säger Lars Byström vid polisen. 

Enligt polisen skadades tre personer i attacken.” 

Rubrik och ingress har för avsikt att meddela att artikeln kommer vara informativ och 

problematiserande kring händelsen. Nazisterna har en tydligt antagonistisk roll och 

demonstranternas utsatthet framhävs. 

Artikeln har följande aktörer: Nazister, demonstranter, Lars Byström (Presstalesman vid 

polisen), Åsa Wallentin (uttalar sig för Stockholmspolisen) och SOS Alarm.  
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På mikronivå: Av aktörerna kommer alla utom nazisterna till tals. Åsa Wallentin uttalar sig i 

egenskap av polis och fungerar som källa till att polisen fått ett larm om händelsen. Lars 

Byström får mest plats i artikeln. I egenskap av presstalesman, med en uttalad uppgift att 

informera allmänheten om polisens aktiviteter, drar Lars Byström, likt Åsa Wallentin, 

polisiära slutsattser kring händelseförloppen. 

Artikeln använder sig av officiella källor, och därmed information för att ge en bild av vad 

som hänt – artikelförfattaren har få egna observationer och tillförlitligare sig på andras 

uppgifter, där det tydligt informeras vem som säger vad. Källorna är säkra, i journalistisk 

mening. 

Artikeln använder sig återkommande av ordet “nazist” när man beskriver de som 

attackerades, vilket i viss kan ses som ett värdeladdad beskrivning. Beskrivningen beläggs 

dock av en tidigare artikel som publicerats i DN. I övrigt har artikeln ett neutralt språk. 

Etnicitet behandlas ej mer än där det är relevant – i beskrivandet av demonstranterna.

6.1.1.2 Spridning Aftonbladet

Av analyserande Facebook-sidor/grupper fick artikeln flest reaktioner, ca 1200 stycken, på 

sidan “Vi gillar olika”. En sida som tillhör Aftonbladet. Där fick den även 54 kommentarer 

och 58 delningar. 

Flest kommentarer och delningar, 165 kommentarer respektive 70 delningar, fick artikeln 

på Aftonbladets egen Facebook-sida. Den genererade där i 896 reaktioner. 

I gruppen “Stå upp för Sverige” fick artikeln den 316 reaktioner, 92 kommentarer och 18 

delningar. 

6.1.1.3 Kommentarer Aftonbladet

Kommentarsfält “Vi gillar olika” (VGO): 

Av de kommentarer som följer artikeln har Märtas kommentar som drar paralleller med 

nazi-Tyskland fått i särklass flest reaktioner, 73 stycken: 

 

Näst flest reaktioner, 38 stycken, har Alfs kommentar som kritiserar polisen fått: 
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Märtas och Alfs kommentarer går i linje med merparten av tankegångarna på VGO’s 

kommentarsfält. Kommentarsfältet är till största delen homogent då den absoluta 

merparten fördömer nazisterna och kritiserar polisen icke-agerande med starka men inte 

vulgära ordalag. Endast två kommentarer går mot strömmen; den ena är positivt inställd till 

nazisterna medan den andra publicerar en bild som driver med åsikterna som genomsyrar 

kommentarsfältet. 

En diskussion uppstår - en svarstråd med 24 inlägg - om hur medias trovärdighet och hur 

de benämner folkgrupper och olika gäng. I svarstråden är ett flertal av kommentarerna 

asynkrona. I resten av kommentarsfältet är däremot endast nio av 46 kommentarer av 

asynkron och mer reflekterande karaktär. Det homogena åsiktsklimatet gör att både 

diskussionerna och de mer utmejslade kommentarerna är relativt få. 

Kommentarsfält Aftonbladets Facebook-sida: 

I jämförelse med VGO’s kommentarsfält är diskussionerna hetare på Aftonbladets egna 

Facebook-sida. De kommentarer som har fått flest reaktioner har fått betydligt fler än 

motsvarande kommentarer i VGO’s kommentarsfält. Jonas kritiska kommentar om 

nazismen sammanfattar de åsikter som är mest framträdande och den har även fått flest 

reaktioner, 196 stycken: 

 

Näst flest reaktioner, 138 stycken, har Dicks kommentar fått.  
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Det går att sortera in Aftonbladets kommentarsfält i två åsiktsfalanger där Jonas och Dicks 

kommentarer kan sorteras in i den första falangen. Denna falang fördömer både 

nazisterna och deras sympatisörer. Den första falangen uttrycker även sympati med de 

afghanska flyktingarna. Den andra, något mindre åsiktsfalangen, fördömer den afghanska 

demonstrationen och ifrågasätter ofta demonstranternas ålder. Flera i den andra falangen 

tvivlar även på att Aftonbladets rapportering ger en sann bild av verkligheten och menar att 

de afghanska flyktingarna har minst lika stor skuld i det tumult som utbröt. Här är det dock 

intressant att ta med Dicks kommentar i beräkningen. Dick skriver att de flesta i 

Aftonbladets kommentarsfält försvarar nazisterna, detta trots att Dick representerar den 

första, större åsiktsfalangen. Slutsatsen blir således att Aftonbladet kan ha tagit bort 

kommentarer i den andra åsiktsfalangen, grova kommentarer som strider mot sidans 

policy. 

De olika åsiktsfalangerna skapar ett heterogent kommentarsfält där olika åsikter tar plats, 

flera av kommentarerna följs även av svarstrådar. Tonläget är generellt högt, framför allt 

från den andra åsiktsfalangen, alltså de som fördömer och ifrågasätter de afghanska 

flyktingarna. De diskussioner som uppstår kommer dock inte längre än ansvarsfrågan och 

Aftonbladets vinkel. Diskussionerna ställer med andra ord inte frågan varför utan går 

antingen ut på vem eller vilka som bär ansvar för tumultet; demonstranterna, nazisterna 

eller polisen - eller så handlar diskussioner om hur Aftonbladet har vinklat sin artikel. 

De flesta av kommentarerna är synkrona, men trots att tonläget är högt är 41 av 165 

kommentarer asynkrona. Att kommentarsfältet innehåller många åsikter och är heterogent 

bidrar säkert till dessa asynkrona kommentarer. Att tonläget är hätskt har gjort att nätverket 

#jagärhär skriver i kommentarsfältet vilket även det bidrar till fler diskussioner med 

 asynkrona kommentarer.

Kommentarsfält “Stå upp för Sverige” (SUFS): 

När Aftonbladets artikel läggs upp i SUFS får Jan-Yngves bild flest reaktioner, 36 stycken. 

Bilden visar Galenskaparnas klassiska karaktär Farbror Frej (spelad av Anders Eriksson), 

ihopparad med en med text som kritiserar Aftonbladet. Värt att nämna är att detta är en 

vanligt förekommande bild/text i SUFS kommentarsfält när något från Aftonbladet läggs 
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upp.

 

Näst flest reaktioner, 25 stycken, får Ronalds kommentar som kritiserar Sveriges regering: 

 

De tankegångar och föreställningar som genomsyrar SUFS kommentarsfält är alla kritiska 

till de afghanska flyktingarna. Många är även, precis som Jan-Yngves bild och Ronalds 

kommentar, kritiska till både Aftonbladet och Sveriges regering. Inga kommentarer 

motsäger dessa tankegångar, SUFS kommentarsfält kan därför kategoriseras som helt 

homogent. De kommentarer som genererar i svarstrådar beror antingen på att de är 

ironiska vilket sedan har missuppfattats eller så får kommentarerna medhåll. Inga 

diskussioner där olika åsikter möts uppstår. 

Tonen i kommentarsfältet är rå - Aftonbladet är en “skit-“, “piss-, och “lögnblaska”. 

Flyktingarna benämns som “parasiter" och “skäggbarn” som någon borde “grisbomba”. 

Merparten av kommentarerna är synkrona och ger intrycket av att vara skrivna i affekt. 

Trots att tio av kommentarerna är längre än två meningar och därför går att kategorisera 

som av asynkron karaktär, framstår de ändå som snabbt och slarvigt författade och 

präglas därför inte av någon påtaglig eftertanke. 
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6.1.2 DN

6.1.2.1 Textanalys DN 
“Här kastas bengalen mot demonstranterna på Mynttorget” 

Artikeln publicerades första gången 2017-08-09 och uppdaterades 2017-08-10 (analysen 

är gjort på den uppdaterade texten) och består av 2677 tecken. DN publicerade tre artiklar 

om manifestationen vid Mynttorget, varav en inte behandlar själva attacken då den ännu 

inte ägt rum. De artiklar som inte ska analyseras i denna uppsats publicerades 

2017-08-10. Denna artikel fick störst spridning på Facebook. 

Artikelns tematiska struktur: Huvudtemat är (1) att demonstrationen på Myntorget 

attackerades. Därefter kan följande underteman urskiljas: Att (a) demonstrationen flyttar till 

Mynttorget (b) problematiserande del om afghanska flyktingars situation i Sverige och i 

Afghanistan. 

