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Abstract
Sidantal:55

Syfte:

Studien syftar till att studera innehållet i artikelkommentarer som är publicerade på 

nyhetsajten di.se (Dagens Industri). 

Studien tittar på vilken slags information artikelkommentarer på nyhetsajten di.se 

innehåller. 

Syftet med studien är att undersöka hur hög kvalitén på läsargenererat innehåll är, hur 

väl det uppfyller journalistiska ideal som som källkritik, opartiskhet och saklighet.

Studien bygger på en kvantitativ innehållsanalys som genomförts på totalt 43 artiklar 

och 742 kommentarer. Samtliga artiklar är publicerade som huvudnyheter 8/4 2009. 

Kommentarerna är publicerade från dess artikeln publicerats fram till dess att 

kommentarfunktionen har stängts. Denna tidsperiod är fem dygn.

Studien har undersökt vilken slags information kommentarerna innehåller, fakta 

påstående eller frågor. Om fakta har en källa eller inte. Om påståendena ingår i ett 

argument eller inte. Hur sakliga påståendena är. Vem frågorna riktar sig till.

Studien har också undersökt hur ofta det förs en diskussion mellan kommentarerna. 

Huvudresultat:

Åsiktsutbytet i kommentarerna sker utanför det journalistiska. Innehållet i artikeln är 

ofta ointressant för kommentatorerna, mer än att det säger vilket ämne som skall 

diskuteras.

Kommentarerna innehåller till största delen opinioner. Över 50 procent av all 

information är opinioner. 20 procent av all information är fakta, det är dock en mycket 

liten del av denna fakta som har källhänvisning, under fem procent.

15 procent av all information är argument. Tio procent av all information är frågor.

15 procent av alla kommentarer är respons på andra kommentarer.

Påståenden är oftast sakliga.

Nyckelord :

Artikelkommentarer, dagens industri, innehållsanalys, läsargenererat innehåll,webb, 

åsiktsutbyte
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1. Inledning 

Journalistiken som profession är hotad. Journalistens kunskapsmonopol försvinner. Å 

ena sidan har fler fått tillgång till massmedia, vilket innebär att journalisternas tidigare 

tolkningsföreträde urholkas. Å andra sidan har de journalistinstitutioner som finns, inte 

minst utbildningar skapat en kunskapsbank i de enskilda journalisterna samt en 

uppsättning värderingar som påverkar det material som den enskilde journalisten 

publicerar. 

Här spelar läsargenererat material en stor roll. Webben ger gemene man tillgång till 

massmedia. Vem som helt kan producera och publicera ett innehåll. Men kan verkligen 

gemene man konkurrera med professionella journalister?

 Skillnaden mellan läsargenererat material och en av journalist producerad text kan vara 

stor.

Beror denna skillnad på utbildning och erfarenhet? Om så är fallet kommer 

läsargenererat innehåll aldrig kunna konkurrera  med journalistiskt material.

Vad innehåller egentligen ett läsargenererat material som är uppbyggt av många 

oprofessionella aktörer?  Hur väl förhåller sig dessa aktörer till de ideal som den är 

fundamentala för den journalistiska professionen som källkritik, opartiskhet och 

saklighet? 

För att få reda på dessa saker är det viktigt att man undersöker läsargenererat innehåll. 

Det är viktigt att veta vilken sorts information detta material innehåller.

Uppsatsen koncentrerar sig på läsarkommentarer under en dag på sajten di.se
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2. Syfte och frågeställningar

2.1. Syfte

Studien tittar på vilken slags information artikelkommentarer på nyhetsajten di.se 

innehåller. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur hög kvalitén på läsargenererat innehåll är. 

Alltså hur väl det uppfyller journalistiska ideal som som källkritik, opartiskhet och 

saklighet.

Journalister producerar inte nödvändigtvis material med högre kvalité än folk i 

allmänhet. Detta är något som denna uppsatts ställer sig frågade inför. Vad producerar 

egentligen läsarna? 

 Studien tittar också på hur diskussionen förs i kommentarerna. Om den har en 

anknytning till artiklarna och om den har anknytning till journalisterna.

2.2. Frågeställningar 

1.Vad för slags information innehåller läsarkommentarerna på di.se?

2.Hur ofta presenteras ny fakta-information, och hur ofta anger läsarna källorna för 

denna information?

3.Hur ofta presenteras nya opinioner, och hur ofta argumenterar läsarna för sitt 

påstående?

4.I vilken ton konverserar läsarna?
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3. Bakgrund 

3.1. Di.se

Di.se är den tryckta tidningen Dagens industris webbaserade syskon. Sajten har varit 

igång sedan 1994. (Nygren, 2008A)

Di.se är en nyhetssajt som i huvudsak skriver om affärs och ekonomi -nyheter. 

Di.se hade under vecka 15 2009 (den vecka undersökningsmaterialet är taget ifrån) 

874,195 unika webbläsare (Kia-index).

Di.se hade under samma period över tre miljoner besök och över 18 miljoner 

sidvisningar. 

3.2. Kommentarfunktionen på di.se

Vem som helst kan kommentera artiklarna på di.se. 

Kommentarerna är anonyma så till vida att man inte behöver ange vem avsändaren är.

Varje kommentar innehåller en rubrik, en textmassa med innehåll och en signatur. Varje 

kommentar innehåller också en tidsangivelse när den är lagd. Alla kommentarer kan 

också betygsättas av vem som helst på en skala mellan ett och fem, betyget visas upp 

under kommentaren. För att en kommentar ska få ett betyg krävs att minst två 

personer(ip-adresser) har röstat. Har inte två personer röstat visat ett minustecken 

istället för betyg (-). Betyget som visas är ett medelbetyg av summan av alla röster delat 

på antalet som har röstat.

Nästan alla artiklar kan kommenteras. Men vissa artiklar får inte en kommentar 

funktion(Nygren 2008A), det gäller ofta artiklar som kan tänkas utlösa en rasistisk 

debatt eller liknande. Det är redaktionen som bestämmer vilka artiklar som skall kunna 

kommenteras.

När väl kommentarerna är lagda ligger dom helt linjärt efter varandra i den ordning de 

har publicerats. Det ligger fem kommentarer per sida och för att komma vidare måste 

man bläddra. Ovanför kommentarerna anges också hur många kommentarer det finns 

totalt.

Varje artikel är öppen för kommentering i fem dygn.

3.3. Kommentarer som tas bort

Eftersom alla läsarkommentarer är numrerade är  det möjligt att se hur många som 
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tagits bort.

Di.se har egna riktlinjer för vilka kommentarer som tillåts.

Såhär skriver dom själva på hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som inte tillför debatten något 

nytt. Vi accepterar inte inlägg med rasistiskt innehåll eller nedsättande 

omdömen om kön, ras, religion eller homosexuella. Inte heller svordomar, 

könsord eller ovårdat språkbruk. Angrepp på enskilda individer accepteras 

endast om de gäller personens yrkesroll. Även budskap med 

kommersiell innebörd kan raderas. Di.se förbehåller sig också rätten att 

redigera/ändra inlägg som inte följer dessa regler. (di.se)

Redaktionen övervakar de laggda kommentarerna och tar bort de kommentarer som är 

stötande. (Nygren, 2008A)

Dessutom finns det möjlighet för läsaren att anmäla kommentaren direkt. Genom att 

klicka på en ”anmäl kommentaren” -knapp får man upp en ruta där man kan skriva in 

sitt klagomål.

8



4. Tidigare forskning och teoretisk ram

4.1. Journalistiken som profession 

Den här uppsatsen har som utgångspunkt i idén att läsargenererat innehåll som 

publiceras på webben påverkar journalistiken som profession. Vad är då journalistiken 

som profession?

Jag har tagit Nygrens resonemang (Nygren, 2008B) som utgångspunkt när jag försöker 

definiera vad journalistiken som profession är .

Nygren formulerar om frågan till: hur mycket av en profession är journalistik? 

En profession är således inget absolut värde, utan någonting man kan vara mer eller 

mindre av. Nygren nöjer sig med att summera vad de nordiska forskarna har enats om. 

Man bör beteckna journalistik som en semi-profession, därför att den uppvisar en del av 

de drag som kännetecknar en profession men inte alla. 

Kännetecknen för en profession är flera. Denna uppsats koncentrerar sig på ett 

kännetecken som påverkas av läsargenererat innehåll. 

Nygren kallar detta kännetecken kunskapsmonopolet eller att journalisten har autonomi 

över sitt kunskapsområde.

”kunskapsmonopolet: Det är tillgången till medierna som varit 

journalisternas främsta kunskapsmonopol, det faktum att journalister utifrån 

professionella värderingar avgör vem eller vilka som ska få tillträde till 

mediernas offentlighet. …. De flesta journalister har en särskild 

yrkesutbildning idag. Samtidigt är det stor skillnad mellan olika typer av 

utbildningar. En forskning om journalistik har också växt fram vid 

universiteten” (Nygren, 2008B s.17)

4.2. Så påverkar läsargenererat innehåll journalistiken 

Webbaserad publicering har tillintetgjort journalisternas tidigare ensamrätt till 

massmedia. Vem som helst kan idag publicera nyheter på nätet. 

Det är i dag dessutom mycket lätt och billigt att producera alla olika sorters innehåll: 

film,ljud,bild och text.

Som följd har den kraft som journalisterna utövat som följd av sitt tidigare exklusiva 
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tillträde till media urholkats: Den starkaste kraften, gatekeeping-funktionen, är hotad 

eftersom journalister inte längre har ensamrätt att definiera nyheter. En allt mer 

fragmenterad mediemarknad gör att det är svårt för någon enskild aktör att definiera 

nyheterna. 

Journalisterna har dock inte tappat all sin makt. 

Journalisterna har fortfarande en gatekeepingfunktion på det lilla planet, dvs den egna 

tidningen. För där sätter journalisterna agendan själva och på så sätt har dom en makt 

över vad som diskuteras i kommentarerna till artiklarna. 

Nygren för detta resonemang i Yrke på glid.

”när nyhetsmedier  blir interaktiva innebär det inte att  journalisterna tappar 

sin särställning, det är fortfarande journalisterna som kontrollerar de 

journalistiska processerna” (s.123)

Om detta  stämmer borde dock två kriterier vara uppfyllda: 

1.Att det verkligen är journalisterna som kontrollerar de journalistiska processerna.

2.Att journalisterna genom sin särställning påverkar vad läsarna diskuterar.

Det finns flera saker som visar att dessa kriterier inte uppfylls fullt ut.

Motargument till kriterium 1:

1.Ibland publiceras på di.se så kallade metaartiklar vars innehåll består av tidigare lagda 

kommentarer.(Nygren 2008A s180)

2.Alla artiklar som kommenteras är inte skrivna av journalister, vissa är exempelvis 

skrivna av TT. 

Frågan är dock hur mycket inflytande TT har på kommentarerna. Kanske kommenteras 

TT artiklar inte alls. Även om de publiceras.

Därför är det viktigt att titta närmare på vilka som producerar artiklarna och hur mycket 

dessa artiklar kommenteras.

