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Abstract 

The aim of this study is to investigate and illustrate the local exercise of power between participants in 

online comments sections of three newspaper articles with different political perspectives on migration 

and also to motivate and concretize the didactic use potential in SFL-based critical discourse analysis 

of comments and dialogues in internet-based forums of interaction. SFL and critical discourse analysis 

form the theoretical basis and with interpersonal analytical concepts as role, genre and attitude it is 

analyzed how participants position themselves in relation to each other in terms of superiority, 

inferiority and neutrality and how they legitimize their attitudes and/or positions. The analysis shows 

that participants primarily take neutral or superior positions but also temporary inferior positions and, 

in some cases, position other participants as inferior. In the comments section of the article written by 

a liberal representative, the most prominent participants take the role as highly educated and/or 

insightful by acting inter alia explanatory. In the comments section of the article written by a Sweden 

Democrat representative, sarcasm is common among the most prominent participants. The 

commentaries in the comments section of the article written by a Swedish Green Party representative 

are largely characterized by strong reactions that are legitimized by discourses based on claims that 

‘new arrivals’ benefit at the expense of pensioners or native Swedish young people. The analysis has 

also shown that the dialogues in the comments sections of both the article by a Sweden Democrat 

representative and the article by a representative of the Swedish Green Party are often characterized by 

battles focusing on the opponent’s position, which is not the case in the comments section of the 

article by a Liberal representative where the conflict rather focuses on challenging the opponent’s 

values. Local strategies in exercise of power that are made visible include the use of mockery to 

position others as inferior; to take inferior positions or to impart messages implicitly to increase the 

possibilities for what can be said with reduced risk of being made responsible and also to make it look 

like there are more arguments than explicitly reported in order to secure the taken position. The essay 

concludes by showing how SFL-based critical discourse analysis can be applied in educational 

contexts. Further research is suggested on what part the role of red-green political rhetoric, on topics 

that concern migration, plays in the spreading of ideas on the group 'new arrivals' as the winner of red-

green policy at the expense of native Swedish citizens. 

Nyckelord 

Lokala maktstrategier, positioneringar, migration, kommentarsfält, diskursanalys, interpersonell analys 

appraisal, legitimering, dialogicitet. 
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Inledning 

Migration är ett ämne som under det senaste decenniet fått allt större utrymme, såväl i politiska 

debatter som i vardagliga diskussioner. För diskussioner om diverse samhällsfrågor är idag sociala 

medier en betydande arena. Där sprids också fakta, åsikter och fördomar i snabb takt. Ett exempel är 

kommentarsfälten på nyhetsmediers webbsajter där läsare kan interagera med varandra genom att fritt 

uttrycka sina åsikter om artiklar som publicerats. Sådana kommentarsfält har kritiserats just för ge 

utrymme åt såväl antifeministiska som rasistiska ståndpunkter (Hagren Idevall 2016). Parallellt med 

denna utveckling tycks den allmänna debatten om bland annat migrationsfrågor ha gått mot en ökad 

grad av polarisering (ibid.) där meningsmotståndare stärker sig i sina ursprungliga hållningar snarare 

än att söka en punkt där man kan mötas. Detta kan anses problematiskt utifrån ett lösningsfokuserat 

perspektiv eftersom det kan begränsa utbudet av relevanta frågor att ta upp på agendan. Att stoppa 

trenden förutsätter kunskaper om interaktionen i diskussioner om migration vilket motiverar en 

diskursanalytisk ansats där underliggande mekanismer för interaktionen undersöks och synliggörs. Det 

är också av vikt att sådana kunskaper görs tillgängliga för den yngre generationen som är de framtida 

interaktörerna i samhällsavgörande kommunikativa sammanhang. Detta kan ske genom att 

diskursanalytiska övningar med fokus på synligt och dolt maktspel i diskussioner om aktuella 

samhällsfrågor förs in i skolpliktiga undervisningssammanhang. Framtiden behöver ett debattklimat 

som präglas av ett ökat fokus på lösningar och ömsesidig respekt och därför är det viktigt att elever i 

skolan ges verktygen som behövs för att genomskåda destruktiva diskussionsförutsättningar. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande analys är tvådelat. Först och främst är det att, med kommentarsfält till tre 

publicerade artiklar om migration i Aftonbladets debattforum på Facebook, undersöka och illustrera 

maktspelet mellan kommentarsdeltagarna. Detta dels genom att analysera vilka positioner de intar i 

fältet och med vilka språkliga medel de gör det samt hur detta påverkar diskussionsförutsättningarna i 

kommentarsfälten och dels genom att lyfta fram enskilda lokala maktstrategier. Det andra delsyftet är 

att motivera och konkretisera användningspotentialen i liknande diskursanalyser av den här sortens 

texter i undervisningssammanhang. Med utgångspunkt i antagandet att positionering gentemot 

offentliga personer på viktiga poster sker på andra sätt än positionering gentemot anonyma personer 

med samma utgångsposition som den egna och att den sistnämnda ligger närmare elevers 

vardagsupplevelser av maktspel, avgränsar sig denna analys därför till kommentarsskribenternas 

positioneringar gentemot övriga deltagare i kommentarsfältet. Hur skribenterna positionerar sig 

gentemot artikelförfattaren har jag alltså valt att bortse från. För att uppfylla det ena delsyftet kommer 

jag att försöka besvara frågorna: 

 

1. Vilka typer av kommentarer genererar svarskommentarer och vad skiljer dessa från de 

kommentarer som inte genererar svarskommentarer med avseende på skribenternas 

positioneringar? 

2. Hur samspelar kommentarer och svarskommentarer med avseende på skribenternas 

positioneringar? 

 

Det andra delsyftet försöker jag uppfylla genom att införa ett didaktiskt perspektiv i val av teori, 

metod och material och genom att låta arbetet avslutas med ett konkret förslag på 

undervisningsupplägg. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt redogör jag kort för Hallidays systemisk-funktionella lingvistik (SFL) och 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Avsnittet avslutas med ett didaktiskt perspektiv på 

inlärningspotentialen i diskursanalys baserad på SFL. 

SFL 
Utifrån Hallidays (1976) systemisk-funktionella lingvistik/SFL ses språket som ett system vars inre 

struktur reflekteras i den sociala funktionen det fyller och språkanvändning i kommunikativa 

sammanhang som att parallellt och successivt utföra ett antal val utifrån en av systemet formaliserad 

uppsättning där grammatiken utgör ett nätverk. Samtidigt som basen i språkets inre struktur utgörs av 

dess funktion vid interaktion så regleras valen en språkbrukare gör av vilken betydelse i det specifika 

sammanhanget språkbrukaren vill skapa och betydelsen kan i sin tur förstås utifrån flera nivåer (ibid.). 

Den direkta betydelsen av att ställa en fråga kan ses som att frammana ett svar. Samtidigt innebär 

frågan flera betydelser på ett antal övergripande nivåer som styrs av vilken typ av fråga som ställs, 

relationen mellan den som ställer frågan och den som får frågan riktad till sig och hur frågan 

formuleras. Funktionerna som utgör basen för språkets inre struktur och som utgör potentialen för de 

övergripande betydelserna kallas inom SFL för metafunktioner och Halliday urskiljer tre; den 

ideationella metafunktionen, den interpersonella metafunktionen och den textuella metafunktionen 

(ibid.). Medan ideationella resurser reglerar vad som förmedlas, reglerar interpersonella resurser 

relationen mellan dem som interagerar med varandra i kommunikationen (Martin & Rose, 2008, s.24). 

Den textuella metafunktionen samspelar med de övriga metafunktionerna och reglerar hur 

kommunikationen flyter med avseende på hur ord, fraser och satser kombineras för att skapa 

sammanhang (ibid.) 

Kritisk diskursanalys 
Den fundamentala teoretiska utgångspunkten i denna analys utgör diskursanalys. I diskursanalys rör 

sig den främsta forskningsfrågan om de maktrelationer som aktiveras vid mänsklig kommunikation 

utan att synen på makt avgränsas till något som utövas uppifrån och ner (Lind Palicki 2015, s.196f.). 

Utifrån ett diskursanalytisk perspektiv ses makt som något vardagligt och jordnära som utspelas i varje 

social situation (ibid.). Ofta är diskursanalyser liksom sociala analyser kritiska vilket innebär att de 

förutom att undersöka och redogöra även har inslag av att värdera.  Vad som gör att även min 

diskursanalys kan anses kritisk är dock inte att den värderar utan snarare strävar efter att vara någon 

sorts bidrag till ökad förståelse av diskussionsförutsättningar i frågor kopplade till migration. Detta 

förhållningssätt till kritik ligger i linje med den kritiske diskursanalytikern Norman Faircloughs (2009) 

marxistiska perspektiv på kritisk analys som en förutsättning för att kunna förändra världen till det 

bättre genom att möjliggöra förklaringar på varför ett visst tillstånd blivit på ett visst sätt (jfr s.163f.). 

Kritisk diskursanalys kan ses som en kombination av traditionellt kritiska sociala analyser och 

analyser av språk (Fairclough, 2009) och bidrar på så vis till de förstnämnda med ett fokus på 

kopplingarna mellan å ena sidan maktrelationer och å andra sidan diskurser (s.163).  Processen i 

vilken maktrelationer skapas, återskapas och upprätthålls kan utifrån Fairclough (2009) ses som 

samspelet mellan tre nivåer av den sociala verkligheten: strukturer, sociala handlingar och händelser 

varav sociala handlingar kan ses som en form av länk mellan abstrakta strukturer och konkreta 

händelser. I Faircloughs diskursanalys är främsta fokus inriktat på de sociala handlingarna och inom 

dem, den dialektiska relationen mellan semiotik och andra element som i huvudsak sker utifrån 

handlingssätt, verklighetskonstruktion och identitetskonstitutioner. Vid Faircloughs diskursanalys har 

dessa tre sina motsvarigheter i de teoretiska kategorierna genre, diskurs och stil och hur relationen 
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mellan och inom dem skiftar och därmed innebär förändringar i den sociala strukturen är av centralt 

intresse (2009, s.164). 

Didaktisk potential i kritisk diskursanalys baserad på SFL 

Betydelsen av förmågan till ett kritiskt förhållningssätt gentemot sådant som sägs och skrivs kan 

förstås utifrån Berger & Luckmanns (1966) beskrivning av hur en individ utvecklas i samband med 

den sociala process där andra fungerar som förmedlare av den naturliga och mänskliga miljön (s.66). 

Diskussioner om migration präglar uppfattningen om såväl personer som migrerat som personer med 

’flyktingmottagarkritiska’ eller ’flyktingmottagarvänliga’ åsikter vilket i sin tur påverkar individers 

självuppfattningar och därigenom styr hur de utvecklas. Förmågan till ett kritiskt förhållningssätt kan 

därmed ses som en avgörande faktor för individer i deras utveckling på så vis att de som förmedlar 

’den naturliga och mänskliga miljön’ inte får lika stort inflytande på uppfattningarna om den egna 

platsen i den sociala världen och därmed rimligtvis inte på de egna värderingarna. Att kunna anta ett 

diskursanalytiskt perspektiv på förmedlingar av verkligheten kan alltså ses som avgörande för vilka 

värderingar man antar men också genom förmågan att se igenom språket, hur man själv förmedlar sina 

värderingar på ett konstruktivt sätt. Att utveckla elevers kritiska diskursanalytiska förmåga kan anses 

ligga väl i linje med de explicita målen för gymnasiesskolan uttryckta i den allmänna läroplanen 2011 

som innebär att det till gymnasieskolans uppdrag hör att skapa förutsättningar för elever att delta i 

demokratiska beslutsprocesser i samhällslivet, att utveckla deras förmåga att kritiskt granska och 

bedöma det de ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och 

värderingsfrågor samt att observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån 

perspektivet hållbar utveckling (jfr Gy 2011). 

För diskursanalys har SFL varit vanligt (jfr  Hållsten m.fl. 2013, s.6) och det finns vetenskapligt stöd 

för att SFL är väldigt användbar i kunskapsutvecklande syfte (Polias 2007 s. 48). Dock har det stora 

intresset i Norden framförallt riktats mot olika skrivpedagogiska metoder baserade på SFL (Maagerø 

2005 i Hållsten m.fl. 2013, s.6). Utifrån ett didaktiskt perspektiv kan SFL anses särskilt användbar i 

skolsammanhang på grund av dess strävan att förklara språket i förhållande till kontexten och genom 

den intima relation som modellen upprättar mellan språk och tänkande och språk och lärande 

(Magnusson 2010, s.155f.). SFL möjliggör att språk- och kunskapsutveckling förenas i en genom att 

övning i förmågan att formulera betydelse i form av en viss grammatik på samma gång innebär övning 

i en viss kunskapsstruktur (Holmberg m.fl., 2011, s.7). Vid kritisk diskursanalys kan SFL användas 

genom att undersöka texters ideationella såväl som interpersonella aspekter för att därigenom förstå 

hur makt utövas genom språket. För detta syfte är även undersökning av textuella aspekter relevant 

eftersom hur en kommunikation förs har inverkan både på vad som förmedlas och relationen mellan 

dem som kommunicerar. På så vis möjliggör SFL för språkutveckling genom utgångspunkt i funktion 

utan avkall på form och att utgå från den funktionella aspekten av språket i inlärningen av språkets 

formella aspekter kan i sin tur anses ligga i linje med Vygotskijs (1934) väletablerade inlärningsteori 

om de spontana och vetenskapliga begreppens parallella utveckling i en individs lärandeprocess. I 

grova drag innebär teorin att lärande utgår från individers vardagsförståelse. Till elevers såväl som alla 

individers vardagsförståelse kan förståelse av språkets funktion anses höra till medan att förklara 

funktionen i termer av ’hur’ och ’varför’ snarare kräver analytiska verktyg som SFL i sin tur förser 

med.  

Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas tidigare forskning om hur frågor kopplade till migration diskuteras i 

kommentarsfält till publicerade artiklar av Aftonbladet och den didaktiska användningspotentialen i 

SFL-baserade diskursanalyser i undervisningssammanhang. 
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Språk och rasism 
Karin Hagren Idevall är språkforskare vid Uppsala universitet och har disputerat med avhandlingen 

Språk och rasism (2016) om hur språket bidrar till att upprätthålla rasistiska strukturer med särskilt 

fokus bland annat på hur språket normaliserar, diskriminerar och marginaliserar. Avhandlingen 

baseras på fem delstudier varav tre, liksom min analys, är inriktade på kommentarsfält och hur dess 

deltagare positionerar sig utifrån frågor rörande migration. I delstudien ”Ge mig dina källor på det 

innan jag tror på det, fram till dess kommer jag skratta åt det påståendet” undersöks specifikt hur 

relationerna mellan “aktörer” i kommentarsfältet skapas och hur kommentarsfältet som en 

diskussionsarena konstitueras och diskriminerande åsikter reproduceras vilket genererade författarens 

slutsats om att rasistiska åsikter rättfärdigas i kommentarsfälten dels genom att påståenden konstrueras 

som objektiva fakta och dels genom anklagelser om att åsikter censureras (2016, s.51). Resultatet i 

avhandlingen som helhet visar att kategoriseringar som bygger på skillnadsskapande görs genom 

positioneringar och reproducerar rasism genom att skapa både privilegierade och diskriminerade 

positioner utifrån föreställningar om bland annat etnicitet, kultur och religion. Medan Hagren Idevalls 

analys är inriktad på relationen mellan språk och rasism riktas huvudsakligt fokus i min analys på det 

lokala maktspelet deltagare emellan bortsett från deltagarnas värderingsmässiga förhållningssätt till 

rasism. 

SFL-baserad diskursanalys i undervisning 
Ett bidrag till forskning om hur SFL och kritisk diskursanalys kan användas i undervisningen av 

gymnasieelever utgör Amber M. Simmons artikel ”Supporting Critical Literacy in High School 

English by Using Systemic Functional Linguistics to Analyze Fantasy, Canonical and Nonfiction 

Texts” (2016). Artikeln handlar specifikt om hur SFL-analys kan användas i undervisning kompletterat 

med kritisk diskursanalys för att dels öka elevers språkliga medvetenhet överlag och dels medvetenhet 

om hur makt kommer till uttryck via språket. Syftet med artikeln är att på detaljnivå synliggöra hur 

SFL möjliggör elevers kritiska medvetande om språkets makt i olika typer av textgenrer, genom att 

undersöka hur elever responderar på en SFL-baserad undervisning som inkluderar en övning i analys 

av tre olika typer texter (s.184ff.). Utgångspunkten i Simmons analys liksom i min är en övertygelse 

om att SFL kan bidra till elevers ökade språkliga medvetenhet och därmed möjliggöra för dem att 

kunna ifrågasätta språkbruk som utövar makt. Bakgrunden till artikeln motiverar Simmons i att det 

gjorts väldigt lite forskning om hur lärare tillämpar SFL-baserade textanalyser i skolundervisningen 

vilket också kan anses motivera den didaktiska infallsvinkeln i min analys. I fråga om på vilket 

material SFL-baserad diskursanalys kan användas i undervisningssammanhang såväl som vilket 

maktperspektiv undervisningen bör utgå från skiljer sig Simmons studie från min då Simmons utgår 

från tre olika texter ur tre olika genrer som alla på ett eller annat sätt relaterar till maktförhållandet 

mellan svarta och vita; ett utdrag från Harry Potter, Shakespeares Othello och ett tal av Obama i Kairo 

om situationen i öst och förhållandet mellan öst och väst. Medan mitt maktperspektiv riktar sig på 

makt på den lokala nivån fokuserar Simmons alltså på globala och strukturella maktförhållanden. Av 

resultaten av bland annat deltagande observation och analyser av elevernas texter och samtal drar 

Simmons slutsatsen att SFL fungerar bra som ett sätt att vägleda elever till en systematisk 

medvetenhet om relationen mellan makt och språk genom att det ökar elevers medvetenhet om hur 

språk positionerar andra, ger makt åt vissa och pratar över huvudet på andra i olika typer av textgenrer. 