Den schematiska strukturen: Rubriken lyder “Här kastas bengalen mot demonstranterna 

på Mynttorget” och ingressen lyder: 

“Den högerextrema attacken mot manifestationen på Mynttorget har lett till ökad 

polisbevakning. Ingen har ännu gripits, men polisens hatbrottsgrupp är inkopplad. 

– Vi hörde att de ska komma igen, med vapen. Men vi ger inte upp, säger en av de 

ensamkommande ungdomarna till DN.” 

Rubrik och ingress lockar lockar till läsning genom att beskriva den konflikt som uppstått 

vid Mynttorget. Ingressen fördjupar läsaren i vem som utfört attacken, samt hur de 

drabbade reagerat. Den nyhetsvinkel som rubrik och ingress har presenterat ligger i 

konflikten mellan rasistiskt våld och dess offer. Stor vikt ligger i att porträttera 

demonstranternas utsatthet. De högerextrema är antagonister och demonstranterna är 

protagonister. 

Huvud- och underteman har i denna artikel en tydlig hierarkisk uppdelning. En stor 

majoritet av texten är ägnad åt attacken – hur den gick till, vittnesmål, hur den utreds, vem 

som står bakom den och gestaltande av demonstranternas utsatthet. 
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“– I går (tisdag) på eftermiddagen kom en man med några flygblad. Han var här och lade 

upp några papper och sedan gick han. Vi tänkte att han kanske är rasist, men det var inte 

så farligt, berättar en av de ensamkommande ungdomarna, Amir, på Mynttorget för DN.” 

Artikeln har fem aktörer: Fatemeh Khavari (talesperson Ung i Sverige), cykelpolis (på plats 

när attacken genomfördes), Lars Byström (presstalesman vid polisen), Ahmad Rahimi 

(aktiv i Ung i Sverige, vittne till attacken), Nordisk Ungdom (de som genomfört attacken). 

På mikronivå: Av aktörerna får alla utom cykelpolisen komma till tals. Cykelpolisen ska, 

enligt Amir Rahimi, ha varit ensam på plats när attacken genomfördes och vid en 

utfrågning av Lars Byström fungerar därför cykelpolisen som incitament för att polisen 

eventuellt kan ha varit underbemannade när attacken genomfördes  – vilket gestaltar 

demonstranternas utsatthet. 

När Lars Byström uttalar sig är det i dialog med Amir Rahimis och hans vittnesmål; han 

bekräftar eller dementerar, utifrån det polisen vet. Han för även en dialog med 

artikelförfattarens påståenden. 

Nordisk Ungdom figurerar genom hela artikeln och får uttala sig vid ett tillfälle, där man 

nekar till att man utfört någon attack: “Den högerextrema gruppen Nordisk Ungdom låg 

bakom attacken, men själva säger de att de bara genomförde en fredlig 

′motdemonstration′ .” 

Fatemeh Khavari figurerar som vittne för situationen på Mynttorget, hon får minst plats i 

artikeln och ger följande vittnesmål: “polisen höll koll på dagarna, men att nätterna kändes 

otrygga.” 

Amir Rahimi får störst plats i texten. Han vittnar om attacken och otryggheten vid 

Mynttorget och får berätta, personligt, om sin situation i Sverige. Hur han fått avslag på sin 

asylansökan och hur han utsatts för hat-attacker i sociala medier. Amir Rahimi är den som 

får mest utrymme i texten, men de påståenden han gör får kommenteras av polisen. 

Artikeln är, rent källkritiskt, väl balanserad. Många får komma till tals. Situationen på 

Mynttorget har två vittnen, polisen får chans att kommentera på uppgifterna och även 

Nordisk Ungdom får komma till tals angående attacken. Detta ger en mångsidig bild av 

situationen och som läsare tvingas man inte in i en, av artikelförfattaren given 
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verklighetsbeskrivning. Artikeln är uppbyggd i en dialog mellan attackens olika aktörer och 

alla får komma till tal. Artikeln har till viss del en personlig prägel i sin gestaltande form, det 

går dock inte urskilja någon negativ/positiv tonalitet gentemot det som behandlas. 

Även etnicitet behandlas varsamt. Inga etniciteter nämns explicit men man förstår att Amir 

Rahimi är från Afghanistan.

6.1.2.2 Spridning DN

DN’s rapportering från Mynttorget fick störst genomslag på DN’s egna Facebook-sida. 

Artikeln fick inte tillräckligt stor spridning på någon annan Facebook-sida/grupp för att nå 

kriterierna för analys. Jämfört med både Aftonbladet och Fria Tiders texter om tumultet på 

Mynttorget fick DN’s artikel minst spridning. 

En video som visar hur en bengal kastas mot de afghanska demonstranterna läggs upp på 

DN’s Facebook-sida med en tillhörande länk till artikeln “Här kastas bengalen mot 

demonstranterna”. 

Länken fick 308 reaktioner, 27 kommentarer, 22 delningar och videon 24 000 visningar.

6.1.2.3 Kommentarer DN

Kommentarsfält DN:s Facebook-sida: 

I DN’s kommentarsfält fick Marckus kommentar flest reaktioner, 58 stycken. Kommentaren 

är kritisk till att demonstrationen mot utvisningarna av de afghanska flyktingarna tillåts: 

 

Näst flest reaktioner, 43 stycken, fick Andreas. En kommentar som även följs av en längre 

svarstråd. 
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Både Markus och Andreas kommentarer representerar merparten av både åsikterna och 

tongångarna i kommentarsfältet. De flesta av kommentarerna är präglade av kritik mot de 

afghanska flyktingarna och svensk migrationspolitik. Av de 27 kommentarerna är dock nio 

av annan åsikt - de fördömer nazisternas attack och/eller vill få stopp på utvisningarna till 

Afghanistan. DN’s kommentarsfält går alltså att kategorisera som heterogent, och utöver 

de 27 kommentarerna följs dessutom flera av dessa kommentarer av längre svarstrådar 

där olika åsikter möts utan att samtalet spårar ut, även om parasiter nämns vid ett tillfälle 

(oklart om nazister eller afghaner åsyftas). Längst svarstråd, 37 svar, fick Andreas 

kommentar och den efterföljande diskussionen präglas av asynkrona och reflekterande 

inlägg. 

Om man bortser från svarstrådarna är knappt hälften av artikelns 27 kommentarer, 15 

stycken, av längre och mer asynkron karaktär.

6.1.4 Fria Tider

7.1.4.1 Textanalys Fria Tider  
“Här angrips journalist av ′flyktingbarnen′ på Mynttorget” 
Artikeln publicerades den 10 aug och består av 899 tecken. Fria tider publicerade två 

artiklar om manifestationen vid Mynttorget – den andra artikeln publicerades 2017-08-10 

på eftermiddagen och behandlar inte attacken då den ännu inte ägt rum. Denna artikel fick 

mest spridning. Artikeln har även ett klipp som visar händelseförloppet. 

  

Den tematiska strukturen: Huvudtema är (1) att en journalist har angripits vid mynttorget. 

Därefter går det att urskilja följande underteman: att (a) afghanska flyktingar genomför en 

demonstration vid Mynttorget och (b) att demonstrationen nu flyttar till Mynttorget, som 

följd av Nordisk Ungdoms “protest”. 

Den schematiska strukturen: Artikelns rubrik lyder: “Här angrips journalist av 

′flyktingbarnen′ på Mynttorget” och ingressen: 

“En videojournalist angreps av en grupp så kallade ensamkommande när han filmade 

′sittstrejken′ på Mynttorget igår. På en film syns också maskerade vänsterextremister.” 
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Rubrik och ingress lockar till läsning genom att meddela att artikeln kommer handla om en 

konflikt mellan antagonisterna “flyktingarna” och en journalist. 

Artikelns aktörer är: Journalisten (han som blir attackerad), Pelle T Nilsson (journalist, lagt 

upp det klipp som länkas till i artikeln), flyktingarna, polisen och Nordisk Ungdom. 

På mikronivå: Av aktörerna så är det Pelle T Nilsson och polisen som får komma till tals. 

Både polisen och Pelle T Nilsson kommer till tals via ett Facebook-inlägg Pelle T Nilsson 

har skrivit om händelsen: 

“En videojournalist attackeras av en grupp flyktingar på Mynttorget när han filmar. Han blir 

av med sin videokamera men lyckas sno tillbaka den efter lite stök. Efter det börjar de 

störa undertecknad men polisen säger till flyktingen att låta bli och att det är fritt att filma. 

Och jag lackade till såklart, skriver Nilsson på sin Facebook.” 

Artikelförfattaren använder sig av en rad värdeladdade ord. Ett exempel är: “– Släpp mig!, 

ropar videojournalisten desperat.”, där “desperat” används för att belägga protagonistens 

utsattheten. 

Händelseförloppet beskrivs som en “attack”, på video-klippet tycks “attacken” dock mest 

se ut som ett intensivt och motsättningsfull debatt. Ordet “attack” tycks vilja föra läsarens 

tankar till fysiskt våld, trots att detta inte förekommit. 

