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C-Uppsats Författare: Maria Bergman, JMK  Stockholms Universitet, Ht 12 MKand 

Abstract 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur kommenterare, det vill säga läsare som skriver kommentarer 

till artiklar på olika tidningssajter, och redaktioner förhåller till och använder sig av kommentarer 

skrivna i kommentarsfält knutna till nyhetsartiklar på nätet. Vidare är syftet att undersöka hur 

kommentarsfunktionen har förändrats och hur utfallet blev för kommenterare och redaktioner. 14 

tidningars webbansvariga, varav 11 är landets största samt 3 är de största i norra Sverige, tillfrågades 

med hjälp av kvalitativa intervjuer. Den undersöker vidare vad 5 kommenterare tycker om 

kommentarsfunktionen, om andras kommentarer, vem de vill nå när de skriver samt varför de skriver. 

Bakhtins teorier om dialogisk och monologisk kommunikation och Heinonens indelning i dialogisk 

respektive konventionell journalistik används i analysen både för att undersöka redaktionernas relation 

till kommenterare och tvärt om. Vidare används Vujnovic resultat som talar om tre ekonomiska 

fördelar med användarskapat material, samt Gripsrud och Goslings tankar om identiteter och Jenkins 

teorier om konvergenskultur för att analysera intervjuerna.  

Resultatet visar att olika redaktioner har olika förhållningssätt till kommentarer, från öppna och 

dialogiska till mer stängda konventionella/monologiska. Den visar vidare att de som är dialogiska i sin 

inställning till användarskapat material och kommentarer är mest nöjda och tycker att det fungerar bra 

trots att de har samma arbete med kommentarerna som de mer slutna. Vidare visar resultatet att 

redaktionerna uppger resurser som ett av de viktigaste skälen till begränsningar av kommentarer, samt 

att alla utom en tidning har infört förändringar med ett mycket blandat resultat. Alla redaktioner, 

oavsett inställning uppger att syftet och önskan med kommentarsfunktionen är en öppen fri debatt och 

dialog.  

Kommenterarna har olika syften med att skriva. Samtliga anger att diskussionen är viktig men 

framförallt är syftet att få komma till tals. Några ser kommentarsfunktionen som en förlängd social 

verksamhet och en person kommenterar för att väcka uppmärksamhet och få respons. Samtliga tror att 

kommentarer som skrivs kan tänkas påverka läsare, men i olika utsträckning. Alla kommenterarna är 

medvetna om de identitetsskapande aspekterna av kommentering, men i olika grad. En person känner 

sig bevakad och är mycket kluven till de nya inloggningsformerna. 
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1 Inledning 
Artikelkommentarer är ett ämne som är och har varit föremål för mycket debatt de senaste åren. Genom 

kommentarsfunktionen har privatpersoner möjligheten att bli publicerade och folk kan diskutera eller 

säga sitt om en artikel, en intressant fråga eller annat. Problemet har varit att människor har passat på 

att vräka ur sig saker till synes oreflekterat och hätskt. Kommentarsfälten är till för läsare som inte kan 

förväntas faktagranska sina åsikter på ett journalistiskt sätt, men publicisterna har krav att följa lagar 

och regler. Debatten har alltså handlat mycket om problemen med kommentarer. Kommentarer som 

varit rasistiska, sexistiska eller rena påhopp på privatpersoner. Tidningarna har ändrat och begränsat 

funktionen som en följd av det. Från tidningarnas sida kan möjligheten att ta in och involvera och 

publicera oredigerade läsarkommentarer krocka med journalistikens krav på faktagranskning och 

sanning vilket kan skapa konflikter mellan läsare och redaktioner (Kovach, Rosenstiel, 2007). Hur ser 

redaktionerna på kommentarer och kommenterare1 idag? Hur ser förändringarna ut och har de hjälpt? 

Vid sidan av att titta på redaktioners syn på kommentarer finns det ett behov av att undersöka den andra 

sidan. Att fråga om och varför läsare tycker att det är intressant med kommentarer och varför man 

skriver. Hur förhåller sig kommenterare till öppen debatt, kulturen på nätet och nätet som forum? Båda 

sidorna av kommentarer behövs för att kunna belysa kommentarsfunktionen.   

 

                                                
1Kommenterare används i uppsatsen för att beteckna de som skriver kommentarer, det är ett ord som inte finns i SAOL men 
förekommer som begrepp på nätet om människor som skriver kommentarer till artiklar, blogginlägg och dylikt. 
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2 Upplägg 
 
Uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras följt av material och avgränsning. Sedan följer en 

genomgång av bakgrund och tidigare forskning inom olika områden som berör kommentarsfunktionen. 

Först kommentarsfunktionens förändring genom bland annat inloggning och moderering. Därefter 

presenteras kommentarstrender och nyhetsläsningsutvecklingen samt det specifika med nyheter på 

nätet. Detta följs av nyhetsinstitutioners problem med ekonomi. Vidare presenteras tidigare forskning 

på användarskapat innehåll eftersom kommentarer utgör en stor del av det innehåll i tidningar som 

läsare bidrar med. Därefter berörs sociala medier kopplat till kommentarer, samt ett kapitel om 

debattkulturen. Teorikapitlet delas in i fyra ämnen; Ekonomiska drivkrafter, Dialogism och 

Monologism, Identiteter i Sociala Medier och Konvergenskultur. Därpå följer ett metodkapitel som 

presenterar urval och tillvägagångsätt. Analysen följs slutligen av kapitlet slutsatser och diskussion.	  

3	  Syfte	  och	  frågeställning	  

3.1 Syfte:  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur kommenterare och redaktioner förhåller till, och använder 

sig av, kommentarer skrivna i kommentarsfält knutna till nyhetsartiklar på nätet. Vidare är syftet att 

undersöka hur kommentarsfunktionen har förändrats och utfallet av det för kommenterare och 

redaktioner.  

 

3.2 Frågeställningar: 

• Vad är syftet med att ha kommentarsfunktion kopplat till artiklar på nätet? 

• Hur använder redaktionerna de kommentarer som fälls i kommentarstrådar kopplade till artiklar 

på nätet?  

• Hur fungerar kommentarsfunktionen för redaktioner, respektive användare? 

• Varför skriver användare kommentarer?  

• Hur har kommentarsfunktionen förändrats på senare tid, varför och vad resulterade det i för 

kommenterare respektive redaktioner? 
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4 Material och avgränsning	  
Alla större svenska tidningar, TV-redaktioner och radiokanaler med nyhetsredaktioner har nätupplagor. 

De allra flesta har kommentarsfunktion kopplat till några eller alla artiklar eller webbpublicerade 

sändningar.  För att kunna göra uttalanden om hur redaktioner förhåller sig till kommentarer utan att 

studien ska bli för snäv avgränsas studien till att tillfråga webbansvariga på 15 redaktioner med 

geografisk spridning över hela landet om attityden till kommentarer. 12 av redaktionerna är de största 

svenska tidningarna, samtliga med en pappersutgåva på över 50 000 ex. Tre är de tre största 

norrländska tidningarna. Orsaken till detta urval är att få med de största tidningarna samt att få 

spridning över hela landet då allmänhetens intresse, arbetssätt eller inställning skulle kunna variera 

beroende på geografiskt läge. Tidningarna är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Industri, Göteborgsposten, Sydsvenska Dagbladet, Helsingborgs dagblad, Nerikes 

Allehanda, Östgöta Correspondenten, Nya Wermlands Tidning, Dalarnas Tidningar, 

Västerbottenskuriren, Norran och Norrländska Socialdemokraten (www.tns-sifo.se, 2012, www.ts.se 

2012). Dessa tidningar är även stora på nätet men inte lika säkert de största. Statistiken baseras på 

veckomätningar vilket gör att antalet unika webbläsare och sidvisningar kan variera stort från vecka till 

vecka (www.tns-sifo.se 2012). Det finns tidningar som har många läsare på nätet som inte tagits med 

då pappersupplagan ligger under 50000 ex, exempelvis Smålandsposten. Enligt Olle Findahl i 

rapporten ”Svenskarna och Internet” från 2012 kan urvalet motiveras av att det trots allt generellt är fler 

som läser morgontidning som papperstidning än som nättidning, samt att de största kvällstidningarna 

som läses framförallt på nätet, finns med i studien: 

”Slår vi ihop all läsning av morgontidningar under en vecka, både i papper- och webbversion, 

sker en fjärdedel (24 %) av läsningen på webben. För kvällstidningar sker två tredjedelar (63 %) 

av läsningen på webben. För morgontidningen dominerar papperstidningen, ensam eller i 

kombinationer med webben (Findahl, 2012)   

 

 

4.1 Bortfall:   

En av de tillfrågade 15 redaktionerna var Dagens Industri som inte har inkommit med svar trots 

upprepade försök att få svar från vederbörande via flera telefonsamtal och mejl. Att Dagens Industri 

faller bort är synd då de har aktiva läsare och kommentarsfält knutna till många artiklar. Dock är det en 

branschtidning och läsarna är troligtvis fördelade på ett annat sätt än övriga tidningar som ingår i 

studien.  
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4.2 Avgränsningar i forum: 
Utanför den här studien faller platser och forum där kommentarer är en viktig del av innehållet men 

som kan sägas förstärka intrycket av en allmänt utbredd argumentationskultur. Flashback till exempel 

bygger helt och hållet på kommentarer, diskussion och frågor mellan människor. I trådar på Flashback 

är det vanligt att det länkas till artiklar och att artikelinnehåll diskuteras och kommenteras. 

Diskussioner kring artiklar som av olika anledningar inte får kommenteras på tidningssidorna kan 

finnas här. Även på Flashback finns det generella uppföranderegler eller regler som bestämmer hur och 

om vad man får skriva, men dessa är mindre stränga och samtalet här kan vara mycket hårdare och mer 

kritiskt.  

 

Bloggare är en annan grupp som får många kommentarer och reaktioner på vad de skriver, beroende på 

ämne och vem det är som skriver. Många bloggare modererar sina kommentarer helt själva. Även 

medarbetare på en tidning som bloggar inom ramen för varumärket tidningen kan moderera själva. 