Motargument till kriterium 2:

Många av kommentarerna kan vara lagda utan att de har en relation till innehållet 
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artikeln (mer än att en kommentar av en ekonomiartikel exempelvis handlar om 

ekonomi).

Detta tas till sin spets om man tänker sig att mycket av den diskussion som förs inte är 

faktabaserad alls. Således är det inte intressant att journalisten rapporterar nyheter. 

Detta tittar vi också närmare på i uppsatsen.

Detta leder oss till att tro att om journalisten har någon som helst inflytande över 

kommentarerna så är det en svag gatekeeperfunktion.

Man väljer vilket ämnen som ska diskuteras men inte mer än så.

Det finns något problematiskt i dagordningsfunktionen också. Dagordningsfunktionen 

är starkare ju mer homogent nyhetsutbudet är på olika tidningar, ett splittrat 

nyhetsutbud och en stor tillgång för läsarna till andra forum/nyhetskällor gör att de, om 

de inte gillar nyheterna bara kan gå någon annanstans. 

Om det dessutom är så att fördelningen av kommentarer mellan artiklar är väldigt 

ojämn, betyder det att journalisterna har ännu mindre makt över vad som kommer att 

diskuteras. Interaktiviteten gör också att det direkt går att se vilken sorts artiklar som 

diskuteras mycket, vilket gör att journalisten snabbare kan anpassa nyhetsutbudet efter 

vad som faller läsarna i smaken, vilken i sin tur ger ytterliggare makt till läsarna.

Samtidigt som gatekeeping-funktionen hotas, urholkas journalisternas 

kunskapsmonopol eftersom deras exlusiva tillgång till media nu är bruten.

Michael Karlsson förklarar i boken ”Nätet och maktens ordningar” vad som hänt, och 

tar också upp ytterliggare en viktig detalj:

”basen för detta monopol är i och med de digitala 

kommunikationsteknologierna bortblåst både utifrån att vem som helst kan 

publicera sig och att nyhetssajterna i princip kan ersätta journalistproducerat 

material med läsargenererat material”(s.40)

Utifrån denna tanke kan man utröna följande: I samma stund som en utomstående aktör 

klarar av att nå ut till lika många eller fler människor än vad den samlade 

journalistkåren gör, och samtidigt producerar ett innehåll som har lika bra eller bättre 
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kvalité än det en medlem i journalistkåren producerar, då kommer det vara omöjligt för 

en åskådare att se skillnad på de båda.

Det centrala i denna ide är att journalister inte nödvändigtvis producerar ett material 

med högre kvalité än folk i allmänhet. Detta är något som denna uppsatts ställer sig 

frågade inför. 

4.3. Intervjuer med journalister på Di.se

Camilla Lord och Karoline Malicki Jakobsson har genomfört ett flertal intervjuer med 

journalister och medarbetare på webbsajten di.se.  (Nygren 2008A)

De kom fram till var att journalisterna på di.se i allmänhet ser på läsarkommentarerna 

som något av låg kvalité, men att det ibland dyker upp guldkorn som kan vara 

intressanta.

Chefredaktörens tankar efter att di.se började med kommentarfunktionen under 2003:

”...och kunde konstatera att en av tjugo av kommentarerna var briljant, 

väldigt rolig, fyndig, initierad, drev historien framåt eller lade till 

information som  inte fanns i artikeln.” (s .182)

Slutsatsen som Lord och Jakobsson drar av intervjuerna är att de flesta journalisterna på 

di.se ser negativt på läsargenererat material. Detta tror de har flera orsaker: 

Journalister är traditionsbundna och rent instinktivt emot förändring.  

Det finns också fler anledningar:

”till viss del handlar det också om en förflyttning av makt och prestige som 

journalistrollen gjort anspråk på ”....”Det kan därför vara svårt att som 

journalist med genuint seriösa avsikter ge ifrån sig en del av denna 

auktoritet till sin publik”(s.183 ) 

Avslutningsvis konstateras att det även kan vara svårt för journalisterna att ta 

läsarkommentarerna seriöst därför att de håller en så dålig kvalité.

Det är också i just kvalitén på det material som produceras som journalisterna kan 

särskilja sig ifrån andra innehållsproducenter.
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Såhär säger Michael Karlsson:

”Ett troligt självförsvar mot denna gränsuppluckring, eftersom 

journalistkåren troligtvis inte tänker avveckla sig själv, är följaktligen att 

särskilja sig från andra innehållsproducenter genom exempelvis 

inträdesprov,olika kvalitetsstämplar,insignier och auktorisering. 

Utmärkelser som ”Det stora journalistpriset” blir troligen ännu mer 

prestigefyllda eftersom det markerar vad som betraktas som vete respektive 

agnar.”(Olsson , 2007 s.41)

4.4. Kvalité

Det kan vara svårt att definiera kvalité,  närmare bestämt journalistisk kvalité. Men jag 

skall ändå försöka mig på det. Jag har valt att närma mig problemet ur en annan vinkel 

än den rent journalistiska.

”Internet är potentiellt demokratiserade eftersom det är ett medium som 

möjliggör offentlig diskussion mellan olika parter” (Olsson , 2007, s 41)

Här har vi faktiskt en chans att göra en definition som inte är beroende av journalistiska 

ideal. (Men som rimmar bra med dessa ideal.)

Låt oss börja med ett påstående:

Om den diskussion som förs i läsargenererat innehåll gynnar demokratin, då är den 

kvalitativ.

Vad för slags diskussion gynnar då demokratin?

All slags diskussion  gynnar inte nödvändigtvis demokrati, tricket är att definiera exakt 

vilken sorts diskussion som gynnar demokratin.

Anthony G. Wilhelm har med en utgångspunkt i frågan om diskussionsforum på nätet 

gynnar demokratin låtit genomföra en textanalys på flera usenet newsgroups. (Wilhelm, 

2000) De forum Wilhelm tittat på är politiskt inriktade på specifika ämnen. 

Exempelvis: Kina, ekonomi, media, reform, Clinton,Tibet. Variationen på ämnena är 

mycket stor.
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Han tar alltså avstamp i följande påstående:

En diskussion måste vara deliberativ för att gynna demokratin.

Wilhelm definierar deliberation med grund i Fishkins tre villkor som gör deliberation 

människor emellan möjligt:

1. Politiska meddelanden av substans kan utbytas i sin helhet

2. Det finns utrymme att reflektera över meddelandena samt för fortsatt debatt och 

reflektion.

3. Meddelandet kan processeras interaktivt, där opinioner testas mot rivaliserande 

argument.

Det här är vad jag skulle definiera som en god grund när det gäller att mäta kvalité, och 

rimmar väl med journalistikens idéer om opartiskhet, saklighet och objektivitet

Frågorna Wilhelm ställer sig försöker i sin undersökning att mäta hur deliberativ 

debatten är. Han definierar ett antal frågor som han vill ha svar på. Här tar jag upp tre.

Första frågan.

Hur ofta ger läsare ifrån sig information och idéer versus söker idéer och information?

Den här uppsatsen kommer att svara på frågan: Exakt vad för slags information 

producerar läsarna? Således besvarar den även Wilhelms första fråga i detalj.

Wilhelms fråga är intressant därför att genom att besvara den får man en handvisning 

om läsarna är intresserade av att förstärka en redan existerande åsikt, eller att diskutera 

och på så sett uppnå någon form av konsensus. Detta är också intressant för att avgöra 

hur åsiktshomogena kommentarerna är(mer om detta senare). Något som denna 

undersökning inte tittar på direkt. Mitt resonemang här är att en åsiktshomogen debatt 

inte är ute efter att uppnå konsensus och således kommer att producera mer ren opinion 

än debatt och frågor. 

Wilhelm kom i sin undersökning fram till att 30 procent av kommentarerna aktivt sökte 

information, 70 procent återgav enbart sina egna åsikter. 20 procent sådde ett frö för 

diskussion.
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Andra frågan 

Hur ofta utbyter läsare åsikter samt inkoopererar och responderar på andras åsikter?

Tester har visat säger Wilhelm, att det finns en tendens för läsare att i stället för att 

utbyta idéer med andra läsare enbart registrerar sina åsikter.

Wilhelm citerar  Fishkin när han förklarar varför det är så viktigt att läsarna utbyter 

åsikter:

 ”when arguments offered by some participant go unanswered by others, 

when information that would be required to understand the force of a claim 

is absent, or when some citizens are unwilling or unable to weigh some of 

the arguments in the debate, then the process is less deliberate bacause it is 

incomplete” (Wilhelm,1995, 41)

Denhär uppsatsen besvarar denna fråga genom att titta på hur mycket debatt som förs 

mellan kommentarerna. Det är då i praktiken meddelanden som är direkt riktade till 

andra som kodas in som debatt. Dessutom avslöjar läsarnas taktik när det gäller att 

sprida information också mycket av hur läsarna utbyter åsikter. Om det exempelvis 

förekommer mycket fakta utan källa, och mycket opinioner istället för argument, då kan 

man anta att läsarna inte granskar varandras argument tillräckligt.

Denna fråga rimmar också väl med frågan om hur väl läsargenererat innehåll 

upprätthåller det journalistiska idealet objektivitet. Anledningen till detta är att det krävs 

att alla påståenden granskas lika hårt för att det ska uppstå nån form av objektivitet. Om 

vissa påståenden inte granskas alls finns ingen objektivitet.

Wilhelm kommer  fram till att läsarna ofta använder ett meddelande som ifrågasätter 

deras egen opinion till att förstärka sina egna åsikter,inte till att skärskåda sig själva. 

Wilhelm argumenterar för att detta kan bero på att om kommentarer inte är adresserade 

till enskilda läsare finns det inget som ålägger läsare att besvara exempelvis frågor.

Jag å andra sidan hävdar att detta till stor del beror på åsiktshomogenitet, det finns 

ingen anledning att ifrågasätta sig själva, därför väljer man att ignorera saker som 

ifrågasätter. Eftersom det inte finns något tryck att besvara frågor som ifrågasätter de 

homogena opinionerna ifrågasätts de inte heller.
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Wilhelms teori om adressering skall dock inte undervärderas och undersöks också i 

denna uppsats.

Tredje frågan:

Hur stor är åsikts homogeniteten inom grupperna som studeras?

Just åsiktshomogenitet är något som är intressant att tala om i den här uppsatsen. 

Dock  undersöks inte åsiktshomogeniteten direkt. Därför vill jag inte dra på för höga 

växlar på just detta.  Vad som kan konstateras utan att ens titta på kommentarerna är att 

det där måste råda en ojämn fördelning av åsikter. Sannolikheten att det spontant skulle 

bildas två exakt lika stora läger i en debatt finns knappt.

”if social identity theory is correct on the priority of in-group homogenity, 

then an asymmetrical political balance of newsgroup messages should be 

expected”(Wilhelm 1995 s.95)

Problemet för min uppsats är dock att den inte tittar på åsiktshomogeniteten direkt, utan 

enbart på vad som kan vara symptomerna av den.