Artikelförfattaren skriver vidare  “de så kallade flyktingbarnen”; att  medvetet benämna 

dem som “så kallade” tycks i detta sammanhang vara ett intertextuellt språkbruk, som dels 

syftar till den samhällsdebatt som berört frågeställningen om huruvida de asylsökande 

verkligen flyr från livshotande konflikter – och den debatt som förts om huruvida många av 

de ensamkommande flyktingbarnen verkligen kan klassas som minderåriga. 

Intertextualiteten i språkbruket är återkommande i artikeln – man syftar och spelar på 

många av de kontroversiella beröringspunkter i samhällsdebatten. Artikelförfattaren 

använder sig av ord som “maskerade vänsterextremister”, som syftar till den konflikten 

höger- mot vänsterextremism. Eller: “′ensamkommande′ afghanska männen”, som även 

detta syftar till den debatt som förts huruvida de ensamkommande verkligen är 

minderåriga. Vidare benämner man Nordisk Ungdoms motdemonstration som en “protest”, 

vilket i jämförelse med “attack” kan ses som en aningen mindre extremt. Artikeln har en 

tydlig personlig prägel och en negativ tonalitet gentemot det som behandlas. 
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6.1.4.2 Spridning Fria Tider

Fria Tiders artikeln fick störst spridning på den egna Facebook-sidan. Där fick artikeln 609 

reaktioner, 130 kommentarer och inte minst 117 delningar - flest delningar av de artiklar 

om tumultet vid Mynttorget som analyseras. 

Värt att nämna i sammanhanget är att den video som Fria Tider länkar till - som visar 

tumultet mellan en journalist och demonstranterna - har visats 145 966 gånger på Youtube 

med tillhörande 1 138 kommentarer (12/12). Detta att jämföra med de 24 000 gånger som 

den video som DN lade upp i samband med sin artikel om tumultet vid Mynttorget. 

Videon-klippet som Fria Tider länkar till är filmat av fotografen Pelle T Nilsson och 

publiceras i Nilssons egna Youtube-kanal den 9 augusti. Tongångarna i kommentarsfältet 

på Youtube är hårda och många av inläggen är råa och öppet rasistiska. Videon fick stort 

genomslag i gruppen “Stå upp för Sverige” där den länkas till två gånger vilket genererade 

i sammanlagt 857 reaktioner, 205 kommentarer och 168 delningar. Eftersom spridningen 

av videon i SUFS inte inkluderar Fria Tiders artikel har vi valt att inte analysera 

kommentarerna i SUFS ytterligare - men det går inte att utesluta att denna video var en 

bidragande orsak till mobiliseringen av den motdemonstration som SUFS organiserade på 

Medborgarplatsen den 19 augusti.

6.1.4.3 Kommentarer Fria Tider

Klart flest reaktioner i Fria Tiders kommentarsfält, 40 stycken, har Susannes kommentar 

fått: 

 

Den kommentar som fått näst flest reaktioner, 27 stycken, har Annika från nätverket 

#jagärhär skrivit: 
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Susanne och Annika sammanfattar de två åsiktsströmningar som går att finna i Fria Tiders 

kommentarsfält. Den åsiktsfalang som Susanne representerar är övertalig, 121 av 130 

kommentarer går i linje med Susannes kommentar; de är baserade på förutfattade 

meningar och ofta används ett betydligt grövre språk än Susannes. De afghanska 

demonstranterna beskylls för att vara överåriga och de som sympatiserar med afghanerna 

kallas vid flera tillfällen för “batikhäxor” och “extremvänster”. Jargongen är hård, rå och ofta 

öppet rasistisk. 

Annikas kommentar är konsekvensen av just denna jargong - flera personer från nätverket 

#jagärhär har valt att kritiskt kommentera inte bara artikeln utan även den hårda 

jargongen. Nio av de 130 kommentarerna går likt Annikas kommentar emot det rådande 

tankemönstret, och framförallt följs 80 av de 130 kommentarerna av svarstrådar där de 

inlägg som är rasistiska och grundande i förutfattade meningar får mothugg och kritik. Fria 

Tiders kommentarsfält kan därför kategoriseras som heterogent. 

De flesta av kommentarerna är korthuggna och synkrona. Av de 21 kommentarer som är 

asynkrona och mer argumenterande är resonemang likt Annikas överrepresenterade. I de 

diskussioner som uppstår i de hela 80 svarstrådarna är inläggen längre, mer detaljerade 

och asynkrona.

6.1.5 Sammanfattning och jämförande analys 

Artikelanalysen visar att de etablerade medierna tematiskt inte skiljer sig nämnvärt mycket. 

Däremot förmedlar det alternativa mediet en helt annan tematik. Aftonbladet och DN har i 

stort sätt samma huvudtema, medans Fria Tider i stor utsträckning vänder på vilken aktör 

som tillskrivs vara antagonist och därmed presenterar ett helt annat huvudtema. 

Aftonbladet och DN skiljer sig en aning i den schematiska strukturen och på mikronivå. DN 

har en mer personlig prägel i gestaltningen och är mer uttömmande i information, ställer 

parter mot varandra och får igång en debatt. Aftonbladet har en mer informativ text, som 
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presenterar en polisiär och myndighetsenlig hållning till händelsen. Aftonbladet tillskriver 

även, i jämförelse med DN, ett mer värdeladdat begrepp på antagonisterna i form av 

“nazister” – DN benämner dem “högerextrema”. Aftonbladet uttrycker därför en mer 

polariserade bild än DN. 

Fria Tider har en mycket personlig prägel på sin artikel. Man använder sig dessutom av 

flera värdeladdade ord och tonaliteten är raljant och åsiktsdriven. Objektivitetsmässigt är 

det svårt att urskilja vad som är sant, vilket till viss del även kan tillskrivas Aftonbladet, som 

bara använder sig av officiella källor och inte alls låter motparten komma till tals. 

Den artikel som fick klart störst genomslag på Facebook var Aftonbladets text. Detta kan 

till stor del tillskrivas att Aftonbladet administrerar inte bara sin egna Facebook-sida utan 

även sidan Vi gillar olika vilka båda länkade till artikeln. Dessa sidor når ut till 391 902 

(Aftonbladet) respektive 495 595 (VGO) personer - säkert finns det flera som gillar båda 

dessa sidor - men räckvidden är ändå svår att underskatta. Aftonbladets artikel fick även 

genomslag i gruppen Stå upp för Sverige. Kommentarerna i både VGO och SUFS kan 

klassificeras som homogena, dock med två helt olika utgångspunkter. Något förenklat: 

personerna som gillar VGO är för en stor invandring och det präglar kommentarsfältet, 

medan personerna i gruppen SUFS är för en restriktiv migrationspolitik vilket präglar SUFS 

kommentarsfält. Tonen är råare i SUFS jämfört med VGO och i SUFS får även Aftonbladet 

massiv kritik för hur artikeln är vinklad. På Aftonbladets egna Facebook-sida är 

kommentarsfältet i jämförelse mer heterogent. Personer som sympatiserar med de 

afghanska flyktingarna är i övertal. I de kommentarer som skrivits av personer som 

fördömer de afghanska flyktingarna och kritiserar Aftonbladets rapportering är tonen, likt 

SUFS kommentarsfält, hätsk. Att nätverket #jagärhär kommenterat i Aftonbladets 

kommentarsfältet är även en indikation på den råa stämningen. #jagärhär bidrar även till 

flera diskussionstrådar och många längre, asynkrona inlägg. Den kommentar som Dick 

skrivit i Aftonbladets kommentarsfält, som kritiserar de många hårda och rasistiska 

inläggen, indikerar att Aftonbladets FB-administratörer rensat bort de värsta inläggen. 

Både Fria Tider och DN har fått störst genomslag på de egna Facebook-sidorna. Precis 

som hos Aftonbladet är nätverket #jagärhär aktiva i Fria Tiders kommentarsfält. Nätverket 

kritiserar både vinkeln på Fria Tiders artikel och de efterföljande hårda kommentarer vilket 

bidrar till att ett annars homogent kommentarsfält blir heterogent och får en rad svarstrådar 

med asynkrona inlägg. 
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Även kommentarsfältet på DN’s Facebook-sida är heterogent, men tonen inte lika hård 

som i Fria Tiders kommentarsfält. Detta kan kan antas vara en konsekvens av de tydliga 

riktlinjer DN har satt upp för artikelkommentarer. Av alla analyserade kommentarsfält som 

följt de artiklar vi valt ut är detta det med flest långa, asynkrona och reflekterande 

kommentar. Många av kommentarerna följs även av längre diskuterande svarstrådar.  