Andra använder företaget Interaktiv Säkerhet i Varberg för moderering. Här kan kommentarerna gå hur 

långt som helst och innehålla väldigt grova påhopp och personangrepp. Exempel på kommentar från 

bloggen Paow;  

”paulina 2012-12-29 16:52:15” du menar att du umgås med SVARTSKALLAR? Jävla puckad 

bimbo, dra åt helvete.” ”(Paow, 2012) 

 

När tidningsartiklar diskuteras i kommentarsfält får vad som helst inte publiceras och exempelvis 

uttryck för hat, sexism, hets mot folkgrupp och personangrepp, som bloggexemplet ovan, modereras 

bort. Dock kan artikelkommentarer förstås och läsas, och därför delvis bli bedömda, som ett fenomen 

som är del av en större ”grupp” av kommentarer som är mindre redigerade och där kritiska och hatiska 

röster är vanligare.  

 

5 Bakgrund och Tidigare Forskning  

5.1	  Kommentarer,	  ett	  omdebatterat	  ämne	  

Mikael Karlsson vid Karlstads universitet presenterar i boken ”Nätnyheter” från 2010 en 

sammanställning av sin forskning kring hur nyheter på nätet och olika interaktiva funktioner kopplade 

till dem förändrats mellan åren 2005 och 2010. Här visar han bland annat att antalet artiklar med 

kommentarsfunktion har ökat från i genomsnitt 12 % till 63 % i tidningarna Aftonbladet, Expressen, 

DN och Svd (Karlsson, 2010 s. 73). Vad hände mellan 2010 och 2012? I spåren av Anders Behring 

Breiviks attentat i Norge i augusti 2011 följde en intensiv debatt bland många tidningsredaktioner och 
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personer i mediebranschen kring hur man skulle komma till rätta med läsarkommentarer som var 

hatiska, rasistiska och rent förtal. Flera redaktioner upplevde att debatter spårade ur och detta 

diskuterades bland annat i en bloggstafett initierad av Fredrik Karén SvD. (Karén 2011, Hedensjö DN 

2011, Hjalmarsson AB 2011, Stakston JMW 2011). Sajten Medievärlden gjorde en undersökning av 35 

svenska utgivare med över 50 titlar i augusti 2011, som visade att över hälften av sajterna hade ändrat 

sitt sätt att arbeta med kommentarer redan under våren 2011(Medievärlden 2011). Åtstramningen av 

kommentarerna delades in i inloggning, utvalda artiklar för kommentering, hårdare moderering och 

ämnen som blir bortvalda. 

Modereringen innebär att publicisterna rensar bort det som är olagligt eller som bryter mot de regler 

som gäller för kommentering. Rent lagligt är publicister endast ansvariga för det som publiceras på 

sajten om kommentarerna förhandsmodereras, det vill säga om de granskas först och sedan läggs ut av 

redaktionerna. Om kommentarerna efterhandsmodereras är det kommentarsskribenterna, 

kommenterarna som de benämns i studien, själva som är lagligt ansvariga för sina kommentarer. Sex 

redaktioner i studien förhandsmodererar och något fler, åtta, efterhandsmodererar. Alla redaktioner har 

idag olika regler för kommentarer. Sex tidningar låter företaget ”Interaktiv Säkerhet” i Varberg 

efterhandsmoderera inkomna kommentarer. Ett problem med detta kan vara att redaktionerna tappar 

ämnen, intressanta tips och vinklar om man på redaktionerna inte läser sina kommentarer själva (fråga 

2, bilaga 16). När kommentarer tas bort anges inte varför de tas bort, utan bara att den är borttagen.  

De flesta nätutgåvorna ger flera möjligheter för inloggning. Av de 14 redaktionerna som ingår i studien 

är det idag bara två som fortfarande är öppna för anonyma kommentarer, Dalarnas Tidningar och 

Nerikes Allehanda. Några av de vanligaste formerna för inloggning är via Disqus samt via Facebook. 

På Aftonbladet.se, Sveriges idag mest lästa tidning på nätet, är inloggning via Facebook den enda 

möjligheten att kommentera en artikel. Att endast ge möjligheten att kommentera om man loggar in 

med Facebook kan vara problematiskt på flera sätt, diskussion kring det återkommer i kapitlet om 

Sociala Medier. I flera fall kan man använda till exempel ett eget Google eller Yahookonto för att logga 

in med. Vanligt är även att användare kan registrera en verifierbar mejladress som tidningen ser, med 

ett valfritt användarnamn utåt mot andra läsare. 

5.2 Nyhetsläsning och kommentarstrender 
En annan viktig och intressant parameter är vilka som läser nyheter på nätet, och vilka som 

kommenterar eller bidrar med material. Flera studier finner att unga använder internet för nyheter i 

högre utsträckning än äldre (Findahl 2012, Sternvik 2010, Bergström 2009). Josefine Sternvik har 

skrivit en rapport för SOM- institutet som har följt ungas nyhetskonsumtionsvanor sedan 1986. Där 

finner hon att: 
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”Det som framförallt kännetecknar de ungas nyhetskonsumtion i ett tidsperspektiv är en generell 

försvagning av användandet av traditionella nyhetsprogram och dagstidningar” (Sternvik, 2010).   
 

Unga läser och prenumererar i lägre utsträckning tidningar på papper än äldre. Dubbelt så många av de 

unga läser regelbundet tidningar på nätet och på mobilen, jämfört med de äldre (Sternvik, 2010). 

Internet är idag ett domesticerat medium, 88 % av alla svenskar har tillgång till internet, egen dator och 

bredband i hemmet (Findahl, 2012). 

 

I kapitlet ”Läsare som medskapare av medieinnehåll” av Annika Bergström och Ingela Wadbring i 

SOM institutets senaste rapport publicerad 2012 har attityderna till läsarkommentarer undersökts. De 

visar att intresset för läsarkommentarer från allmänheten är relativt stort, 50 % anser att det är viktigt 

att kunna kommentera. Dock är det endast ca 20 % som läser läsarkommentarer regelbundet. Och ännu 

färre är aktiva skribenter, endast ca 5 % av befolkningen kommenterar nyhetsartiklar, eller bloggar, en 

eller flera gånger i veckan. Här finns det alltså ett stort glapp mellan de som anser att det är viktigt att 

kunna kommentera eller delta aktivt, och de som faktiskt gör det (Wadbring, Bergström, 2012). Unga 

läser och kommenterar i något högre utsträckning, de tycks ha lägre barriär inför olika interaktiva 

funktioner som exempelvis inloggning.  

 Källa: Den nationella SOM undersökningen 

2011ur Bergström Wadbring 2012.  

 

Tabell 1 visar att 26 % av alla mellan 16 och 49 år läser nyhetskommentarer varje vecka men samtidigt 

att endast 5 % själva skriver kommentarer. Det tycks alltså vara en liten klick som skriver, och en större 

som läser vad andra skriver.  
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5.3 Nyheter på Internet och kommentarer 
Nyheter på nätet följer en alldeles egen medielogik visar Mikael Karlsson, Allen, Hermida och 

Thurman med flera. Eftersom nyheter realtidsuppdateras kan det innebära stora förändringar både av 

vilka nyheter som presenteras men även hur de presenteras. Karlsson visar att Aftonbladet.se den 16/10 

2008 hade 12 olika toppnyheter, varav de flesta bara låg kvar i någon timme. Vidare visar han att 

artiklar om ett visst ämne, i det här fallet svininfluensans eventuella spridning, förändrades, bytte 

vinkling och teman under en och samma dag. Det innebär alltså att olika läsare av samma tidning läser 

olika nyheter förmedlade på olika sätt (Karlsson, 2010 s 102-107). Med tanke på att förstasidans 

toppnyheter är de mest lästa är det en betydelsefull skillnad. Vad innebär det för kommentarerna, vad är 

det egentligen som kommenteras om nyheter revideras?  

Olika tidningar marknadsför publikreaktioner på olika sätt, vissa ger dem en framskjuten plats, på 

andra tidningars webbplats har man svårt att hitta dem. Ulrika Hedman skriver i ”Läsarmedverkan: 

Lönande logiskt lockbete” om sin undersökning om interaktivitet och användarskapat innehåll ur ett 

redaktionellt perspektiv och exemplifierar nätets potential:  

”Nättidningen ger möjlighet till helt nya former av läsardialog. De nättidningsspecifika 

formerna av dialog – i artikelkommentarer, redaktionsbloggar, chattar etc. – är unika 

eftersom de till skillnad från traditionell läsardialog är såväl offentlig som publicerad, och 

kan ge upphov till en mer allmän debatt.” (Hedman 2009, s 55).  

Vidare skriver hon om hur hon i sin undersökning finner att användares klick påverkar tidningars 

innehåll och presentation. Det hon visar är att även den låga graden av interaktivitet som valet, 

klickandet, utgör faktiskt påverkar tidningsredaktionerna genom vilka nyheter som får stanna på topp, 

får uppföljningar etc. (ibid. s 55). Gunnar Nygren visar på samma sak. Att interaktiviteten påverkar 

journalistiken på två sätt; genom nyhetsvärdering och genom att läsarna har fått fler möjligheter att 

bidra med innehåll. Nyhetsvärderingen påverkas exempelvis genom att artiklar bedöms utifrån 

läsarsiffror, det läsarna läser får större och mer framskjuten plats och stannar kvar längre på sidan, 

mindre lästa artiklar tas bort eller görs om (Nygren, 2008, s. 160, Karlsson 2010, s 103). 