4.5. Tidigare undersökningar på di.se

Karin Bergstrand lät under hösten 2008 genomföra en kvantitativ analys av 

läsarkommentarer på ett flertal svenska nättidningar. En av dem var di.se

Det mest intressanta som Bergstrand hittade (för denna undersökning) var att 44 procent 

av alla kommentarer var av vad Begstrand kallar för ”diskussionskaraktär”

Bergstrand definierar ”diskussionskaraktär” på följande sätt i uppsatsen:

”Diskussionskaraktär, dvs kommenterar användarna på varandras 

kommentarer?”(s.19)

och

”Diskussionskaraktär, dvs svarar den på något sätt på en eller flera tidigare 

kommentarer”(s.27)
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Enheten diskussionskaraktär har ett binärt ja/nej värde i hennes kodschemat

Med anledning av denna fakta samt innehållet i kommentarerna hon läst för Bergstrand 

sedan ett resonemang med grunden i Wilhelms teori om åsiktsutbyte(fråga två).

Hon håller med om att de flesta kommentatorer inte har haft som avsikt att förändra sin 

åsikt, utan mer av att sprida sin egen. Men, säger hon:

”att  möjligheter till diskussion därför kan gå förlorade, är jag dock inte lika 

benägen att hålla med om. En total diskussion i kommentarerna om 44% 

talar sitt tydliga språk, diskussionen lever. Att det finns två (eller flera) 

tydliga läger i debatten behöver inte vara ett problem, det är ju så debatter 

fungerar. Det intressanta är i vilken utsträckning de läsare som inte 

kommenterar tar del av kommentarerna och diskussionen.”(s.42-43)

Bara för att de flesta kommentatorer är ute efter att sprida sin egen åsikt snarare än att 

reflektera över den innebär inte nödvändigtvis att det finns en eller fler tydliga läger i 

debatten. Denna åsiktshomogenitet har Bergstrand faktiskt inte uppmätt, utan hon antar 

bara att den existerar därför hon ser vad hon uppfattar som dess symptomer. Det är 

precis vad jag kommer göra också och jag ser egentligen inget problem i detta.

Bergstrands påståenden innehåller en kritik mot dels mot att åsiktshomogenitet skulle 

vara ett problem, dels mot att ett dåligt åsiktsutbyte skulle vara ett problem. En kritik 

som jag tycker det är viktigt att bemöta.

Problemet är att vi inte kan veta vilka följder ett meddelande får när det mottas av en 

person som inte skriver respons i kommentarerna. Vi kan faktiskt inte vara säkra på att 

en som skriver en kommentar har läst några kommentarer och i så fall vilka 

kommentarer. 

Vad vi kan säga är att: såhär konstruerar man ett argument, såhär ett motargument. Men 

det finns inget som säger att man måste följa den mallen. Dessutom, vad som kanske är 

ännu viktigare, det finns inget som utesluter att någon som inte följer reglerna påverkar 

någon person med sin text.
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Om vårt mål är att producera ett underlag för de läsare som inte för en diskussion på 

nätet utan hemma vi kaffebordet finns det egentligen inget som förespråkar goda 

argument, utan man borde istället använda sig av kontroversiella påståenden. 

Alltså en kvalitativ diskussion på nätet är inget som nödvändigtvis leder till en 

kvalitativ diskussion någon annanstans.

Men då kanske man borde ställa sig frågan vad en livlig diskussion vid kaffebordet 

egentligen är värd? Har den ett egenvärde? 

Diskussion på nätet är inte på något sätt till för diskussionens egen skull? Tänk på det 

här: artikeln är till för att skapa en diskussion som i sin tur är till för att skapa en 

diskussion som i sin tur är till för vad? Att människor pratar med varandra är 

nödvändigt för en demokrati, men människor pratar även i diktaturer, det är vad de 

pratar om som är det viktiga. 

Det är därför inte intressant att skapa en debatt någon annan stans, det intressanta är den 

debatt som förs i läsarkommentarerna.

Spelar homogenitet en roll när det gäller att skapa debatt?

Ju mer åsiktshomogen en grupp är desto mindre mottaglig är den för argument eller 

påståenden som motsätter sig den prevalenta åsikten, desto mindre risk att balansen ska 

förskjutas. En större åsiktshomogenitet innebär dessutom, de facto, rent mängdmässigt 

färre olikartade påståenden argument och fakta.

Det är svårt att se hur mindre åsiktshomogenitet inte skulle vara fördelaktig för att 

skapa diskussion hos läsare som bara läser och inte kommenterar. Och omöjligt att se 

det hos kommentatorerna då både jag och Bergstrand i princip ser ett direkt samband 

mellan diskussionsvilja och homogenitet.

Det finns dock ett ännu större problem med att inte se åsiktshomogenitet som ett 

problem. 

Här är ett utdrag av ett citat från di.se chefsredaktör:

”journalistiken är information som filtreras av journalister. Det är 
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journalister som bestämmer vad folk ska läsa, se eller höra. Det är något 

odemokratiskt i den processen. Men med kommentarfunktionen, chatten 

och andra interaktiva funktioner har vi breddat processen och gjort läsarna 

delaktiga i vad som publiceras.”(Nygren,2008B s.122)

Problemet är att det troligtvis inte enbart är läsare som är intresserade av att sprida sin 

egna personliga åsikt som kommenterar  artiklarna. Det finns troligtvis en hel del 

personer vars enda mening med att kommentera är att påverka andra. I ett system där 

åsiktshomogenitet är ett problem, kommer de som har mest resurser för att kommentera 

i princip kunna definiera vad den vanligaste åsikten är i en viss fråga. Dessutom 

kommer de kunna skydda den åsikten från kritik genom att helt enkelt ignorera kritiken 

och gömma den i ett berg av kommentarer som är positivt inställda till den prevalenta 

åsikten.

Det är således direkt felaktigt att se möjligheten att lägga läsarkommentarer som något 

direkt demokratiskt, så länge en åsiktshomogenitet förekommer. Eftersom det är de 

starkaste som styr diskussionen, eventuella minoritetsgrupper tystas snabbt. 

Möjligheten för diskussionen att bli deliberativ finns dock. Ett sätt att försöka skapa en 

diskussion som är kvalitativ är att främja rationellt framlagda argument. Men vad är då 

ett argument, och varför kan det vara en del av lösningen?

4.6. Argument 

När jag talar om argument utgår jag från Ludwig von Wittgenstein idéer om språk, för 

att sedan förklara vad ett argument egentligen är.

Utgångspunkten är: språk är användning, språk är inte en yttre manifestation av någon 

form av inre entitet, språket är en entitet i sig själv. Vårt språk är ett spel, eller snarare 

finns det många olika språkspel som vi spelar. Det är i utbytet av läten eller tecken 

människor emellan som språk blir till. (Lycan,2001)

Det intressanta är inte vad personen tänkte när den skrev kommentaren, eller vad 

meningen med kommentaren är, utan vad för respons eller handling kommentaren ledde 

till.

 ”A meaning is not an abstract object; meaning is a matter of the role an 

expression plays in human social behavior.”(Lycan,2001, s.89)
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Om språk nu är ett spel, så blir argumentation (det finns naturligtvis många olika slags 

argumentation) en strategi i detta spel

När det gäller argumentation använder jag mig av en modell för informell 

argumentation som Stephen E. Toulmin föreslår i boken The Uses of Argument. Jag 

diskuterar denna modell närmare i metod och materialkapitlet. 

Argumenten som Toulmin talar om har i alla fall en intressant egenskap. Om de är 

korrekta ska de stå upp för granskning. Granskning gör dem faktiskt starkare.

A sound argument, a well-grounded or firmly-backed claim, is one which 

will stand up to criticism (Toulmin, 2003, s.8)

Om man försöker döda ett argument, och följer alla regler, och argumentet överlever. 

Då är det rimligt att kalla det argumentet för bra. I  detta fall spelar det ingen roll vilka 

utgångspunkter de olika läsarna har, ett gott argument skall överleva i alla fall.

Förutsättningen är dock att alla spelar efter spelets regler, och att inga argument 

ignoreras. Om man följer reglerna kan spelet producera ett resultat oavsett vem eller vad 

som spelar och hur dennes sinne ser ut.

Sett ur den här vinkeln är fortfarande den största förstöraren av läsargenererat  innehålls 

-kvalité, åsiktshomogenitet. Men lösningen blir en annan. Själva problemet är inte att 

det finns olika människor med olika syften. Problemet är att reglerna som upprätthåller 

debatten inte är  konstruerade på så sätt att de optimerar kvalitén på debatten. Dåliga 

argument frodas i en miljö där det inte finns några rovdjur som håller dem i schak 

genom att ifrågasätta dem. Det finns ingen bestraffning för att ignorera delar av 

argument och opinioner och ta till sig andra. Det finns inget som hindrar en 

översvämning av en part i debatten, så att den andra exponeras mindre. Kort sagt, 

problemen ligger i reglerna för hur debatten tillåts föras.

Lösningen ligger alltså också i reglerna.
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5. Material och metod

5.1. Kvantitativ innehållsanalys

Jag har valt att genomföra en innehållsanalys därför att undersökningen riktar in sig på 

innehållet i kommentarerna. För att bäst besvara de frågeställningar jag har tittar 

undersökningen därför på innehållet. Anledningen till att det är en kvantitativ 

undersökning är att ett stort underlag krävs för att säkerställa svaren på frågorna i 

frågeställningen.

5.2. Di.se 

Jag har valt att undersöka di.se därför att jag har haft en fördom om att kommentarerna 

där i allmänhet är mer kvalitativa än på andra webbtidningar, vilket kan eliminera 

mindre problem (typ, borttagna kommentarer) med läsargenererat innehåll, men lämna 

kvar de större strukturella.

Di.se har dessutom som mål att alla kommentarer skall kunna kommenteras, vilket 

torde innebära att de flesta sorternas debatt skapas där. Dessutom är di.se en av Sveriges 

största och mest välkommenterade webbtidningar, varvid jag förväntar mig finna ett 

stort undersökningsmaterial.

De kommentar-mönster man finner här kan man anta återfinns hos andra 

webbtidningars kommentarer om än i annan utsträckning.

5.3. Vad har kodats in?

Jag har i min undersökning utgått från meningen (som i språk-mening) som den näst 

minsta enheten i en kommentar. Den minsta enheten kallar jag för sträng av information 

och är den kategori informationen i meningen faller i. Totalt har jag fem olika 

kategorier som dessa strängar av information kan hamna i: fakta, opinion(icke 

argument), konklussion,premiss och fråga. En mening får max innehålla en 

informationssträng ur var och en av dessa kategorier. Exempelvis: ”Jag arbetade på 

lördag, söndag och måndag.” Denna mening skulle kodas in som en fakta-sträng, även 

fast den innehåller flera faktauppgifter.

5.4. Urval

Kommentarerna är tagna från samtliga artiklar som publicerats i kategorin 
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huvudnyheter på di.se den 8 april 2009.