6.2 Motdemonstrationen på Medborgarplatsen

6.2.1 Aftonbladet

6.2.1.1 Textanalys Aftonbladet 
“Löfven brädade de gapande rasisterna” 

Aftonbladet producerade ingen egenproducerad nyhetsrapportering från 

motdemonstrationen, man publicerade istället en TT-artikel. Däremot publicerades flera 

ledare och krönikor som berörde ämnet. Utifrån uppsatsens givna metodik har vi istället 

analyserat den krönika som på sociala medier fått störst spridning. Artikeln publicerades 

2017-08-21 och innehåller 2344 tecken. 

Den tematiska strukturen: Huvudtema är (1) att Stefan Löfven menar att det gror en tydlig 

polarisering mellan två olika världsbilder. Följande underteman går att urskilja: (a) referat 

från det tal som Stefan Löfven hållit och (b) problematisering av motdemonstranterna. 

Den schematiska strukturen: Rubriken lyder: “Löfven brädade de gapande rasisterna”. 

Artikeln saknar ingress. I början av artikeln slås det fast att “Aftonbladets ledarsida är 

oberoende socialdemokratisk”, vilket syftar till att poängtera att de åsikter som uttrycks är 

ideologiskt laddade. Artikeln är en ledartext och har som syfte att skapa opinion och 

“rasisterna” är tydliga antagonister. 

Artikeln har följande aktörer: Stefan Löfven (statsminister), motdemonstranterna, 

ensamkommande, Johan Stoor (ägare av en av de smedjor, vid den plats där Stefan 

Löfven hållit sitt tal).  

På Mikronivå: Av aktörerna kommer alla utom de ensamkommande till tals. Stefan Löfven 

kommer till tals via det referat om talet som artikelförfattaren skriver. Motdemonstranterna 

kommer till tals via ett citat från en DN:s nyhetsrapportering från motdemonstrationen. 

Johan Stoor är en av ägarna till det friluftsmuseum där talets hölls och gestaltar med sitt 
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uttalande en positivism som eskilstunaborna känner inför att statsministern kommer på 

besök. 

Stefan Löfven får mest plats, men tillåts inte riktigt dra några slutsatser. Det refereras 

snarare till vad han sagt, vilket sedan ställs i kontrast till det som sagts vid 

motdemonstrationen. Greppet vill gestalta en polariserad debatt, som artikelförfattaren 

menar kommer prägla valåret 2018, menar artikelförfattaren: 

“Man kan nästan inte tro att Medborgarplatsen och Rademachersmedjorna ligger i samma 

Sverige. Men mycket talar för att nästa års valkamp står mellan just dessa poler, ilska mot 

framtidstro, rädsla mot hopp. En politisk rörelse som skriker "ut med packet" mot alla 

andra.” 

Artikelförfattaren använder sig dock av en underliggande retorik och ton som framställer 

Stefan Löfven som protagonisten, och motdemonstranterna som antagonister, vilket talar 

för att Stefan Löfven, i nominell mening, får dra de slutgiltiga slutsatserna; när referatet går 

över i socialdemokratins politiska framgångar får meningarna stå oemotsagda. 

Referatet av Stefan Löfvens tal, samt refererandet till vad aktörer sagt, är i journalistisk 

mening trovärdiga: “′Det här är inte ditt land. Hoppas ni blir våldtagna som djur′ ropade en 

kvinna från den högerextrema demonstrationen, enligt DN.”. 

  

Artikelförfattaren använder sig av vissa värdeladdade ord och meningsuppbyggnader: “′Ut 

med packet′ skrek vuxna människor till de barn och ungdomar som samlats. Som svar fick 

de bilder på röda hjärtan.”. Meningsuppbyggnaden och ordvalet “vuxna” syftar till att 

förstärka kontrasten i vuxna anpriger barn, vilket kan ses som förkastligt i de flesta 

sammanhangen. 

Ordet “rasist” används för att beskriva motdemonstraterna, vilket förstärker en 

antagonistiskt prägel på motdemonstranterna. Huruvida de faktiskt är rasister är, objektivt 

sett, en definitionsfråga – som går att debattera. Per artikelförfattarens definition är dock 

dessa motdemonstranter just “rasister”, vilket i opinionsbildande sammanhang är 

godtagbart. Språket och tonaliteten är till viss del nedlåtande mot antagonisternas 

verklighetsbild.
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6.2.1.2 Spridning Aftonbladet

Till skillnad från Aftonbladets talrika nyhetsrapportering om händelsen på Mynttorget 

rapporterade Aftonbladet knapphändigt om motdemonstrationen på Medborgarplatsen. 

Som nämndes i artikelanalysen publicerades endast en TT-artikel och den fick begränsad 

spridning på Facebook vilket gör de digitala spåren svåra att analysera. Utan att göra en 

djupare analys om detta är det ändå värt att nämna att just avsaknaden av 

nyhetsrapportering i Aftonbladet uppmärksammas bland motdemonstranterna i 

Facebookgruppen “Stå upp för Sverige”. Renee publicerar ett inlägg i gruppen där hon 

kritiserar Aftonbladets rapportering vilket får stort genomslag och spridning. Inlägget 

genererade i 1100 reaktioner, 77 kommentarer och 68 delningar.

 

Även om Aftonbladets nyhetsrapportering om motdemonstrationen på Medborgarplatsen 

inte fick något större genomslag på Facebook publicerade dock Aftonbladet, som tidigare 

nämnts, flera ledare och krönikor om ämnet som fick stor spridning på Facebook. Den text 

som fick störst genomslag är Anders Lindbergs krönika “Löfven brädade de gapande 

rasisterna”, som tar upp både motdemonstrationen och Löfvens sommartal i Eskilstuna. 

Krönikan publiceras på Aftonbladets Facebooksida “Aftonbladet Ledare” där länken får 

155 reaktioner, 44 kommentarer och elva delningar. 

Betydligt större genomslag får krönikan i Stå upp för Sverige. Där  publiceras den två 

gånger och får sammanlagt 636 reaktioner, 214 kommentarer och och 29 delningar. 

Men trots krönikans relativt stora genomslag i framför allt SUFS, når den alltså inte upp i 

den mängd reaktioner och delningar som Renees Aftonbladet-kritiska inlägg i samma 

grupp.
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6.2.1.3 Kommentarer Aftonbladet

Kommentarer “Aftonbladet Ledare” 

Flest reaktioner, 56 stycken, får en kommentar skriven av Annika från nätverket #jagärhär. 

Annika känns igen från det kommentarsfält på Fria Tiders Facebook-sida som 

analyserades i samband med tumultet på Mynttorget. Precis som Annikas kommentar i 

Fria Tiders kommentarsfält - och precis som många andra kommentarer från #jagärhär - är 

inlägget längre, mer reflekterande och av asynkron karaktär.   

 

Näst flest reaktioner, 45 stycken får Stefans kommentar, även det mer reflekterande om än 

av en annan åsikt än Annikas. 

 

Annika och Stefans kommentarer ger en bra bild av Aftonbladets Ledares kommentarsfält 

och dess ton. Den sida som Annika representerar gillar Anders Lindbergs krönika och är 

både uttalat antirasistisk och sympatiserar med de de afghanska flyktingarna. 
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Den andra sidan är något överrepresenterad. 24 av 44 kommentarer ifrågasätter likt 

Stefans kommentar Sveriges migrationspolitik och menar att både Aftonbladet och 

Sveriges regering blundar för islamistisk extremism och ökad brottslighet i landet. 

Kommentarsfältet är heterogent och knappt hälften av kommentarerna följs dessutom av 

svarstrådar. Att nätverket #jagärhär skriver i kommentarsfältet bidrar till att ett heteroget 

åsiktsklimat uppstår i både kommentarerna och i inläggen i svarstrådarna. 

Att åsikterna i kommentarstråden är heterogena får även till följd att relativt många av 

kommentarerna - 14 av 44 - är asynkrona och resonerande. Och inte minst är många av 

inläggen i svarstrådarna av asynkron karaktär och i flera fall kompletteras resonemangen 

med statistik och länkar. 

Kommentarer Stå upp för Sverige (SUFS) 

I SUFS lades Anders Lindbergs krönika upp två gånger. Den länk som fick störst 

genomslag genererade i 553 reaktioner, 199 kommentarer och 14 delningar. Flest 

reaktioner, 34 stycken, får Gittans kommentar. En kommentar som sammanfattar åsikterna 

i SUFS kommentarsfält väl:   

 

Näst flest reaktioner, 31 stycken, får Bos kommentar. Att Bo skriver i “vi-form” antyder att 

han tror sig representera fler personer i SUFS:    

 

Alla 199 kommentarer i SUFS fördömer antingen Aftonbladet, Anders Lindberg eller 

Sveriges regering med hårda och råa ordalag. Aftonbladet kallas bland annat för 

“Aftonlögnen”, “Aftonpravdan” och “äckel tidning”, Lindberg benämns som “lögnhals” och 

“mobbare” medan Stefan Löfven anklagas för att vara en “landsförrädare”. Tills skillnad 

från Aftobnbladet Ledares kommentarsfält motsäger ingen kommentar dessa tongångar 

och åsikter vilket gör att kommentarsfältet kan kategoriseras som fullständigt homogent. 
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Att SUFS kommentarsfält är homogent bidrar till att de flesta av meningarna är av synkron 

karaktär; de är korthuggna och framstår som spontant skrivna. Kommentarsfältet 

innehåller även flera bilder, 15 stycken, varav merparten är nidbilder av Stefan Löfven. 29 

av meningarna är längre än två meningar och passar därför in i den definition av asynkron 

kommunikation som läggs fram i metoddelen. Här bör dock påpekas att många av de 

längre kommentarerna inte är särskilt reflekterande, istället framstår de som snabbt 

skrivna med många utropstecken, emojis och ett slarvig språk. Därför är Martin Bergs 

resonemang om asynkron kommunikation svår att applicera på just detta kommentarsfält, 

eftersom de inte ger uttryck för att vara den “utvecklade, genomtänkta och reflekterande 

kommunikation” som Berg beskriver (Berg 2015).