Material 

I följande avsnitt redovisas och motiveras mitt val av kommentarsfält liksom den didaktiska 

användningspotentialen av att utgå från internetbaserade forumkommentarer vid diskursanalytiska 

övningar i undervisningssammanhang. 
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Kommentarsfälten 
Materialet för min analys utgörs av kommentarsfälten till tre olika artiklar som på skilda sätt relaterar 

till frågor rörande migration. Kommentarsfälten finns tillgängliga via Facebook och kommentatorerna 

utgörs av icke-anonyma Facebookanvändare. Strukturen i kommentarsfälten kan förstås i termer av ett 

överliggande kommentarsfält och flera underliggande. I det överliggande kommentarsfältet syns alla 

enskilda kommentarer som i första hand anknyter till artikeln. För att kommentera en enskild 

kommentar kan man klicka på en särskild ’svaraknapp’ vilket öppnar upp för ett underliggande 

kommentarsfält kopplat till den enskilda kommentaren som genererat svaret.  Kommentarer kan tas 

bort utan att det syns. Artiklarna som kommentarsfälten hör till har valts under premisserna att de alla 

ska handla om migration men utifrån olika politiska utgångspunkter belysa olika aspekter av migration 

för att öka chansen för större mångfald bland kommentarerna och deltagarna. En annan premiss var att 

artiklarna ska ha publicerats med minst några veckors mellanrum för att minska risken för att 

diskussionerna i kommentarsfälten på något sätt ska vara påverkade av varandra.  

Den första artikeln är en debattartikel skriven av Liberala Ungdomsförbundets arbetsmarknad- och 

migrationspolitiska talesperson Simona Mohamsson som öppet riktar sin kritik mot Vänsterpartiet 

genom att anklaga dem för att utmåla invandrare som offer och därigenom att spä på rasism. Artikeln 

heter ”Hur länge är jag ett offer, Vänsterpartiet?” och inte minst med titeln kan skribenten anses göras 

till en representant för, utöver Liberala Ungdomsförbundet, den sociala kategorin ’invandrare’. 

Sammantaget gör detta att artikeln kan anses förmedla en aspekt av migration där andrafieringen och 

konstruktionen av gruppen ’invandrare’ som passiva offer utmanas. Artikeln publicerades av 

Aftonbladet 15/2 2018. Vid tidpunkten för nedladdningen 6/3 2018 bestod kommentarsfältet av totalt 

18 kommentarer i det överliggande kommentarsfältet, varav 3 genererat svarskommentarer, och 

sammanlagt 13 svarskommentarer i underliggande svarskommentarsfält. Totalt har 31 kommentarer, 

genererat av denna debattartikel, analyserats. 

Den andra artikeln är en debattartikel skriven av det Sverigedemokratiska kommunalrådet i Malmö, 

Martin Olsson. Artikeln har titeln ”Stoppa de nyanlända från att bostadsfuska” och kan därmed anses 

belysa en mer problematisk aspekt av migration med nyanlända som bostadsfuskare och därigenom 

ansluta till stereotypen av invandrare som ’utnyttjare av Sveriges system’ vilken står i kontrast till 

’offerbilden’. Aftonbladet publicerade denna artikel 16/3 2018 och vid tidpunkten för nedladdningen 

20/3 2018 bestod det överliggande kommentarsfältet av 22 kommentarer och de underliggande 

sammanlagt av 14 svarskommentarer. Av de 22 kommentarerna i det överliggande kommentarsfältet 

hade hälften inte genererat några svarskommentarer.  

Den tredje artikeln ”Så ska unga på flykt slippa tvingas flytta” publicerades av Aftonbladet 4/4 2018 

och är en debattartikel skriven av finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande 

finansminister Per Bolund. Per Bolunds parti är Miljöpartiet och därmed kan han anses representera 

såväl Miljöpartiet som den sittande ’rödgröna’ regeringen i sin helhet. I artikeln berättas och motiveras 

att medel avsatts i regeringens budget i år och i höstas för att ensamkommande, som under sin 

asylprocess hunnit fylla arton år och med det riskerar att behöva lämna sin svenska vistelsekommun, 

för att denna förlorar ersättning för deras boende, ska kunna bo kvar i vistelsekommunen. Artikeln är 

skriven ur ett perspektiv som uteslutande problematiserar situationen för de ensamkommande 

ungdomarna och deras möjligheter att etablera sig i Sverige och kan i och med det anses förmedla en 

aspekt av migration där bilden av ’invandrare’ som offer återskapas. Av de tre debattartiklarna är 

kommentarsfältet till denna störst. Vid tidpunkten för nedladdningen var antal kommentarer i det 

överliggande kommentarsfältet 54 varav 24 genererat svarskommentarer. Det totala antalet 

svarskommentarer, ojämnt fördelat i de 24 svarskommentarsfälten, är 125. 

Didaktisk potential i internetbaserade forumkommentarer 

Talspråket och skriftspråket skiljer sig från varandra i vilka typer av lärande de möjliggör och man 

brukar också skilja på elevers “vardagsspråk” och “skolspråk” (Axelsson & Magnusson 2012, s.249). 

Medan vardagsspråket traditionellt sett hänger ihop med talspråket så är skolspråket desto mer 

skriftspråkspräglat (ibid.). För lärandepotentialen i ett klassrum och för att överbrygga skillnaden 

mellan vardagsspråk och skolspråk är det viktigt att läraren kan röra sig mellan dessa två och så 
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småningom eleverna (Nygård Larsson 2013, s.592). Enligt Nygård Larsson (2013) är det i själva 

rörligheten som lärandepotentialen ligger (s.593). Språkbruket på diverse internetbaserade 

interaktionsforum, som numera också har en plats i unga människors vardagsliv och som 

kommentarsfälten i min analys kan ses som ett exempel på, har drag av såväl talspråk som skriftspråk. 

Utifrån ett didaktiskt perspektiv kan analys av just detta språkbruk därför anses fungera som en 

utmärkt länk mellan elevernas vardagsspråk och skolspråk. Utifrån Vygotskijs (1934) inlärningsteori 

om de spontana och de vetenskapliga begreppens parallella utveckling i en individs lärandeprocess 

utvecklas elevers vetenskapliga begrepp utifrån deras vardagsbegrepp. Omvänt gäller också att 

vardagsbegreppet vidgas av utvecklingen av det vetenskapliga begreppet och för att denna utveckling 

ska ske krävs ett överordnat begrepp till vilket både vardagsbegreppet och det vetenskapliga begreppet 

kan generaliseras (ibid.). På så sätt fungerar det överordnade begreppet som en bro över glappet 

mellan vad eleverna redan kan och vad de kommer att lära sig.  

Ett överordnat begrepp kan det delvis talspråkliga och delvis skriftspråkliga språkbruket på 

internetbaserade interaktionsforum ses som genom att eleverna kan generalisera både deras 

vardagsförståelse till detta och med tiden undervisningens SFL-baserade begrepp. När skolspråket kan 

tillämpas på en för eleverna vardagsbekant retorik kan lärandet alltså anses hållas på en nivå inom 

deras utvecklingspotential. En annan fördel med att använda inlägg från öppna interaktionsforum är att 

eleverna själva kan se sig som potentiella interaktörer och därmed känna sig tilltalade på ett mer 

påtagligt sätt jämfört med många andra typer av texter i skolan och mer jämlika med skribenterna 

bakom texterna. Att se det potentiella interaktörskapets didaktiska potential ligger också i linje med 

Vygotskijs (1934) inlärningsteoretiska resonemang i vilken interaktion ses som den främsta 

drivkraften i individers språkutveckling (jfr Axelsson och Magnusson 2012, s.257).  

Metod 

I följande avsnitt förankras interpersonell analys med Faircloughs kritiska diskursanalys utifrån dess 

relevans för min analys. Jag redovisar och förklarar relevanta begrepp och mitt tillvägagångssätt och 

avslutar med att redogöra för mina etiska överväganden.  

Interpersonell analys 
Utifrån Faircloughs (2009) syn på processen i vilken maktrelationer skapas, återskapas och 

upprätthålls som samspelet mellan de tre nivåerna strukturer, sociala handlingar och händelser med 

sociala handlingar som länk mellan abstrakta strukturer och konkreta händelser behandlas i min analys 

kommentarerna i kommentarsfälten som de sociala handlingarna, artiklarna kommentarsfälten hör till 

som händelser och, utanför kommentarsfältet, allmänt förekommande diskurser som strukturer. I min 

analys har jag, i linje med Faircloughs diskursanalys, koncentrerat mig på de sociala 

(språk)handlingarna och framförallt den, inom dem, dialektiska relationen mellan semiotik och makt 

som jag ser deltagarnas positioneringar som ett exempel på. Därmed utgår jag från ett sociosemiotiskt 

perspektiv med följden att jag koncentrerar mig på den interpersonella metafunktionen i det 

analyserade språket. I fråga om språkets interpersonella betydelse är vilka relationer som skapas det 

mest relevanta (Halliday 1985 i Martin & White 2005, s.29) och kommentarsdeltagares 

positioneringar gentemot övriga deltagare i fältet betraktar jag som en av de mest fundamentala 

aspekterna i relationsskapande.   

Utifrån Faircloughs (2009) diskursanalys undersöks den dialektiska relationen, som i min analys alltså 

behandlas som deltagarnas positioneringar, utifrån handlingssätt, verklighetskonstruktion och 

identitetskonstitutioner och detta genom begreppen genre, diskurs och stil. Interpersonell analys 

handlar övergripande om att besvara frågor dels om vilka språkhandlingar som realiseras och dels om 

hur detta görs (Holmberg m.fl.,2011, s. 97) och i min analys görs detta genom fokus på vilka 
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positioneringar som intas och hur dessa intas. Detta försöker jag förstå med hjälp av kommentarers 

semantiska och lexikogrammatiska innehåll och vilken specifik funktion detta fyller genom genre, 

diskurs och stil. Av dessa tre begrepp har tonvikten i min analys, med sitt fokus på positionering, lagts 

på stil till vilket jag delvis behandlat genre och diskurs som underordnade.   

Appraisal, positionering och genrer 
För analys av den interpersonella betydelsen av en språkhandling är begreppet appraisal användbart 

vilket kan förstås som ett verktyg för att konstruera relationer (Martin & White 2005). Enligt Martin & 

Whites (2005) appraisalanalytiska modell konstrueras relationer genom realisering av antingen 

auktoritet eller solidaritet (ibid., s. 31ff.) vilket i sin tur är nära förbundet med positioneringar. Hagren 

Idevall (2016) definierar positionering som ”den process då ett subjekt av andra tillskrivs, eller själv 

intar, en plats i relation till andra aktörer, som kan vara exempelvis subjekt, diskurser, institutioner 

eller normer” genom språkhandlingar som både påverkar och styrs av den specifika situation i vilka de 

görs där normer, maktrelationer och andra personer spelar in (s.15). Att undersöka appraisal i 

positioneringar kan alltså göras i termer av auktoritet respektive solidaritet och på så vis tjäna syftet att 

undersöka och illustrera det lokala maktspelet i en interaktion.  I min analys har jag dock valt att 

ersätta dessa två begrepp med överlägsenhet, underlägsenhet respektive neutralitet. Genom tre 

begrepp istället för två uppnås en högre grad av specificering och genom att de i analysen kommer att 

användas på samma sätt som de används i vardagsspråket ökar tillgängligheten för elever i 

undervisningssammanhang. Till positioneringsbegreppet har jag ställt Faircloughs stilbegrepp som 

närmast anslutet före genre och diskurs genom dess motsvarighet i identitetskonstitutioner som jag 

behandlat specifikt som roller. På grund av det täta förhållande som kan anses råda mellan just roll 

och position har alltså störst relevans i undersökningen av vilka positioner deltagarna i 

kommentarsfälten intar och hur de gör det tillskrivits rollerna de antar.  

Genrer förstås i denna analys i enlighet med Faircloughs (2009) diskursanalys som handlingssätt och 

specifikt sätt att i kommentarerna föra fram budskap på. Att undersöka genrer kan vara verkningsfullt 

vid undersökning av hur deltagare antar sina roller eftersom genrer och roller ofta samspelar (jfr 

Martin & White, 2005). Att förklara är ju ett annat handlingssätt än att berätta, tillrättavisa eller 

informera någon och får ofta avgörande effekter på rollerna. En förklarande text kan till exempel 

förmedla en deltagares roll som mer logiskt insiktsfull gentemot övriga deltagare medan en berättande 

text bland annat kan bidra till att understödja en annan deltagares ståndpunkt och på så vis förmedla 

skribenten som solidarisk gentemot denna. Medan förklaringar och berättelser ses som etablerade 

överordnade genrer (se t.ex. Martin & White 2008) så kan informerande, tillrättavisande och 

ifrågasättande snarare liksom ironi ses som underordnade den argumenterande genren. För att utifrån 

ett interpersonellt perspektiv på djupet förstå hur positioner, antingen direkt eller via roller, intas är 

dessa underordnade genrer nödvändiga eftersom den överordnade genren argumenterande inte säger 

tillräckligt om vilken roll den som argumenterar antar. Det gemensamma för förklarande texter, å 

andra sidan, är att de är inriktade på processer av orsak och verkan bakom ett fenomen och följer ett 

logiskt mönster (Martin & White 2008, s.150).  Av förklaringar finns det flera undergrupper och 

Martin & White (2008) har listat fyra generella; sequential, consequential, factorial och conditional 

(s.150). I fråga om den förklarande genren har jag till skillnad från vid den argumenterande genren, 

ansett att det överordnade begreppet är tillräckligt talande för att förstå hur en deltagare intar sin 

position via en roll. Oavsett om det rör sig om att förklara orsaker, effekter eller tillstånd så har jag 

bedömt att deltagaren klär sig i en roll som mer insiktsfull gentemot övriga.  

Dialogicitet, monogloss och heterogloss 
I och med realiseringen av antingen auktoritet eller solidaritet, som i min analys ersatts med begreppen 

överlägsenhet, underlägsenhet och neutralitet, konstrueras alltså appraisal som i sin tur kan delas upp i 

attitude, engagement och graduation (Martin & White 2005, s.35). Till svenska termer kan dessa 

översättas attityd, dialogicitet respektive gradering (jfr Nord 2008, s.188) och av dessa tre är det 

främst attityd och dialogicitet som kommit till användning i min analys. Dialogicitet handlar om hur 

deltagarna i ett kommunikativt sammanhang förhåller sig till ’röster’ i eller utanför sammanhanget 

(Martin & White 2005, s.38). I kommentarer kan sådana ’röster’ uppträda explicit som referenser eller 



8 

 

mer diffust genom att skribenten tydliggör sin egen osäkerhet i egna uppfattningar. Effekterna av 

dialogisk positionering är komplexa och många potentiella samt styrda av en mängd övriga faktorer 

(ibid., s.100). Hur deltagarna förhåller sig till andra röster har ofta en avgörande effekt på deltagarnas 

roller; antingen direkt, indirekt eller bådadera. Till exempel kan att explicit referera till en vetenskaplig 

studie i sin kommentar direkt framställa skribenten i en roll som bildad och samtidigt indirekt genom 

dess betydelse för kommentarens genre. Referenser i en kommentar kan beroende på hur de ter sig få 

kommentarer att till exempel verka informerande, reflekterande, utredande eller förklarande vilket kan 

avgöra vilken specifik roll skribenten framträder i.  