 

5.4	  Förändring	  i	  ekonomiska	  förutsättningar	  
	  
Förtroendet för journalister är lågt i Sverige. SOM-institutets undersökning från 2012 visar att endast 

24 % har förtroende för journalister, att jämföra med läkare och forskare som 80 % har förtroende för 

(Medieakademin 2012). Samtidigt är tidningsbranschen i kris. En faktor som kan ha betydelse för såväl 

lågt förtroende som vikande försäljning kan vara nyhetsjournalistikens roll som gatekeeper. Den 



11 
 

stänger ute användare istället för att bjuda in till deltagande. En annan möjlig orsak är att 

argumentationskulturen i media leder till en syn på journalistiken som grund och vinklad. Aftonbladets 

chefredaktör och ansvarige utgivare Jan Helin spår papperstidningens död inom en ganska snar framtid 

i ett blogginlägg publicerat den 21/10 -12 (Jan Helin, 2012). Flera redaktioner, bland annat SVD, har 

tvingats banta rejält. Aftonbladet är den tidning som kan uppvisa den högsta siffran för besökare på 

webben samtidigt som de precis som andra tidningar har vikande siffror för pappersupplagan 

(www.ts.se 2012, www.aftonbladet.se 2012, www.tns-sifo.se 2012). Tidningshusen går igenom en tid 

av nedskärningar och förändringar som till stor del beror på folks förändrade läsvanor och 

nyhetskonsumtionsmönster. De uppväxande generationerna använder internet i allt högre utsträckning 

för nyhetskonsumtion. Det som redan nu är en ekonomiskt kritisk situation kommer därför troligtvis att 

förvärras eftersom tidningar i hög utsträckning ännu inte har hittat ett fungerande sätt att ta betalt för 

sin produkt på nätet. Ett svar på frågan om inkomster har varit att sätta upp en betalvägg där 

användaren får teckna ett abonnemang för att få tillgång till en viss del av innehållet. Det finns ännu 

inte något exempel där en tidning vågat stänga in allt sitt material i Sverige, men Norrländska 

Socialdemokraten ska börja ta betalt för sin webb, det är ett pilotprojekt, uppger Anneli Hanno (bilaga 

10). Även Sydsvenskan kommer att börja ta betalt för sitt innehåll med några olika alternativ i slutet av 

januari 2013 (Medievärlden, 2012). Än så länge är det bara Aftonbladet som har en nätupplaga som går 

med vinst. Om tidningarna på webben börjar kräva betalt för att läsa innehåll kommer 

kommentarsfunktionen att påverkas. Möjligheten till den breda allmänna debatten kan minska genom 

att färre får tillgång till kommentarsfunktionen, och färre kan läsa kommentarer. Det är något av en 

paradox att man dels är ute efter att låsa in materialet och dels strävar efter att nå så stor spridning som 

möjligt i de sociala medierna. 

 

5.5 Användargenererat material 
	  
Läsarkommentarer utgör en väsentlig del av det användarskapade innehållet av tidningarnas 

webbversioner. De innebär en möjlighet för nyhetsredaktioner att ha och få kontakt med 

läsare/lyssnare/användare via webben och skapa samtal kring sina produkter.  Det är direkt 

återkoppling eller feedback. Annika Bergström kommer i sin undersökning ”Användare i 

webbjournalistiken” 2009 fram till att det är få som bidrar särskilt ofta med texter, bilder och 

kommentarer på nyhetssajter. En tolkning av det kan vara att möjligheterna som erbjuds att bidra inte 

lockar användare, att man vill göra något som det inte finns möjlighet till. Men även utanför den 

traditionella journalistiken är intresset att bidra med innehåll ganska litet, så en tolkning av resultatet är 

att det allmänna intresset att delta på den offentliga webben är lågt. 
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Deborah S. Chung finner i sin studie ”Interactive Features of Online Newspapers: Identifying Patterns 

and Predicting Use of Engaged Readers”, 2008, att personer som har använt internet länge är de som 

också oftast använder de interaktiva funktionerna. Personers vana och skicklighet, förtroende för 

källan, samhälls- och politiska engagemang ökar användandet. Chung fann att olika interaktiva 

funktioner attraherade olika typer av användare. Utifrån Chungs arbete kan man dra några slutsatser; Å 

ena sidan att tidningarnas intresse framförallt ligger i de låginteraktiva funktionerna t.ex. webbenkäter, 

som är redaktionsstyrda. Å andra sidan användarna, som tvärtemot föredrar den öppna typen av 

interaktivitet som förmedlar kontakt mellan människor (ibid s 673). Vi kan också se att en typisk 

kommenterare, baserad på Chungs teorier, är man, han är politiskt intresserad och ser nyhetskällan som 

pålitlig (Chung, 2008).   

Hedmans undersökning av redaktioners attityd och satsningar på läsarmedverkan, visar att det 

användarskapade innehållet har en självklar plats på tidningarnas sajter. Det upplevs ge ökad 

publiklojalitet och attraktionskraft vilket i sin tur kan leda till nya intäkter (Hedman, 2009). Men Chung 

diskuterar och slår fast att det generellt är ganska begränsade möjligheter som läsarna har för 

medverkan, inom fixerade ramar (Chung, 2008). Mycket av det användarskapade innehållet som finns 

idag utgörs alltså av reaktioner på befintligt material. Det är kontrollerat av redaktionerna vilket innebär 

att det som kan produceras är ganska begränsat (Hedman, 2009). Redaktörer bestämmer med andra ord 

villkoren för hur användarskapat innehållet publiceras och presenteras och vilken vikt som fästs vid 

innehållet. Fortfarande har tidningarna den största makten, och de tycks vilja ha den, samt i viss mån att 

återta den genom att exempelvis begränsa kommentarsfunktionen. De traditionella massmedierna är 

alltjämt dagordningssättare, gatekeepers (Chung 2007, Bergström Wadbring 2012).  

 

5.6	  Sociala	  medier	  
	  
Om man ska fälla en kommentar på en plats där inloggning sker via Facebook (till exempel 

Aftonbladet) krävs det att du har ett Facebookkonto. När man kommenterar via Facebook godkänner 

man, omedvetet eller medvetet, att alla inlägg och delningar man gör registreras och sparas. Allt man 

skriver publiceras i ens tidslinje såvida man inte aktivt kryssar för alternativet att man inte vill det när 

man fäller en kommentar. Facebook är ett storföretag som äger rätten till allt man gör på Facebook, mer 

eller mindre, och som säljer vidare information om sina användare till andra företag. Å andra sidan så 

är det fullt möjligt, för den som vill, att skapa ett konto under falsk identitet om syftet när man 

kommenterar är att vara anonym. 
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Bildexempel på hur DN och Norran visar möjligheter för läsare att agera/reagera på en artikel.  

 

Funktionerna ”Dela”, eller ”Rekommendera”, och ”Tweeta” med flera är andra interaktiva funktioner 

knutna till artiklar. ”Dela” är kopplat till sociala medier som Twitter, Bloggy, Pusha, Delicious och 

Facebook. Via denna funktion kan man till exempel dela artikeln i sin tidslinje på Facebook. En 

delning i sociala medier kan leda till att någon blir nyfiken på vad du gillar, och läser artikeln i sin tur. 

”Dela” och ”Tweeta” funktionerna har framförallt på större webbtidningar i viss utsträckning ersatt 

kommentarsfunktionen. Ytterligare en funktion är ”Gilla” som är kopplad till kommentarerna, här kan 

man gå in och läsa kommentarer och ”Gilla” om man sympatiserar med inlägget, utan att själv skriva 

något. Dessa är att betrakta som ”win-win” funktioner för både nyhetsproducenterna och för de sociala 

medier som man delar artikeln till. Den ena genererar mer trafik till den andra, från företag till företag, 

via kunderna själva. ”Dela”, ”Tweeta” och ”Gilla” funktionerna, som kan göra att ”vänner” eller följare 

läser och klickar på artiklar och länkar, kan även ses som utmärkta exempel på en funktion av 

tvåstegshypotesen som Katz och Lazarsfeld presenterade efter valstudien ”The People's Choice” 1944.  

På Facebook realiseras den genom att en person i vänkretsen man litar på i något hänseende förmedlar 

något som den har sållat ut som viktigt, roligt eller intressant i nyhetsflödet, vilket gör att det kan vara 

lättare att ta till sig eller intressera sig för. På så sätt det kan det även vara en vinst för användare och 

läsare med hjälp i sållningen eftersom tillgången på nyheter är massiv. 
 

40 % av alla svenskar använder Facebook dagligen, varav 75 % finns i gruppen unga mellan 16 och 25 

år. Intressant statistik från Cision och Canterbury Christ Church University, ”2012 Social Journalism 

Study”, visar att Sverige har de journalister som i högst utsträckning använder sociala medier för att 

hitta information, så många som 89,3 procent av svaranden, i tjänsten och under en genomsnittlig vecka 

vilket tyder på att journalister torde vara gravt överrepresenterade i gruppen som använder exempelvis 

Twitter (Cision 2012). Twitter har fått ett enormt genomslag i just media. Journalister både publicerar, 

delar och letar information i sociala media. Alla undersökta tidningarna i studien ger möjlighet att dela 

de allra flesta artiklarna på framförallt Twitter och Facebook, och bara i vissa fall i annan social media. 

Statistik från 2012 visar dock att endast 3 %! av Sveriges befolkning Twittrar dagligen, varav unga 

mellan 16-18 år står för majoriteten på 14 % (Internetstatistik 2012).  Detta gör att diskussionen på 
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Twitter kan ses som något av en klubb för relativt få invigda, där mediemänniskor för ett tämligen 

slutet ”öppet samtal” sinsemellan. Vilket troligtvis även är anledningen till att den är så populär. 

 

5.7	  Debatt	  och	  diskussion	  
	  
En diskussion är hur, och om, människors delaktighet i offentliga diskussioner och debatter kan leda till 

en bättre och vitalare demokrati. Möjligheten till en alltmer allmänt tillgänglig allmän debatt måste vara 

en av de viktigaste aspekterna av internet.  Zizi Papachassi skriver i ”The virtual sphere: the internet as 

a public sphere” 2002 om internets möjligheter till publik sfär, allmän plats, men problematiserar det 

bland annat genom att tala om människors olika förutsättningar och tillgång till internet och teknik. En 

snedfördelning i världen gäller fortfarande idag tio år senare i stora delar av världen där en ”allmän” 

publik sfär är begränsad till en medel- och överklassen. I Sverige däremot går det att tala om 

möjligheten till en bred allmän debatt eftersom en så stor andel av Sveriges befolkning har tillgång till 

internet (SCB 2012, Internetstatistik 2012). Kovach och Rosenstiel menar att journalistiken bör vara en 

plattform som erbjuder forum för debatt, men att denna debatt ska föras enligt samma principer som 

resten av journalistiken det vill säga baserad på sanning, faktagranskning, verifikation mm. De pekar på 

några problem, t.ex. att live-intervjuer, som är vanliga i elektronisk media, medför att faktagranskning 

och möjligheten till kontroll är begränsad. Det är intervjuobjektet som har kontroll över vad som sägs 

vilket, menar författarna, leder till en devalvering av fakta (Kovach och Rosenstiel, 2007, s 169). 