6.2.2 DN

7.2.2.1 Textanalys DN 
“Hätska protester mot afghaner på Medborgarplatsen” 

Artikeln publicerades 2017-08-19 och uppdaterades 2017-08-20 (den uppdaterade 

versionen har vi analyserat) och innehåller 3898 tecken. DN publicerade flera artiklar om 

ämnet, varav två en månad senare. Denna fick störst spridning. 

Den tematiska strukturen: Huvudtema är (1) att en motdemonstrationen fick ett “hätskt” 

utfall. Därefter kan följande underteman urskiljas: En (a) problematiserade och 

informerande del om motdemonstranterna, en (b) problematiserande del om situationen 

för de asylsökande vid demonstrationen. 

Den schematiska strukturen: Rubriken lyder: “Hätska protester mot afghaner på 

Medborgarplatsen” och ingressen: 

“′Ut med packet!′ besvarades med ′Kärlek!′. På Medborgarplatsen hölls på lördagen två 

demonstrationer – en för afghanska flyktingars rätt att stanna i Sverige och en som 

motsatte sig just detta. Mittemellan de två grupperna hade Hammarby handboll 

familjefest.” 

Rubrik och ingress slår fast en nyhetsvinkel som kommer handla om motsättningarna i 

samhällsdebatten, som tagit sig ett problematiskt uttryck vid Medborgarplatsen. Där en 

tydlig antagonist i form av de som ropar “ut med packet!” och en tydlig protagonist i form 
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av de som besvarar med “Kärlek!” – målas upp. Artikeln kompletteras av ett klipp från 

demonstrationen, där en av motdemonstranterna ger uttryck för en del av de värdeladdade 

uttryck som artikelförfattaren gestaltar. 

Artikelns aktörer är följande: Ung i Sverige (demonstranter) Kämpa STHLM 

(demonstranter), Stå upp för Sverige (motdemonstranter), Polisen, Fatemeh Khavari 

(ledare Ung i Sverige), Kjell Lindgren (presstalesman vid polisen) och handbollsflickor. 

På mikronivå:  Av aktörerna får alla utom handbollsflickorna uttala sig. Handbollsflickorna 

fungerar istället som retoriskt grepp för att visa på en absurditet som utspelade sig vid 

Medborgarplatsen:  

“Sedan utbringar Ung i Sverige en applåd för Hammarbys handbollsflickor, som spelar 

match mellan de två demonstrationerna utan att verka ta notis om att något pågår 

runtomkring dem.” 

Ung i Sverige kommer till del till tals via Fatemeh Khavari:  ”Jag undrade var de var, de 

som ska protestera mot oss. De skriker tydligen, men jag hör ingenting!” säger Fatemeh 

Khavari i megafonen och mer jubel utbryter.” Men även via det artikelförfattaren själv har 

plockar upp efter att ha observerat och lyssnat. Artikeln fungerar till viss del som ett refera 

av vad de olika sidorna sagt under händelseförloppet. Stå upp för Sverige kommer 

således till tals på samma sätt som Ung i Sverige:  “– De ska ut ur landet, jävla parasiter, 

skriker kvinnan som går längst fram och hon får genast medhåll.”. Samt via den Facebook-

grupp som anordnat sammankomsten: “I evenemanget på Facebook har de aviserat att de 

ska ha en ”tyst sammankomst” – de ska stå tysta med svenska flaggor och visa sitt 

missnöje.” 

Polisen kommer till tals via Kjell Lindgren, som officiellt uttalar sig om hur 

händelseförloppet artade sig: “Polisens presstalesperson Kjell Lindgren säger till DN att tre 

personer har avlägsnats från Medborgarplatsen, i övrigt går demonstrationerna lugnt till.” 

Artikeln är, som sagt, till stor del ett referat. Läsaren tvingas anta/inte anta att det som 

artikelförfattaren har sett och hört är sant. Att artikelförfattaren väger in en tredje part, i 

form av polisen, är därför nödvändigt. Han bekräftar att det är tre personer förts bort – 

vilket vittnar om att situationen, till viss del, bör stämma med artikelförfattarens bild. 
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Polisens uttalande vittnar dock inte om vilken sida av demonstrationen som personerna 

tillhörde. Hade personerna tillhört Ung i Sverige hade den verklighetsbild som 

artikelförfattaren målar upp med andra ord kunna vara falsk, vilket kan ses som 

problematiskt. 

Artikelförfattaren tillskriver genomgående osmickrande yttranden på motdemonstranterna, 

som man delvis bekräftas av den kompletterande video-klippet, men som man även måste 

lite på att artikelförfattaren talar sanning: 

“Samtidigt ropar en ung man i Stå upp för Sveriges megafon att han hoppas de på andra 

sidan ”dör i nästa terrordåd” innan han går in i ett resonemang om antisemitiska 

konspirationsteorier.” 

Vidare finns en rad meningsuppbyggnader och övergångar som syftar till att tydligt 

framställa motdemonstranterna som antagonister. Det finns en personlig prägel på 

berättandet och tonaliteten tyder på att artikelförfattaren skrivit artikeln i affekt, vilket kan 

ses som problematiskt i och med den rad av osmikrande uttalanden som artikelförfattaren 

tillskriver motdemonstrantern.  

Artikeln avslutas med: “Vid 17-tiden lämnar Stå upp för Sverige-gruppen 

Medborgarplatsen för att dricka öl. Ung i Sverige ropar fortfarande ”Kärlek!” när de lämnat 

torget.” Detta vill gestalta den bekymmerslösa tillvaro som motdemonstranterna lever i, 

samtidigt som Ung i Sverige tvingas kämpa på i en sargad verklighet. 

6.2.2.2 Spridning DN

På DN:s Facebook-sajt publiceras två stycken live-videos från motdemonstrationen på 

Medborgarplatsen, men det länkas inte till någon skriven text vilket kan vara en följd av att 

DN:s artikel “döljs” bakom en betalvägg. Men trots att artikeln “Hätska protester mot 

afghaner på Medborgarplatsen” är en betalartikel får den stort genomslag i två vitt skilda 

Facebook-grupper.  

I gruppen “Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna” delas DN:s artikel med 

texten “DN har en saklig beskrivning av dagen på Medborgarplatsen. Läser man hela så 

blir man full i fniss.” Länken får 386 reaktioner, 27 kommentarer och 30 delningar. 
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Artikeln får ännu större spridning i Facebook-gruppen “Stå upp för Sverige”, där den delas 

med texten “Ja PK-media har insett att denna grupp numera är en politisk faktor att ta 

hänsyn till och attackeras därför..” Länken resulterar i 506 reaktioner, 77 kommentarer och 

27 delningar.  

6.2.2.3 Kommentarer DN

Kommentarer Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna (SUAU) 

Klart flest reaktioner, 27 stycken, får Martinas kommentar som kritiserar med vilken text 

DN’s artikel publicerades i gruppen: 

 

Om man bortser från ett inlägg som klistrat in texten från DN:s betalartikel får Annas 

kommentar näst flest reaktioner, 15 stycken: 

 

Merparten av kommentarerna fördömer motdemonstrationen alternativt hyllar de 

afghanska flyktingar och de demonstranter som står vid deras sida. Flera prisar DN för 

den sakliga rapporteringen även om ett par personer påpekar att motdemonstranterna inte 

var fler än ett femtiotal och inte hundra som artikeln påstår. Två kommentarer menar även 

att det i artikeln skulle kunna tolkas som att inte bara motdemonstranterna utan även de 

afghanska demonstranterna varit “hätska” vilket de anser vara problematiskt. Några 

kommentarer, likt Martinas, vänder sig mot att personen som publicerat länken skriver att 

hon “blir full i fniss”. Men trots detta går det att kategorisera SUAU’s kommentarsfält som 

homogent då inga åsikter får mothugg eller möts. 

Sju av de 27 kommentarerna resulterar i svarstrådar som antingen håller med personen 

som skrivit kommentaren alternativt ger tips om hur man läser DN’s betaltext utan att 
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betala. I och med att ingen längre diskussion bland kommentarerna eller svarsinläggen 

uppstår är de flesta kommentarerna korta och går att kategorisera som synkrona.