Hur en skribent förhåller sig till andra röster kan tydliggöras med begreppen monogloss och 

heterogloss som utgör två distinkta kategorier (Martin & White 2005, s.99). Med monogloss syftas 

uttryck som inte på något sätt vittnar om andra röster och därmed varken antyder att det finns andra 

perspektiv eller åsikter i meningen (ibid.). Heterogloss är det motsatta och kännetecknas tvärtom av att 

vittna om att det finns dialogiska alternativ vilket bidrar till att framställa skribenten som en röst av 

flera i en potentiell dialog (ibid., s.99f.).  Inom heteroglossa uttryckssätt finns det ett flertal olika 

varianter med olika effekter i fråga om genrer, roller och position. Först och främst kan dessa olika 

uttryckssätt delas upp i de två kategorierna contract och expand (ibid., s.117) vilka kan översättas till 

inskränkande respektive utvidgande (Nord 2008, s.190). Medan utvidgande heteroglosser öppnar upp 

för så täpper tvärtom inskränkande heteroglosser till de dialogiska alternativens spelrum genom att 

markera en ståndpunkt som giltig (Martin & White s.102f., Nord 2008, s.198). Av dessa två varianter 

kan de utvidgande heteroglosserna, i enlighet med Martin & White (2005), delas upp i kategorierna 

entertain och attribute (s.117) som på svenska kan benämnas som övervägande respektive 

attribuerande (Nord 2008, s.198ff.). Medan övervägande heteroglosser görs med modalitetsmarkörer 

som exempelvis ‘kanske’, ‘troligen’, ‘jag tror’ eller ‘det verkar som’ så kännetecknas attribuerande 

heteroglosser av specifika refereringar med benämningar antingen på enskilda personer eller grupper 

(jfr Martin & White 2005, s.117). Att explicit referera till andra kan göras antingen på ett distanserat 

eller enbart vidkännande sätt (ibid.). 

Legitimering, narration och attityd 
Positioneringar behöver på olika sätt och i varierande grad legitimeras. Ofta görs detta indirekt via 

legitimering av roller, attityder eller bådadera och kan beroende av vilket fylla olika funktioner. 

Utifrån Berger & Luckmanns (1966) rolltypologi legitimerar roller handlingar (s.91) men i min analys 

har jag varit öppen även för den omvända ordningen; att handlingar legitimerar roller. Detta eftersom 

det är genom (språk)handlingarna individer i ett interaktionsforum intar sina positioner. Legitimering 

förstår jag som ett sätt att för andra rimliggöra en viss attityd (jfr Westberg 2016, s.25) eller 

trovärdiggöra en viss roll eller position. Van Leeuwen (2007) har i sin artikel ”Legitimation in 

discourse and communication” urskiljt fyra dominerande kategorier av legitimering; authorization, 

moral evaluation, rationalization och mythopoesis vilka jag översatt till auktoritärt legitimerande, 

moraliskt legitimerande, rationellt legitimerande respektive mytopoetiskt legitimerande (jfr Westberg 

2016, s.26). Med attribuerande heterogloss sammanfaller ofta den auktoritära legitimeringstypen när 

explicita refereringar görs till auktoritära personer, lagar eller myndigheter (jfr van Leeuwen 2007, 

s.92). Den moraliska legitimeringen sker å andra sidan genom hänvisning till rådande moraliska 

värdesystem och den rationella legitimiteringen med hänvisning till förnuftet (ibid.). På så vis kan till 

exempel den moraliska legitimeringen tjäna syftet att framställa en skribent som human och den 

rationella legitimeringen en skribent som insiktsfull och/eller reflekterande. Den mytopoetiska 

legitimeringen sker genom hänvisning till olika former av berättelser relaterade till följderna av 

diverse legitima eller icke-legitima handlingar eller händelser (ibid.) vilket kan bidra till att öka 

läsarens förståelse för en viss attityd och på så sätt legitimera den. Inte sällan går de olika 

legitimeringstyperna in i varandra genom att strategier tillämpas i kombination (ibid.).  

I min analys är det främst i förhållande till legitimering som Faircloughs diskursbegrepp görs aktuellt. 

I enlighet med Faircloughs (2009) diskursanalys motsvarar diskurs en verklighetskonstruktion och i 

framförallt den mytopoetiska legitimeringen är verklighetskonstruktioner avgörande. Jag har i 

analysen inte lagt lika mycket vikt vid vilka diskurser som görs som att de görs och vad detta betyder 

för deltagarnas positionering genom legitimeringen av den vilket i sin tur ligger i linje med ett 
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sociosemiotiskt perspektiv på berättande (jfr Rehnberg 2014, s.56). Det är alltså funktionen av 

berättandet snarare än formen jag fokuserat på och av de olika funktioner narrativer kan fylla har 

Lucaites och Condit (1985) listat tre primära; en poetisk funktion, en dialektisk funktion och en 

retorisk funktion (s.92) varav de två sistnämnda är mest relevanta vid fokus på hur positioneringar 

intas. I dialektiskt berättande är målet främst att förmedla en faktabaserad sanning och typiskt är att 

relatera till nyhetsrapporter eller egna objektiva erfarenheter (s.93). Utifrån denna syn på berättande 

och utifrån ovannämnda definition av diskurs kan att framställa en diskurs ses som ett dialektiskt 

berättande. De kommentarer i mitt material där roller och/eller attityder främst bärs upp av en specifik 

diskurs har jag alltså tolkat som narrativa och därmed mytopoetiskt legitimerade. I det retoriska 

berättandet är inte det slutgiltiga målet att övertyga, enligt Lucaites & Condit (1985) utan att uppnå det 

som övertygandet innebär (s.93). Utifrån ett interpersonellt perspektiv med fokus på positioneringar är 

det retoriska berättandet intressant i fråga om vad övertygande innebär för berättarens status. 

Kommentarer i mitt material vars kommentatorer aktivt utmanar artikelförfattarens eller andra 

kommentatorers förmedlade diskurser, och där detta varit relevant i fråga om vilka roller de antar, har 

jag analyserat som retoriskt narrativa och därmed mytopoetiskt legitimerade. 

Till appraisalbegreppet ingår som nämnts attityd som en av tre delar utöver dialogicitet och gradering 

(Martin & White 2005, s.35). Som också nämnts är att attityder kan legitimeras och med vilken 

legitimeringstyp hänger i sin tur inte sällan på vilken typ av attityd det rör sig om.  Martin & White 

(2005)  har delat upp attitydbegreppet i affekt, bedömning och värdering varav affekt ses som en 

resurs för att konstruera olika former av emotionella reaktioner medan bedömning ses som resurs för 

att uttrycka ett värde på beteende till skillnad från värdering som uttrycker ett värde på diverse 

fenomen (s.35f.). Attityder gentemot beteenden av politiker som har en direkt koppling till politiken 

de representerar har jag dock kopplat till värderingsbegreppet eftersom det inte varit fruktbart att 

särskilja dessa från attityder gentemot politiken i sig. Bedömningsbegreppet har i huvudsak tillämpats 

på attityder gentemot beteenden hos övriga deltagare.  

Tillvägagångssätt 
Kommentarsfälten till de tre olika artiklarna har analyserats var och en för sig. Vid analysen av varje 

enskilt kommentarsfält undersökte och analyserade jag först kommentarerna i det överliggande 

kommentarsfältet och separerade kommentarer som genererat svarskommentarer från kommentarer 

som inte genererat svarskommentarer.  Därefter undersökte jag de underliggande kommentarsfälten 

kopplade till kommentarerna som genererat svarskommentarer och riktade in mig på samspelet mellan 

svarskommentarerna och kommentaren som genererat dem och som jag i analysen benämner som 

ursprungskommentar i det specifika svarskommentarsfältet. I ett fåtal fall har enskilda kommentarer i 

det överliggande kommentarsfältet kunnat tas för att vara felplacerade svarskommentarer. I de fall där 

detta bedömts som uppenbart har jag räknat bort kommentaren och undvikit att analysera den djupare. 

I mindre uppenbara fall har jag behandlat kommentarerna som rättplacerade men undvikit att gå för 

djupt in i en analys av dem.  

Vid en diskursanalys kan man som ‘forskare’ antingen välja att utgå från ett ‘top-down’- eller ett 

‘bottom-up’-perspektiv (Martin & White 2005, s.70). Utifrån ett top-down-perspektiv utgår man från 

de generella kategorierna och arbetar sig ner till de mindre enheterna som vid ett bottom-up-perspektiv 

istället utgör utgångspunkten i en analytisk process med de generella kategorierna som mål (jfr Martin 

& White 2005, s.71). Eftersom syftet med detta arbete även är att illustrera hur SFL-analyser kan 

tillämpas i undervisning har mitt val av tillvägagångssätt styrts av ett didaktiskt perspektiv. Detta 

didaktiska perspektiv utgår från att elevers utveckling av ett vetenskapligt begrepp sker med 

utgångspunkt i deras vardagsbegrepp (se Vygotskij 1934) vilket ett top-down-perspektiv mer än ett 

bottom-up-perspektiv ligger i linje med varför jag utgått från det förstnämnda. Konkret har detta 

inneburit att jag inledde analysen så gott som uteslutande med de tre övergripande positionsetiketterna 

överlägsen, underlägsen och neutral till hands för att undersöka vilka positioner 

kommentarsdeltagarna intog gentemot varandra i fältets kommentarer exklusive svarskommentarer. 

För att i nästa steg undersöka hur de specificerade positionerna intogs av kommentatorerna i deras 

kommentarer tog jag hjälp av mina vetenskapliga begrepp som parallellt under analysens gång valdes 
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ut och till viss del anpassades efter vad jag ansåg mig vara i behov av att definiera. Till en början redde 

jag ut i vilka roller deltagarna framställde sig själva vilket efter hand skapade ett behov av ett 

vetenskapligt begrepp för attityd och för genrer. Utifrån resultaten av detta analyserade jag hur 

positionen och/eller attityden hos kommentatorerna legitimerades utifrån de fyra legitimeringstyperna. 

Analysen av svarskommentarerna gick i stort sett till på samma sätt men med ett ökat fokus inriktat på 

svarskommentarernas förhållningssätt gentemot de positioneringar, roller, genrer eller attityder som 

kommentatorerna de svarar antagit. Även denna delundersökning utgick från min spontana uppfattning 

vilken jag sedan delvis med hjälp av mina vetenskapliga begrepp förklarade.  

De kommentarer jag redovisar i analysen har valts efter hur väl de illustrerar en tendens jag uppfattat 

som typisk. De strategier jag valt att lyfta fram under en särskild rubrik i analysen har däremot inte 

valts efter hur typiska de tett sig i kommentarsfältet utan istället efter vilken potential de kan anses ha 

att i undervisningssammanhang utveckla elevers förståelse för hur makt på individnivå kan komma till 

uttryck via språket. Strategier är ett ordval som inte är helt oproblematiskt eftersom det kan ge sken av 

att röra sig om aktiva och medvetna handlingar styrda av ett mål. Eftersom jag inte har kännedom om 

de enskilda kommentatorernas specifika avsikter så ska begreppet i denna analys snarare förstås i mer 

generell mening som potentiella strategier som kan antas för att utöva makt oberoende av de enskilda 

kommentatorernas avsikter med dem. 

Etiska överväganden 

Att i avsnittet ovan tydliggöra att jag med begreppet strategier inte syftar på skribenters aktiva och 

medvetna val i de enskilda fallen utan som potentiella strategier överlag hänger ihop med ett etiskt 

övervägande jag gjort att i huvudsak inte framställa kommentatorerna som målmedvetna utövare av 

lokal makt. Till de etiska riktlinjer man som uppsatsskribent bör följa enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer hör att inte utsätta individer för förödmjukelse vilket det att framställa 

någon som målmedvetet maktutövande kan anses innebära. Dessutom gör inte analysen anspråk på att 

förklara kommentarsfältdeltagares faktiska motiv utan är snarare inriktad på funktionerna i språket i 

sig utifrån ett kritiskt perspektiv på hur makt kommer till uttryck.  

Jag har varken tagit hänsyn till deltagarnas rätt att själva bestämma över sin medverkan eller över 

huvud taget informerat dem om att deras kommentarer använts i detta sammanhang vilket strider mot 

Vetenskapsrådets allmänna forskningsetiska principer gällande samtyckeskravet respektive 

informationskravet. Att jag tillåtit mig bortse från dessa två krav är en följd av det faktum att 

deltagarna själva valt att publicera sina kommentarer offentligt och på så vis självvalt gjort sig 

tillgängliga för andra syften än det direkta syftet med kommentarsfält. Detta bortseende har jag 

däremot delvis kompenserat genom att ta hänsyn till Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav, om att 

uppgifter om deltagare i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet, på så vis att jag inte 

skrivit ut deras namn eller annan information som ökar obehörigas möjligheter att koppla deltagarna 

till deras identiteter. Jag har också försäkrat mig om att kommentarerna inte är sökbara varken via 

Google, Yahoo eller på Facebooks debattsida där kommentarsfälten publicerats. Att leta upp 

kommentarsfälten via Facebook är däremot möjligt men omständligt då det inte kan nås via en 

direktlänk utan måste letas upp bland alla kommentarsfält som dagligen publiceras. Rent praktiskt 

innebär detta att man måste skrolla sig neråt i en lista som blir längre i takt med antalet publicerade 

kommentarsfält för att komma till det datum då dessa kommentarsfält publicerades vilket kan ses som 

en mycket tidskrävande process. 

Analys 

Under denna rubrik redovisas analyserna av kommentarsfälten till de tre artiklarna var och en för sig. 

Varje delanalys inleds med en sammanfattande version där jag besvarar mina frågeställningar och 
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lyfter fram lokala maktstrategier som utmärkt sig bland kommentarerna. Under den sammanfattande 

versionen av varje delanalys redovisas en utförligare version med illustrerande exempel. 

Kommentarsfältet till artikeln ”Hur länge är jag 

ett offer, Vänsterpartiet?”  
Vilka typer av kommentarer genererar svarskommentarer och vad skiljer dessa från de kommentarer 

som inte genererar svarskommentarer med avseende på skribenternas positioneringar? 

Av kommentarerna som har genererat svarskommentarer i kommentarsfältet till artikeln “Hur länge är 

jag ett offer, Vänsterpartiet?” har samtliga skribenter positionerat sig som överlägsna.  Bland 

kommentarerna som inte genererat några svarskommentarer är det däremot ungefär lika många 

kommentarer med en överlägset som med en neutralt positionerad skribent.  Till många av 

skribenterna som kategoriserats som neutrala i sin positionering och som inte genererat 

svarskommentarer ingår sådana som är intetsägande genom att skribenten uteslutande riktat sig till 

artikelförfattaren. Att räkna bort de intetsägande kommentarerna från kommentarerna med en neutralt 

positionerad skribent gör sambandet mellan neutralitet, överlägsenhet och bemötande vagare genom 

att andelen överlägset positionerade skribenter då blir högre i förhållande till neutralt positionerade 

skribenter även bland de kommentarer som inte genererat svarskommentarer och därmed skillnaden 

mindre mellan de två kommentarskategorierna. Utöver andelsskillnaden i överlägset positionerade 

skribenter har min analys inte fångat upp några andra skillnader med avseende på skribenternas 

positioneringar mellan kommentarer som genererat svarskomentarer och kommentarer som inte gjort 

det. I fråga om hur positionerna intas via roller och genrer i kommentarer med överlägset 

positionerade skribenter inom båda dessa kommentarskategorier antar skribenten typiskt en bildad 

och/eller insiktsfull roll och detta genom att vara förklarande. Inom båda kommentarskategorierna i 

det överliggande kommentarsfältet legitimeras positionen och/eller attityden vanligtvis auktoritärt 

och/eller rationellt. Överlag präglas kommentarsfältet av värderingar snarare än bedömningar eller 

affekt. 

Hur samspelar kommentarer och svarskommentarer med avseende på skribenternas positioneringar? 

En tendens i svarskommentarsfältet är att svarskommentatorerna bemöter kommentarer utifrån en roll 

likvärdig den till ursprungskommentarens skribent och därför utgörs svarskommentarsfälten liksom 

kommentarerna som genererat dem av hög andel skribenter i insiktsfulla eller bildade roller. 

Dialogerna mellan kommentatorerna i svarskommentarsfälten präglas generellt av en ifrågasättande 

ton men det är inte främst rollerna som utmanas utan värderingarna. Auktoritärt/rationellt legitimerade 

värderingar utmanas antingen auktoritärt/rationellt eller moraliskt.  

Lokala maktstrategier 

En strategi som utmärker sig i en av dialogerna är att tillfälligt inta en underlägsen position som 

tillsammans med en i övrigt framställd auktoritet kan anses få en manipulerande effekt av att explicit 

inbjuda övriga deltagare till diskussion men implicit avskräcka dem vilket tänjer på gränserna för vad 

som får/kan sägas genom att minimera risken för den potentiella konsekvensen att ’bli satt på plats’. I 

kommentarsfältet görs detta med kommentaren ”Haha nu får jag bli sågad  ” utifrån en skribentroll 

som i övrigt legitimeras auktoritärt. 