Samtalet, som Jürgen Habermas ansåg vara grunden till den goda allmänna debatten, betraktas här 

kritiskt. Diskussion som form i det klimat som råder, anser de, göder polarisering och dålig journalistik 

där mycket är konfliktorienterat. Kovach och Rosenstiel tar ett bredare grepp på den allmänna 

opinionen och talar om en argumentationskultur och ”making politics a shouting match” som leder till, 

anser de, att intresset för media svalnar (ibid, s 175). Argumentationskulturen i media devalverar värdet 

på experter, för med sig ytlig journalistik, lägger emfas på säljande berättelser och förenklade 

polariserade debatter som driver bort människor från media. De här åsikterna går i linje med dagens 

ökade bruk av journalister som experter och sakkunniga i svensk press. Kovach och Rosenstiel menar 

att journalistiken är den faktor som måste fortsätta verka för sanning, verifikation, olika sidor av saker, 

trots att nätet erbjuder en möjlighet för så många olika röster att göra sig hörda. Det finns inget som 

garanterar att det dessa säger är ”sanningen” utan saker kan mycket väl sägas för att sälja; en åsikt, sig 

själv, ett företag och så vidare. Kommentarsfunktionen som webbansvariga i studien vittnar om ofta 

kopplas till ledare, krönikor och debattartiklar går i förlängningen att se som en debatt om debatten. Ett 

av skälen till att ha kommentarer är för att en diskussion ska kunna föras, möjlighet till samtal och 

debatt. Möjligtvis kan kommentarerna bidra till en syn på tidningarnas produkter som polariserade och 

konfliktorienterade. 
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6	  Teori	  

6.1	  Ekonomiska	  drivkrafter	  

En mycket viktig aspekt av nyhetsinstitutionerna på nätet är att de är vinstdrivna företag som är i kris. 

Det påverkar utvecklingen av de digitaliserade nyheterna och tidningarnas webbplatsers utformning 

och sätt att hantera och administrera interaktiva funktioner. Tidningarna har fortfarande inte lyckats 

hitta ett fungerande sätt att ta betalt för sin produkt på nätet som motsvarar nedlagd arbetstid. Frågan är 

hur de förhåller sig till användarskapat innehåll. Arbetskraft kostar pengar. Kommentarer måste 

modereras och det kostar resurser. Vad ger kommentarer och annan läsarmedverkan? Hedman finner 

att det användarskapade innehållet har en självklar plats på tidningarnas sajter och upplevs ge ökad 

publiklojalitet och attraktionskraft vilket i sin tur kan leda till nya intäkter (Hedman, 2009). Även 

Mariana Vujnovic finner samma tydliga mönster i Particpatory Journalism; ”Economic motivations 

behind the practices” där hon skriver om de ekonomiska förutsättningarna för journalistiken på nätet 

(Singer et al, 2011).  

Vujnovic visar att användarskapat innehåll kan ge tre ekonomiska fördelar: 

Det kan skapa publiklojalitet till det egna varumärket. Att skapa läsargemenskaper är här centralt.  

Det kan öka trafiken till den egna webbsidan, vilket innebär fler användare, tidningar säljer annonser. 

Det är innehåll som är skapat med små medel, det är kostnadseffektivt.  

I analysen används dessa tre fördelar för att belysa redaktioners förhållningssätt till kommentarer och 

eventuellt annat användarskapat innehåll samt att se på hur redaktioner och kommenterare förhåller sig 

till deltagande på webben. 

	  
6.2	  Argumentationskulturen	  och	  Dialogism/Monologism	  
	  
I sin bok Det flerstämmiga klassrummet (1996) problematiserar den norska språkvetaren Olga Dysthe 

fenomenet flerstämmighet och vad det kan innebära i en pedagogisk verksamhet. Hennes och hennes 

inspirationskälla, den ryske filosofen, filologen och litteraturteoretikern Mikhail Bakhtins tankar är 

användbara även här för att belysa sätt att se på kommunikation.  Michael Bakhtin utvecklade (vid 

sidan av många andra idéer) tankar kring dialogism och monologism. Bakhtins dialogism innebär att 

människan använder språket för att kommunicera med, för att ge uttryck för hur det är att vara 

människa. Bakhtin: ”Livet är dialogiskt till sin natur. Att leva innebär att engagera sig i en dialog, att 

ställa frågor, lyssna, svara, komma överens osv.” (Dysthe, 1996, s 318). Dysthe beskriver hur Bakhtins 

grundläggande tanke var att jaget enbart existerar genom förhållandet till andra människor. Dysthe: ”Vi 



16 
 

kan enligt Bakhtin aldrig uppfatta oss själva som en helhet om vi inte relaterar oss till andra, och vi kan 

endast få insikt om oss själva genom kommunikation med andra” (ibid s. 63). Han uppfattade att ett 

uttalande alltid är ett svar på andra uttalanden. Uttalanden i olika diskurser är beroende av varandra och 

ett uttalande är beroende av föregående uttalanden och de som kommer efter. Det här betyder att det är 

spänningen mellan uttalandena som konstituerar dialogen. Det är i mötet, och ganska ofta i konflikten 

mellan begreppssystem och tankar hos de som kommunicerar, som nya insikter skapas och en ny 

förståelse uppstår, en förståelse som skiljer sig från den som de två personerna hade på förhand (ibid s. 

67).  Bakhtins dialogism håller ihop och bejakar skillnader vare sig det handlar om att uttrycka egna 

idéer eller att uttala sig om andras texter eller uttalanden. Han inser att människor som kommunicerar 

oftast har skilda bakgrunder, förförståelser och uppfattningar av de händelser i sin omvärld som de 

samtalar om, muntligt eller i skrift. Detta är fullt applicerbart på kommunikation i kommentarsfält. 

 

Det dialogiska synsättet står i motsats till monologismen. Monologismen står för en färdig presenterad 

version och sanning, den officiella versionen av en sak, menade Bakhtin. Monologism som det 

enkelspåriga och slutna, avslutade. Bakhtin ansåg att dialogens alla uttalanden alltid skapas i en dialog 

med andra texter, verbala eller skriftspråkliga. Dysthe uppfattar att Bakhtin egentligen inte erkände 

något monologiskt, och ändå var motsättningen viktig för honom. Den måste förstås i samband med det 

han kallar ”det auktoritativa” respektive ”det inre övertygande ordet” enligt Dysthe (ibid s. 69). I 

monologiska texter saknas inte den dialogiska aspekten, men den dialogiska potentialen utnyttjas inte. 

Dysthe ser det som att Bakhtins uppväxt i Ryssland är orsak till att monolog blev synonymt med 

auktoritär (ibid. s.70). En senare utveckling av Bakhtins teori är begreppet intertextualitet, men i 

sammanhanget används dialogisk och monologisk som utförligare beskriver förhållningssätten. 

 

6.2.1	  Dialogisk	  och	  monologisk	  Journalistik	  	  
	  
En utgångspunkt för analysen av intervjuerna med såväl webbansvariga som kommenterare handlar om 

hur och om vad man kommunicerar. Kovach och Rosenstiels innebörd av begreppet 

argumentationskultur för med sig att diskussion som form för nyhetsinnehåll göder polarisering och 

dålig journalistik, och att det konfliktorienterade angreppssättet leder till att intresset för media svalnar 

(Kovach och Rosenstiel, 2007 s 175). Argumentationskulturen i media menar de, devalverar värdet på 

experter och driver bort människor från media. Medierna vill och försöker behålla sin makt över 

utrymmet, och journalistiken ägnar sig åt självlegitimering för att stärka sin roll. Läsarna får gärna 

delta, men på journalistikens villkor, och än så länge ligger initiativet kvar hos journalistiken som 

bestämmer ämnen som användare får reagera på (Heinonen, 2011, s 41, Bergström 2009, Chung 2008). 
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Lite mindre svart-vitt finner Ari Heinonen att det råder ambivalens på redaktionerna gentemot 

användare, och den egna rollen. Han presenterar två modeller för förhållningssätt gentemot 

användarskapat innehåll, som för vidare Bakhtins idéer: den Konventionella och den Dialogiska.  

Den Konventionella innebär att man önskar behålla skiljelinjen mellan det material som är skapat av 

professionella respektive material skapat av användare. Detta är att se som monologisk 

kommunikation. 

Den Dialogiska har ett mer inkluderande angreppssätt, där journalistiken kan ses mer som ett 

samarbetsprojekt mellan användare och professionella journalister 

Kommentarer tar ofta formen av diskussion och debatt och kopplas också medvetet till artiklar med 

ämnen som hanterar opinion eller debatt (bilaga 7, 11, 14). I analysen används teorin om 

argumentationskultur för att undersöka hur redaktioner och kommenterare reagerar på användandet av 

debatt relaterat till en försvagad ställning för journalistiken. I den här uppsatsen används vidare 

begreppen dialogisk och monologisk i analysen av tidningars förhållningssätt gentemot 

kommentarsfunktionen. De används också för att analysera kommenterares förhållningssätt gentemot 

tidningar såväl som andra kommenterare. Modellerna över journalistikens roller används för att titta på 

hur redaktioner och kommenterare förhåller sig till deltagande och journalistik på webben.  