Kommentarer Stå upp för Sverige (SUFS) 

I SUFS får Ingrids kommentar flest reaktioner, 25 stycken. Vilket är relativt få reaktioner i 

förhållande till hur många som kommenterat inlägget i SUFS. 

 

Näst flest reaktioner, 23 stycken, får Rolfs kommentar. 

 

Merparten av kommentarerna i SUFS kommentarsfält kritiserar Sveriges regering och 

framför allt både afghanerna och deras kvinnliga meddemonstranter. Mycket av kritiken är 

grov och rasistisk, vilket både Ingrids och Rolfs kommentarer exemplifierar. DN får även 

hård kritik för att ge en alltför vinklad bild av händelsen och i rak motsats till SUAU’s 

kommentarsfält höjs här röster för att motdemonstranterna var fler än vad som påstås i 

DN’s artikel. 

Ingen av kommentarerna i SUFS tar afghanerna i försvar, även om två kommentarer 

menar att de motdemonstranterna som skrek “ut med packet och liknande” fick motsatt 

effekt och spelade DN i händerna. Dock går det att kategorisera SUFS kommentarsfält 

som homogent då inga åsikter möts eller längre diskussioner uppstår och det framstår 

som att alla håller med motdemonstranterna i sak. 

De flesta kommentarerna i kommentarsfältet framstår som skrivna i affekt; de är upprörda, 

slarvigt skrivna och går att kategoriseras som synkrona. 16 av de 77 kommentarerna är 

längre än två meningar, men bara en handfull av dessa kan kategoriseras som asynkrona i 

bemärkelsen reflekterande, utvecklade och eftertänksamma. 
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6.2.4 Fria Tider

7.2.4.1 Textanalys Fria Tider  
“Antirasistisk oro när svenskar kräver ′ ut med batikhäxor, ut med afghaner′  på 

Medborgarplatsen” 

Artikeln publicerades 2017-08-20 och innehåller 1346 tecken. Fria Tider publicerade ingen 

annan artikel på ämnet. 

Artikelns tematiska struktur: Huvudtemat är att en motdemonstration mot manifestationen 

för att stoppa utvisningar till Afghanistan på Medborgarplatsen har ägt rum. Därefter går 

följande underteman att urskilja: Att (a) det har blivit en allt mer polariserad debatt i 

samhället som gör folk upprörda, (b) att “antirasister” är oroliga för den opposition som 

växer fram och (c) problematiserande av flyktingar. 

Den schematiska strukturen: Rubriken lyder: “Antirasistisk oro när svenskar kräver ′ ut 

med batikhäxor, ut med afghaner′ på Medborgarplatsen” och ingressen: 

“Är det kostnaderna för skattefinansierad dygnetruntservice, barnens skäggighet eller 

explosionen av våldtäkter i vårt land som fått så många svenskar att skärpa tonläget mot 

illegala invandrare? Åsikterna går isär efter en demonstration där slagord som "ut med 

batikhäxor, ut med afghaner" och "inga afghaner på våra gator" hållits i Stockholm.” 

Rubrik och ingress lockar till läsning genom att slå fast att artikeln kommer handla om 

motdemonstrationen, samt hur motsättningarna i samhället har lett fram till denna 

motdemonstration. Motdemonstranterna är protagonister och debattörerna och 

demonstranterna är antagonister. 

Artikelns aktörer är: Motdemonstranterna, Stå upp för Sverige (Facebook-grupp som 

anordnat motdemonstrationen), batikhäxor (övre medelålders kvinnor som ingår i 

manifestation för de asylsökande), Alex Schulman (debattör, Expressen), America Vera-

Zavala (debattör, Göteborgsposten). 

På mikronivå: Av aktörerna får samtliga utom batikhäxorna komma till tals. Alex Schulman 

och America Vera-Zavala kommer till tals via utdrag ur sina krönikor som de skrivit 

angående manifestationen. Motdemonstranterna kommer till tals via olika Facebook-inlägg 
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som de postat i gruppen Stå upp för Sverige, som får mest utrymme i texten. Artikeln 

bygger till stor del på undertema (a), att att lyfta fram den växande motståndsrörelse som 

vanliga “svenskar” står för. Denna oro gestaltas via utdrag ur gruppen Stå upp för Sverige. 

Undertema (b) gestaltas via de två debattörerna som kommer till tals.  

De tre aktörerna tillåts dra relativt lika stora slutsatser, motsättningarna är artikelns tema: 

“′Det är inte nazister med stålgrå blickar som står där, det är inga stöveltramp på torget. 

Det är väl det som kallas ′vanligt folk′, svenskar i övre medelåldern, män och kvinnor i 

Fjällräven-ryggsäckar och skärmkepsar och tonade solglasögon, någon har tagit med sig 

plaststol och macka′ , konstaterar Schulman oroligt i Aftonbladet.” 

“I Göteborgsposten skriver invandrarprofilen America Vera-Zavala att alla afghanerna bör 

få uppehållstillstånd i Sverige.” 

Artikeln kan ses som en rapport från olika ståndpunkter i migrationsdebatten. Därför 

behöver inte de olika debattörerna som refereras till, samt motdemonsraterna, ha belägg 

för sitt tyckande. Då artikeln utger sig för att vara en nyhetsrapportering och inte en 

opinionsartikel blir detta dock problematiskt, ur en objektiv synpunkt, när artikelförfattaren 

framställer sitt eget tyckande som en sanning: 

“Är det kostnaderna för skattefinansierad dygnetruntservice, barnens skäggighet eller 

explosionen av våldtäkter i vårt land som fått så många svenskar att skärpa tonläget mot 

illegala invandrare?” 

Artikeln framhäver vidare flera värdeladdade ord. Exempelvis “Batikhäxor” är ett 

intertextuellt uttryck som används som en förklaringsmodell till varför många kvinnor väljer 

att engagera sig och hjälpa flyktingar – de syftar till att ha sexuellt umgänge med dem. De 

ensamkommande flyktingbarnen beskrivs som “skäggiga”, vilket även detta är en 

intertextuellt beskrivning som syftar till debatten om huruvida de ensamkommande 

flyktingbarnen verkligen är minderåriga. Vidare finns fler exempel på värdeladdade ord: 

Alex Schulmans beskrivs som “orolig” för att förstärka bilden av “vänsterns” oro inför det 

växande motståndet, eller att America Vera-Zavala beskrivs som en “invandrarprofil”. 

Texten har en tydligt personlig prägel och tonaliteten är till stor fördel för 

motdemonstranterna. 
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Etnicitet sätts dels på flyktingarna i denna artikel, men även på motdemonstranterna som 

beskrivs som “svenskar”. Syftet tycks vara att gestalta två grupper som står i kontrast mot 

varandra. 

6.2.4.2 Spridning Fria Tider

Fria Tiders artikel om motdemonstrationen fick spridning på flera Facebook-sidor. På Fria 

Tiders egna sida genererade den i 441 reaktioner, 36 kommentarer och 36 delningar.  

“Bra rutet” skrev Facebook-sidan “Utvisa kriminella invandrare” och länkade till Fria Tiders 

artikel. På denna invandringskritiska sida fick länken störst genomslag då den resulterade i 

cirka 1000 reaktioner, 56 kommentarer och 54 delningar. 

Även den invandringskritiska Facebook-sidan “Folkomrösta om invandringen till Sverige” 

länkade till artikeln och då med det egna tillägget: “Haha kolla videon. Märks att vanligt folk 

börjar bli kaxiga mot eliten och deras skäggiga små guldklimpar!”. Länken fick 519 

reaktioner, 22 kommentarer och 45 delningar. 

6.2.4.3 Kommentarer Fria Tider

Kommentarer Fria Tiders Facebook-sida 

Flest reaktioner, 53 stycken, får Kenneth när han kritiserar medieprofilen och debattören 

Alex Schulman som nämns i Fria Tiders artikel. 

 

Näst flest reaktioner, 47 stycken, får Andreas kommentar. 

 

Merparten av alla kommentarer går i linje med Andreas och Kenneths kommentarer. De 

antingen hyllar motdemonstranterna alternativt fördömer de afghanska flyktingarna och 
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deras sympatisörer med kränkande och rasistiska ordalag. Det går dock att finna några 

kommentarer som går emot strömmen. Likt de aktioner som nätverket #jagärhär legat 

bakom i liknande trådar fördömer ett fåtal personer både Fria Tiders artikel och dess 

efterföljande kommentarer. Detta bidrar till att kommentarsfältet är heterogent och att flera 

av kommentarerna följs av längre svarstrådar där diskussion uppstår. 

De flesta av kommentarerna är synkrona och kortfattade. Dock är 13 av 36 kommentarer 

mer utvecklade, asynkrona och framstår som skrivna med eftertanke vilket är en produkt 

av Fria Tiders kommentarsfälts heterogena karaktär. Inte minst genererar 18 kommentarer 

i svarstrådar, där många inlägg är asynkrona och del av en längre diskussion.