Kommentarer som inte genererat svarskommentarer 

Bland kommentarerna som inte genererat några svarskommentarer i det överliggande 

kommentarsfältet till artikeln “Hur länge är jag ett offer, Vänsterpartiet?” är det ungefär lika många 

med en neutralt som överlägset positionerad skribent. Av de neutralt positionerade skribenterna är de 

flesta intetsägande i fråga om var de står i förhållande till övriga deltagare och kännetecknas typiskt av 

att vara korta monoglosser som enbart bekräftar artikelförfattarens värdering utan att tillföra något 

nytt:  
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Bra skrivet. 100% rätt  

 

Typiskt för kommentarer med en, gentemot fältets övriga deltagare, överlägset positionerad skribent är 

att skribenten framställer sig som bildad och/eller insiktsfull genom att agera förklarande på ett eller 

annat vis:  

Väl formulerat. Att relativisera människors beteende är ju i grunden en nedlåtande attityd mot de 

relativiserade. En annan effekt av att dela ut offerkoftor är att man ger mottagarens handlingar 

legitimitet där ingen finns. "Du är förtryckt och rasifierad, det är inte ditt fel att du beter dig som 

du gör". Det handlar också om andra destruktiva budskap "Du kommer inte att få ett jobb för du 

är förtryckt och diskriminerad". Hur påverkar det här mottagaren av budskapet? "Analysen" 

kanske aldrig kom så långt? Beträffande Vs rasregister är det naturligtvis vämjeligt men man 

kan kanske ta in några experter från Sydafrika som jobbade för den gamla apartheidregimen för 

att upprätta registret. Att samma personer som vill ha registret anser att det är "rasism" att föra 

brotsstatistik baserat på etnicitet säger väl något om hur en kognitivt dissonant identitetspolitik 

numera är internaliserad i i vänsterpartiet 

 

Kommentaren är förklarande genom att vara inriktad på orsak, verkan och effekt. Till exempel påstås 

att legitimitet ges åt handlingar som saknar legitimitet och att detta är en effekt av att dela ut 

offerkoftor. Genom att agera förklarande kan skribenten anses framställa sig som sittandes på kunskap 

som övriga deltagare inte känner till men kan ha nytta av att känna till och därmed anta en roll som, 

gentemot dem, överlägset insiktsfull. Att kommentaren avslutas med en öppet riktad men styrd 

frågeformulering med en inskränkande heterogloss i form av satsadverbialet ’väl’, som ogiltigförklarar 

vänsterpartistiska ståndpunkter kan anses styrka skribenten i rollen som överlägset insiktsfull bland 

annat genom att det sätter skribentens insiktsfullhet i relation till ett helt riksdagsparti. Genom 

användningen av akademiska begrepp som ’relativisera’, ’kognitivt dissonant identitetspolitik’ och 

’internaliserad’ förmedlar sig skribenten även bildad vilket stödjer den överlägsna positionen som 

därmed kan anses få sin legitimitet auktoritärt. Det gör också kommentaren till en större utmaning; för 

läsare överlag att ta till sig kommentarens budskap om värdering och för meningsmotståndare att 

bemöta med en kommentar på samma våglängd. 

Kommentarer som genererat svarskommentarer 

Av alla kommentarerna i det överliggande kommentarsfältet är det endast tre som genererat 

svarskommentarer. Alla dessa tre kännetecknas av att skribenten intar en överlägsen position gentemot 

övriga deltagare och detta genom att agera förklarande med utgångspunkt i en roll som insiktsfull 

och/eller bildad. Eftersom kommentarerna inom denna kommentarskategori är så få som tre i det 

överliggande kommentarsfältet redovisas samtliga för att illustrera hur skribenter framställer sig som 

bildade och/eller insiktsfulla och hur detta bidrar till att legitimera skribenternas positioner och/eller 

deras värderingar. 

Ex. 1. Ja, det märkliga är ju att modern vänsterfilosofi tidigare ställt sig kritiskt till tänkande i 

kategorier och identiteter, ex Theodor Adorno med sin negativa dialektik eller Gilles Deleuze 

med sin radikala skillnadsfilosofi.Tänkandet i identiteter och kategorier - etiketter - förminskar 

människan och det ligger ett slags platonskt tänkande bakom att man i de tyska 

koncentrationslägernas systugor hade 27 olika tygmärken att fästa på fångarnas dräkter.Det vilda 

och revolutionära är däremot det begrepps- och ordlösa.Det definierade är det avväpade och 

tandlösa 

 

Ex. 2. […] Marx syn på verkligheten, den som Vänstern vill bygga på, är dialektisk. Men 

Vänstern själv använder sig inte av dialektik, utan av makt i ett drömlikt tillstånd enligt min 

mening. Marx tänkte sig att den hutlösa kapitalismen alltid skulle fortsätta. Därmed skulle 

folket bli medvetna och till slut själva ta den ekonomiska makten, enkelt uttryckt av mig 

förstås.Det är den drömlika makten som jag menar att vänstern arbetar för. Alltså är vi offer! 

[…] 
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I båda ovanstående exempel kan den överlägsna positionen hos skribenterna anses legitimeras 

auktoritärt genom att skribenterna framställer sig som bildade och agerar förklarande gentemot övriga 

deltagare. Den första exempelkommentaren är förklarande bland annat genom att förmedla 

’förminskning’ av människan som en effekt av tänkande i identiteter och genom att välspråkligt 

uppvisa koll på relevant historik, användande av akademiska begrepp och användande av attribuerande 

heteroglosser (Gilles Deluze, Theodor Adomo) förmedlar sig skribenten bildad. De attribuerande 

heteroglosserna håller sig skribenten dessutom distanserat till vilket kan anses förstärka skribenten i 

rollen som beläst genom att ett distanserat förhållningssätt kan anses förutsätta en medvetenhet om 

andra perspektiv.  Bildningen i kombination med förklarandet bidrar till att skribentens position såväl 

som värdering av ’skillnadsfilosofi’  kan anses legitimeras auktoritärt.   

Den andra exempelkommentaren förser läsarna med en teoretisk förklaring på det dilemma artikeln 

lyfter fram mer än att värdera och kan därmed uppfattas som ett komplement till artikeln. Detta 

innebär att skribenten förmedlar en gentemot artikelförfattaren högre grad av insatthet i ämnet, och 

därmed indirekt gentemot övriga deltagare. Ämnesinsattheten framställer skribenten som bildad och 

att skribenten alltså genom bildning kompletterar artikelförfattaren kan anses placera skribenten i en 

överlägsen position som legitimeras auktoritärt. Med kommentaren ’enkelt uttryckt av mig förstås’ 

kan skribenten dessutom anses gardera sin auktoritet genom att framställa sig som medveten om att 

det som skildras är mer komplext än vad skildringen i sig medger vilket kan verka förebyggande mot 

potentiella anklagelser om enkelspårighet.  

I nedanstående exempel intar skribenten en överlägsen position som kan anses legitimeras främst 

rationellt: 

Vi är alla födda utan religion, nation och kultur. När vi föds vet vi inte ens när i historien vi 

befinner oss. Nyfödda barn är "tomma". Sedan "fylls" barnet med all den kunskap som familjen, 

samhället och andra vuxna vill att barnet skall ha i vuxen ålder. Rasist är något vi utbildar våra 

barn att bli. Vill vi bli av med rasismen måste vi sluta lära ut den. (Samma med mytologisk 

religion, romantiserande nationalism och ålderdomlig kultur.) Låt barnen tänka globalt och fritt. 

 

I och med att kommentaren i första delen är förklarande genom att fokusera på processerna bakom 

rasism och i andra delen uppmanande och att förklarandet i detta fall fyller funktionen att underbygga 

rimligheten i uppmaningen kan kommentaren anses präglad av logik och därmed att skribenten 

förmedlar en värdering av att lära ut rasism som legitimeras rationellt. Att skribenten uppmanar 

tillsammans med att förse övriga deltagare med en förklaring om varför kan också anses framställa 

skribenten som mer insiktsfull gentemot dem och på så vis överlägsen dem genom att till dem 

förmedla en insiktsfullhet i ämnet som om de inte själva besitter den. 

Svarskommentarer och dialoger 

En generell tendens i svarskommentarsfälten är att skribentrollen hos ursprungskommentatorerna 

återspeglar sig mer eller mindre i svarskommentatorernas skribentroller. Liksom 

ursprungskommentarerna präglas svarskommentarerna av insiktsfullhet och ibland i kombination av 

en akademisk vokabulär och/eller attribuerande heterogloss: 

Hegels dialektik kan tillämpas på vissa fall men är inte universell. 

 

Utöver tendensen att skribentrollerna i svarskommentarer återspeglar skribentroller i de kommentarer 

de riktar sig till präglas dialogerna mellan kommentatorerna i svarskommentarsfälten generellt av en 

ifrågasättande ton som snarare är inriktad på värderingar än på person. Nedan illustrerar jag såväl 

återspeglingen av skribentroll som den ifrågasättande tonen med en dialog inom 

svarskommentarsfältet till kommentaren som inleds: ’Ja, det märkliga är ju att modern vänsterfilosofi 

tidigare ställt sig kritiskt till tänkande i kategorier och identiteter’ och vars skribent antagit en bildad 

skribentroll:   

 



14 

 

Svarskommentar till svarsfältets ursprungskommentar: Fast hur människor interpelleras av 

demografer, statistiker, myndigheter, opinionsbildare och politiker, i vilka termer vi talar om 

varandra får ju betydelse för människor subjektiva identitet samt hur vi tänker politik. […] Jag 

utgår från att Vänsterpartiets tanke är att om en statistisk snedfördelning tillkommer en viss 

grupp så ska V visa sig värdefulla genom att lova nya insatser mot diskriminering och rasism. 

Men det kan ju lika gärna vara SD som drar det längsta strået med sin tolkning och sina insatser. 

Som får nya redskap att "bevisa" sina sanningar om hur vissa minoriteter är. [Blankrad] Grejen 

med "jämlikhetsdata" förefaller mig missriktad och naiv. 

 

Svar till svarskommentar: [Tilltal] om jämlikhetsdata visar på diskrimineringen finns inga som 

helst tecken på att rasister kommer utnyttja det till sin fördel. En kan inte skippa ett progressivt 

förslag baserat på en rädsla om hur rasisterna kommer att agera. [Blankrad] Strukturell rasism 

fanns redan och det är klarlagt, detta handlar om att mäta dess omfattning. 

 

Den första svarskommentaren framlägger en värdering av’jämlikhetsdata’ och förmedlar  liksom 

ursprungskommentaren den är riktad till här ’vetande’ i detta fall som insikt i kombination med logisk 

slutlednings- och reflektionsförmåga hos skribenten. På så vis kan skribenten anses legitimera sin 

ståndpunkt såväl auktoritärt som rationellt. Medan insiktsfullhet förmedlas via monoglossiska 

påståenden i kommentaren förmedlas reflektionsförmåga via övervägande heteroglosser som ’jag 

utgår från’ och ’förefaller mig’. Relationen mellan de två satserna i kommentarens första mening är 

inte helt entydig men i och med att den, genom förekomsten av satsadverbet ’ju’ i andra satsen, kan 

tolkas som en orsaksrelation där den första satsen är en slutsats grundad på innebörden i den andra så 

kan även logisk slutledningsförmåga anses förmedlas. Rent semantiskt kan den första meningen ju 

läsas som: ’Fast människor interpelleras av demografer, statistiker, myndigheter, opinionsbildare och 

politiker eftersom att i vilka termer vi talar om varandra får betydelse för människors subjektiva 

identitet samt hur vi tänker politik.’  

Svaret som genereras av svarskommentaren är ett rationellt såväl som moraliskt legitimerat 

ifrågasättande av slutsatsen, att SD kan dra nytta av statistik om diskriminering, som utgör en rationell 

legitimeringsgrund för värderingen som framläggs. Rationellt genom påståendet att det inte finns 

något tecken som talar för det som ifrågasätts och moraliskt genom konstaterandet att man inte 

anpassat efter rasister kan (bör) skippa ett progressivt förslag. I och med detta kan dialogen dessa två 

exempelkommentarer emellan ses som en konflikt, om rimligast slutledning, som bottnar i skilda 

legitimeringsgrunder. 

Den svarskommentar som följer av ovanstående dialog motsvarar 27 rader text på ett papper i A4-

format och inleds med en övervägande heterogloss i form av ”Kanske har du rätt. Men […]” vilket 

följs av ett klargörande av den egna ståndpunkten. Med den övervägande heteroglossen kan skribenten 

anses markera sig främst inriktad på att lösa ’sakfrågan’ snarare än att utmana sin 

meningsmotståndares position. I den förhållandevis långa resterande delen av kommentaren bevarar 

skribenten sin intagna position som överlägsen genom en skribentroll som bildad. Detta görs främst 

genom att skribenten visar sig insatt i ämnet och använder ett korrekt språkbruk präglat av akademiskt 

vokabulär med begrepp som “övergripande paradigm” “antirasistisk representation” 

“diskrimineringsdiskurs”. Ämnesinsattheten förmedlas genom attribuerande heteroglosser: 

[...] Karen och Barbara Fields har behandlat detta i [...] 

[...] Adolph Reed driver ju den tesen väldigt hårt t.ex.  
 

Genom antagagandet av den bildade skribentrollen kan skribentens åsikter anses legitimeras 

auktoritärt och fungera som gardering mot att bli ifrågasatt.  Som för att legitimera sitt resonemang 

avslutas kommentaren med en attribuerande heterogloss i form av ett diagram men detta föregås av 

kommentaren ”Haha nu får jag bli sågad  ” vilket i sin tur kan ses som motvikt till den auktoritära 

legitimeringen, som annars görs så gott som genomgående i svarskommentaren i övrigt, genom att 

plötsligt förmedla skribenten i en tillfälligt underlägsen position gentemot övriga 

kommentarsdeltagare. Detta i och med att satsen utgör en utvidgande heterogloss i vilken övriga 

kommentarsfältdeltagare framställs som potentiella ’sågare’ och därmed överlägsna skribenten.  
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Med interjektionen “haha” och en emoji som förmedlar glädje förmedlas samtidigt att det inte 

bekommer skribenten att bli ifrågasatt vilket i sig kan anses förmedla ett öppet sinne och en villighet 

till diskussion hos skribenten. Effekten kan anses bli att läsare explicit inbjuds till att diskutera men 

genom skribentens förmedlade auktoritet implicit avskräcks från att göra det. Vidare kan skribenten i 

och med den förmedlade förväntningen om att bli “sågad” anses förmedla sig anspråkslös i fråga om 

att bli tagen seriöst vilket i sin tur skapar större möjligheter att tänja på gränserna för vad som får/kan 

sägas utan att behöva ta konsekvenserna av att på allvar ställas till svars eller sättas på plats.  

Kommentarsfältet till artikeln “Stoppa de 

nyanlända från att bostadsfuska” 
Vilka typer av kommentarer genererar svarskommentarer och vad skiljer dessa från de kommentarer 

som inte genererar svarskommentarer med avseende på skribenternas positioneringar? 

De kommentarer som har genererat svarskommentarer består till klart övervägande del av 

kommentarer med en överlägset positionerad skribent och präglas ofta av ironi och inte sällan i form 

av sarkasm. De skiljer sig från kommentarer som inte genererat svarskommentarer på så vis att bland 

dessa kommentarer är fördelningen relativt jämn mellan de med en neutralt positionerad skribent och 

en överlägset positionerad. Ironiska inlägg är inte heller lika vanligt förekommande bland 

kommentarerna som inte genererat svarskommentarer. Bland dessa kommentarer intas en överlägsen 

position istället genom att på ett monoglossiskt eller inskränkande heteroglossiskt sätt framställa en 

diskurs och samtidigt anta en insiktsfull skribentroll. 

Hur samspelar kommentarer och svarskommentarer med avseende på skribenternas positioneringar? 

Hos de överlägset positionerade kommentatorerna bland de kommentarer som genererat 

svarskommentarer är ironi/sarkasm en vanlig genre att förmedla sina budskap i vilket inte är fallet 

bland kommentarerna som inte genererat svarskommentarer. Detta kan tänkas ha sin förklaring i att 

sarkasmer och särskilt sarkasmer som hånar är provocerande vilket i sin tur rimligen ökar människors 

benägenhet till respons. Svarskommentarerna i detta kommentarsfält kännetecknas liksom 

svarskommentarerna i kommentarsfältet till artikeln ”Hur länge är jag ett offer, Vänsterpartiet?” 

typiskt av att på ett sätt likna ursprungskommentarerna som genererat dem. Om inte genom 

skribenternas roller så genom genrer. Sarkastiska kommentarer möts typiskt av sarkastiska 

svarskommentarer. Det finns också en tydlig tendens att svarskommentarerna utmanar positionen som 

skribenten till kommentaren de svarar på intagit genom att på ett eller annat sätt rubba positionens 

legitimeringsgrund. Detta handskas i sin tur skribenterna till de ursprungliga kommentarerna med på 

olika sätt. I ett av mina exempel genom att svara på utmaningen och därigenom bevara den 

ursprungliga positionen och i ett annat genom att modifiera den ursprungliga skribentrollen. 

Lokala maktstrategier 

En strategi som framkommit i kommentarsfältet är att anspelningar kan användas för att förmedla 

diskurser på ett sätt som gör att skribenten kan nedvärdera ett budskap eller andra potentiella deltagare 

i fältet utan att själv argumentera för sin sak. I en kommentar i fältet görs ett sådant anspelande genom 

en ellips i form av tre punkter som föregås av ett sarkastisk och i sig själv intetsägande konstaterande 

med effekten att kommentaren blir svårare att bemöta till följd av att skribentens budskap är implicit.  