 

6.3	  Identitet	  i	  Social	  Media	  	  
Att delta i diskussioner på tidningarnas kommentarsfält har gått från att vara en anonym angelägenhet 

till att bli ett deltagande i ”semisocial” media. Med det menas här att man genom inloggningar som 

ibland är offentliga t.ex. via Facebook och ibland är dolda för andra användare men inte redaktionerna, 

deltar man i ett sammanhang som kan liknas vid ett slags socialt nätverk. Att skriva kommentarer är 

information som man delar med sig av, till allmänheten eller till sitt nätverk. För att analysera aspekter 

av hur och varför man väljer att skriva kommentarer används teorier om identitetsskapande 

kommunikation (Gosling et al, 2007, Zhao et al. 2008). På bland annat Facebook pågår ett ständigt 

identitetsbyggande. Begreppet identitet är mångbottnat och kan diskuteras ur flera olika perspektiv. 

Jostein Gripsrud har identifierat två olika typer av identiteter, den personliga och den sociala. Den 

sociala får vi genom interaktion med andra. Den personliga är vår föreställning om oss själva och våra 

egenskaper samt de olika möjligheter vi har. Det här är konstruktioner inom ramen för den sociala 

kontext vi verkar inom och enligt Gripsrud är det ingenting som vi kan påverka aktivt i särskilt hög 

grad (Gripsrud, 2002, s 18-20). Den kulturella identiteten är en tredje typ av identitet (Thompson, 2008 

s 233). Den kulturella identiteten hanterar hur vi vill bli uppfattade av andra, och den ger uttryck för 

delar av identiteten som vi själva är delaktiga i att konstruera. När man till exempel kommenterar eller 
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delar en nyhet via Facebook ger man uttryck för sin kulturella identitet. Det man gör blir synligt för 

vänner och bekanta blir ett uttryck för den identitet man (mer eller mindre medvetet) skapar.  

Även den sociala och personliga identiteten påverkas i och av sociala medier. De sätt som andra ser på 

mig och min uppfattning av mig själv kan ändras, men det är uttryck för den kulturella identiteten som 

beaktas mest här. 

Gällande både tonen på samtalet på Facebook och sättet som användare väljer att framställa sina 

identiteter på är forskningen ganska eniga. 2008 gjordes en studie som jämförde hur man presenterar 

sig själv i verkligheten och på Facebook. 
”It thus seems that the Facebook identities were not the identities users established in the offline world, nor 

were they close to the identities users would construct in anonymous online environments; rather, they were 

the hoped-for possible identities users would like to, but have not yet been able to, establish in the offline 

world” (Zhao et al, 2008 s1828). 

 

 De drar slutsatsen att man försöker visa upp en så positiv bild av sig själv som möjligt på Facebook 

och att den bilden varken stämmer med hur man är i verkligheten eller med den man är i en anonym 

miljö på internet. Facebookanvändare undviker aktivt att dela med sig av information som kan 

uppfattas som negativ och tråkig. Gosling med flera kommer fram till ett liknande resultat, som visar på 

att man försöker visa upp en polerad och retuscherad bild av sig själv på Facebook (Gosling et al. 2007 

s 4). Erving Goffman menar att vi konstant försöker kontrollera och påverka bilden av oss själva 

positivt. Han menar att vi existerar i två regioner: den främre och den bakre regionen. Den bakre är det 

innersta rum som andra inte har tillträde till där ens sanna opolerade personlighet får komma till 

uttryck. I den främre regionen möter vi ”publiken” som den person som vi vill framstå som inför andra 

(Goffman, 1988, s 45).  

 

Både identitet och Goffmans regioner är intressanta i relation till tonen i kommentarsfält, en ton som 

ibland är rå och hård. Människor tycks uttrycka sig värre när de får vara anonyma än i en situation där 

man inte är anonym. Vad har de inloggningsförändringar som alla redaktioner utom två i studien har 

infört betytt i relation till identitetsbyggande? Även om tidningarnas kommentarsfält inte uttalat är 

sociala nätverk skapas trots allt identiteter i dessa. Vissa väljer att framträda under sin rätta signatur och 

då är identitetsskapande en av de faktorer som kan avgöra hur och vad som kommenteraren väljer att 

publicera. Kommenterares inlägg och tidningars val av position gentemot användarskapat innehåll 

undersöks i analysen med hjälp av identitet. 
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6.4	  Konvergenskultur	  

Olika typer av konvergens följer i spåren av digitaliseringen. Människor som vill göra sin röst eller sak 

hörd kan nu gå direkt via internet istället för genom journalister. Gränsen mellan redaktionerna som 

producenter och publiken som konsumenter av mediernas innehåll är inte längre lika relevant (Hedman 

2009, s72).  I dag är i princip alla människor tänkbara producenter av information. Vem som helst ha en 

egen webbsida eller blogg. Mediernas ensamrätt till publicering har därmed försvunnit. Internet har 

skapat en möjlighet för mediernas publik att själva interagera och påverka medielandskapet. En av de 

tongivande forskarna på området är Henry Jenkins. För Jenkins är deltagarkultur ett sätt för människor 

och medier att samexistera i det nya medielandskapet. Han diskuterar detta med utgångspunkt i 

konvergenskulturen som präglar dagens mediesamhälle. Jenkins definierar konvergens som ”flödet 

mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika mediebranscher och rörligheten hos mediepubliken 

som söker överallt i jakten på upplevelser” (Jenkins, s 15, 2008). Konvergenskulturen handlar om hur 

användare och medier befinner sig i en gemensam kontext på internet och en slags sammansmältning 

av idéer kring vad saker är (ibid s 15). Intelligenser samlas och samsas på nätet vilket också innebär en 

maktförskjutning från medieproducenter till massan, som kan skapa ”fritt”. Genom detta sker även en 

ekonomisk maktförskjutning, pengarna flyttar någon annanstans. Detta förändrar alltså både 

maktpositioner och journalisters arbetssätt och rollen går från gatekeeper mot gatewatcher (Bruns, 

2012). Relevant för analysen är hur människors kommentarer och annat användarskapat material 

samexisterar på tidningars webbsidor med redaktionellt material och hur det ena eventuellt påverkas av 

det andra. Alla de ökade möjligheter till deltagande som finns för användare, kan ses som en 

demokratisering av medierna, men kan också skildras som ett område där medieföretag sätter in stora 

resurser för att vinna för kommersiella syften. Konvergensen drivs med andra ord både nerifrån från 

användare och upp, och i hög grad, uppifrån medieproducenterna och ner. Det ”fria” 

medborgarskapade innehållet komodifieras av företag som bland annat ”säljer sina användare" som 

kunder.  

Begreppet transmediala, eller hypertextuella, principer innebär att man får och söker information i olika 

sammanhang och medier för att förstå ett större sammanhang (ibid s 134). Jenkins använder detta om 

bland annat spelvärlden. Här är det användbart i rörelsen mellan papperstidning, Tv, radio och internet 

då diskussioner i kommentarsfält kan plocka in information från andra källor än artikeln som 

kommenteras. Detta korrelerar även med Bakhtins teori om dialogism.  

Uppluckringen av medieformer för alltså med sig många former av teknisk konvergens. Journalisters 

roll och arbetssätt har förändrats genom internets inträde och fortsätter att förändras. 

Publiceringskanalerna har mångfaldigats och arbetsuppgifterna också. En journalist kan idag vara såväl 
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skribent som fotograf, filmare, redaktör och redigerare samt publicera online som webbredaktör med 

mera. Det har följaktligen skett en konvergens inom yrket och yrkesrollerna genom att krav ställs på att 

ha uppdaterade nyheter online, 24 timmar om dygnet. Den tekniska konvergensen när medierna 

digitaliserats innebär att praktiskt taget allt kan publiceras på samma plattform.  

En annan typ av konvergens är att gränsen mellan nyhetsmedier och sociala medier börjar suddas ut. 

De allra flesta tidningarna har sidor på Facebook där de lägger ut nyheter och får kommentarer, några 

realtidsuppdaterar på Twitter. Journalister är även aktiva i sociala medier som privatpersoner. På 

Aftonbladet uppmanas de anställda att vara aktiva i Sociala medier på grund av att de arbetar på 

tidningen. De ska synas och höras och finnas där ”det händer” som privatperson/journalist. Men 

gränsen mellan privat och offentligt kan vara flytande och svår att hantera, vissa bygger personliga 

varumärken och andra väljer att helt stå vid sidan av (Lindblom, bilaga 14).  

På samma sätt som digitaliseringen medför en konvergens inom yrkesroller och plattform så innebär 

det divergens i utbudet. Många nättidningar, som på papper var text och bild, har idag förutom skrivna 

artiklar webb-TV, podcasts, spel, chattar och rörliga annonser.  Bilder utgör idag en mycket större 

andel på nätet jämfört med papperstidningar. Det är alltså mera och långt mer varierat material som 

hanteras, och i flera kanaler. 

Olika typer av konvergens och divergens medför alltså viktiga förändringar i digitaliseringens spår. 

Internet är öppet för alla, med tillgång till tekniken, och människor som vill göra sin röst eller sak hörd 

kan gå direkt via internet istället för genom journalister. Detta förändrar alltså både maktpositioner och 

journalisters arbetssätt och rollen går från gatekeeper mot gatewatcher (Bruns, 2012). Relevant för 

analysen är hur människors kommentarer och annat användarskapat material samexisterar på tidningars 

webbsidor med redaktionellt material och hur det ena eventuellt påverkas av det andra. 

7 Metod 

7.1 Kvalitativ ansats 

Den här studien använder en kvalitativ ansats som baseras på forskningsintervjuer. En kvalitativ 

intervjumetod kan kartlägga förhållningssätt, processer och sociala relationer (Östbye, 2008 s.101), 

samt ge forskaren tillgång till informanternas erfarenheter av ett ämne (Kvale Brinkmann, 2009). 

Kvalitativ forskning lägger till skillnad från kvantitativ forskning vikt vid tolkningen. Den syftar inte 

till att med hjälp av statistik underbygga eller bevisa ett fenomen, utan vill snarare förklara och förstå 

det som undersöks (Bryman, 1997). Syftet i den här studien är att kartlägga förhållningssätt samt att 

försöka förstå hur och varför redaktioner respektive kommenterare använder och skriver kommentarer. 
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7.2 Tillvägagångssätt med kvalitativa intervjuer 

Initialt tillfrågades ”webbansvarig” på respektive redaktion, och här varierar yrkesrollen från 

nyhetschef, kvalitetsansvarig eller webbchef till webbredaktör, ett antal frågor som rör kommentarer, 

uppfattning, läsare och läsarmedverkan, se bilaga 2-17. Därefter gjordes intervjuer med fem 

kommenterare, se bilaga 1, samt 18-21. 