Antalet artiklar kvalificerade som huvudnyheter uppgick totalt till 43 stycken den 

dagen. Två av dessa artiklar och dess kommentarer utgick, en därför att den innehöll 

noll kommentarer och den andra därför att den innehöll för många kommentarer 

(457st.). Ett större underlag skulle behövas för att undersöka om sådana anomaliteter 

förekommer i större utsträckning. (Den artikel som har flest kommentarer av de 

artiklarna som är med i undersökningen, har 83 kommentarer. Resterande 41 artiklar 

innehöll totalt 742 kommentarer. ) Jag kunde inte koda in kommentarerna från denna 

artikel då det skulle tagit för lång tid. Jag ser dock ingen anledning till att mitt resultat 

skulle sett annorlunda ut ifall jag tagit med dessa kommentarer (i stort)

Här är en sammanfattning av de två artiklar som tagits bort, och som diskuterats 

tidigare.

nr Rubrik Antal 
tecken 
inkl. 
rubrik

Publicerad 
tid

Tid senast 
uppdaterad

Producent Kommentarer 
exklusive 
borttagna

3 USA-börser: Slagig 
handel i New York

1034 09-04-08 
22:12

09-04-08 
22:16

Nyhetsbyr
ån direkt

0

29 Förtroendet rasar för 
Mona Sahlin

2553 09-04-08 
09:34

09-04-08 
09:52

TT 457

Det är intressant att notera att den mest kommenterade artikeln den 8 april inte var 

producerad av journalisterna på di.se, utan av TT. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle 

att berätta att i fortsättningen kommer även innehållet i artiklarna inte beskrivas mer än 

att rubriken återskapas. Jag har inte gjort några försök till att generalisera innehållet mer 

än vad rubriken redan gör. Dessutom vill jag innan jag går vidare till resultatdelen för 

artiklarna höja ett varningens finger. Denna uppsatts inriktar sig i huvudsak på 

kommentarerna, inte artiklarna. Urvalet av artiklar uppgår enbart till 41(43 med 

borttagna) stycken. Samtidigt kan det vara intressant att titta på om de artiklar som 

kommenteras mest respektive minst har något som skiljer dem åt, även om det i denna 

uppsatts inte kan säkerställas om det vore så att ett tydligt mönster framträdde.  
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5.5. Vad är en mening?

Ett problem med att definiera en mening är att alla inte skriver grammatiskt korrekt. Jag 

har därför använt mig av ett antal riktlinjer för att definiera en mening:

1.En mening är texten mellan stor bokstav och punkt, eller dylikt tecken som markerar 

slutet på en mening. Alternativt en mening är det som finns emellan tidigare 

meningsändelse och nästa meningsändelse.

2.En mening är texten mellan två tydliga radbrytningar

Undantag:

1.Om en mening saknar tydliga tecken för meningsändelse etc, kan det vara svårt att 

avgöra vad som är meningar, då används följande regel:

Om en mening är över två rader lång och det inom denna mening förekommit ett tydligt 

slut på en sats och en ny med helt ny information än den första har börjat, utgå då ifrån 

att det är två meningar. I sådana långa meningar behandla då kommatecken i ändan av 

satsen som punkt. Om det inte finns kommatecken, sätt då punkt där textens  ändrar 

innehåll som tyder på meningsändring.

Undantag från tvåradsregeln: När det gäller listor skall tvåradsregeln ignoreras.

5.6. Variabler.

5.6.1. Fakta: om kommentaren innehåller en sträng information som är att betrakta som 

fakta-information. 

Fakta-information= ett påstående som man lätt kan mäta sanningshalten i genom att 

jämföra den med verkligheten, exempelvis citat, historiska uppgifter, löner, 

vinster, vindhastighet, temperatur etc

Påståenden där man har använt sig själv som källa har inte kodats in som fakta, utan 

som påstående, då det är fullkomligt omöjligt att mäta sanningshalten i.

E:utan källa= källa uppges inte för informationen i kommentaren

F:med källa=källa uppges för informationen i kommentaren

G:naken källa= länk till utonstående källa, utan återgivning i kommentaren 

av  vilken information som återges där.

5.6.2. Opinion: om kommentaren innehåller en sträng information som är att betrakta 

som opinion-information. 

Opinion-information= En tolkning av fakta eller annan information som det inte enkelt 

går att utläsa sanningshalten i. 
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Opinion-variabeln är indelad i två subvariabler

5.6.3. Icke argument

Ett rätt och slätt påstående som inte har förankring eller härleds från något annat inom 

kommentaren. Exempelvis: Blått är flott.

5.6.4. Argument 

Jag definierar ett argument som ett påstående som bygger på ett annat påstående. I mitt 

kodschema kodas argumenten inte in som en enskild enhet, utan som bestående av tre 

komponenter (tre är inte nödvändigt men möjligt, två komponenter är nödvändigt). 

Denna ide grundar sig på Toulmins resonemang om argument. (Toulmin,2003).

Låt oss ta följande argument:

A:Sokrates är en man, B:alltså är han dödlig.

Detta är ett argument, därför ett påstående härleds från ett annat (B från A).

A är dessutom vad jag skulle definiera som en faktauppgift (om det istället stått: 

Sokrates är en man. Sokrates är dödlig, hade jag kodat in det som två faktauppgifter, det 

mellanliggande ordet alltså är ett tecken som säger att man gått från A till B). Om något 

härleds ur något annat är det alltså ett argument. Toulmin skulle kalla A för data och B 

för claim, jag kallar A för fakta och B för konklusion. Denna mening skulle kodats in 

under argument variabeln, som fakta:1 konklusion:1. Det fattas emellertid något, 

nämligen själva vägen från fakta till konklusion, Toulmin kallar denna komponent för 

warrant, jag kallar den för premiss. (De ord som jag använt skulle nog inte falla 

Toulmin i smaken, och jag vill passa på att säga att deras användningsområde utanför 

den här uppsatsen inte är relevanta för den här uppsatsen). Premissen i vårt 

exempelargument är sålunda dolt, eftersom det inte finns utskrivet i texten. I vardaglig 

mänsklig dialog är det inte alls nödvändigt att skriva ut premissen, i det här fallet är den 

ganska självklar och torde bli: ”alla män är dödliga”. I den här uppsatsen kodas bara de 

synliga delarna in. Det som uppsatsen tittar på är det som skrivs, (men också vilken 

taktik som används). Det finns naturligtvis ett problem med detta, låt oss ta följande 

argument som exempel:

Bilen var blå, alltså var den ful.

Bob har piercingar, alltså bör han inte CAT-scannas

Båda dessa meningar kodas in på samma sätt som den förra, båda har dolda premisser. 

Om man inte känner till vad en CAT-scanner gör kan det dock vara svårt att lista ut 
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premissen i den andra. Alla dolda premisser är inte självklara, därför är alla argument 

som innehåller dolda premisser inte likvärdiga, men i mitt kodschema sammanställs de 

som om de vore det. Värderingen av argument är ett problem som inte lösts i denna 

uppsats, för på samma sätt som all diskussion inte är värd lika mycket, så är inte heller 

alla argument värda lika mycket, detta är kanske något som framtida undersökningar 

kan titta på. Problemet för den här undersökningen är dock inte så stort eftersom den 

riktar in sig på vilken taktik som används, det intressanta är inte att jämföra olika fakta-

konklusion argument med varandra, utan med ett argument som är lite mer annorlunda, 

nämligen premiss-konklusion argument. 

Premiss-konklusion argumentet är en variant av Toulmins argument som inte har den så 

kallade data -delen. 

Exempelvis: A:Dödsstraff är fel B:eftersom att det är fel att döda människor.

Det här är ett argument som inte innehåller någon fakta och som inte heller behöver 

innehålla någon fakta, naturligtvis är det här omöjligt att ha en osynlig premiss. 

Skillnaden mot tidigare nämnda argument är således att denna variant inte innehåller 

någon fakta, vilket också betyder att det finns en front mindre att försvara/attackera. 

Detta faktum säger dock inget om vilket värde ett sådant argument har i diskussionen 

utan enbart om vilken taktik som använts.

Att jämföra i vilken omsättning dessa två olika taktiker används kan ge en handvisning 

av hur stor del av diskussionen som inte är faktabaserad. Ju mindre faktabaserad 

diskussionen är, desto mindre viktigt torde det vara att artikeln som diskussionen rör sig 

om innehåller fakta. Och eftersom journalister i allmänhet värdesätter fakta högt och 

sålunda använder sig av denna komponent ofta när de skriver, torde journalistens 

inflytande krympa ju mindre faktabaserad diskussionen är.

5.6.5.  Fråga

En fråga är en mening som har ett frågetecken i änden, utom när meningen inte under 

någon omständighet kan tolkas som en fråga eller när meningen är så kort att frågan blir 

meningslös (i princip ett ord). En mening kan kodas in som en fråga utan att den har ett 

frågetecken, den måste i så fall, innehålla information som exempelvis: ”jag undrar” 

eller ”frågan är” samtidigt som meningen inte under några omständigheter kan tolkas 

som något annat än en fråga. När det gäller vanlig/retorisk fråga har jag tolkat frågorna 

så lite som möjligt och enbart kodat in retorisk fråga på meningar som samtidigt som de 
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varit frågor varit påståenden som ingått i argument i form av premisser. Alla andra 

frågor har kodats in som vanliga.

Utöver dessa finns det också en mycket viktig variabel som kategoriseras hela 

kommentaren: 

5.6.6. Svar/respons 

Denhär variabeln svarar på frågan om kommentaren (eller någon del av kommentaren) 

är direkt adresserad till någon annan. Om den är det är den att betrakta som en 

svar/respons- kommentar.

5.6.7. Saklighet

Alla påståenden har undersökts, om de är sakliga, osakliga eller otrevliga.

Påståenden har bedömts som osakliga, om någon eller något kallas något det inte är.

Det innefattar följande:

Ironi. Meningar som har skratt i sig eller efter för att symbolisera att man tycker det är 

löjligt. När vissa ord är satta i citationstecken för att symbolisera att någon utger sig för 

att vara något de inte är. Sarkasm. Olika metaforer. När personer liknas med något de 

uppenbarligen inte är.

Påståenden har bedömts som otrevliga om de innehållit skällsord riktade till någon, eller 

om de innehållit någon form av öknamn riktade till någon.

5.7. Vad har inte kodats in?

Uppmaningar har ignorerats totalt, som exempelvis ”sälj” ”köp”, här är det dock viktigt 

att säga att meningar som exempelvis, ”köp x nu därför att y” har kodats in som 

argument, då de inte är uppmaningar per se utan kan tolkas som ”det är nu fördelaktigt 

att köpa x därför att y”

Väldigt korta meningar som det är omöjligt eller mycket svårt att tolka har ignorerats, 

ofta gäller detta en stor del av rubrikerna, men nästan enbart rubrikerna samt signaturer 

innehållande enbart namn.

5.8. Realibitet och validitet

Om man ser till de variabler jag har i mitt kodschema, och de procedurer som jag har 

för att definiera dom, anser jag att realibiteten är god, då det torde vara enkelt att 

återskapa samma undersökning för vem som helst.
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Det finns självklart vissa variabler som lämnar öppet för mer tolkning än andra, 

speciellt sakligt, osakligt. Jag tycker att det angivits tydligt hur dessa variabler 

definieras, ändå kan det vara svårt att avgöra när man befinner sig i gränslandet i vissa 

meningar.