En annan strategi som visat sig i kommentarsfältet är att ge sken av att ha fler argument på lager än de 

som explicit redovisas med effekten att den intagna positionen garderas. Detta görs i två fall i 

kommentarsfältet varav i det ena fallet genom att framställa en rättelse som ett exempel av flera på hur 

artikelförfattaren blandar ihop saker och i det andra fallet genom att ställa en fråga till 

meningsmotståndaren om vilka argument denna vill ha och därigenom ge sken av att det finns fler att 

välja på. 
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Svar som inte genererat svarskommentarer 

Av de 22 kommentarerna i det överliggande kommentarsfältet hade, vid tidpunkten för nedladdningen, 

hälften inte genererat några svarskommentarer. Av dessa och i fråga om vilken position dess 

kommentatorer intagit gentemot övriga deltagare i fältet, är fördelningen relativt jämn mellan de som 

kategoriserats neutrala och de som kategoriserats som överlägsna.  Av de som kategoriserats som 

neutrala är många rent av intetsägande och i dessa fall rör det sig typiskt om relativt korta inlägg med 

affekt i form av en reaktion på det artikeln belyser: 

Ex. 1. Stoppa allt!  

Ex. 2. #tacksamheten #respekten #parasiter#stackarssverige #hjärntvätt 

 

Ovanstående exempelkommentarer markerar skribenternas förhållningssätt till artikeln men avslöjar 

inget om deras förväntningar på var i förhållande till dem övriga deltagare befinner sig och kan 

därmed anses vara intetsägande och på så vis neutrala i sina positioner. Båda kommentarerna kan 

anses vara monoglossa i den meningen att det i dem i sig inte finns något tolkningsutrymme för vad 

som är rätt och vad som är fel. Medan affekten i exempelkommentar 1 kan sägas legitimeras av 

artikeln i och med att reaktionen riktar sig till den utan att ifrågasätta dess budskap och därmed 

moraliskt eftersom artikeln belyser ett omoraliskt handlingssätt (att bostadsfuska), så legitimeras 

reaktionen i exempelkommentar 2 såväl moraliskt som mytopoetiskt genom att kommentatorn med 

hjälp av de olika hashtaggarna förmedlar en diskurs om Sverige som anknyter till moraliska värden. 

Typiskt i de kommentarer som positionerar sina kommentatorer neutrala till övriga deltagare utan att 

vara intetsägande i fältet är att ifrågasätta myndigheter och det är i själva ifrågasättandet som den 

neutrala positioneringen kan anses bevaras, men på olika sätt vilket de två närmast nedanstående 

exempelkommentarerna visar:  

Ex. 1. Tror myndigheter inte bryr sig, de vet att det fuskas ordentligt med bidragen, ingången till 

bidragen är olika för befolkningen och migrationen.   

 

Ex. 2. När Viktoria Park i Malmö kontrollerade sina hyresgästers legitimation uppdagades ett 

omfattande fusk,. 30% av hyresgästerna hade lämnat sin lägenhet och hyrt ut den svart. Ett stort 

antal hyresgäster lyckades inte fastighetsägaren kontakta då man sannolikt lämnat Sverige. Hur 

många lägenheter betalar det allmänna som hyrs ut svart? 

 

I den första exempelkommentaren kan själva övervägningen som sker genom den inledande 

heteroglossen anses bevara skribentens neutrala position gentemot övriga deltagare genom att markera 

att skribenten varken vet mer eller mindre än de övriga. I den andra exempelkommentaren kan anses 

att neutraliteten istället bevaras genom ett slags ge-och-ta-förhållande som konstrueras mellan 

skribenten och övriga kommentarsfältdeltagare i vilket skribenten först förser med information och 

avslutar med en förväntan eller förhoppning om att få något tillbaka genom frågan. Detta något kan 

lika väl vara ett svar som endast en reflektion. 

I de kommentarer vars skribent intagit en mer överlägsen position är det typiskt att detta görs genom 

att skribenten förmedlar sig mer insiktsfull gentemot övriga deltagare genom att på ett antingen 

monoglossiskt eller ett inskränkande heteroglossiskt sätt förmedla en verklighetsuppfattning. Detta 

illustrerar de två närmast nedanstående exempelkommentarerna: 

Ex. 1. Så här ser migration ut till Sverige när det ges asyl enligt socialtjänstlagen, om Sverige 

hållit sig till enbart Genèvekonventionen hade det varit betydligt mer lätthanterligt om inte 

Sverige gett asyl till social invandring, ca förhållandet asyl enligt 

Genèvekonventionen/socialtjänstlagen 20/80. 

Ex. 2. I Stockholm är det samma problem![som i Malmö, att nyanlända bor fler i bostäder än 

tillåtet] Var är de som skrek Refugees welcome för att ta emot alla dessa människor som 

behöver bostad idag?! 
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I den första exempelkommentaren förmedlas skribenten gentemot övriga deltagare mer insiktsfull 

främst genom att på ett monoglossiskt sätt oombett förse dem med en orsaksförklaring på fenomenet 

som tas upp i artikeln. I den andra exempelkommentaren positioneras skribenten som mer insiktsfull 

gentemot människor med flyktingmottagarvänliga värderingar genom inskränkande heteroglossitet 

som tar sig uttryck som ett bekräftande av flyktingmottagarvänliga ståndpunkter men ett förkastande 

av dess giltighet. Detta markerar skribentens förhållande till flyktingmottagarvänliga värderingar 

utanför kommentarsfältet och positionerar skribenten  som överlägsen genom att skribenten triumferar 

med artikeln som bekräftelse på att ‘de’ med sådana värderingar var fel ute och implicit att skribenten 

själv hör till dem som hade rätt. Även om den, genom kommentatorns användning av pronomenet ’de’ 

istället för ’ni’ i frågan, egentligen är relativt intetsägande om skribentens förväntningar på vilken sida 

övriga kommentarsfältdeltagare befinner sig i skribentens konstruerade ’vi’ och ’de’ så kan de som 

tillhör dem skribenten bedömer anses vara så sannolika som presumtiva deltagare i kommentarsfältet 

att skribentens position indirekt markeras gentemot dem. 

Kommentarer som genererat svarskommentarer 

De kommentarer, i det överliggande kommentarsfältet, som genererat svar är nio till antalet. En klar 

majoritet av dessa har kategoriserats som överlägsna i fråga om skribentens positionering gentemot 

övriga deltagare. Denna överlägsenhet görs ibland direkt men också indirekt genom positionering av 

SD-sympatisörer som underlägsna vilka i sin tur kan ses som högst sannolika deltagare i 

kommentarsfältet. Som en del i skribenternas positionering visade sig ironi vara ett vanligt 

förekommande inslag i kommentarsfältet bland kommentarerna inom denna kommentarskategori och 

olika exempel på detta utgör därför den största delen av detta avsnitt. Med närmast nedanstående 

exempel från kommentarsfältet visas hur ironi används på ett sarkastiskt sätt för att i ena fallet direkt 

positionera SD-sympatisörer i underläge och i andra fallet indirekt: 

Kräv Svensk rättskrivningsprov av alla SD:are   

 

I detta första exempel görs överlägsenhet gentemot SD-sympatisörer genom att skribenten med hånfull 

sarkasm anspelar på deras stavningsförmåga och därmed ansluter sig till vad som kan anses vara en 

allmänt etablerad diskurs om SD-sympatisörer som lågt bildade. I det andra exemplet här nedan 

används ironi för att sänka artikelns status i fråga om pålitlighet genom att en annan väletablerad 

diskurs om Sverigedemokraterna och deras relation till migration utnyttjas och därigenom förmedlar 

att problematiken som framförs i artikeln snarare har sin grund i artikelförfattarens motiv än i en 

objektiv verklighet: 

Konstigt att man kan ana partitillhörighet så tidigt i artikeln…  

 

Genom att anspela på andra motiv kopplade till värderingar om invandring som partiet 

artikelförfattaren representerar är kända för kan skribenten anses positionera sig överlägsen i relation 

till detta parti som är Sverigedemokraterna, och indirekt dess sympatisörer, och slipper därmed 

bemöda sig med argument för att ogiltigförklara perspektivet i artikeln. Förutom att skribenten gör det 

lätt för sig blir ståndpunkten svårare att bemöta dels eftersom det som ska bemötas inte är explicit 

uttryckt och dels för att det rör något abstrakt. Båda närmast ovanstående kommentarer kan genom 

anknytningen till allmänt etablerade diskurser om SD och dess sympatisörer anses legitimera sina 

positioner med hjälp av den mytopoetiska legitimeringstypen och detta genom inskränkande 

heteroglosser som ogiltigförklarar ståndpunkter som kan kopplas till ’SD’. Medan den första 

kommentaren kan anses vara dialektiskt narrativ genom att aktivt förmedla en etablerad diskurs kan 

den andra kommentaren ses som retoriskt narrativ genom att utmana den diskurs som förmedlas av 

artikelförfattaren. 

Inte lika vanligt men ändå förekommande bland kommentarerna inom denna kommentarskategori är 

att överlägsenhet görs genom att skribenten antar en form av expertroll:  
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Debattören blandar allt möjligt huller om buller. Rubriken kan man ju börja 

med…”nyanlända”...Söker man asyl i sverige blir man (efter flyktingboende) hänvisad till 

någon av Migrationsverkets boende [...].  Migrationsverket står för kostnaderna för det boendet 

och även ersättningen på 61:-/dag [...]. Vi har problem med oerhörd trångboddhet vilket beror 

på flera saker, men det är inga nyanlända som bostadsfuskar. 

 

Rollen som expert antas dels genom nedvärdering av artikelförfattarens lägeskoll och dels genom att 

kommentaren till sin genre är informerande. Informationen förmedlas genom monoglossa påståenden 

som till sin form framställer det som sägs som objektiva fakta. Inte minst genom detaljnivån på 

uppgiften om dagsersättningsbeloppet vilken förstärker intrycket av att skribenten har koll på läget. 

Detta kan i sin tur anses vara ett sätt för skribenten att legitimera sig auktoritärt. Att den anknytande 

satsen till inledningspåståendet om att artikelskribenten “blandar allt möjligt huller om buller” nämner 

en faktor som något att ‘börja med’ med åsyftning på det som blandas ges läsarna sken av att 

kommentarsskribenten har ett flertal exempel på lager om artikelskribentens bristande lägeskoll vilket 

ytterligare kan anses stärka kommentarsskribenten i expertrollen med effekten att 

kommentarsskribenten kan upplevas som en större utmaning för potentiella meningsmotståndare än 

annars. 

Svarskommentarer och dialoger 

Svarskommentarerna kännetecknas typiskt av att i genre likna ursprungskommentarerna som genererat 

dem. Det är också typiskt att svarskommentatorer på olika sätt utmanar positionerna kommentatorerna 

de riktar sig till intagit vilket i sin tur genererar svar från dessa som kan anses fungera som 

positionsräddningar. Nedan exemplifierar jag med två svarskommentarsfält dels hur 

svarskommentarer liknar ursprungskommentarer i genre och på olika sätt utmanar 

ursprungskommentatorns position och dels två olika strategier kommentatorer antar för att rädda sin 

position.  

Det ena svarskommentarsfältet jag illustrerar detta med är fältet till kommentaren ”Kräv Svensk 

rättskrivningsprov av alla SD:are  ”””.Av de sex svarskommentarerna till denna kommentar har en 

majoritet liksom ursprungskommentaren inslag av hånfullhet, oftast riktad mot 

ursprungskommentarsskribenten. En av dem anspelar på ursprungskommentarsskribentens intelligens 

vilket kan anses vara något som inte ligger långt ifrån målet för vad ursprungskommentarsskribentens 

egen hånfullhet riktade in sig på; stavningsförmåga: 

Att märka ord är den dummes sätt att verka intelligent… 

 

För övrigt liknar svarskommentaren ursprungskommentaren till form genom att innehålla få ord men 

desto mer att läsa mellan raderna. Medan ursprungskommentaren utgör en uppmaning i sarkastisk 

form som implicit bärs upp av och samtidigt bär på en specifik diskurs, utgör svarskommentaren 

snarare ett talesätt i form av ett påstående som ju rent explicit inte riktar sig till 

ursprungskommentarsskribenten utöver att vara just ett svar till denne, utan istället endast fungerar 

som en anspelning. Genom likheterna med ursprungskommentaren i genre och form men med riktning 

mot ursprungskommentarsskribenten själv kan man ana en ‘betala-tillbaka-med-samma-mynt-

mentalitet’ i svarskommentarsfältet vilket kan anses tjäna syftet att frånta ursprungskommentatören 

dennes mytopoetiskt legitimerade position som överlägsen genom att positionera denna på samma 

nivå som dem ursprungskommentatorn hånar.  Ett ytterligare exempel på detta i samma 

svarskommentarsfält är följande svarskommentar: 

Rättstavningstest … 

 

Eftersom ordet ’rättstavningstest’ är en mer etablerad form i modern tids formella sammanhang av 

ursprungskommentatorns “rättskrivningsprov” och eftersom det saknas andra ord i svarskommentaren 

så kan det anses uppenbart att det riktas en pik mot ursprungsskribenten gällande dennas ordval. Att 

denna svarskommentar liksom svarskommentaren i föregående exempel avslutas med tre punkter 
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markerar att något uteslutits. Att utesluta något och samtidigt markera att man gjort det kan ses som ett 

sätt att implicit men aktivt framföra ett budskap. Tolkningen av ett sådant budskap styrs rimligtvis i 

sin tur av det explicit uttryckta som finns till hands tillsammans med sammanhanget. Till detta 

specifika sammanhang, som till viss del skapas i och med svarskommentaren, hör att ett ‘inkorrekt’ 

ord använts av någon som hånar andra för bristfällig stavningsförmåga. I detta kan anses finnas en 

inbyggd ironi som bygger på en princip om att det man hånar andra för att sakna bör man själv besitta 

då stavning och ordval ju kan anses befinna sig nära varandra i nivå vad gäller en människas 

språkfärdigheter. Denna ironi kan svarskommentaren anses bidra till att lyfta fram i direkt samband 

med synliggörandet av ett alternativ av ordval som kan uppfattas som mer korrekt, och genom att inte 

komplettera det med någon annan information annat än de tre punkterna. Vidare kan att markera att 

något uteslutits utan att explicitgöra vad detta är vilket ju görs med tre punkter i båda av ovanstående 

exempel, ses som en gardering mot att stå till svars för det som förmedlas eftersom det saknas synbara 

bevis för att det sagda verkligen har sagts. 

En av övriga svarskommentarer i samma svarskommentarsfält avviker från ursprungskommentarens 

sarkasm och är istället skriven i tillsvarsställande ton. Funktionen att avleda fokus från det som kan 

anses vara det förväntade i sammanhanget delar dock båda kommentarerna: 

Inga tankar kring själva problemet artikeln tar upp? Försöker du skifta fokus eftersom du inte 

har några argument? 

 

Medan ursprungskommentaren avleder fokus från frågan om nyanlända bostadsfuskar till ’SD:ares’ 

stavningsförmåga leder svarskommentaren tillbaka fokus dit det var men också till 

ursprungskommentatorns status i debatten som någon som potentiellt inte har argument. Liksom 

ursprungskommentaren innebär en nedvärdering av ’SD:ares’ status innebär dess svarskommentar 

alltså en nedvärdering av ursprungskommentatorns vilket därmed gör att även den kan anses vara ett 

exempel på tendensen att slå tillbaka med samma mynt. Vidare kan svarskommentaren anses bidra till 

att stärka artikelns budskap genom att styrka en rådande diskurs om att alla utom Sverigedemokraterna 

blundar för problem kopplade till migration eftersom att det till denna diskurs kan anses ingå en 

uppfattning om att SD-kritiska undviker att ge sig in i en debatt mot dem med sakliga argument. 

Antydan till brist på argument förstärks ett par svarskommentarer längre ner i svarskommentarsfältet 

av samma svarskommentarsskribent innan ursprungskommentarsskribenten ännu kommit med något 

svar: 

Fortfarande inga argument?  

 

Mellan dessa två svarskommentarer har skribenten skiftat attityd genom att gå ifrån saklig till hånfull. 

Hånfullheten förmedlas genom den stort leende emojin som genom att placeras i ett sammanhang som 

inte är positivt och vänskapligt kan anses få effekten av ett hånleende. Detta frammanar i sin tur ett 

svar från ursprungsskribenten som innebär ett attitydskifte även för denna. Från hånfull sarkasm i 

ursprungskommentaren till sakligt svarssökande i sin egen svarskommentar: 

[Tilltal med namn] vad är för argument du vill ha ? För eller emot SD-trollen ? 