Forskningsmetoden som använts är strukturerade - semistrukturerade intervjuer, där frågorna ställdes 

tämligen strikt efter frågeguiden. I strukturerade intervjuer följer man en frågeguide och ställer frågorna 

på samma sätt och i samma ordningsföljd. Semistrukturerade intervjuer innebär att man på förhand 

definierar teman inför utfrågningen och sedan ställer följdfrågor i stunden (Östbye 2008 s.101-103). 

Fokus i intervjuerna med webbansvariga på redaktioner låg på att få fram fakta. Redaktioner över hela 

landet tillfrågades och intervjuerna gjordes i de flesta fall per telefon och då följdes frågeguiden, bilaga 

2. Följdfrågor och uppföljningsfrågor ställdes som tillägg i syfte att klargöra oklarheter och nå mer 

detaljerad kunskap. Eftersom syftet var att nå kunskap om de intervjuades erfarenheter kring 

kommentarer och diskussionerna kring dessa utifrån de eventuella problem och möjligheter som 

kommentarsfunktionen erbjuder var en strukturerad men flexibel intervjumetod att föredra. I tre fall 

ville den webbansvariga inte ställa upp på en intervju utan fick frågorna skickade till sig per mejl och 

har svarat i text per mejl. I dessa fall gavs inte möjlighet till följdfrågor och fördjupning och dessa är 

påtagligt tunnare informationsmässigt, men trots det intressanta och relevanta att använda som 

underlag. 

Frågor som till exempel är väsentliga att ställa vid forskningsintervjuer är; Vad vill man få ut av en 

intervju och vilka moraliska konsekvenser kan man behöva förhålla sig till? (Kvale Brinkmann, 2009). 

Detta är relevanta aspekter att ta hänsyn till eftersom studien ska vara valid och reliabel. Intervjuerna 

med läsare som kommenterar har planerats efter intervjuerna med webbansvariga, eftersom det kom 

fram intressanta frågor i dessa, och gjordes med en annan frågeguide, bilaga 1. Frågorna är något mer 

öppna och ställdes mindre strukturerat eftersom läsarnas roll som kommenterare inte är lika tydlig samt 

bakgrund och vana med skiljer sig från varandra. Intervjuerna gjordes dels i möte och dels via telefon. 

Frågorna anpassades till varje intervjusituation, så att de blev relevanta för respektive kommenterare. 

Forskaren måste förhålla sig kritisk till intervjumaterialet. Enligt Kvale bör man innan intervjun 

fundera på ifall respondenten kan komma att ta skada av ett publicerat forskningsresultat. Detta löstes 

genom att fråga respektive svarande webbansvarig om de accepterade att stå med namn publicerade. 

Kommenterarna är de anonymiserade, de kommenterar som privatpersoner och det är åsikterna som är 

intressanta, inte respektive person. 
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Intervjuer måste dokumenteras väl. Denna studies intervjuer genomfördes primärt som 

telefonintervjuer eftersom såväl redaktioner som kommenterare är spridda över hela landet. 

Intervjuerna spelades dock inte in eftersom utrustning för telefoninspelning saknades. Mycket 

noggranna ”stenografiska” anteckningar togs under samtalen och dessa anteckningar transkriberades 

omedelbart efter intervjun då samtalet var färskt i minnet. Därefter skickades texten till den intervjuade 

för granskning och godkännande, i de allra flesta fallen samma dag, då även respondenten hade 

samtalet färskt i minnet. Två av intervjuerna genomfördes via möten och till dessa togs anteckningar 

som skrevs rent och skickades till informanten för genomläsning och godkännande. Tillvägagångssättet 

är journalistiskt och har en svaghet, eftersom det saknas inspelningar. Eftersom transkriberingen 

gjordes omedelbart efter samtalet, och även genomläsning och korrigering av respondenterna, är 

studien trots allt relevant och valid.  

 

7.3 Urval av Informanter 

7.3.1	  Webbansvariga	  
Valet av journalister på redaktionerna har skett genom ett strategiskt urval, vilket innebär att forskaren 

själv väljer vilka som skall bli intervjuade utifrån ett antal kriterier. I det här fallet kriteriet 

”webbansvarig”, det vill säga ansvarig för innehåll och kommentarer på webbplatsen. Vilka och hur 

många informanter som väljs ska vara lämpligt för att belysa forskningsfrågorna (Kvale Brinkman 

2009). 

7.3.2	  Kommenterare	  
Urvalet av läsare som skriver kommentarer, kommenterare, är gjort för att få röster från olika tidningar, 

kön och åldrar. Det går dock inte att göra generaliseringar utifrån dessa utan de är att betrakta som 

fallstudier, men valet är gjort på grund av att det kan tänkas råda olika kultur i olika stora tidningar och 

beroende på om de är lokala eller rikstäckande. Svaren kan dock användas för att belysa aspekter som 

kan vara mer allmänna. Samtliga kommenterare i studien är anonymiserade.	  

”Martin” 30, intervjuades i P3 under hösten 2012 och via redaktionen förmedlades kontakten. Han 

intervjuades som ”näthatare”(något han dock ifrågasätter i intervjun här, bilaga 18) angående 

kommentarer han tidigare skrivit i olika forum. Han har blivit utkastad från flera kommentarstrådar och 

chattrum på grund av att han brutit mot reglerna, och här ansågs en sådan röst intressant att ha med. För 

att få röster från flera olika tidningar med aktiva kommenterare valdes därefter Svd, DN Aftonbladet, 

Norran och Helsingborgs dagblad ut. Där söktes i kommentarerna efter några som tycktes aktiva och 

hade skrivit kommentarer till olika artiklar, varpå de kontaktades. De har m.a.o. inte själva valt att 

delta, utan blev uppringda. ”Carin” 34 är aktiv på Aftonbladet.se, ”Maj” 61 skriver på Norran.se och 
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ibland på Aftonbladet, ”Olle” 60 på Helsingborgs Dagblad samt ”Per” 45, som skriver kommentarer 

relativt ofta på Svd, Di och DN. 

7.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet avser resultatets tillförlitlighet och noggrannhet. Gällande validitet spelar intervjuns 

samtliga stadier in och det krävs att intervjuerna genomförs under likvärdiga omständigheter och sätt 

för att intervjun ska kunna benämnas som valid. Att validera är att ställa sig frågan ”vad ger dessa svar 

mig ”sanningen” om” och ”har jag undersökt det som jag avsåg att undersöka”? Generaliserbarhet 

handlar om i vilken mån det går att se resultaten som allmängiltiga. Eftersom det vid kvalitativa studier 

läggs stor vikt vid själva tolkningen kan inte full reliabilitet, det vill säga mätningens tillförlitlighet, och 

validitet, att det som mäts är det som var avsett att mätas, garanteras. Tolkning sker alltid utifrån 

kontext och enskild forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Antalet respondenter kunde i studien varit högre. På redaktionerna kunde flera röster ha hörts. Detta 

leder till att resultatets generaliserbarhet kan ifrågasättas. Trots detta kan man i studien få en bild av 

situationen såsom den ser ut för de inblandade vilket i detta fall kan generaliseras för att säga något mer 

om redaktionell nivå och vidare om den allmänna inställningen från landets redaktioner tolkat utifrån 

utvecklingen av kommentarsfunktionen på dessa redaktioners nätupplagor. I fråga om kommenterarna 

är denna studie att betrakta som en fallstudie som kan belysa aspekter av kommentarer. 

 

7.5	  Analysmodell	  

Analysen av intervjumaterialet från webbansvariga görs tematiskt med utgångspunkt i 

frågeställningarna. Analysen av intervjumaterialet från kommenterarna görs utifrån tre teman; 

Incitament – syften med att skriva, Förhållningssätt – vad man anser om funktionen, tonen och 

diskussionen, samt Identitetsaspekter och påverkan.  
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8 Analys 

8.1	  Redaktioners	  och	  Kommenterares	  syn	  på	  Kommentarer	  
	  
Centrala frågor som ställdes till redaktioner och kommenterare i denna studie rörde sig kring om, och 

hur, kommentarsfunktionen fungerar.  

Analysen görs utifrån såväl redaktionernas som kommenterares svar. Tabellen, bilaga 22, presenterar 

kortfattat de frågor som ställdes till webbansvariga och de svar som gavs i intervjuerna, fullständiga 

svar från webbansvariga på tidningarna finns i bilagorna 3 – 16. Frågor och svar till och från 

kommenterare finns i bilagorna 17 – 21.  

	  
8.1.1	  Varför	  har	  tidningarna	  en	  kommentarsfunktion,	  vad	  är	  syftet?	  
 

På den frågan ger alla redaktioner i princip samma svar, med lite olika varianter;  

Man önskar föra dialog med läsare, öppna för diskussion, ha en levande debatt, vara en mötesplats, låta 

folk komma till tals och vara delaktiga; 

”Delaktighet och dialog med läsarna. Gp.se blir ett debattforum.”(Romare, GP, bilaga 7) 

Anna Åberg, redaktionschef på dn.se; 

”Det finns flera syften med att ha kommentarer. En del av våra läsare har ett behov av att 

diskutera de ämnen vi skriver om // som tillför ett extra värde för läsarna. // Reportern som har 

skrivit artikeln kan också få tips på uppföljningar, nya vinklar och så vidare.” (Åberg, DN bil.11) 

På lokaltidningen uttrycker webbchef Karl Öfverström, Östgöta Correspondenten att: 

”Generellt tycker jag att om det ska diskuteras någonstans, så är det på lokaltidningens webbsida! 

//dessutom gör det tidningen till en levande sida, och det ska finnas diskussion på nätet.” 