När det gäller validiteten tycker jag att de variabler jag använder mig av svarar gott på 

den fråga uppsatsen ställer: Vilken slags information innehåller kommentarerna.
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6. Resultat
På dessa 41 artiklar som är med i undersökningen har det under de fem dygn efter att 

artikeln är publicerad och som det är möjligt att lägga kommentarer, lagts 742 

kommentarer. Av dessa har 645 lagts samma dag som artikeln publicerats(87%).

Att en artikel efter ett tag slutar att kommenteras är ganska naturligt av flera 

anledningar. Denna uppsatts är inte ute efter att förklara detta, vad som är viktigt att 

säga är dock att alla artiklar som publicerats på förstasidan under en dag(dvs 

undersökningsmaterialet), inte nödvändigtvis försvinner efter en dag (från förstasidan). 

Oturligt nog har jag inte antecknat vilka artiklar eller hur många artiklar som är kvar på 

förstasidan längre än ett dygn. Men jag vill påpeka att det enligt mig kan bli 

problematiskt att enbart tillskriva icke-exponering som den enda dödsorsaken för en 

artikels diskussionslivslängd.

6.1. Vilka artiklar kommenteras?

Tabell 1

De 11 mest kommenterade artiklarna, samtliga över 20 kommentarer långa.

nr Rubrik Antal 
tecken 
inkl 
rubrik

Publicerad 
tid

Tid senast 
uppdaterad

Producent Kommentarer 
exklusive 
borttagna

9 Majoritet vill ha kvar 
kärnkraften

700 09-04-08 
17:25

09-04-08 
17:39

TT 83

10 Investmentjätte: 
Tecken på 
återhämtning i USA

1667
+
grafik

09-04-08 
14:58

09-04-08 
15:28

Journalist
Di.se

68

32 Klart med nya 
miljarder till tysk 
skrotpremie

1477 09-04-08 
10:30

09-04-08 
13:02

Journalist
di.se

61

35 Staten tvekar att 
hjälpa Volvo PV

1643 09-04-08 
10:48

09-04-08 
10:48

di.se 55

36 Inflationsförväntning
arna faller

1150 09-04-08 
08:05

09-04-08 
12:46

Nyhetsbyr
ån direkt

47

38 Miljardären som 
nobbar proffsen

3085 09-04-08 
06:59

Inte 
uppdaterad

Journalist 
di.se

39

19 Carnegieräd stod 
Böös & Enblad dyrt

1555 09-04-08 
13:32

09-04-08 
13:59

TT 34
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28 Oenighet bakom 
ordförandens avhopp 
i Morphic

1624 09-04-08 
09:32

09-04-08 
13:14

Journalist
Di.se

32

37 SAS emission i 
hamn

797 09-04-08 
07:33

09-04-08 
07:57

Nyhetsbyr
ån direkt

28

21 Bättre mars för 
begagnatmarknaden

1997 09-04-08 
11:28

09-04-08 
11:28

Journalist
DI.se

24

30 Teknisk analys: 
Stockholmsbörsen 
forcerar viktigt 
motstånd

3210 09-04-08 
08:47

09-04-08 
08:48

Redaye.se
(analytike
r)

23

Vad kan vi dra för slutsatser av detta? De flesta av de elva artiklar som kommenterats 

mest, (jag kommer i fortsättningen kalla dessa artiklar högkommenterade) är 

publicerade innan lunch (åtta av elva)

Om man ser på rubrikerna kan man försöka utröna vilken typ av artiklar som 

kommenteras mest. Något de flesta artiklar har gemensamt är att de handlar om ämnen 

som många människor har ekonomiska intressen i. Detta är inte så konstigt eftersom de 

flesta artiklar som publiceras på di.se handlar om sådana ämnen. Om man sedan tittar på 

vad kommentarerna till artiklarna handlar om tycker jag man kan se ett visst mönster. 

Det rör sig till stor del om två olika sorters kommentarer. Dels en sorts väldigt 

opionsmässig tyckande form av kommentarer, där man har åsikter om ekonomin är 

påväg upp eller ned. Dels en sorts tyckande kommentarer som handlar om att värdera en 

persons eller bolags handlingar som bra eller dåliga. (Allt detta är naturligtvis 

övergripande och det finns otroligt många nyanser) 

Om man granskar debatten närmare kan man se följande.

Fyra artiklar handlar om hur marknaden kommer att se ut i framtiden:

”Investmentjätte: Tecken på återhämtning i USA”

Informationen i kommentarerna handlar om det verkligen är frågan om en 

återhämtning. De har en stark ekonomisk vinkel. Man kan tänka sig att många undrar 

om det är dags att börja investera igen.

”Inflationsförväntningarna faller”
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En diskussion om hur allt är så dyrt nuförtiden, en diskussion om inflation.

Här är det också en fråga om framtiden: kommer kronan falla mycket?

”Teknisk analys: Stockholmsbörsen forcerar viktigt motstånd”

En diskussion av börsen och det ekonomiska läget

”Klart med nya miljarder till tysk skrotpremie”

Denna artikel skiljer sig lite från de tre förra därför att den inte påverkar Sverige direkt. 

Många gör dock en jämnförelse med den svenska regeringens hantering av 

bilmarknaden. Diskussion rör frågan om skrotpremier är en bra idé. Den svenska 

regeringen betygssätts

Tre artiklar handlar i stort om personer.

I kommentarerna till dessa artiklar produceras mycket opinioner om just hur 

kompetenta dessa personer är.

”Miljardären som nobbar proffsen”

Diskussionen är här mycket blandat, men det mesta handlar om förvaltare i allmänhet.

Såhär kan det låta:

41. Två år sen är alla pengar borta och det är storbråk. vems fel var det? jag 

skulle aldrig sätta en krona på en person som bara ärvt allt och inte jobbat 

en enda hård timme i sitt liv. för det var väl farfar som byggde pengarna, nu 

bränner barnen de på jazz o dylikt.

Liknande tema följer också i kommentarer till följande artiklar:

”Carnegieräd stod Böös & Enblad dyrt”

”Oenighet bakom ordförandens avhopp i Morphic”

4. Minus multiplicerat med minus blir inte alltid plus! Optionsknådd från 

JaPo tillsammans med Optionskrängare på Östgötabanken blev i varje fall 

ett rejält minus! 
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5.Ja, jisses vilka pajaser.

Fängelse borde få så som de duperar allmänheten med sina överdrivna 

framtidsplaner. Att lova guld och gröna skogar utan någon som helst 

substans bakom sina påståenden borde vara kriminellt.

Och ja, jag har förlorat stort på Morphic och är bitter …

Det är dock viktigt att säga att det även bland dessa kommentarer förekommer en 

mycket nyanserad debatt.

Två artiklar handlar om två svenska storföretag. Kommentarerna i dessa två artiklar är 

båda bedömande av den svenska regeringen, och deras handlingar.

Men det förs också en debatt om framtiden för de båda bolagen.

”Staten tvekar att hjälpa Volvo PV”

3.som vanligt lovar staten men håller dåligt

trots att det inte är skattepengar som lånas ut.

svagt regerinen 

”SAS emission i hamn”

12.Som skattebetalare investerar jag hellre 111 kronor i en verksamhet som 

kommer att ge avkastning än att betala 1111 kronor per år för att Banverket 

skall täcka de kostnader som de inte tar ut av de tågbolag som trafikerar det 

svenska järnvägsnätet. 

Två artiklar handlar om undersökningar:

”Majoritet vill ha kvar kärnkraften”

I kommentarerna förs en diskussion där man bedömmer de partierna. Det förs också en 

diskussion om var vår energi bör komma ifrån.

Den sista artikeln Är lite annorlunda än de övriga. Här bedöms varken personer eller 

marknaden särskilt mycket. Här bedöms bilbolag och bilar.
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”Bättre mars för begagnatmarknaden”

10.Saab 9-5 som begagnat är en ruskigt prisvärd bil. 

Som slutsats kan man nog säga att de artiklar som kommenteras mest inte görs det 

därför att de är mycket mer intressanta än andra artiklar. Utan därför att det finns en 

möjlighet att kritisera olika partier och personer som man inte tycker om .

Detta därför att de finns en möjlighet att berätta sin personliga opinion om var 

marknaden är på väg nånstans. Om man valde att avsluta varje artikel med ett citat från 

Olof Palme skulle nog kommenteringen överlag gå upp, eftersom det skulle ses som en 

inbjudning att skriva kommentarer om socialdemokratin.

6.2. Artikelproducenter och längd 

Många av artiklarna som publiceras är inte producerade av di.se. Det är också ganska 

stor skillnad mellan längden på artiklarna.

Här är en tabell som summerar hur relationen mellan journalist/Nyhetsbyrå producerat 

material och kommentar 

Tabell 2

Samtliga artiklar, sammanställning efter producent 

Artikel 

producenter 

Antal 
artiklar 

Antal 
kommentarer 
totalt

Antal 
kommentarer 
per artikel 
genomsnitt 

Inklusive Sahlin och 
slagig handel artiklar 

Journalisterna 

Di.se 

12 374 31,17 31,17

Nyhetsbyråer 
mm

29 368 12,69 26,61

Tittar vi på hur det ser ut överlag på alla artiklar kan vi tydligt se att journalisterna 

producerar ett material som även om det är mycket mindre än nyhetsbyråerna, 

kommenteras i större utsträckning i samtliga fall, inklusive om vi räknar med den 

artikel som tagits bort därför att den varit för  många kommentarer på den(producerad 

av TT).
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Tabell 3

De elva mest kommenterade artiklarna. Sammanställning efter producent 

Artikel 

producenter 

Antal 
artiklar 

Antal 
kommentarer 
totalt

Antal 
kommentarer 
per artikel 
genomsnitt 

Inklusive  Sahlin 
och slagig handel 
artiklar

Journalisterna 

Di.se 

6 279 46,5 46,5

Nyhetsbyråer 
mm

5 215 43 111,67

Tabell 4 

De 30 minst kommenterade artiklarna, sammanställning efter producent 

Artikel 

producenter 

Antal 
artiklar 

Antal 
kommentarer 
totalt

Antal 
kommentarer 
per artikel 
genomsnitt 

Inklusive  Sahlin och 
slagig handel artiklar

Journalisterna 

Di.se 

6 95 15,83 15,83

Nyhetsbyråer 
mm

24 153 6,38 6,12

Om vi jämför dessa två tabeller med varandra ser vi ett tydligt mönster, journalister 

producerar fler högkommenterade artiklar än nyhetsbyråerna (6:5) och producerar bara 

runt en fjärdedel av de lågkommenterade artiklarna. Sett till antal kommentarer i 

genomsnitt per artikel vinner journalisterna för de högkommenterade artiklarna med en 

noslängd, och bland de lågkommenterade med nästan en tredjedel.

När det gäller längd är det svårt att se några stora skillnader mellan hur långa och korta 

artiklar kommenteras.

Om vi sedan tittar på en tabell över alla artiklar kan vi sedan se att artiklar mellan 500 

och 3000 tecken långa kommenteras ungefär lika mycket.