 

Ovanstående svarskommentar skriven av ursprungskommentarsskribenten innehåller två frågor varav 

den andra modifierar den första. Den första frågan låter beslutet av argument vara upp till den andra 

deltagaren vilket kan anses ge sken av att det finns flera argument i motsats till meningsmotståndarens 

anspelningar om brist på argument och detta kan i sin tur förstås i ljuset av att dialogen dessa 

kommentarsdeltagare emellan kan tolkas som en konflikt om ursprungskommentatorns legitimitet i 

positionen som överlägsen. Till skillnad från föregående exempel görs inte detta genom att modifiera 

narrationen utan snarare att ogiltigförklara den genom att avleda den och kritiskt ifrågasätta 

ursprungskommentatorns syfte med den. Detta ogiltigförklarande av ursprungskommentatorns 

legitimerande kan anses kräva ett nytt sätt av ursprungskommentatorn att legitimera sig med för att 

inte riskera sin position som överlägsen eller neutral. Det utgörande hotet mot denna har genom 

svarskommentaren kommit att handla om just tillgång till argument varför den första frågan i 
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ursprungskommentatorns svar kan anses fungera som positionsräddning. Den andra frågan i 

kommentaren  innebär i sin tur en avgränsning av argument att välja på till “för eller emot SD-trollen” 

vilket utesluter de argument som egentligen efterfrågades av meningsmotståndaren men i och med att 

detta är något som inte explicitgörs krävs att läsaren av kommentaren själv kontrollerar vilka argument 

som egentligen efterfrågades i den tidigare kommentaren. Därför kan kommentaren i sig ändå anses 

fungera som en positionsräddning liksom ett exempel på en typ av manipulation.  

Det andra svarskommentarsfältet, som jag illustrerar hur svarskommentatorer kan utmana 

kommentatorer de riktar sig till och hur detta genererar svar från ursprungskommentatorn som kan 

anses fungera som en räddning av den egna positionen, är fältet till kommentaren som inleds med 

påståendet ’Debattören blandar allt möjligt huller om buller’. De tre översta av de genererade 

svarskommentarerna kännetecknas i det svarskommentarfältet, liksom ursprungskommentaren av att 

vara informerande. Två av dessa är informerande genom attributiva heteroglosser som i den ena 

kommentaren yttrar sig med avsaknad av skribentens egna ord, i form av en länk till en 

nyhetsgranskning av Svt som motsäger ursprungskommentatorns påstående om att det inte är några 

nyanlända som bostadsfuskar. I den andra svarkommentaren används attributiv heterogloss i form av 

en förklarande text som svarskommentatorn presenterar som tagen direkt från Migrationsverket och 

som upplyser vad som räknas som ‘en nyanländ person’ och denna förklaring skiljer sig från 

ursprungskommentatorns och fungerar därmed som en rättelse. Effekten av dessa svarskommentarer 

kan anses vara att utmana den auktoritära legitimiteten i ursprungskommentatorns position eftersom 

denna ju bestod i den antagna skribentrollen som expert.  

Den fjärde svarskommentaren i fältet är skriven av ursprungskommentatorn själv som ett svar på 

informationen om Migrationsverkets definition av ‘en nyanländ person’ och inleds med meningarna 

’Ok, definitionen nyanlända blev klarlagd. Tack.’ vilka tillsammans kan anses positionera skribenten 

underlägsen gentemot svarskommentatorn. Dels genom interjektionen ‘ok’ med vilken skribenten 

medger fel i sin sak och rätt hos den andra och dels med interjektionen ‘tack’ som innebär att 

skribenten markerar sin roll som mottagare och den andra som givare vilket i sig kan ses som en 

asymmetrisk relation med givaren i överläge. Kommentaren ifråga är relativt lång med 16 rader text 

och kan genremässigt anses utredande: 

[...] Vad jag inte förstår är hur de kan vara inskrivna på en flyktingförläggning eller något 

boende som drivs av Migrationsverket samtidigt som de uppger en helt annan bostadsadress… 

Migrationsverket lägger ner en mängd boenden just nu. Såhär svarar Migrationsverket på sin 

hemsida på frågan om inte de nyanlända kan få bo kvar i sin lägenhet som Migrationsverket 

hyrt: [...] Jag försöker förstå på vilket sätt nyanlända kan hålla på med bidragsfusk? [...] 

 

Utredande kan texten anses göras främst genom skribentens explicita uttryck för att först inte förstå 

och senare strävan efter förståelse och detta i kombination med attribuerande heterogloss som 

framställer Migrationsverket som motsägande meningsmotståndarens/nas underliggande poäng (som 

är att nyanlända visst kan bostadsfuska). Växlandet till den utredande genren kan i sin tur tolkas som 

ett försök att rädda positionen genom att låta expertrollen övergå till en ’forskarroll’ vilken kan anses 

närliggande expertrollen men till vilken det till skillnad från expertrollen kan ingå att ha fel. 

Kommentarsfält till artikel ”Så ska unga på flykt 

slippa tvingas flytta” 
Vilka typer av kommentarer genererar svarskommentarer och vad skiljer dessa från de kommentarer 

som inte genererar svarskommentarer med avseende på skribenternas positioneringar? 

De överliggande kommentarerna i detta kommentarsfält utgörs till skillnad från de överliggande 

kommentarerna i kommentarsfälten till de övriga två artiklarna av en högre andel neutralt 

positionerade skribenter gentemot överlägset positionerade skribenter. De kommentarer med neutralt 

positionerade skribenter utgör en liten majoritet bland kommentarerna som har genererat 

svarskommentarer och en klar majoritet bland kommentarerna som inte genererat svarskommentarer. 
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Vad som skiljer detta kommentarsfält från de två andra är att fler kommentarer präglas av affekt vilket 

i många fall kommer till uttryck i kraftiga reaktioner uteslutande riktade mot artikelförfattaren som på 

så vis gör kommentaren intetsägande i fråga om skribentens förhållande till övriga deltagare i fältet 

vilket delvis förklarar den i jämförelse med övriga kommentarsfält höga andelen neutralt positionerade 

skribenter. Att uteslutande rikta sig till artikelförfattaren och på så vis förhålla sig intetsägande i sin 

position gentemot övriga deltagare liksom att kommentarer präglas av affekt gäller såväl kommentarer 

som genererat svarskommentarer som kommentarer som inte genererat svarskommentarer. Bland 

kommentarerna inom båda dessa kommentarskategorier framställs eller förmedlas diskurser om 

Sverige med regering, pensionärer eller ’svenskar’ och ensamkommande i rollerna. Detta fungerar ofta 

som en mytopoetisk legitimeringsgrund för attityder. 

Hur samspelar kommentarer och svarskommentarer med avseende på skribenternas positioneringar? 

Samspelet mellan kommentarer och svarskommentarer hämtar uppenbart sin näring från 

diskursmotsättningar. Dialogerna präglas av strider om vilken diskurs som är den sanna och 

legitimeringar används som en typ av vapen i dessa strider. Detta kommer bland annat till uttryck i att, 

av dialektisk narration, mytopoetiskt legitimerad affekt av meningsmotståndare bemöts med rationellt 

legitimerad sans på ett sätt som förmedlar affekten som irrationell. Att framstå som någon som ställer 

grupper mot varandra tycks vara ett hot mot legitimiteten i positioneringar och används som 

anklagelser med följden att meningsmotståndaren värjer sig mot anklagelserna.  

Lokala maktstrategier 

En strategi som utmärkte sig i detta kommentarsfält var att öka spelrummet för möjliga budskap att 

explicitgöra genom att markera ett avståndstagande från den egenskap som budskapen kan ses 

samhöriga med. Detta görs i kommentarsfältet genom att kommentatorn förmedlar budskap som kan 

tolkas som ’oempatiska’ efter att först markera sig inte vilja verka ’oempatisk’ vilket signalerar 

skribentens medvetenhet och förståelse för hur de egna budskapen kan tolkas vilket i sin tur kan anses 

öka skribentens samhörighet med de potentiella andra som tolkar budskapen så.  

En annan strategi som framkom i detta kommentarsfält av analysen var att öka potentialen för att 

andra för den egna talan genom att väcka deras reaktion med en laddad diskurs utan att explicitgöra 

den egna ståndpunkten och därmed minska risken för att behöva stå till svars själv. I kommentarsfältet 

görs detta med kommentaren ”Men unga svenskar får flytta dit jobben finns...” genom att den 

sammanbinds med artikelns budskap med effekten att en laddad diskurs blir framförd implicit istället 

för explicit. 

Ytterligare en strategi som kommer till uttryck är att använda hån som ett sätt att positionera en annan 

deltagare som underlägsen vilket i många fall kan anses lättare än att aktivt positionera sig själv som 

överlägsen genom att inte kräva sakligt underbyggda argument som legitimitet åt den egna 

överlägsenheten. I kommentarsfältets dialoger görs detta genom att framställa sig hånskratta åt den 

verklighetsuppfattning en annan deltagare förmedlar istället för att bemöda sig med att förklara varför 

verklighetsuppfattningen inte är rimlig. 

Kommentarer som inte genererat svarskommentarer 

Av de 30 kommentarer som inte genererat svarskommentarer är det en klar majoritet som kan anses ha 

intagit en, gentemot övriga deltagare, neutral position i fältet. Av dessa har många antingen ett 

monoglossiskt eller inskränkande heteroglossiskt förhållningssätt ofta genom tydligt framförda åsikter 

uteslutande riktade till artikelförfattaren eller till Miljöpartiet som artikelförfattaren är en del av och är 

därmed i stort intetsägande om deras förhållande till övriga deltagare i kommentarsfältet: 

Ex. 1. Bra beslut Per Bolund  

Ex. 2. MP ut fran riksdagen sa fort som moljigt.  
 

Vidare kännetecknas många av kommentarerna inom denna kommentarskategori av att präglas av en 

hög grad av affekt i sin, gentemot övriga deltagare, intetsägande neutrala position: 
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Ex. 1. Vad är det för dumheter, Skall invandrare inte behöva byta boende när ni samtidigt hotar 

arbetssökande att dessa måste söka arbete i hela landet och leta arbete och nytt bostad annars 

hotas dessa med indragen ersättning. Det gäller även människor som nära pension och har hela 

sin familj i närheten. Ni bekräftar bara att dessa människor inte värda någonting , är förbrukade 

och skall bort från sina rötter. SKAM vilken falsk moral våra politiker visar. Bort med 

förbrukade varor , IN med ung, billig arbetskraft som Ni tror att dessa kan manipuleras som Ni 

vill 

Ex. 2. Åh herregud !! Halledussine då så jobbigt för dom att byta boende !! Men det gick för 

fan bra att slänga ut tusentals svenskar från olika sociala resurs boenden , för att lämna plats åt 

nyanlända . […] 

 

Affekten  kommer i båda exempelkommentarerna ovan delvis till uttryck med hjälp av interjektioner 

som ’SKAM’ i den första exempelkommentaren och ’Åh herregud’ i den andra. I den första 

exempelkommentaren underbyggs affekten med värderande uttryck som ’Vad är det för dumheter ’ 

och ’vilken falsk moral våra politiker visar’ och i den andra exempelkommentaren med dubbla 

utropstecken. Affekten kan därmed anses legitimeras först och främst moralisk genom att 

kommentatorerna med ett inskränkande heteroglossiskt förhållningssätt indirekt framställer sig själva 

som de moraliska i relationen till politikerna genom att kraftigt markera det orättfärdiga i politikernas 

perspektiv/agerande. Den moraliska legitimeringen kan i sin tur anses bottna i en mytopoetisk 

legitimeringsgrund i och med att den tar avstamp i en diskurs som kommentatorerna aktivt förmedlar 

om situationen i dagens Sverige.  

Diskursen om Sverige som präglat av en orättvisa som gynnar ‘icke-svenskar’ på bekostnad av 

‘svenskar’ förmedlas återkommande på olika sätt i kommentarsfältet. Inte alltid i kombination med 

starka affekter utan ibland bara som ett konstaterande utan att skribenten explicitgör sin ståndpunkt: 

Men unga svenskar får flytta dit jobben finns... 

 

Diskursen kan anses förmedlas i och med att kommentarens konstaterande om att svenskar får flytta 

dit jobben finns inleds med en invändande konjunktion vilket kan anses få funktionen att 

sammanbinda konstaterandet med artikelns budskap om att det är synd om ensamkommande 

ungdomar som tvingas flytta vilket i kombination förmedlar en situation som innebär att bara gruppen 

’svenska’ ungdomar förväntas anpassa sig samhällets struktur och inte ensamkommande. Den egna 

attityden till detta låter skribenten vara explicit outsagt men att det ändå finns något att säga om det 

förmedlar skribenten genom en ellips i form av tre punkter. Genom att inte explicitgöra sin ståndpunkt 

kan skribenten anses gardera sig mot ett eventuellt ifrågasättande och att ändå förmedla en laddad 

diskurs kan på samma gång ses som att locka andra till att föra den egna talan i och med diskursens 

potential att uppröra.  

Ett ytterligare exempel på att förmedla en bild av Sverige, som präglat av en särbehandling till förmån 

för nyanlända, men på ett mer resonerande sätt står en utförligare kommentar för vari kommentatorn 

positionerar sig neutralt i förhållande till övriga deltagare: 

Men alltså, vänta nu… Jag menar absolut inte att verka oempatisk nu men hur många 18-

åringar som just gått ut gymnasiet tvingas inte flytta över halva och hela landet till universitet 

och högskolor för att de inte kommit in på sitt förstahandsval? Hur många får inte flytta till 

någon liten stad där de inte känner en människa? Jag känner flera som lidit många kval på det 

viset. Minderåriga är dock en helt annat sak, men här rör det sig om vuxna människor? 

 

Sättet kommentatorn kan anses positionera sig neutralt i förhållande till övriga deltagare är genom 

övervägande heteroglosser som tar sig uttryck genom frågetecken som signalerar skribentens 

osäkerhet. Att kommentatorns verklighetsuppfattningar förmedlas i form av frågekonstruktioner 

öppnar också upp för alternativa synsätt och effekten av den övervägande heteroglosseringen i sin 

helhet kan anses signalera en inbjudan till diskussion med utgångspunkt i defensivt läge för 

kommentatorn.  Genom att inledningsvis gardera sig mot övriga deltagares potentiella tolkningar om 

att verka oempatisk markeras en medvetenhet om sådana tolkningar och till och med en viss förståelse 
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för dem. Med detta visar kommentatorn sig inte bara medveten om andra perspektiv utan också sig 

själv som någon som tar avstånd från ’oempatiskt’ beteende. Detta kan i sin tur anses öka skribentens 

utrymme för att sända ’oempatiska’ budskap utan att få dessa avfärdade som just ’oempatiska’ genom 

att överensstämmelsen mellan budskap och dess sändare på så vis omintetgjorts. 

Kommentarer som genererat svarskommentarer 

Av de kommentarer som genererat svarskommentarer är andelen som kännetecknas som överlägsna 

ifråga om skribentens positionering i förhållande till andra deltagare betydligt högre än av 

kommentarer som inte genererat svarskommentarer men de neutrala positioneringarna utgör även i 

denna kommentarskategori en majoritet. Inte sällan intar kommentatorer en intetsägande neutral 

position till övriga kommentarsdeltagare genom att gå i direkt dialog med artikelförfattaren. I ett fall 

genom att förmedla kommentaren som ett klassiskt brev: 

Hej Per Bolund [blankrad] Tack för nya boendepengar till oss i kommunerna för att göra det 

möjligt för våra ensamkommande ungdomar att stanna kvar i sina kommuner under asyltiden. 

[Blankrad] Nu gäller det bara att fortsätta att kämpa för att denna resurs av arbetskraft ska få 

möjlighet att bli kvar hos oss i [ortsnamn] och Sverige. [Blankrad] JIPPI, JIPPI hälsar [namn på 

kommentator] ordf för [namn på förening] 

 
Ett annat sätt att gå i dialog med artikelförfattaren, och på så vis hålla sin positionering gentemot 

övriga i fältet någorlunda neutral, är att citera artikelförfattaren och bemöta citatet: 

”Det vore väldigt olyckligt om de skulle ryckas upp från sin trygga tillvaro månader innan de får 

en ny chans att stanna, eller under ansökningstiden.” [Blankrad] Kanske dags att se över 

ansökningsprocessen så de inte behöver “rota sig”. Börja med medicinsk ålderskontroll på 

visdomständer och knäleder. 

 

Typiskt för kommentarerna som genererat svarskommentarer, oberoende om dess skribenter gentemot 

övriga deltagare intar en neutral eller överlägsen position, är liksom kommentarerna i den föregående 

kommentarskategorin, att tydligt präglas av affekt:  

Ex.1. MP och S med årets valspråk, nyanlända går före medborgarna! Helt sanslöst! De har fått 

avslag på asyl ansökan och ska därmed lämna landet. Socialdemokraterna vi lägger flera 

hundra miljarder på dessa män och drar in biståndet till kvinnor och barn. Äkta feminism! 

Ex. 2. Det har sossarna råd med men inte ge bostäder till våra hemlösa pensionäret. Fy fn    

 
 
I första exempelkommentaren förmedlas affekt främst genom värderande uttryck följt av utropstecken 

och i den andra med interjektionen ’Fy fn’ tillsammans med emojis som uttrycker negativa känslor. 

Affekten i båda exempelkommentarerna kan anses legitimeras moraliskt och indirekt mytopoetiskt 

genom att de ansluter till diskurser om ett Sverige med en regering som fördelar resurserna orättvist 

till förmån för nyanlända och på bekostnad av ’medborgarna’/’pensionärer’.  