(Öfverström, Corren bil.4 ) 

Alla, även de som har valt att nästan inte alls använda sig av kommentarer, svarar att interaktionen med 

läsarna är viktig: 

”Vi vill ha ett samtal med våra läsare, interagera. Man kan inte vara så auktoritär som förr som 

tidning.” (Irina Halling, Expressen bil.3) 

Samtliga ger uttryck för ett dialogiskt synsätt, man önskar möte och samtal och tycks vilja välkomna 

olikheter i åsikter. Syftet med att ha kommentarsfunktionen som samtliga redaktioner uppger, oavsett 
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hur det sen faktiskt fungerar, är att vara öppen för dialog och diskussion, det ger ett mervärde för läsare.  

	  

8.1.2	  Hur	  ser	  det	  ut	  i	  praktiken? 

Erbjuds det möjlighet att föra samtal, debatt, diskussion, ges det möjlighet att komma till tals?  

Svaren på det som de webbansvariga anger i intervjuerna är olika. En viktig faktor är den publicistiska 

ambitionen, det vill säga inställningen redaktion och ansvarig utgivare har till läsarkommentarer. En 

annan viktig faktor tycks vara ekonomi. Vissa av tidningarna har inställningen att kommentarer ger mer 

än de tar, de tillför och ger ett mervärde för läsare och dessa satsar resurser och pengar på arbetskraft 

för kommentarer. Andra har tagit beslut som talar om en motsatt inställning.  

Det finns några olika relevanta punkter att titta på för att avgöra hur redaktionerna hanterar 

kommentarer i praktiken; 

• Antal artiklar som är möjliga att kommentera  

• Ämnen som är ”avstängda” för kommentering  

• Hur funktionen fungerar i termer av inloggning, moderering, begränsningar av tecken med mera 

 

8.1.2.1 Antal artiklar	  som	  är	  möjliga	  att	  kommentera	  
 
Antalet artiklar som läsare erbjuds att kommentera varierar kraftigt. Från att ha öppet för kommentarer 

på allt, till att inte ha kommentarer på i princip några artiklar.  

- Fem tidningar har öppet för kommentarer. Tre uppger att de har öppet på allt, och stänger 

kommentarerna i undantagsfall; Västerbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Dalarnas 

Tidningar. Två har öppet på 80-90 % och i princip allt utom vissa TT-nyheter; Helsingborgs Dagblad 

och Norran.  

- Nästa steg är de som svarar ”ganska många”, ”allt eget”, ”50 % ”ambitionen är allt”, vilket är fem 

redaktioner; DN, SvD, Aftonbladet, Nerikes Allehanda och Corren.  

- Två tidningar svarar ”utvalda artiklar”; Göteborgsposten och Sydsvenskan.  

- Två redaktioner har nästan inga artiklar öppna för kommentarer; Expressen och Nya Wermlands-

Tidning. 
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 Det visar sig alltså att mindre än hälften av alla redaktionerna har öppet för kommentarer som regel. 

Vidare visar det sig att ingen av Sveriges största tidningar har allt öppet för kommentarer men att  tre 

av dem hamnar i nästa kategori som har ganska mycket öppet och en ambition att ha mycket öppet. 

Storleken och därmed antal kommentarer/dygn tycks ha betydelse för hur mycket öppet man har. Det 

kan eventuellt bekräftas av att tre av de tidningar som har allra mest öppet även är studiens ”minsta” 

tidningar det vill säga de tre norrländska tidningarna.  

	  
8.1.2.2	  Finns	  det	  ämnen	  som	  generellt	  är	  stängda	  för	  kommentarer?	  	  
	  
Fyra redaktioner svarar att de inte har några ämnen som är avstängda som regel utan uppger att det är 

från fall till fall de avgör vad som inte kan ha kommentarer.  

Norrländska Socialdemokraten har som regel alla artiklar, och alla ämnen öppna för kommentarer. 

Anneli Hanno säger: 

”Nej, vi har inga förbjudna ämnen. // Kommentarerna ska vara i en konstruktiv anda, och om folk 

går över etiska gränser tar vi bort det. Det som tas bort handlar mest om rasistiska kommentarer, 

mest om zigenare och samer och till viss del om invandrare.” (Hanno NSD bil.10) 

Invandring och rasism, hat och risk för hets mot folkgrupp är det ämne som flest tidningar i studien 

uppger som skäl för att artiklar inte har kommentarer, 9 av 12 anger detta som skäl (Exp. och NWT har 

för få artiklar med kommentarer för att ingå här). Därefter är brott och olyckor, 6 av 12, mest stängda 

för kommentarer följt av personliga berättelser, 5 av 12. 3 tidningar uppger att feminism är ett av de 

ämnen som ger upphov till hatiska och sexistiska kommentarer vilket kan vara en orsak till att en 

artikel inte kan ha kommentarsfunktionen påslagen. Niklas Lundell, redaktionellt ansvarig på 

Sydsvenskan: 

”… vi har aldrig kommentarer på krimjournalistik eller olyckor och vi undviker att ha det på 

artiklar där personer träder fram och berättar saker, till exempel om en tjej går ut och berättar om 

sin anorexi så är det för privat och känsligt. Ämnen som rör migration spårar ofta lätt ur ...” 

(Lundell, Sydsvenskan bil.6) 

Vad innebär det att vissa artiklar och ämnen är stängda för kommentarer? Några redaktioner uppger att 

de väljer ut artiklar som de vill ha kommentarer på. Ämnen som är intressanta för folk i Göteborg (GP), 

ämnen som det kan vara intressant att diskutera. Herman Nikolic, digitalchef på Nerikes Allehanda; 

”Erfarenheten säger att vissa nyheter inte ger någon intressant diskussion, om vi till exempel har 

en nyhet där ett barn blivit misshandlat så leder inte det till några givande kommentarer. Vi söker 
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efter något nytt, något man kan diskutera. Ofta går vi in och ställer en fråga, vi styr inte vad man 

ska säga, men vi styr vilket ämne.” (Nikolic NA, bil.15) 

Han ger exempel som visar att de ser på kommentarerna som en del av nyheterna, de ska vara läsvärda. 

Detta är samtidigt ett exempel på redaktionell styrning. Medieproducenterna, redaktionerna, väljer vad 

de tycker att allmänheten ska få prata fritt om, de styr vilka ämnen som de anser vara intressanta. 

Erfarenheten, som Nikolic hänvisar till, är säkerligen inte falsk, men det innebär likväl en stark 

reglering och den allmänna debatten begränsas därigenom. Synsättet blir relativt konventionellt och 

man vill behålla skiljelinjen mellan de professionella journalisterna och läsarna. Läsarna släpps endast 

in när redaktionen anser att det kan passa med debatt. 

	  
8.1.2.3	  Vad	  anser	  kommenterare	  om	  begränsning	  av	  ämnen	  och	  artiklar?	  
	  
Kommenterarna i studien är tämligen eniga på den punkten. De tycker att det är tråkigt och ser som en 

begränsning, och i viss mån som en form av censur. Carin 34; 

”Jaa, med tanke på att tonen i höst har varit så politisk så hade det varit intressant att läsa. De har stängt 

mer och mer, vissa förstår jag att det inte går att kommentera på när det är känsliga privata saker, men en 

del är harmlöst och då tycker jag att det borde få finnas kommentarer. Efter Sverige Demokraterna nu i 

höst är det mer borta, på ett sätt är det väl bra pga. all skit som spreds, och tonen. Men det vore 

intressant. Vissa saker kunde folk få säga något om.”(Carin 34, bil 20) 

Carin tycker att folk borde få kommentera fler artiklar. Hon tycker inte att det är helt tydligt från 

tidningens sida varför vissa saker får kommenteras och andra inte. Maj uttrycker liknande tankar; 

”Ja, det känns som om Norran och media styr. Ibland kan det vara nåt kontroversiellt som lämnas 

utan kommentarer.” (Maj 61, bilaga 17) 

Martin, 30 har många åsikter kring tidningars agenda och går hårdare fram; 

”De (kommentarer) finns väl knappt längre! De intressanta artiklarna, de har ju censurerats.// Det 

är ett sätt för en del, eller länders elit att behålla kontrollen genom att begränsa kommentarer. Vi 

har tidningsredaktioner med egna agendor – de skapar en vinklad syn på hur de vill ha världen.// 

Nej, man censurerar och tar bort det som är viktigast att debattera och då är det bara ett sätt att få 

sidvisningar, det är opinionsbildande via begränsningar. Det är bättre med FRI debatt någon 

annanstans.”(Martin, bil.18) 

Martin är mycket kritisk till de begränsningar som gjorts av ämnen och artiklar de senaste åren och 

pekar på att tidningar är företag som inte är objektiva och opartiska. Han tycker inte att de varken 

erbjuder fri eller allmän debatt. ”Censur” och ”styrning” är ganska hårda omdömen som kan tyda på att 
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tidningarna inte lyckas kommunicera hur reglerna för kommentering fungerar, samt varför man väljer 

att inte ha kommentering på vissa artiklar.  

Per 45 är mer lågmäld i sitt omdöme; 

”Jag kan tycka att det är synd, jag förstår inte riktigt begränsningen på det sättet. Jo för att skydda 

personer i artiklarnas integritet och familj et cetera, det är ju bra… Jag tror inte att det skulle vara 

så om man var tvungen att skriva under…”(Per, bil.21) 

Per tror att en lösning på problem som gör att vissa artiklar inte är öppna, skulle vara offentlig 

kommentering med underskrift. Olle 60 tycker att det är rimligt med vissa begränsningar, bland annat 

på grund av Sverigedemokraternas starka ställning i Skåne. 

 

8.1.2.4	  Hur	  fungerar	  kommentarsfunktionen	  i	  termer	  av	  inloggning,	  moderering,	  
begränsningar	  av	  tecken	  och	  antal	  inlägg?	  
	  