Kommentarer Utvisa kriminella invandrare (UKI) 

I särklass flest reaktioner i UKI’s kommentarsfält, 224 stycken, får Juanitos bild. Faktum är 

att inte någon kommentar i något av de kommentarsfält som följer Fria Tiders artikel får 

tillnärmelsevis lika många reaktioner.  

 

Näst flest reaktioner, 90 stycken, får Jimmy. Även det många reaktioner i sammanhanget: 
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Precis som Juanito och Jimmy är många av kommentarerna i UKI’s kommentarsfält råa, 

rasistiska och ironiska. De flesta menar att afghanerna egentligen är överåriga och att de 

borde utvisas. Kommentarsfältet är dock inte helt homogent. En kvinna som varit gift med 

en persisk man vänder sig mot uttrycket batikhäxor, och i några av de svarstrådar som 

följer vissa kommentarer uppstår även viss meningsskiljaktighet då en man vänder sig mot 

den hårda tonen och anmärker på vissa grova felstavningar. 

Merparten av de 56 kommentarerna framstår som spontant skrivna; de är kortfattade, ofta 

ironiska och av synkron karaktär. Åtta längre asynkrona inlägg om Sveriges asylpolitik och 

invandrares oförmåga att anamma svenska traditioner och lagar går dock att finna i 

kommentarstråden. Dessa står oemotsagda och genererar i många positiva reaktioner.

Kommentarer Folkomrösta om invandringen till Sverige (FOITS) 
På sidan FOITS får Tonys kortfattade kommentar flest reaktioner, 21 stycken:  

 

Näst flest reaktioner, 20 stycken, får Kyöstis kommentar. 

 

Tony och Kyöstis kommentarer fungerar som bra exempel på vilka tankegångar som i de 

flesta fallen är rådande i FOITS kommentarsfält; de afghanska flyktingar borde utvisas och 

Sverige ska “återerövras”. Dock går fem kommentarer i klinch med de rådande åsikterna i 

kommentarsfältet. Dessa fördömer antingen motdemonstranternas hårda språkbruk även 

om de fortfarande är för en minskad invandring, medan den andra kategorin är positiva till 

de afghanska flyktingarna och deras framtid i Sverige. FOITS kommentarsfält går alltså att 

betrakta som heterogent. Ett par av de kommentarer som inte följer de dominerande 

åsikterna får dessutom svar i längre svarstrådar. 

Merparten av kommentarerna är korthuggna och synkrona likt Tony och Kyöstis 

kommentarer. De framstår som reflexmässigt skrivna, mest för att stryka under artikelns 

budskap eller rådande tankegångar i FOITS. Fyra utav kommentarsfältets 22 

kommentarer är dock längre och mer resonerande till sin karaktär vilket gör att de går att 

sortera in som asynkrona. Även i de längre svarstrådarna, som följer två av de 
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kommentarerna som går mot åsiktsströmmen, finns flera diskuterande inlägg av asynkron 

karaktär.

6.2.5. Sammanfattning och jämförande analys 

Ingen av de tre artiklarna har till fullo ett gemensamt huvudtema. Fria Tider och DN har 

delvis ett gemensamt tema i att de i huvudsak behandlar det faktum att det skett en 

motdemonstration och att de har en personlig prägel på språket som formar artikelns 

budskap – där upphör dock likheterna. Även Aftonbladet och Fria Tider har vissa likheter i 

att man fokuserar att berätta om en polariserad debatt i samhället, som får hätska 

konsekvenser – utöver detta finns inga andra likheter. Olikheterna sker, med andra ord, på 

schematisk och mikronivå. Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna påstå att liknande 

verklighetsbilder målas upp, men språket och tonaliteten gör att artikelförfattarens 

ståndpunkter lyser stark och verklighetsbilderna får därför ett polariserat skimmer – där 

vilka som är goda och vilka som är onda gör etablerad och alternativ media oense. 

Att de tre artiklarna är så pass personligt präglade har säkert bidragit till att debatten kring 

framför allt DN och Aftonbladets artiklar fått diametralt olika mottagande på Facebook och 

kommenterats flitigt. DN’s personliga rapportering prisas i gruppen “Stoppa invandring av 

afghanska ungdomar!” medan den möter hård kritik i gruppen “Stå upp för Sverige”. Trots 

att grupperna åsiktsmässigt står så långt ifrån varandra som det bara går liknar ändå 

gruppernas kommentarsfälten varandra då de båda kan kategoriseras som homogena 

med en merparten av synkrona kommentarer.   

Precis som DN’s rapportering får Anders Lindbergs krönika i Aftonbladet mottaga både ris 

och ros på Facebook. På den egna Facebook-sidan Aftonbladet Ledare är 

kommentarsfältet heterogent med delade åsikter och runt en tredjedel av inläggen är 

asynkrona och diskuterande. SUFS länkar även till Anders Lindbergs krönika men där är 

åsikterna däremot inte delade. Detta kommentarsfält är istället helt homogent och starkt 

kritiska till invandring, Anders Lindberg och inte minst Aftonbladet. 

Jämfört med DN och Aftonbladet har Fria Tiders rapportering om motdemonstrationen på 

Medborgarplatsen fått flest reaktioner och kommentarer på Facebook. På sidorna “Utvisa 

kriminella invandrare”, “Folkomrösta om invandringen till Sverige” och på Fria Tiders egna 

Facebook-sida har artikeln fått ett rått mottagande där kommentarerna inte sällan är 

rasistiska, ironiska och synkrona. UKI’s kommentarsfält är mer eller mindre homogent till 
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skillnad från både FOITS och FT’s kommentarsfält där ett fåtal personer med motsatta 

åsikter gör att deras kommentarsfältet kan kategoriseras som heterogent - om än med en 

rejäl övervikt åt det invandringskritiska hållet. 



�55

7. Slutsatser och diskussion

Ideologiskt präglat fokus  

Vår studie visar att det är skillnad på de verklighetsbilder som etablerad och alternativ 

media visar upp. De två etablerade medierna påvisar likartade verklighetsbilder. Det 

alternativa mediets skildring är dock fundamentalt annorlunda: Man väljer ett annat 

huvudtema, där vilka som är goda och vilja som är onda helt enkelt byter plats. Det 

handlar alltså om att hitta andra vinklar, skifta fokus, för att påvisa den verklighetsbild som 

man vill förmedla. Vidare är det alternativa mediet mer åsiktsdrivet och personligt skrivet 

av artikelförfattaren. Båda av de analyserade artiklarna av Fria Tider visar prov på åsikter, 

vilka inte kan tillskrivas någon annan än artikelförfattaren, som drivande element i artikelns 

budskap. Vilket är i linje med vad Kristoffer Holt kommit fram till i Migrationen i medierna - 

men det får man väl inte prata om (Holt 2016). Även DN:s rapportering från 

motdemonstrationen har ett starkt inslag av personligt och icke-neutralt tilltal. Det är 

framför allt här som de två etablerade medierna skiljer sig åt; DN har en mer negativ 

tonalitet gentemot antagonisterna, medans Aftonbladet har en neutralt språk, med mindre 

tendentiösa källor i form av exempelvis polisen och SOS alarm, i båda av de analyserade 

artiklarna (Holt 2016).  

Sammanfattningsvis kan man i den textanalytiska delen av denna uppsats slå fast att de 

etablerade medierna använder sig av flera traditionella journalistiska verktyg – i form av 

exempelvis flera intervjuobjekt från olika sidor, research och språk – för att skifta fokus mot 

en, till viss del, ideologiskt driven verklighetsbild. Medan det alternativa mediet i mindre 

utsträckning använder sig av samma journalistiska verktyg för att fokusera på en annan 

ideologiskt driven verklighetsbild. 

Åsiktsdriven journalistik sprids mest 

Av de artiklar vi har valt att analysera är de personligt präglade och åsiktsdrivna texterna 

de som fått störst genomslag på Facebook. Den artikel från motdemonstrationen på 

Medborgarplatsen som fått flest reaktioner och kommentarer är Fria Tiders text. Vår 

artikelanalys visar - precis som Holts forskning - att Fria Tiders nyhetsrapportering är 

åsiktsdriven vilket ytterligare stärker tesen att artiklar där åsikter och värderingar lyser 

igenom har större chans att spridas i sociala medier. Detta stämmer också väl överens 

med den bild som Jesper Strömbäck målar upp av en alltmer fragmenterad 
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nyhetskonsumtion där den politiska selektiviteten är en viktig mekanism bakom vad vi 

väljer att ta till oss (Strömbäck 2015, Holt 2016). 

Samspelet mellan alternativa medier och etablerade medier 

Vår artikelanalys tillsammans med hur artiklarna sedan spridits och kommenterats på 

Facebook ger sammantaget en bild av en medieekologi i gungning. Efter att nyare 

alternativa medier – mycket på grund av spridningen på sociala medier – har slagit rot i 

många människors nyhetsflöden är ifrågasättandet av etablerade medier påtagligt. 