Att genom diskurser om Sverige med regering, pensionärer eller ’svenskar’ och ensamkommande i 

rollerna, mytopoetiskt legitimera attityd är överlag en uppenbar tendens bland kommentarerna inom 

denna kommentarskategori såväl som i kommentarsfältet till denna artikel överlag. Detta görs på lite 

olika sätt och såväl med som utan affekt: 

Herr Bolund kanske missade igår inslaget nyheterna ? Pensionärerna som har jobbat hela livet 

och byggt upp Sverige lever hemlösa Stockholms gator, för att alla bostäder är delat ut till 

ensamkommande och andra flyktingar med förtur. Pensionärerna som har betalat Herr Bolunds 

skolgång får nu betala priset att MP har lyckats komma in i regeringen och statshuset, nu är 

prioretering 200.miljoner till bostäder för ensamkommande och 0 kronor till våra hemlösa 

pensionärer, TACK. Att svenska väljare lägger sina röster till MP är skandal. 
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I ovanstående kommentar kommer attityd till uttryck både som bedömning, värdering och affekt. 

Bedömningen riktar sig till svenska väljares beteende att rösta på ’MP’ och kommer till uttryck i 

kommentaren genom att skribenten beskriver detta som en skandal. Affekten kommer inte minst till 

uttryck i interjektionen ’TACK’ som skriven i versaler framstår som  förstärkt av känslor. Såväl 

affekten som bedömningen kan anses legitimeras mytopoetiskt eftersom skribenten dialektiskt 

narrativt förmedlar en diskurs som grund för sin attityd. Att diskursen som förmedlas i sin tur 

framställs som en tragedi med pensionärer i rollen som offer och ’MP’ i rollen som bovar (genom 

felaktiga prioriteringar) bidrar till att man förstår interjektionen som sarkastisk och affekten som 

negativ vilket i sin tur kan anses fylla funktionen att värdera miljöpartiets politik. 

Ytterligare exempel på, att genom liknande diskurser, mytopoetiskt legitimera attityder som inte är 

lika präglade av affekt kan nedanstående kommentarer anses vara: 

Ex. 1. Under tiden fattigpensionärer bor på gatan så ordnas det fram pengar till den grupp som 

alltid får extra pengar när det behövs… 

Ex. 2. Så fungerar det för arbetslösa som tvingas ta jobb på annan ort, ibland så långt borta att 

det splittrar familjer. Väldigt rörande att en mp-politiker vurmar så mkt för nyanlända och skiter 

i svenskarna. Att det skall vara så svårt att behandla alla boende i detta land lika... 

 

Bilden av ett potentiellt Sverige förekommer också i några av kommentarerna och då som visioner 

läsaren uppmanas att skapa i sitt eget huvud genom att ‘tänka’:  

Ex 1. Tänk om regeringen kunde avsätta mer pengar till pensionärer och sjuka...då skulle dom 

för en gångs skull gjort lite nytta 

Ex 2. [...] Förövrigt så hade det varit så mycket bättre på alla vis - att denna grupp ungdomar- 

fått permanent uppehållstillstånd på en gång, när de kom! Tänk så mycket lidande som 

sluppits! 

 

Att uppmana läsaren att ‘tänka’ är vidare något  som görs även genom förmanande kommentarer där 

skribenten positionerar sig som överlägsen övriga deltagare genom att framställa sig som mer 

solidarisk och därmed legitimerar sig moraliskt: 

De flesta som kommenterar detta är mycket hårda tycker jag, sätt er in i vad dessa ungdomar 

varit med om, nog borde vi kunna dela med oss lite, när vi har det så bra! Solidaritet kallas det! 

Tänk tanken att det skulle varav våra 

 

Svarskommentarer och dialoger 

Överlag är det tydligt att svarskommentarsfälten präglas av strider om verklighetsuppfattningar och att 

diskurser utgör det främsta underlaget för skribenternas positionering. Hur diskurserna används som 

underlag för positionering skiljer sig dock åt. Under denna rubrik illustrerar jag detta med exempel 

från svarskommentarsfälten på olika sätt att positionera andra eller sig själv utifrån 

meningsskiljaktigheter bottnandes i skilda verklighetsuppfattningar.  

I flera förekommande fall bidrar meningsskiljaktigheter om verklighetsförhållanden till att positionera 

andra som irrationella:  

 
Du bryr dig inte om att du hade fel, det är för jävligt ändå? 

 

I ovanstående svarsexempel positionerar skribenten meningsmotståndaren som irrationell och därmed 

underlägsen genom att anspela på att dennes affekt bottnar i något annat än de verklighetsförhållanden 

som ursprungligen förmedlats och gett legitimitet åt affekten. I och med att kommentaren i sig 

förmedlar att det mellan kommentatorn och den kommentaren riktar sig till försiggått 
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meningsskiljaktigheter om hur verkligheten förhåller sig och kommentatorn gett sig själv rätt så kan 

kommentaren ses som ett uttryck för att dialektisk narration utmanats med retorisk. 

Ett vanligt sätt att med meningsskiljaktigheter om verklighetsförhållanden positionera 

meningsmotståndaren som irrationell är att ifrågasätta de, med dialektisk narration, mytopoetiskt 

legitimerade affekterna i ursprungskommentarer med rationella argument:  

Ursprungskommentar: Herr Bolund kanske missade igår inslaget nyheterna ? Pensionärerna 

som har jobbat hela livet och byggt upp Sverige lever hemlösa Stockholms gator, för att alla 

bostäder är delat ut till ensamkommande och andra flyktingar med förtur. Pensionärerna som 

har betalat Herr Bolunds skolgång får nu betala priset att MP har lyckats komma in i 

regeringen och statshuset, nu är prioretering 200.miljoner till bostäder för ensamkommande 

och 0 kronor till våra hemlösa pensionärer, TACK. Att svenska väljare lägger sina röster till 

MP är skandal. 

Svarskommentar: Det är väl inte enbart miljöpartisters skolgång som vi skattebetalare 

betalat/betalar? Tycker du inte att det är en av många saker som det är bra att skattemedel 

används till? Främsta orsakerna till att det är bostadsbrist är väl att det byggts för lite och att 

tillgängliga lägenheter är alldeles för dyra. Man får inte heller glömma, att ganska många av de 

hemlösa har haft bostäder och hyreskontrakt som de av olka anledningar inte klarat av att 

sköta. 

 

Att utmana ursprungskommentatorns diskurs om Sverige bidrar i ovanstående svarskommentar till att 

positionera svarskommentatorn överlägsen gentemot ursprungskommentatorn genom rollen som mer 

sansad och mer insiktsfull. Till insiktsfullheten bidrar att svarskommentatorn ger en vidgad 

orsaksförklaring bakom dels bostadsbrist och dels varför hemlösa blir hemlösa samt en påminnelse om 

att skattemedel används till flera saker. Den övervägande heteroglossen i form av satsadverbialet ’väl’ 

i den i övrigt förklarande meningen som inleds med ’främsta orsakerna’ kan  anses ge effekten att 

förmedla svarskommentatorn som reflekterande snarare än säker på sin sak och på det viset mer 

sansad gentemot ursprungskommentatorn. Detta tillsammans med att formulera förklaringar som 

frågor kan anses motsvara den sociosemiotiska innebörden av att uppmana ursprungskommentatorn att 

’tänka efter’ och därmed framställa sig själv som förnuftstyrd och den andra som känslostyrd. Genom 

ifrågasättandet av ursprungskommentatorns verklighetsuppfattning utmanas ursprungskommentarens 

mytopoetiska legitimering av svarskommentarens rationella. 

Att utmana ursprungskommentarer som präglas av affekt med sans är överlag vanligt förekommande i 

svarskommentarsfältet och i nedanstående exempel kan detta anses främst göras genom att 

svarskommentaren påstår att ursprungskommentaren inte läst ordentligt vilket i sin tur kan anses 

framställa denna som någon som agerat i affekt: 

Ursprungskommentar: MP och S med årets valspråk, nyanlända går före medborgarna! Helt 

sanslöst! De har fått avslag på asyl ansökan och ska därmed lämna landet. Socialdemokraterna 

vi lägger flera hundra miljarder på dessa män och drar in biståndet till kvinnor och barn. Äkta 

feminism! 

Svarskommentar: Nu har du inte läst ordentligt. Det är de ungdomar som fyller 18 innan de fått 

besked om asyl som ska få bo kvar där de är. Det handlar inte om dem som fått avslag.  

 

Ursprungskommentarers förmedlade verklighetsuppfattning används i vissa fall av svarsdeltagare som 

underlag för hån: 

Ursprungskommentar: [...] Nu gäller det bara att fortsätta att kämpa för att denna resurs av 

arbetskraft ska få möjlighet att bli kvar hos oss i [ortsnamn] och Sverige. [...] 

Svarskommentar, ex. 1: Ja för [ortsnamn] behöver ju mer arbetskraft eftersom där ingen 

arbetslöshet finns alls eller    

 

Svarskommentar, ex. 2: Resurs av arbetskraft? Hahahaha 50% får aldrig jobb. 
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Med hån som bland annat tar sig uttryck genom skratt, i kombination med ironi i första exemplet och 

ett explicit ifrågasättande i det andra, positionerar svarskommentatorerna ursprungskommentatorn som 

underlägsen dem genom att framställa denna som någon ’helt verklighetsfrånvänd’ och därmed ingen 

att ta seriöst.  

Ett annat sätt, bland svarskommentatorerna, att i striden om diskurser positionera sig överlägsen är att 

framställa sig som mer human gentemot den/de andra: 

 
Ex 1: Sedan finns det de som nyss fyllt 18 eller som åldersuppskrivits trots att vi som jobbar 

med dem är säkra på att de är under 18. De har lärt sig svenska. Integreras. Jobbar på 

sommarlovet och bidrar då till vår ekonomi, men tvingas ofta flytta från sin kommun för att de 

anses vara eller är över 18.  

Var är humaniteten och integrationstankarna med det? 

 

Ex 2: Detta är humanism. Vet inte om du [tilltal] har något emot endera, men vad är det som är 

så obehagligt med att hjälpa andra människor? 

 

Att positionera sig som överlägsen genom att framställa sig som mer human kan ses som en moralisk 

legitimering. I förekommande fall möter detta rationellt legitimerat motstånd: 

 
Svarskommentar: [Tilltal] Du och jag verkar leva i parallella universum... 

I min värld finns vissa saker som handlar om att bete sig humant. 

Och - det har Sverige INTE gjort, när det gäller de ensamkommande ungdomarna med 

afghanska rötter. Det ÄR min absoluta övertygelse! 

 

Svar på svarskommentar: [Tilltal] När det är en katastrof för en 18-åring att flytta till en annan 

kommun, ja då lär du leva i ett annat universum. 

 

I den översta svarskommentaren i dialogen kan man säga att den överlägsna positionen legitimeras 

moraliskt genom att konstruera skribenten som mer humant inriktad. I svaret på svarskommentaren 

utmanas den moraliska legitimeringen genom ett ifrågasättande av nödvändigheten av humanitet vilket 

ju kan sägas ha rötter i ett rationellt tankesätt om verklighetsförhållanden och hur detta 

verklighetsförhållande bör uppfattas.  

I detta avsnitt har jag illustrerat hur meningsskiljaktigheter om verklighetsuppfattningar/diskurser 

fungerat som underlag för att positionera meningsmotståndare som underlägsna genom att framställa 

dem som irrationella, verklighetsfrånvända och/eller mindre humana. I svarskommentarsfältet visade 

sig i förhållande till positioneringar en annan tendens uppenbar som innebär att det råder ett motstånd 

till att positioneras som någon som ställer grupper mot varandra. I flera av de olika 

svarskommentarfälten förekommer det anklagelser om detta liksom att värja sig mot sådana 

anklagelser: 

 

Ex 1. 

Svarskommentar: [...]Alla åldersuppskrivna ”män” är inte 18 år i verkligheten. Men ditt 

språkbruk och sätt att ställa grupper mot varandra avslöjar dina trista värderingar. 

 

Svar på svarskommentar: Men härregud, det är ju MP och Socialdemokraterna dom ställer 

grupper mot grupper. 

I detta fall är det fullständigt skamlöst att lägga alla miljarder på dessa män. Och blunda för 

kvinnor och barn som lämnas i tredje världen! 

 

Ex 2.  

Svarskommentar: [Tilltal] Hur mycket hjälp och stöd är du beredd att ge de gamla i Sverige? 

För om du inte värnar om dem lika mycket, ställer du de båda grupperna mot varandra. 

 

Svar på svarskommentar: [Tilltal] Vi ALLA har rättigheter och skyldigheter. Jag ställer inte 

några grupper mot varandra ... det skulle inte falla mig in.  
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Avslutning 

I detta avslutande avsnitt redovisas slutsatser och ett förslag på hur en övning i diskursanalys kan 

tillämpas i undervisningssammanhang. Därunder redogör jag för mina reflektioner och diskuterar 

analysen i ett större sammanhang. 

Slutsatser 
Av denna analys har det framkommit att svar som genererat svarskommentarer består av en högre 

andel kommentarer med en överlägset positionerad skribent gentemot kommentarer med en neutralt 

positionerad skribent än svar som inte genererat svarskommentarer inom ett och samma 

kommentarsfält. Detta indikerar att sannolikheten för att generera svarskommentarer till viss del 

påverkas av vilken positionering skribenten intar men hur detta sker går det av analysen inte att dra 

några slutsatser om. Faktorer min analys inte tagit hänsyn till men som kan spela en avgörande roll är 

dels kommentarernas placering i fältet, deras förhållande till artikeln i tid, samt de rent språkliga 

aspekterna av dem i fråga om läsarnas potential att över huvud taget förstå dem. Hänsyn måste också 

tas till att många av de neutralt positionerade skribenterna är intetsägande i sitt förhållningssätt 

gentemot övriga deltagare genom att uteslutande vända sig till artikelförfattaren och därmed inte 

inbjuder till respons vilket är en rimlig bidragande orsak till att de inte heller får någon. Dock inte 

tillräcklig eftersom många sådana kommentarer i kommentarsfältet till ”Så ska unga på flykt slippa 

tvingas flytta” genererade svarskommentarer ändå. 

Hur deltagarna generellt intar sina lägespositioner skiljer sig åt mellan de tre kommentarsfälten. 

Medan de överlägset positionerade deltagarna i kommentarsfältet till artikeln ”Hur länge är jag ett 

offer, Vänsterpartiet?” typiskt legitimerar sin position eller attityd auktoritärt eller rationellt så 

legitimeras överlägsenhet och/eller attityd bland deltagarna i kommentarsfältet till artikeln ”Så ska 

unga på flykt slippa tvingas flytta” typiskt mytopoetiskt och/eller moraliskt. Medan attityden bland 

kommentatorerna i fältet till ”Hur länge är jag ett offer, Vänsterpartiet?” typiskt är värderande (av 

fenomenet att kategorisera människor efter etnicitet) kännetecknas den bland kommentatorerna i 

kommentarsfältet till ”Så ska unga på flykt slippa tvingas flytta” av affekt och/eller bedömning. 

Analysen har också visat att dialogerna i kommentarsfälten till artiklarna ” Stoppa de nyanlända från 

att bostadsfuska” och ”Så ska unga på flykt slippa tvingas flytta” ofta utgör en kamp riktad mot 

ursprungskommentatorernas position vilket inte är fallet i kommentarsfältet till artikeln ”Hur länge är 

jag ett offer, Vänsterpartiet?” där konflikter snarare är inriktade på att utmana meningsmotståndarens 

värderingar samt att kommentarsfältet till artikeln ”Stoppa de nyanlända från att bostadsfuska” i högre 

grad än övriga kommentarsfält präglas av sarkastiska inlägg som i sin tur anknyter till eller förmedlar 

en diskurs om Sverigedemokraterna eller sympatisörer till Sverigedemokraterna med funktionen att 

positionera dessa i underläge. 