Viktigt är här dock att kommentarer som är under 500 tecken långa, vad man skulle 

kunna kalla för notiser, kommenteras mycket sällan.
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Tabell 5

Samtliga artiklar, sammanställda efter längd 

Antal tecken Antal 
artiklar 

Antal 
kommentar
er totalt

Kommentarer 
genomsnitt 
per artikel 

Inklusive Sahlin och 
slagig handel artiklar 

>500 8 46 5,75 5,75
501-1000 7 144 20,57 20,57
1001-1500 5 137 27,4 22,83
1501-2000 11 261 23,73 23,73
2001-2500 3 61 20,33 20,33
2501-3000 3 60 20 129,25
3001-3500 1 23 23 23
3501-4000 1 4 4 4
4000< 2 6 3 3

Varför kommenteras notiser i mindre utsträckning än längre texter? 

Det borde väl vara kvaliteten på artikeln som räknas inte hur lång den är. Man bör dock 

komma ihåg att det här (nästan uteslutande) är frågan om journalistiskt skrivna 

nyhetsartiklar, därför innebär fler tecken som regel mer information.

När mängden information kommit över en viss tröskel verkar det dock inte som det 

spelar någon roll för kommentarerna.  Artiklar med olika längd kommenteras ju som 

sagt ungefär lika mycket.

6.3. Borttagna kommentarer 

Antalet borttagna kommentarer är inte så stort, totalt 95 stycken, alltså cirka 2,3 

kommentarer per artikel, eller 12,8 % av det totala antalet kommentarer.

Vissa artiklar får många borttagna kommentarer.

Tabell 6.

De 5 artiklar som har flest borttagna kommentarer 

Artikel Max kommentarer Borttagna Borttagna procent
10:Investmentjätte: 
Tecken på 
återhämtning i USA

81 13 16

19:Carnegieräd stod 
Böös & Enblad dyrt

46 12 26
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1:Hans-Holger 
Albrecht behåller 
bonus

41 9 21,9

9:Majoritet vill ha 
kvar kärnkraften

92 9 9,8

38:Miljardären som 
nobbar proffsen

45 6 13,3

I alla dessa artiklar handlar de flesta av kommentarerna om personer (utom nr.9 som 

handlar mycket om partianknytning). Det verkar vara så att man tycker att det är helt 

okej med olika former av personangrepp. Jag antar att de kommentarer som tagits bort 

har varit den värsta sorten. Det finns dock mildare exempel på sådana angrepp som inte 

tagits bort.

I artikel nummer tio citeras olika tankar ur den amerikanska affärsmannen Bob Dolls 

veckobrev. Många kommentarer riktar kritik mot denne person. En kommentar har 

exempelvis rubriken Bagdad-Bob. I en annan står det såhär:

21.Bob Doll är en sorglig och patetisk figur som enbart talar i egenintresse. 

Han har varit positiv till börsen hela vägen ner och jag förstår inte varför DI 

envisas med att ta in hans fåniga skriverier. …

Om vi tittar på nästa tabell ser man även samma mönster där.

Tabell 7.

De 6 artiklar som har högst borttagen andel kommentarer.

Artikel Max kommentarer Borttagna Borttagna procent
27:Island sänker 
styrräntan

9 3 33,3

17:Kaupthing 
straffas av börsen

3 1 33

18:Klart med ny vd i 
Fingerprint

7 2 28,6

19:Carnegieräd stod 
Böös & Enblad dyrt

46 12 26

7:New Wave 
"passar inte" för Jan 

16 4 25
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Lidén
41:"Amortering 
bakom A-Coms 
emission"

4 1 25

Om vi tittar på vilka artiklar som har minst borttagna kommentarer, så ser vi att det inte 

är någon som handlar om enskilda personer. Tonen på diskussionen kanske även är lite

trevligare då det handlar om lite mer abstrakta ämnen. Det kan även tänkas att di.se tar 

bort kommentarer som kritiserar personer på ett fult sätt, men låter kommentarer som 

kritiserar företag på ett fult sätt vara kvar.

En kommetar på artikel 37 lyder som följer:

15.Ska vi säga att det var synd att det, enligt enig borgarsekt, statligt 

hemska SAS transporterade hem de borgarsympatiserande passagerare som 

blivit strandsatta runt om i världen när det borgarheligt privatägda Sterling 

konkursade? 

 

Tabell 8

De fem artiklar som är längre än fem kommentarer och  har minst borttagna 

kommentarer.

Artikel Max kommentarer Borttagna
36:Inflationsförväntningarna faller 47 0
37:SAS emission i hamn 28 0
15:Baltiska länder får sänkt 
kreditbetyg

10 0

39:Nordeas nyemission i hamn 7 0
43:SBAB höjer och sänker räntorna 7 0

6.4. Kommentarernas innehåll 

Tabell 9

Andel av samtliga kommentarer som innehåller information, efter kategori.

Innehåll Antal Total del av 
kommentarer 
%
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E:Fakta utan källa 296 39,9
F:Fakta med källa 17 2,3
G:Naken källa 9 1,2
H:påstående 645 86,9
K:Icke argument 572 77,1
O:Argument stödd av fakta utan källa 75 10,1
P:Argument stödd av fakta med  källa 5 0,7
Q:Argument stödd av konklusion 191 25,7
R:Argument stödd av premiss 145 19,5
V:Fråga- Vanlig 202 27,4
W:Fråga- retorisk 18 2,4
AC: Respons till-kommentar 109 14,7
AE:Respons till-journalisten 6 0,8
AF:Respons till-annan 4 0,5
AG:Nonsens 11 1,5
Totalt antal kommentarer 742

Innan vi börjar diskutera resultatet är det viktigt att förstå att denna tabell enbart gäller 

vilken sorts information kommentarerna innehåller inte i vilken mängd. Mängden 

diskuteras senare.

De slutsatser vi kan dra är att kommentarer som innehåller icke-argumentativa åsikter är 

vanligast, 77,1% av alla kommentarer innehåller detta. (Om vi bortser från gruppen 

påståenden som är ett samlingsnamn för alla opinioner.)

Sedan kommer faktauppgifter, nästan 40% av alla kommentarer innehåller 

faktauppgifter.

Runt 30% av alla kommentarer  innehåller frågor, 25 % är allmänna frågor, det vill säga 

de är inte riktade till någon speciell.

Det är lite svårare att se hur stor argumentationen är här, men vi kan se att ungefär 25% 

av alla kommentarer innehåller någon form av argument med en konklussion.

Och kanske viktigast av allt i denna tabell: ungefär 15% av alla kommentarer innehåller 

direkt respons till andra kommentarer. Det innebär att mängden riktad dialog är väldigt 

liten. Vilket tyder på att de flesta läsare inte är intresserade av att ifrågasätta sig själva 
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utan enbart sprida sina egna idéer. Detta är naturligtvis ett problem för kvalitén på de 

opinioner och argument som läggs fram.

I artikeln ”Staten tvekar att hjälpa Volvo PV” kan man till exempel läsa följande 

kommentar:

6.Teknikens värld rankade V50 Drive som den viktagste nyheten. Volvo 

kommer nu på bred front med många nya bränslesnåla motorer.

Volvo PV har definitivt en framtid som vi skattebetalare måste satsa på.

Ersätt Maud med någon som förstår sig på företagande. 

Efter en stund läggs sedan denna kommentar:

11.Först byggde man alltför bränsletörstande och schabrakliknande bilar, nu 

törstar man efter likviditetstöd. Men fortsatt lika styv i korken är man trots 

sin tondövhet för marknadsförändringarna. Är det där med 

likviditetsförstärkning bara ett "slip of the tung" ? Till sådant skall inga 

stödkulor rullas västerut ! 

Problemet här är att om det nu börjat bygga bränslesnåla bilar är man väl knappast 

tondöv inför marknadsförändringarna. Detta sker hela tiden, och tyder på att man enbart 

läser sådant som förstärker ens egen uppfattning och ignorerar allt annat.

Detta beror till stor del på en avsaknad av direkt respons. Wilhelm har en förklaring i 

sin adresserings-teori. Om det riktas kritik mot en direkt besvarar man den oftare än om 

kritiken är allmän. 

Ett annat problem är att många nya kommentarer innehåller opinioner som delvis eller 

helt visat sig vara falska tidigare.

Problemet är att även om en person ändrar sin åsikt på grund av en riktad kommentar, 

kommer det komma nya läsare efter det som har exakt samma åsikt. Eftersom de inte 

har fått samma riktade kritik, återskapar dom samma åsikt utan att intressera sig för 

kritiken.

Ur kommentarerna till artikeln ”Majoritet vill ha kvar kärnkraften”
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73. till 29 och 30. Inom modern kärnkraftsteknik kan inte härdsmältor ske

Inom modern kärnkraftsteknik finns det endast små mängder kortlivat avfall

 Inom modern kärnkraftsteknik finns Thorium som bränsle förutom Uran

En stund senare.

79. Dagen efter nästa härdsmälta, så säger svensken nej.

Allt detta är väldigt intressant, men för att få en ännu mer rättvisande bild av vad alla 

kommentarer innehåller måste vi gå djupare, och titta på den totala mängden 

information som finns i kommentarerna, och vad för slags information det är.

Tabell 10

Alla strängar av information samtliga kommentarer, fördelning över typ av information. 

Typ av information Total del av info-
strängar %

antal

E:Fakta utan källa 20 569
F:Fakta med källa 0,8 24
G:Naken källa 0,4 11
K:Icke argument 52,4 1488
Argument(H-K) 15,7 445
V:Fråga- Vanlig 9,8 279
W:Fråga- retorisk 0,8 24
Totalt 99,9 2840

Här ser vi en lite annorlunda historia. Icke argumentativa påståenden är fortfarande det 

största innehållet, över hälften av all information är i denna kategori. 

Fakta kommer återigen tvåa och upptar 20% av all information.

Argument kommer trea på 15% Och frågor kommer sist med ungefär 10%.

Denhär tabellen visar tydligt att icke-argument är över tre gånger så vanligt 

förekommande som argument. Det säger något om miljön i kommentarerna. Det krävs 

inte att man argumenterar för sin sak. Ingen ifrågasätter, eftersom de flesta bara sprider 

sina egna åsikter.

39



6.5. Betyg

Det är intressant att titta på medelbetygen för alla kommentarer för det säger något om 

hur läsarna själva värdesätter sitt material.

I genomsnittbetyg  får varje kommentar 2,67 poäng i betyg. Det är ganska nära ett 

medelbetyg, eftersom det högsta betyget man kan få är fem.  Det borde betyda att de 

flesta av läsarna ser på kommentarerna som något mellan låg- och högkvalitavivt. Det 

finns dock tecken som tyder på att läsarna inte betygsätter kommentarer efter kvalité 

utan om efter om de håller med åsikten eller inte. Det är inte många kommentarer som 

får det högsta betyget (5). Här är ett exempel från artikeln ”Mobilförsäljningen rasar”:

6.varför ha mobil när man kan använda djungeltelegrafen istället 

Det är också en stor del av kommentarerna som inte betygssats. 

Totalt 140 stycken. Det blir ett  genomsnittligt icke betyg på 0,19 per kommentar. 