Intressant är dock att den politiska selektiviteten i de invandringskritiska Facebook-

grupperna ofta är omvänd; likt Holts tes om att alternativa medier existerar i förhållande till 

etablerade medier, kommenterar och sprider människor (framför allt på invandringskritiska 

sidor/grupper) artiklar på Facebook de politiskt ogillar för att bekräfta hur världen inte ser 

ut. Att i en invandringskritisk grupp/sida lägga upp en artikel från Aftonbladet eller DN där 

migration och andra nationaliteter än svensk behandlas fungerar som en confirmation bias 

för hur “fel” etablerade medier rapporterar om dessa frågor.  

Vid rapporteringen om motdemonstrationen vid Medborgarplatsen är det tydligt att Fria 

Tider har valt att publicera en artikel som “svarar” på det etablerad media skriver om 

händelseförloppet; man återger vad olika debattörer har uttryckt i sina opinionsartiklar. 

Även detta styrker Kristoffer Holts tes om att alternativ media existerar i relation till 

etablerade medier. Den verklighetsskildring som man vill påvisa tycks vara den som 

“etablissemanget” inte påvisar – och det är i detta man funnit sin nisch. (Strömbäck 2015, 

Holt 2016).  

Filterbubblor - inte bara algoritmer 

I och med att de alternativa Facebook-grupperna ofta länkar till etablerad media kan detta 

skapa en ännu större distans till den motsatta världsbilden, menar vi. Filterbubblan 

existerar i den meningen i att de rådande normerna i en grupp får medlemmarna att se 

negativt på den nyhetsrapportering som ideologiskt inte stämmer med deras egna 

världsbild. Även om idén om filterbubblor delvis motargumenteras i de studier som Jesper 

Strömbäck tar upp i När makten står på spel (2017) – vilka menar att mediekonsumenten i 

stor utsträckning faktiskt tar del av annan medierapportering än den inom den egna 

politiska selektivitet – så bör man inte underskatta de netnografiska dimensionerna som 

visar på att individen ofta tillåter sig själv att falla in i det beteende som övriga medlemmar 

i gruppen besitter. Detta kan hindra mediekonsumenten att tänka självständigt, eller 

åtminstone påverkas kraftigt av den rådande opinionen i gruppen. Här går det även att 
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anknyta till Robert V. Kozinets netnografiska forsknings som visar att nätet och dess 

gemensamma forum är användbart för de som upplever sig vara marginaliserade i dagens 

samhälle. Individer som aktivt deltar i nätforum får lättare att acceptera sina stigmatiserade 

egenskaper och känner sig därför mindre annorlunda (Kozinets 2011, Strömbäck 2017). 

När man talar om filterbubblor kan det vara av vikt att inte stirra sig blind på algoritmer. 

Facebook-grupper och sidor likt de vi analyserat i denna uppsats har potential att var en 

slags självvald filterbubbla där gruppens flöde tar över det privata flödet (om man inte 

manuellt tar bort den funktionen). I dessa sammanhang infinner det sig blixtsnabbt en 

homogen stämma av ifrågasättande – och i många fall rent hat – i kommentarsfälten till 

artiklar som säger emot den egna världsbilden. Vi menar att frågan om huruvida 

filterbubblan existerar i större utsträckning borde ta hänsyn till hur individen tolkar den 

information som den exponeras för, och inte vilken information den exponeras för, vilket 

även Jesper Strömbäck menar i När makten står på spel (2017) där han nämner den 

politiska perceptionen som en viktig faktor för att förstå sig på filterbubblor. Homogena 

flöden är för individen lockande i sin förmåga att bekräfta åsikter. Även om vår uppsats inte 

kan visa på om detta är ett utbrett fenomen så visar den på att det finns grupperingar på 

Facebook som starkt bidrar till detta (Pariser 2011, Kozinets 2011, Strömbäck 2017). 

Grova påhopp istället för diskussion – synkrona vs asynkrona kommentarer 

Vad gäller hur artiklarna kommenterats spelar Facebook-sammanhanget roll. Det är 

skillnad mellan grupper där man måste ansöka om medlemskap och sidor där vem som 

helst kan kommentera. Det säger sig själv; att en person med invandringskritiska åsikter 

skulle vilja ansöka om medlemskap i en grupp som “Stoppa utvisningar av afghanska 

flyktingar!” är osannolikt och detta präglar även hur ensidiga kommentarsfälten är i dessa 

grupper. Kommentarsfälten i både just nämnda grupp och den ofta invandringskritiska 

gruppen “Stå upp för Sverige” kan därför kategoriseras som mer eller mindre helt 

homogena även om värdegrunderna i respektive kommentarsfält är diametralt olika. Även 

på de invandringskritiska sidor vi stött på är kommentarsfälten relativt homogena. Den 

uppenbara risken med att gå med i sammanhang på sociala medier som tydligt tar 

ställning för och/eller mot någonting är att man bara exponeras för människor som delar 

ens åsikter, vilket vår analys av dessa grupper och sidors kommentarsfält ytterligare har 

stärkt. 
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Vår analys har visat att homogena kommentarsfält ofta korrelerar med synkrona 

kommentarer, medan det går att finna betydligt fler asynkrona kommentar i de heterogena 

kommentarsfält vi har undersökt. På sidor och i grupper på Facebook där merparten av 

medlemmarna är av samma åsikt är kommentarerna synkrona, korthuggna och framstår 

som skrivna utan djupare reflektion. Sådana kommentarer har vi främst funnit på de 

invandringskritiska sidor och grupper som vi analyserat. På dessa sidor har även 

kommentar som varit längre än två meningar gått att definiera som synkrona då de inte 

präglats av den eftertanke och längre tidslogik som enligt vår metod karaktäriserar en 

asynkron kommentar. Dessa synkrona kommentarerna framstår som författade utan 

någon tanke på att få mothugg. Men det är inte bara i invandringskritiska sammanhang 

som det går att finna synkrona kommentarer på Facebook, även i Stoppa utvisningar av 

afghanska flyktingar! är merparten av de  undersökta kommentarer synkrona, vilket tyder 

på att stängda Facebook-grupper skapar åsiktsbubblor där längre diskussioner sällan 

uppstår. 

I dessa homogena flöden, åsiktsbubblor om man så vill, som vi stött på under arbetets 

gång går det inte att blunda för hur mycket mer råa och vulgära tongångarna är på 

kommentarsfälten hos de invandringskritiska sidor och grupper vi analyserat under 

arbetets gång. Även om det inte är ovanligt att höra invandringskritiska röster i den 

svenska politiska debatten idag är tongångarna betydligt mer rasistiska och kränkande på 

nätet. Men de är inte bara på de uttalat invandringskritiska eller “Sverige-vurmande” 

sidorna dessa åsikter tar stor plats. I Aftonbladets och DN:s kommentarsfält är åsikter som 

kritiserar svensk migrationspolitik vanliga trots att de allra grövsta och främlingsfientliga 

kommentarerna rensats bort i linje med sidornas uppsatta regler. På dessa sidor uppstår 

emellanåt diskussioner där olika åsikter möts, framför allt i de svarstrådar som följer vissa 

kommentarer. Men även om dessa diskussioner innehåller längre, mer reflekterande och 

asynkrona inlägg - inte minst i förhållande till tidigare nämnda homogena kommentarsfält - 

är det ytterst sällan diskussionerna kommer förbi frågan om huruvida mediernas skildring 

av verkligheten är sanningsenlig eller ej. I det upptrissade och aggressiva debattklimat 

som präglat de kommentarsfält vi analyserat är det väldigt sällan någon ställt frågan varför 

till en person av motsatt åsikt. Att olika åsikter existerar råder det ingen tvekan om, men 

forum där dessa kan mötas i en djupare diskussion lyser med sin frånvaro.



�59

8. Framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att på ett mer grundläggande sätt undersöka hur 

strukturerna i större Facebook-sammanhang ser ut och fungerar. Hur många är aktiva i 

grupper och sidor på Facebook med många medlemmar, hur ser deras engagemang ut 

och sker interaktionen bara online? Detta skulle kunna undersökas genom både 

kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Vidare anser vi att förståelsen för filterbubblor, åsiktsbubblor och den politiska 

polariseringen som sker på sociala medier har stor potential att fördjupas via netnografiska 

studier där deltagande observationer bör få stort fokus – snarare än att försöka finna 

kunskap i ämnet genom att analysera algoritmer. Genom att observera människan bakom 

kommentarerna går det att förstå sig på vilka mekanismer som ligger till grund för varför 

vissa individer väljer att isolera sig i åsiktsbubblor. 

Slutligen menar vi att denna uppsats skulle kunna genomföras i ett större omfång med 

flera artiklar att utgå från och under en längre tidsperiod, då en artikel per händelse och 

tidning, som denna uppsats utgår från, kan anses vara för lite för att kunna ge tillförlitlig 

vetskap om ämnet. 
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