Att just kommentarsfältet till artikeln ”Stoppa nyanlända från att bostadsfuska” präglas mest av 

sarkastiska kommentarer med anspelningar på hur Sverigedemokrater är kan förstås som en naturlig 

konsekvens först och främst av att möjligheten finns genom att artikeln är skriven av just en 

representant för Sverigedemokraterna som det finns etablerade specifika diskurser relaterade till med 

potential att användas i nedvärderande syften. För det andra kan att med sarkasm positionera en annan 

i underläge ses som en förhållandevis bekväm strategi genom att varken kräva sakligt underbyggd 

argumentation eller någon högre aktivitet i det egna rollantagandet. I övrigt kan de skilda politiska 

utgångspunkterna och de skilda aspekterna av migration i artiklarna som kommentarsfälten ansluter 

till antingen var för sig eller tillsammans haft den avgörande effekten på de skilda 

diskussionsförutsättningarna som de tre kommentarsfälten representerar. Det är rimligt att anta att när 

en grupp inom den generella kategorin ’invandrare’ skildras i linje med etablerade stereotyper som 

’offer’ eller ’utnyttjare av systemet’ så reflekteras detta i diskussioner och begränsar dem till att handla 

om föreställningar baserade på stereotyper och/eller diskurser. Att inte låta diskussioner ta avstamp i 

stereotyper kan å andra sidan tänkas begränsa diskussionsförutsättningarna genom att öka den 
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kognitiva svårighetsgraden som kommer av att tänka bortom etablerade föreställningar. Detta kan 

anses innebära ökade krav på förnuftet och/eller andra kunskaper än de direkt 

vardagserfarenhetsbaserade vilket i så fall möjligtvis förklarar dels varför den typiska 

legitimeringsgrunden för kommentarer skiljer sig mellan de tre kommentarsfälten och dels den lägre 

andelen kommentarer som genererat svarskommentarer i kommentarsfältet till artikeln ”Hur länge är 

jag ett offer, Vänsterpartiet?” som vid tidpunkten för nedladdning motsvarade cirka 17% av det totala 

antalet i det överliggande kommentarsfältet gentemot 50%  respektive 44% för samma 

kommentarskategori i de övriga kommentarsfälten. Auktoritära och/eller rationella 

legitimeringsgrunder som präglade kommentarerna i detta kommentarsfält kan ju anses vara mer 

kognitivt utmanande att bemöta givet tendensen (som framkommit i analysen) att anta en likvärdig 

skribentroll som den man bemöter, än de mytopoetiska legitimeringsgrunderna som var mer typiska i 

de två övriga kommentarsfälten och framförallt i kommentarsfältet till artikeln ”Så ska unga på flykt 

slippa tvingas flytta” som för övrigt till allra störst del bestod av svarskommentarer. 

Medan Hagren Idevalls (2016) avhandling visar att rasistiska åsikter rättfärdigas i kommentarsfälten 

genom att kommentatorer konstruerar påståenden som objektiva fakta (s.51) visar min analys att 

kommentatorer både konstruerar påståenden och förmedlar diskurser som objektiva fakta och att detta 

får olika effekt i det lokala maktspelet. Bland annat har jag illustrerat hur kommentatorer som 

förmedlar diskurser, som bygger på föreställningar om att ensamkommande flyktingungdomar är 

’vinnare’ av den rödgröna regeringens prioriteringar på bekostnad av till exempel pensionärer eller 

’svenska unga’, som objektiva fakta av meningsmotståndare lätt positioneras i underläge genom att 

framställas som irrationella. Av att detta i vissa fall görs genom motargument som också konstrueras 

som objektiva fakta kan man dra slutsatsen att påståenden konstruerade som objektiva fakta i 

diskussioner om migration även utmanar främlingsfientlighet givet att främlingsfientlighet legitimeras 

av liknande diskurser. 

Utifrån analysens specifika diskursanalytiska perspektiv är hur relationen mellan genre, diskurs och 

stil skiftar av centralt intresse genom dess innebörd av förändringar i den sociala strukturen (jfr 

Fairclough 2009). Ytterligare en slutsats som kan dras av analysen är att anklagelser om att ställa 

grupper mot varandra fungerar som ett kraftfullt vapen i diskussioner om migration bland annat 

eftersom när detta görs värjer sig de anklagade genom att förneka anklagelsens riktighet. Samtidigt 

utgör diskurser som bygger just på att grupper ställs mot varandra en vanligt återkommande 

legitimeringsgrund för kommentatorers affekt (i framförallt kommentarsfältet till ”Så ska unga på flykt 

slippa tvingas flytta”) vilket innebär att det råder en motsättning mellan vad vissa förmedlar, hur detta 

mottas och hur man generellt inte vill bli uppfattad. Tendensen att värja sig mot att ställa grupper mot 

varandra kan därmed tänkas utgöra ett steg i en process mot en minskad användning av liknande 

diskurser i framtida diskussioner om migration till följd av att man inte uppfattar dess 

användningspotential som legitimeringsgrund lika hög. En annan tänkbar utveckling är att användare 

av diskurserna hittar andra strategier för att hantera anklagelser om att ställa grupper mot varandra än 

att förneka dem.  

Hur SFL-baserad diskursanalys konkret kan tillämpas i 

undervisningssammanhang  

Inför en övning i diskursanalys i undervisningssammanhang av den här typen av relativt vardagsnära 

texter kan läraren välja ut enskilda kommentarer och/eller dialoger som bedömts ha särskild hög 

potential att träna och utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå funktioner i språk och 

framförallt hur funktioner inom språk kan utnyttjas som strategier i ett lokalt maktsspel. För att till 

exempel lyfta fram hur enskilda språkhandlingar får sin specifika betydelse i ett större sammanhang av 

föreställningar om verkligheten och hur detta ibland utnyttjas för att slippa explicitgöra sig kan de 

sarkastiska kommentarerna/dialogerna som illustrerats i denna analys användas. Den sarkastiskt 

präglade dialogen med ursprungskommentaren ”Kräv rättskrivningsprov av alla SD:are” kan också 

användas för att lyfta fram hur hån kan förstås som ett uttryck för brist på argument och effekten av att 

skribenten ställs till svars. Även i dialogen med ursprungskommentaren ”[...] Nu gäller det bara att 

fortsätta att kämpa för att denna resurs av arbetskraft ska få möjlighet att bli kvar hos oss i [ortsnamn] 

och Sverige. [...]” kan användas för att lyfta fram hur hån ersätter sakargument. Som en extra 



29 

 

utmaning kan strategier med en manipulerande effekt lyftas fram med kommentaren med uttrycket 

”Haha nu får jag bli sågad  ” för reflektion över effekter på diskussionsförutsättningar när någon 

utifrån en auktoritär roll ordagrant positionerar sig underlägset. 

I det första steget i övningen kan man som vägledning förse eleverna med positionsbeteckningarna 

överlägsen, underlägsen och neutral utifrån dess allmänna vardagsdefinition för att analysens 

utgångspunkt ska ha en så nära anknytning till elevernas spontana begreppsvärld som möjligt och 

därmed i enlighet med Vygotskijs (1999) teoretiska resonemang om de spontana och vetenskapliga 

begreppens utveckling skapa de bästa förutsättningarna för utvecklingen av de textanalytiska begrepp 

som eleverna ändamålsenligt ska kunna behärska självständigt. Med de vardagsnära 

positionsbeteckningarna som stöttning kan eleverna kategorisera de på förhand utvalda 

kommentarerna eller dialogerna. Detta kan förslagsvis göras i mindre grupper som ger eleverna 

utrymme för diskussion med varandra och ökar förutsättningarna för att de utvecklar en gemensam 

förståelse. Under detta delmoment kan eleverna tillsammans formulera en motivering av 

kategoriseringarna de gjort som de sedan kan redovisa antingen i helklass eller i tvärgrupper för att 

ytterligare säkra elevernas förståelse genom att de får ta del av andras tankar (jfr colloborative 

learning i Berge & Blomqvist 2012).  

Inför det andra steget i analysövningen kan läraren introducera vetenskapliga begrepp för eleverna. 

För att säkra att elevernas vetenskapliga förståelse för språk och maktstrategier i språk utvecklas 

utifrån deras spontana förståelse bör lärarens val av vetenskapliga begrepp att introducera styras av 

vilka som är mest relevanta/användbara för att benämna det eleverna själva upptäckt och motiverat. 

Om eleverna tyckt sig se att kommentatorerna antar olika roller för att positionera sig kan 

undervisning av genrer tillsammans med relevanta rollbeteckningar passa eftersom genrer, enligt vad 

analysen visat, ofta samspelar med de antagna rollerna. Även attitydbegreppet kan introduceras om 

läraren bedömer att eleverna vid den första spontana analysövningen tillskrivit attityder en viktig roll i 

kommentatorernas positionering. 

Därefter kan man ta analysen till nästa nivå och med hjälp av den nya begreppsapparaten gå djupare in 

på frågan om hur överlägsenhet, underlägsenhet och neutralitet positioneras i de kategoriserade 

kommentarerna genom att låta eleverna analysera samma kommentarer/dialoger på nytt men genom 

att tillämpa de vetenskapliga begreppen. Detta kan de förslagsvis göra på liknande sätt som de 

genomförde den första spontana analysen på. På så vis fördjupas elevernas spontana förståelse 

parallellt med deras vetenskapliga förståelse av vilka olika funktioner språket i sig fyller i en relativt 

vardagsnära interaktion. 

Det diskursanalytiska momentet kan avslutas med att eleverna får reflektera och diskutera 

strategiernas potentiella effekter på diskussionsförutsättningar och på effekter av olika sätt att hantera 

dessa strategier om man möter dem. Eleverna kan till exempel uppmanas att reflektera över den 

potentiella effekten av att bemöta en implicit uttryckt värdering eller en hånfull kommentar med att 

ställa krav på ett tydliggörande och/eller hur man lämpligast bemöter en auktoritärt legitimerad 

kommentar. 

Reflektioner 
Syftet med denna analys var att undersöka och illustrera det lokala maktspelet i kommentarsfält om 

migration vilket jag gjort genom en analys av vilka positioner deltagarna intar gentemot varandra och 

av hur de gör det. Ett av analysens huvudbidrag är att jag till skillnad från Martin & Whites modell för 

appraisalanalys studerade överlägsenhet, underlägsenhet och neutralitet istället för auktoritet och 

solidaritet vilket fångade upp nyanser som enbart det sistnämnda begreppsparet inte hade gjort. Till 

exempel har jag, med hjälp också av legitimeringsbegreppet, visat hur en underlägsen 

självpositionering kan fungera som en strategi kommentatorer antar i dialoger där legitimiteten 

antingen skadats eller potentiellt hotas. I analysen har också illustrerats hur svarskommentatorer 

positionerar sina meningsmotståndare i en underlägsen position genom att bland annat framställa dem 

som irrationella eller verklighetsfrånvända. 



30 

 

Till mitt syfte hörde att analysera hur positioner påverkar diskussionsförutsättningarna i 

kommentarsfälten. Vad min analys kunde visa är att det finns någon sorts samband mellan sannolikhet 

för att generera svarskommentarer, vilket är den mest grundläggande förutsättningen för diskussion, 

och att inta en överlägsen position som kommentator men för att dra slutsatser om detta samband krävs 

fler faktorer att ta hänsyn till än vad jag i min analys gjort. I kommentarer med neutralt positionerade 

skribenter ingår kommentarer där skribenterna är intetsägande i sitt förhållningssätt gentemot övriga 

deltagare i och med att de uteslutande riktat sig till artikelförfattaren. Att kategorisera dessa i ett fack 

för sig hade potentiellt kunnat ge en större förståelse för sambandet mellan positioneringar och 

sannolikheten att få respons i form av svarskommentarer. 

Hagren Idevall visar i sin avhandling ”Språk och rasism” (2016) att kategoriseringar som bygger på 

skillnadsskapande görs i diskussioner om migration genom positioneringar och reproducerar rasism 

genom att skapa både privilegierade och diskriminerade positioner utifrån föreställningar om bland 

annat etnicitet, kultur och religion. Eftersom min analys istället varit inriktad uteslutande på det lokala 

maktspelet har jag kunnat visa att kategoriseringar som bygger på skillnadsskapande även görs utifrån 

föreställningar om människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna med funktionen att 

positionera dessa som underlägsna och därigenom slippa bemöda sig med sakliga argument. Detta kan 

utifrån ett lokalt såväl som globalt maktperspektiv anses viktigt att synliggöra dels eftersom sådana 

lokala maktstrategier innebär att främlingsfientliga ståndpunkter inte utmanas i sin grund och dels 

eftersom de rimligtvis även bidrar till att skapa ett polariserat debattklimat i frågor om migration vilket 

i sin tur riskerar att hämma en gynnsam politisk utveckling av den praktiska hanteringen av 

migrationsrelaterade ärenden. 

Att mitt tillvägagångssätt utgick från ett top-down-perspektiv har inneburit att min vetenskapliga 

verktygslåda av begrepp valts och anpassats efter vad jag känt mig i behov av att förklara utifrån det 

jag upptäckt under analysens gång. Förtjänsten i detta kan anses vara att jag i högre grad kunnat fånga 

upp den specifika funktion språkhandlingar fyller i en vardaglig interaktion enligt min spontana 

uppfattning än vad jag skulle gjort med på förhand valda begrepp. Under analysens gång kunde jag till 

exempel se att det de underordnade genrerna till förklaringar var överflödiga samtidigt som de, till 

genren argumenterande, underordnade typerna ’tillrättavisande’ och ’ifrågasättande’ var nödvändiga 

och istället den överordnade genren överflödig. Att även utgå från ett sociosemiotiskt perspektiv på 

narration och uteslutande rikta in mig på narrationens funktion snarare än form gjorde att jag kunde 

fånga upp även diskurser som förmedlades implicit och analysera detta som en strategi i ett maktspel 

som går ut på att risken för att ställas till svars minimeras vilket kommentaren ”Men svenskar får flytta 

dit jobben finns…” är ett exempel på. Tillvägagångssättet att utgå från den spontana uppfattningen i 

den vetenskapliga utvecklingen av den ligger också i linje med hur jag argumenterar för hur övningar i 

diskursanalys bör gå till i undervisningssammanhang där elevernas vetenskapliga förståelse ska 

utvecklas utifrån deras spontana. Vad som kan anses vara ett ofrånkomligt problem är att en avgörande 

roll för analysen har spelats av mina spontana uppfattningar vilka ju är begränsade till mig och inte 

nödvändigtvis generaliserbara till skolelever med en annan förförståelse än min. Därför är det inte 

säkert att begreppen är lika anpassade till att utveckla deras spontana förståelse som de varit för att 

utveckla min.  

Det andra delsyftet med analysen var att motivera och konkretisera användningspotentialen i 

diskursanalyser av texter, liknande den här typen av internetbaserade kommentarer/dialoger, i 

undervisningssammanhang. Detta har gjorts genom att avsluta analysen med ett exempel på hur 

övningar i diskursanalys konkret kan tillämpas i sådana sammanhang samt genom att diskutera den 

didaktiska potentialen i diskursanalys, SFL och internetbaserade forumkommentarer. Medan Simmons 

(2016) med sin artikel ”Supporting Critical Literacy in High School English by Using Systemic 

Functional Linguistics to Analyze Fantasy, Canonical and Nonfiction Texts” visar att SFL fungerar för 

att vägleda eleverna till en systematisk medvetenhet om relationen mellan makt och språk genom att 

illustrera hur eleverna responderar på en sådan undervisning har jag i denna uppsats visat hur detta 

konkret kan gå till med fokus på processen snarare än resultatet. 

Valet av artiklar att studera kommentarsfälten till styrdes av att jag ville ha en bred bild av 

diskussioner om migration och eftersom det visade sig att kommentarsfälten till de olika artiklarna 

skiljer sig från varandra i fråga om hur deltagarna intar sina positioner och vilka attityder som typiskt 
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präglar kommentarerna så är det rimligt att anta att artiklarnas skilda politiska utgångspunkter och 

aspekter av migration genererade en nyansrikare bild av kommentarsfältdiskussioner om migration än 

om artiklarna alla belyst samma aspekt och utifrån samma politiska utgångspunkt. Å andra sidan kan 

det likaväl vara endast det ena eller något helt annat i artiklarna än aspekter och politisk utgångspunkt 

som haft avgörande inverkan på diskussionsklimatet i dess kommentarsfält. Till mitt syfte har inte 

ingått att djupgående undersöka artiklarna och därigenom analysera sambandet mellan dessa och 

kommentarsfälten men eftersom min analys indikerar ett samband så kan man se den som en 

utgångspunkt för vidare studier. Att analysera artiklars roll i hur diskussioner om migration tar form är 

relevant inte minst utifrån ett demokratiskt perspektiv givet att formen för diskussioner om migration 

har en väsentlig betydelse för hur människor uppfattar sig själva och andra i ljuset av diskurser om 

dem som migrerat och deras roll i samhället (jfr Berger & Luckmann 1966). Att min analys också med 

hjälp av legitimeringsbegreppet demonstrerat hur dialogerna i kommentarsfälten till artiklarna skrivna 

av en representant för regering och miljöpartiet å ena sidan och en representant för 

Sverigedemokraterna å andra sidan typiskt präglas av att utmana meningsmotståndares position 

snarare än värderingar som däremot dialogerna i kommentarsfältet till artikeln skriven av en 

representant för liberala ungdomsförbundet präglas av, kan ses som en utgångspunkt för vidare studier 

om artiklars roll i debattklimatets polarisering. Analysens slutsats att diskurser som bygger på att 

nyanlända ställs mot pensionärer eller ’svenska unga’ förmedlas flitigast i kommentarsfältet till 

debattartikeln skriven av miljöpartisten Per Bolund gör det också intressant att undersöka vilken roll 

eventuell rödgrön retorik spelar för människors uppfattningar om migration. Om denna retorik väcker 

reaktioner som får människor att sprida föreställningar om nyanlända som vinnare på bekostnad av 

pensionärer eller ’svenskar’ överlag så kan den anses underblåsa högerextremistiska värderingar och 

därigenom spela Sverigedemokraterna i händerna.  
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