Dethär visar också på hur lite läsaren egentligen intresserar sig för andra kommentarer 

än sin egen. 

6.6. Påståenden

Om vi titta på påståendena som är den största gruppen information. Hur sakliga är 

påståendena?

Tabell 11

Saklighet hos påståenden(icke argument).

Saklighet Antal påståenden (icke 
argument)

Andel av samtliga påståenden(icke 
argument) %

Saklig 1150 77,3
Osaklig 329 22,1
Otrevlig 10 0,7
Totalt 1489 100,1

Här ser man tydligt att det mesta av opinion- informationen faktiskt är saklig. Här 

uppvisar det läsargenererade innehållet alltså en kvalité. Eftersom ett tecken på kvalité 

är saklighet.
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En mycket liten del är otrevlig. Något som antagligen beror på att man tar bort otrevliga 

kommentarer.

Om vi jämför detta med argumentativa påståenden ser vi att dessa är ännu mer sakliga. 

Denna skillnad är till viss del att förvänta sig. Läsare som gör sig besväret att skriva 

argument istället för enbart påståenden kan också tänkas vara mer sakliga än andra.

Tabell 12

Saklighet hos påståenden(Argument):

Saklighet Antal påståenden Andel av samtliga 
påståenden %

Saklig 365 82
Osaklig 74 16,6
Otrevlig 3 0,7
Totalt 442 99,3

6.7. Argumenten 

Tabell 13

Fördelning mellan konklusion och påståenden i argument, total mängd, samtliga 

kommentarer.

Påstående Andel av alla argument mängd Andel av alla 
argument %

konklusion 227 51
Premiss 215 48,3
Totalt 442 99,3
Denna tabell kan vara lite missledande eftersom 99% av alla argument innehåller en 

konklusion, kan man tro att den jämna fördelningen innebär att konklusioner och 

premisser alltid kommer i par, detta är vanskligt eftersom det är fel (visas senare). Låt 

oss i alla fall dra slutsatsen att rent mängdmässigt är konklusioner lika vanliga som 

premisser. Detta innebär att det förekommer en hel del argument som har flera 

premisser men bara en slutsats. Om man ska värdera detta faktum så borde det vara 

något positivt, då detta visar på längre och mer informationsrika argument.

Hur ser då fördelningen mellan olika sorters argument ut?

Här visar studien att en större del av argumenten är icke-faktabaserade argument.
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Tabell 14

Fördelningen mellan olika argument kombinationer

(obs fem kommentarer faller bort, därför att mitt kodschema inte var konstruerat för 

mer än i princip två argument per kommentar)

Argument typ Totalt antal Totalt antal %
fakta-konklusion 57 26,5
fakta-premiss 1 0,5
konklusion-premiss 136 63,3
fakta-konklussion-premiss 21 9,8
Totalt 215 100,1

Vi ser också att trippel-argument som innehåller alla komponenter är ganska ovanliga. 

Det rimmar dock ganska bra med vad man kan förvänta sig. Dessa sorters argument är 

inte vanliga i vanligt tal, och inte heller nödvändiga för en diskussion. Fakta-konklusion 

är det näst vanligaste argumentet. Denna uppsats har dock inte undersökt om dessa 

argument behöver en premiss för att vara förståliga. Därför är det lite svårt att avgöra 

deras värde.  

Icke-faktabaserad diskuteras mer i slutsatskapitlet.

6.8. Fakta

När det gäller fakta är det en mycket liten andel där källan anges. 

Tabell 15

All fakta sorterad efter källa 

Faktauppgift Totalt antal Andel %
Utan källa 569 94,2
Med källa 24 4
Naken källa 11 1,8
Totalt 604 100

Det kan finnas många anledningar till varför man anger källa så sällan. Jag skulle tro att 

det största skälet är att det finns inget som hindrar en från att inte ange källa och ändå 

bli tagen på allvar. Det är väldigt få fall där någon har kritiserat en kommentar för att 
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inte ange källa. Det behöver dock inte betyda att det inte finns någon. Eller att man inte 

skulle göra det om man tillfrågades.

Här är ett exempel från artikeln ”Majoritet vill ha kvar kärnkraften”

5.om rödgröna vinner 2010 så kommer MP vilja stänga en reaktor redan 

under mandatperioden. Det kommer bli en kärnkraftsstrid a la 70-talets 

Fälldin-regeringar om de rödgröna vinner.

Rösta på alliansen! 

7 till 5.Nu snackar du i nattmössan mp har uttryckligen sagt att de inte har 

för avsikt att stänga fler kärnkraftverk före alternativa förnybara resurser 

finns tillgängliga så sluta sprida lögner tack 

13 till 7.Ljuger jag? Det är väl du som inte är informerad.

Lyssna på studio ett 23 mars 2009 kl 16, med Maria Wettergren. Den finns 

kvar på sr.se.

Där bedömer Wettergren att det finns ett elöverskott så att de kan stänga en 

reaktor redan nästa mandatperiod. Lyssna själv! 

Det har tidigare visats att det finns en skillnad på sakligheten mellan icke-argument och 

argument. Hur förhåller det sig då med källkritiken?

Om vi jämför tabell 19 och 20 ser vi en mycket liten skillnad mellan fakta som ingår i

argument och övriga fakta. Det verkar alltså inte som om läsare som använder sig av 

argument hänvisar till sina källor oftare än andra läsare. 

Tabell 16

Fakta som ingår i står ensam sorterade efter källa

Faktauppgift Totalt antal Andel %
Utan källa 471 95,9
Med Källa 20 4,1
Totalt 491 100

Tabell 17
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Fakta som ingår i argument sorterade efter källa

Faktauppgift Totalt antal Andel %
Utan källa 98 96,1
Med Källa 4 3,9
Totalt 102 100

6.9. Frågor

Vilka frågar man? Om vi tittar på följande tabell ser vi att mycket få frågor är riktade 

till journalisten. Det är något märkligt. Eftersom journalisten borde vara en person som 

skulle kunna besvara frågor om artikelämnet mycket bra. Inte heller frågar man andra 

kommentarer särskilt mycket. Den övervägande andelen frågor är allmänna, dvs inte 

ställda till någon speciell person. Detta tyder på att frågor i första hand inte är till för att 

bli besvarade, utan snarare för att bevisa en poäng i kommentaren.

Här är ett exempel från artikeln ”Styrelseledamot säljer allt i Björn Borg”

1.Han kanske ska "bygga hus" eller nå''t...

Är det inte det man brukar säga när man säljer inför en dålig rapport? 

Tabell 18

Vem frågorna är riktade till, samtliga frågor

Riktad till Antal frågor Andel av alla frågor %
X:Fråga till- kommentar 34 11,2
Z:Fråga till- journalisten 2 0,7
AA:Fråga till- allmän 262 86,5
AB:Fråga till- annan 4 1,3
Totalt 302 99,7

Av kommentarer som innehåller frågor, hur stor del av dessa kommentarer får respons?

Av de 109 kommentarer som innehållit respons, riktar sig 41 av dessa responssträngar 

till kommentarer som innehåller frågor. (Det är lite missvisande eftersom samma sträng 
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respons kan vara riktad till ett flertal kommentarer samtidigt, dessutom är det inte säkert 

att det är just frågan som responsen är riktad till utan det kan vara något annat i 

kommentaren).

Alltså. 38% av all respons riktar sig till kommentarer som innehåller frågor.

Det är intressant därför att det tyder på att frågor är en viktig del i att skapa diskussion. 

Även om frågor inte används som regelrätta frågor, uppfattas de som en inbjudan att 

svara. Detta skapar diskussion.

Vilken slags frågor får mest respons? Denna fråga är viktig att besvara för att svaret ger 

en handvisning av om Wilhelms adresseringsteori är korrekt. Om den är korrekt borde 

riktade frågor besvaras i högre grad än allmänna.

Tabell 19

Respons på kommentarer som innehåller frågor, efter typ av frågor

Typ Total respons Genomsnittlig respons per fråga
AA:Fråga till- 
allmän

25 0,1<

X:Fråga till- 
kommentar 

15 0,44

AB:Fråga till- 
annan

1 0,25

Z:Fråga till- 
journalisten

- -

Två frågor utgår därför att de riktade sig till en borttagen kommentar

Av denna tabell kan man tydligt utläsa att riktade frågor besvaras i större omsträckning 

än icke riktade. Således torde det ligga något i Wilhelms teori.

Hur värderas kommentarer som endast innehåller frågor?

Den här frågan är viktig därför att den visar på hur läsarna värderar frågor.

Totalt 31 kommentarer innehåller endast frågor, dessa kommentarer betygsätts i 

genomsnitt 2,07 . Alltså något mindre än de genomsnittliga kommentarerna.

I genomsnitt får dessa kommentarer 2,82 nollor per kommentar. 

Det här visar på att frågor inte uppskattas särskilt mycket av läsarna. Resultatet passar 

också in i teorin om att betygssättningsfunktionen används för att bedöma åsikter, inte 

kvalité. Eftersom frågor inte är åsikter är de ointressanta att kommentera, vilket kan 
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förklara varför de kommenteras så sällan.

6.10. Upprepning

Följande meddelande återfinns återgivet exakt i kommentarerna till följande fyra olika 

artiklar: 

8:Stockholmsbörsen stängde på plus,

4: Fed sänker BNP-prognos

10: Investmentjätte: Tecken på återhämtning i USA

11:USA-börser: Uppåt i inledningen

”Världsekonomin befinner sig i mitten av den djupaste och mest 

synkroniserade recessionen under vår livstid, orsakad av en global 

finanskris och fördjupad av kollapsen i världshandeln. Strama 

finansieringsvillkor och lågt förtroende tynger produktionen och 

sysselsättningen inom OECD och även inom icke OECD-länder. Dessutom 

underminerar minskad aktivitet och inkomster ytterligare bankernas 

balansräkningar, vilket förvärrar nedgången. ”

Detta är intressant att notera därför att det visar på existensen av kommentatorer som 

uppenbarligen har en dold agenda, och lägger kommentarer utan att intressera sig för 

själva diskussionen. Det handlar här om att rent mängdmässigt försöka påverka 

diskussionen genom att bombardera den med opinioner av ett slag. Hur ofta detta sker 

har denna undersökning inte undersökt, men uppenbarligen sker det.
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7. Slutsatser och diskussion
Rent kvalitetsmässigt är det långt kvar för det läsargenererade innehåll att nå upp till en 

kvalitativ nivå där man kan betrakta innehållet som opartiskt och objektivt. När det 

gäller saklighet uppvisar läsargenererat innehåll en större kvalité. 

Detta borde betyda att det för tillfället inte direkt går att ersätta journalistproducerat 

material med läsargenererat innehåll. Denna undersökning har dock inte tittat på om det 

journalistproducerade innehållet uppfyller dessa krav, därför är detta inte helt säkert.

7.1. Dagordningsfunktionen.

Tydligt är att journalisterna på di.se inte själva innehar makten över allt producerat 

innehåll som leder fram till diskussion, utan delar denna makt med ett antal 

utomstående aktörer.

Journalistiskt material skapar dock mer debatt än nyhetsbyrå-producerat material (se 

tabell 5). Men vad beror detta på? Om det betyder att journalisterna på di.se har 

anpassat sig till sin publik betyder det knappast att journalisternas inflytande har ökat, 

utan att kommentarerna definierar vad som bör publiceras. Denna uppsats klarar dock 

inte av att ge några tydliga svar på den frågan. En anledning till den ojämna 

fördelningen kan vara att artiklar som är väldigt korta kommenteras väldigt lite, dessa 

artiklar är nästan alltid skrivna av nyhetsbyråer. En annan förklaring kan vara att 

journalisterna helt enkelt väljer att skriva om det mest intressanta själva, och det således 

också är de ämnen som kommenteras mest. Ytterliggare en anledning som kan tänkas 

och har med publikens inflytande att göra är att (dethär är ren spekulation) 

nyhetsbyråernas innehåll kan vara mer faktafyllt, samtidigt som journalisternas lite mer 

tolkande och analyserande. Eftersom läsarna i större utsträckning verkar vara 

intresserade av en icke-faktabaserad diskussion snarare än en faktabaserad, borde 

artiklar som ger ett underlag för denna sida kommenteras oftare.

7.2. Icke-faktabaserad diskussion 

I Tabell 16 konstateras att konklusion-premiss argument utgör en total del av 63,3% av 

alla argument. Det innebär att det för flertalet argumentationer som förs bland 

kommentarerna överhuvud taget inte intresserar sig för eventuella faktauppgifter i 

artikeln, eller vilken dag, år, tid, eller värld vi lever i. För denna del av diskussionen är 
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konceptet nyheter totalt ointressant. Varför denna sorts argument är mest vanlig är svårt 

att säga men det kan helt enkelt förhålla sig så att om man ges ett ämne att debattera om 

finns det fler icke-faktabaserade argument att lägga fram än faktabaserade. Det är dock 

viktigt att säga att rent kvalitemässigt finns det inget skillnad mellan dessa två sorters 

argument och båda är mycket viktiga.  

7.3. Åsiktsutbyte

Det som framkommer tydligt i undersökningen är följande:

Faktauppgifter källhänvisas nästan aldrig (tabell 18-20).

Ren opinion är mycket mer vanlig än argument(tabell 16).

Frågor är ovanliga.(tabell 16)

Delen av alla kommentarer som innehåller riktad respons är ganska liten (14,7% tabell 

11)

Allt detta tyder på att det inte sker en granskning och ett kritiskt ifrågasättande av vad 

som läggs fram i kommentarerna. En del av problemet är att läsare inte är intresserade 

av att lyssna och diskutera med andra, utan enbart att sprida sina egna idéer och 

eventuellt hålla med andra som tycker som en själv. För att illustrera detta kan man 

begrunda följande utbyte.

Åsiktsutbyte ur artikel 36:Inflationsförväntningarna faller

Jag har förkortart kommentarerna för att tydliggöra.

Kommentar nr.18 
Högre priser är inte inflation. Inflation är när penningmängden ökar i ekonomin, vilket i 
sig leder till högre priser.

Kommentar nr.25 
Infaltion är minskad köpkraft per valutaenhet, inte prisförändring.
Skilj på begreppen på rätt sätt så klarnar förståelsen. 

Kommentar nr.30
Många hushåll sitter idag med dessa prisökningar. Man får inget mer för pengarna så 
det är ren inflation.

Kommentar nr.32 
Återigen, det är en prisökning. Inte inflation... 

Vad vi har här är ett tydligt tecken på det problem som tillintetgör den största delen av 
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läsargenererat innehålls potentiella kraft: en brist på utveckling av idéer. Om en sträng 

information har bevisats vara alldeles fel finns det inget som förhindrar den från att 

spridas, och det kan ibland verka som det är så att den information som alldeles 

uppenbarligen inte stämmer sprids i en högre takt än annan information. Om vi 

dessutom till detta resonemang lägger till problemet med att rent kommersiellt 

intresserade aktörer har tillgång till kommentarfunktionen, ser vi problemet med att 

omedelbart kalla möjligheten att publicera innehållsproducerat material som något 

självklart demokratiskt. Ett argument mot detta skulle kunna vara något som liknar 

Bergstrands resonemang: läsarna ignorerar det korkade och läser bara de goda 

kommentarerna. Det är dock knappast troligt att det förhåller sig så i verkligheten.

Vad är det då som orsakar alla dessa problem? För trots allt finns det ingen naturlag 

som säger att läsargenererat innehåll måste vara dåligt, och jag tror att det har en 

kapacitet att ha mycket hög kvalité.

7.4. Wilhelms adresserings-teori

När det gäller Wilhelms adresseringesteori så har den här uppsatsen funnit ett visst stöd 

för att det kan förhålla sig så att läsare har en tendens att ignorera sådant som inte är 

riktade direkt till dem. Av tabell 24 framgår att läsarna responderar på kommentarer 

som innehåller riktade frågor i nästan hälften av fallen, men på allmänna frågor i mindre 

än en tiondel av fallen. Därför förhåller det sig antagligen så att man har en större 

tendens att besvara respons som riktas till en själv personligen och ignorera respons 

som inte gör det.

Delen av alla kommentarer som innehåller riktad respons är  liten (14,7% tabell 11)

Problemen med att det finns så  liten riktad respons kan vara, och är antagligen 

förödande för debatten. Ett problem ligger här i själva utformningen av 

kommentarfunktionen. Det är ganska svårt för läsaren att rikta hela eller delar av sin 

kommentar i respons till något någon annan sagt någon annanstans, det finns ingen 

inbyggd funktion som underlättar detta, dessutom kan kommentarerna bara läggas helt 

linjärt. En möjlighet att exempelvis göra en avgrening från en kommentar man vill 

respondera på, och således lägga ett motargument i närheten av original argumentet 

finns alltså inte. Det största problemet enligt mig är dock att du inte förlorar någonting 

genom att ignorera potentiellt dödliga motargument mot dina egna opinioner, eftersom 
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du inte behöver konstruera motståndskraftiga argument, eftersom det inte finns nån som 

attackerar dina argument till att börja med. Detta beror (tror jag) mycket på 

åsiktshomogenitet.

7.5. Åsiktshomogenitet

Utgångspunkten att en ojämn fördelning av opinioner och åsikter som är homogena till 

grupperingar, leder till mer och mer homogenitet eftersom de flesta är ute efter att 

förstärka sina egna åsikter. I praktiken ligger en del av problemet i 

kommentarfunktionens utformning som gör detta möjligt, det finns inget som förhindrar 

upprepning av samma meddelande om och om igen. Dessutom spelar den 

betygsättningsfunktion som finns en roll i att förstärka denna åsiktsvridning, då den ger 

en möjlighet att nedvärdera andras åsikter och argument utan att bemöta dem direkt.

I en miljö där man inte behöver utveckla idéer för att de ska överleva, kommer dessa 

idéer bli mycket svaga för förändring. När fördelningen av åsikter är ojämn värderas 

åsikter som går kontra åsikthomogenitet ner eller ignoreras. Detta gör att de enda som i 

slutändan är intresserade av kommentarerna är de som har samma åsikt som 

kommentarerna.

7.6. Läsargenererat innehåll och journalistiken 

Debatten bland kommentarerna sker inte i direkt anslutning till journalistiken. Den sker 

helt utanför de redaktionella processerna. Den enda interaktion som verkar finnas 

mellan journalister och läsare är när vissa kommentarer tas bort. Det är väldigt sällan 

kommentarer riktar sig till journalisterna (tabell 9). Det är väldigt sällan man lägger till 

information i syfte att bygga på artikeln. Åsiktsutbytet i kommentarerna sker helt i sin 

egen värld. 

Det kan naturligtvis vara så att eftersom journalisterna i allmänhet inte har tid att svara 

på frågor, så har man lärt sig att inte ställa frågor till journalisterna (tabell 18-19).

Det är synd att journalisterna inte är mer delaktiga i kommenterandet. De borde kunna 

använda sin kunskapsbank till att trassla upp missförstånd och missuppfattningar i 

läsardebatten. Undersökningen visar att det finns en potential i kommentarerna.

Antalet faktauppgifter är relativt stort. Problemet är att det inte finns någon källkritik. 

Här borde journalisterna sätta upp tydliga regler. Det läsargenererade innehållet har en 
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potential att ha mycket hög kvalité.

För att få en högre kvalité på det läsargenererade innehållet överlag behövs tydligare 

och bättre regler. Hur dessa regler skall implementeras är svårt att säga. Det går dock 

att diskutera vilka regler som skulle vara fördelaktiga för systemet utifrån de problem 

som finns i systemet. 

Exempelvis: En regel som hindrade samma budskap från att upprepas om och om igen 

skulle antagligen lindra åsiktshomogeniteten.

En regel som säger att all fakta måste källhänvisas. 

En mängd liknande regler kan sättas upp. Envar beroende av vad man vill uppnå.

När det sedan gäller att implementera reglerna blir det svårare. Ett tillvägagångssätt är 

att ha journalister som går igenom kommentarerna och ser till att reglerna följs. Det är 

dock problematiskt med tanke på kostnader etc. Dessutom handlar det om att överse ett 

mycket stort material. Lösningen borde ligga i att skapa ett självreglerande system. 

För att illustrera hur ett sådant system skulle kunna se ut vill jag utgå från spelet schack.

I ett parti schack görs ett drag, varpå pjäsen som flyttas är utsatt för motdrag av 

motståndarens pjäser. Det finns en tydlig uppsättning regler om vilka förflyttningar som 

är tillåtna. Alla pjäser på brädet påverkar och kan anfalla varandra. Med andra ord 

interagerar alla pjäser med varandra. 

Jämför detta med läsarkommentar-systemet. Interaktionen mellan kommentarerna är här 

inte bunden till spelets regler. Interaktionen är frivillig.

Om det istället var så att varje kommentar var sammanlänkad med alla andra 

kommentarer (som en pjäs i schack)  skulle de drag som en kommentar gör kunna 

värderas utifrån all information i alla kommentarer. Detta skulle vara bättre än ett 

system där enskilda personer värderar innehållet i kommentarerna.

Dessutom skulle systemet i längden ge ett innehåll med hög kvalité.
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8.3. Kodschema 
A:artikelnummer 

B:kommentar nr

C:kommentar nmr

D:tid: 
fakta: 
E:utan källa

F:med källa

G:naken källa

opinion: 
H:påstående

I:Egen åsikt 

J:refererad åsikt 

K:icke argument

L:saklig

M:osaklig

N:Otrevlig

argument 

O:stödd av fakta utan källhänvisning

P:stödd av fakta med källhänvisning

påståenden:

Q:Konklusion

R:Premiss

S:saklig

T:osaklig

U:otrevlig

v:vanlig fråga

W:retorisk fråga

fråga till

x:kommentar

Y:Kommentar nmr

Z:Journalisten

AA: allmän

AB:annan

svar/respons till

AC:kommentar
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AD:kommentar nmr

AE:journalisten

AF:Annan

AG:nonsens

AH:Betyg
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