Tretton av tidningarna har gjort förändringar i kommentarsfunktionen de sista åren. Bara DT har en 

oförändrad funktion med alla artiklar öppna, öppet för alla ämnen och dessutom anonym 

kommentering. Hur tycker de att det fungerar? Catharina Grufman, Dalarnas Tidningar; 

”Bra! Vi har en siffra på ca 8 % tror jag av alla artiklar som stängs för kommentarer. Vi har 

väldigt mycket kommentarer. // Varg och Hockey, det är de stora diskussionsämnena, de drar flest 

kommentarer. // Tonen är bra, för det mesta. Ibland går vi in själva och skriver, när vi märker att 

diskussionen börjar barka iväg, men att det ändå är en intressant diskussion som är värd att ha 

kvar, för att strama åt debatten om det är heta ämnen.// Vi vill jobba med läsarsamverkan. // Rätt 

ofta är läsarna med och bidrar till uppföljningstips i kommentarsfältet.// Det är populärt och det är 

ju anledningen till att vi fortsätter ha det öppet i den formen som vi har det. Det ska inte vara 

krångligt utan lätt att skriva. Vi för en diskussion kring det hela tiden, om vi ska ha 

Facebookinloggning eller så. //Vi anlitar det externa företaget, Interaktiv Säkerhet, som 

eftermodererar kommentarerna. Redaktörerna vid webbdesken har också möjlighet att plocka bort 

kommentarer, vilket görs ibland. När ”känsliga” artiklar läggs ut har webbredaktionen och 

ansvarig utgivare lite extra koll på kommentarerna”(Grufman, DT, bil.13). 

           

Catharina Grufman berättar att de både vill ha och tycker sig ha bra kontakt med sina läsare/användare. 

De har mycket kommentarer som leder till diskussion och får dessutom in tips och uppföljningsidéer 

till redaktionen. De vill att det ska vara lätt och tillgängligt att diskutera och ser till att 

kommentarsfunktionen fungerar bra genom att ibland gå in och aktivt delta och ”styra upp” trådarna. 

DT är ett exempel på en redaktion med en dialogisk inställning till sina användare, de är öppna och vill 
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ha deltagande, de ser journalistiken som ett samarbetsprojekt 

(Heinonen, 2011). Grufman uttrycker vikten av läsargemenskaper 

och läsarsamverkan vilket Vujnovic ser leder till ekonomiska 

fördelar. DT s läsare har också en framskjuten plats grafiskt på 

webbplatsen. Högst upp till höger intill toppnyheten, precis under 

innehållslisten, ligger en ruta med läsarkommentarer, se bild 3. En 

kommentar har fått extra utrymme och ges signifikans. 

Läsarkommentarer samexisterar sida vid sida med redaktionella 

nyheter, ett exempel på konvergenskulturen där olika material och 

skapare finns i samma kontext och ger varandra mervärde. 

Dessutom ger det ekonomiska fördelar.   

Resten av redaktionerna, som samtliga genomfört förändringar, har mycket olika ingång och har nått 

olika resultat genom förändringarna. 12 kräver numera inloggning. DN anser att resultatet av det är 

lyckat;  

”I samband med det så minskade vi också antalet artiklar med möjlighet att kommentera. Detta 

har gjort att antalet kommentarer minskat drastiskt, men att nivån på diskussionen på de artiklar 

som har kommentarer är hög” (Anna Åberg DN bil. 11). 

HD, VK, GP och Sydsvenskan anser även de att inloggningen varit bra eftersom det hyfsar tonen och;  

“det rensar bort de värsta överträdarna. Det blev bättre efter att vi införde registrering, lite svårare 

att bara kasta ur sig vad som helst”(Lundell, Sydsvenskan, bil. 6). 

 Svd, som är en av de tidningar som arbetar mycket aktivt med och synliggör kommentarer mycket, 

tycker att tonen fortfarande är hård och tråkig trots inloggningskravet. Aftonbladet, Norran och Corren 

är inte nöjda, trots förändringarna. Norran planerar att göra nya förändringar. Karin Lindblom på 

Aftonbladet; 

”Jag är avtrubbad. Våra läsare ”har inga byxor på sig”. De är som de är. Det har inte blivit bättre 

med Facebook, vi trodde det, men folk skriver precis samma grova saker även om de står med 

sina namn. Det blir ofta bättre om reportern går in och säger ”skärp er” (Lindblom, AB, bil. 14) 

Trots att människor publiceras med namn och bild verkar det inte påverka identitetsaspekten hos det 

stora flertalet på Aftonbladet. Goslings teori om det främre och bakre rummet och studier som visat att 

människor vill framstå som ”lite bättre än i verkligheten” på Facebook, tycks med andra ord inte 

stämma i det här fallet.  

Bild 3. Källa: DT, 10/1 2013 
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Andra förändringar som har genomförts är begränsningar av inlägg och tecken. På Corren har 

förändringar genomförts på alla sätt, utan att nå ett bra resultat;  

”Nej, vi har inte nått så långt som vi skulle vilja. Om man vill diskutera så har processen blivit 

bökig. Först måste man registrera en användare, den ska godkännas, sedan måsta man logga in 

och efter det kan man skriva ett inlägg. Väl där har vi en begränsning av antal tecken och sedan 

måste man dessutom vänta en stund för att få skriva ett nytt inlägg. På grund av ”trollen” Har det 

blivit svårare för gemene man att föra en diskussion. Det förekommer fall av hets mot folkgrupp 

och påhopp och det är de vi försökt att stoppa genom att försvåra, men det hindrar även 

debatten.”( Karl Öfverström, bil.4) 

Öfverström är inte nöjd. Han önskar att det fanns en fungerande debatt men uttrycker att vissa 

kommenterare förstör för andra genom att kommentera fel, så att de måste begränsa sin funktion. 

Resultatet blir en mindre öppen sida. Önskan är att vara dialogisk, men redaktionen anser inte att de har 

möjlighet att vara det.  

 

8.2	  Moderering,	  en	  fråga	  om	  resurser	  
	  
En förutsättning för tidningar på nätet är att få ekonomin att gå ihop. Vujnovic påvisar att det 

användarskapade materialet kan vara ekonomiskt fördelaktigt genom att det kan skapa publiklojalitet 

till det egna varumärket genom bland annat läsargemenskaper, något som DT visar prov på. Det kan 

också öka trafiken till den egna webbsidan, vilket innebär fler användare i annonssäljande syfte samt att 

det är innehåll som är skapat med små medel, vilket är kostnadseffektivt. Många av redaktionerna i 

studien uppger att kommentarer är viktiga att ha, men säger samtidigt att det är en fråga om resurser när 

man bestämmer antalet artiklar som ska vara öppna för kommentarer. På SvD säger Matilda Wiman att 

ekonomin är en avgörande faktor för hur många artiklar som har kommentarsmöjlighet; 

”… vi måste ha en begränsning i antal. Vi använder oss av Interaktiv Säkerhet för moderering 

och det är ganska kostsamt. Inom in och utrikesnyheterna finns det så många små nyheter från TT 

till exempel och då blir debatten så spridd att de inte hinner med att moderera.” (Wiman, Svd 
bil.12) 

Aftonbladet har en öppen inställning, men även här är ekonomin central. Karin Lindblom, 

debattredaktionen, Aftonbladet.se berättar; 

”Jan Helin är för läsarkommentarer och vill ha kommentarer på allt men det funkar inte 

ekonomiskt. Det är en publicistisk ambition, att läsare ska vara med och kunna komma till tals, 

det ska vara en mötesplats.” (Lindblom AB bil.14) 
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Hon refererar till kommentarer i termer av resurser och ekonomi, samt publicistisk inställning. 

Det är modereringen som kostar, vare sig de sköter det på redaktionen eller lägger ut det externt.  Sex 

av tidningarna modererar själva. Företaget Interaktiv Säkerhet i Varberg modererar sju, det vill säga 

hälften av tidningarnas kommentarer. Correns kommentarer modereras av Monitor och är de enda som 

anlitar ett annat externt bolag än Interaktiv Säkerhet. Redaktionerna som har lagt ut modereringen är 

mindre nöjda. Norran tycker att det blir problem med att IS inte förstår riktigt vilka ämnen som kan 

vara känsliga och är viktiga att hålla ögonen på. Aftonbladet säger att deras problem är eftersläpning, 

de får in ca 4000 kommentarer per dygn som granskas någon gång. Karin Lindblom anser inte att 4000 

kommentarer är så mycket.  

”Vet inte. Nja. Vi har bara 4000 kommentarer per dygn, men det beror på ämnet. Många blir arga 

om de inte får möjligheten att kommentera, man vill inte bli censurerade, man vill kunna 

kommentera, men vi säger till dem att det inte är en rättighet att få kommentera” (Lindblom, 

bil.14).   

Andra, mindre redaktioner, som får in 500 kommentarer per dygn tar det som ett tecken på att det är 

många som skriver och att det är populärt att kommentera. Att döma av intervjusvaren kring resurser 

och kommentarer tycks AB lägga ganska mycket pengar på sina kommentarer även om 4000 per dygn 

inte är så mycket om antalet läsare är runt en och en halv miljon.  

Lindblom nämner kommenterares syn på begränsningar som en form av censur, på samma sätt som 

kommenterarna i studien tycktes göra. Wiman på Svd för ett liknande resonemang om rätten att 

kommentera och konstaterar att; 

”Hade vi tänkt efter ordentligt från början och inte bara satt på kommentarsfunktionen på alla 

artiklar utan att veta hur vi skulle hantera det skulle kanske inte lika många känna sig kränkta över 

att de begränsningar och förändringar i funktionen vi tvingas göra.” (Wiman, Svd bil.12) 

De som sköter modereringen själva på redaktionen är mest positiva till kommentarer. Det verkar som 

om det skulle kunna finnas ett samband mellan engagemang från redaktionerna och uppskattning av 

vad kommentarsfunktionen kan ge. Ett par undantaget finns. DT och GP använder sig båda av IS men 

tycker att deras kommentarsfunktion fungerar bra och att de tillför debatt och diskussion. Interaktiv 

Säkerhet används av hälften av redaktionerna i studien och har genom detta ganska stort inflytande 

över vad som faktiskt finns i kommentarsfälten på tidningars webbsidor i Sverige. De arbetar efter de 

regler som de olika tidningarna har för kommentering. I tidningarnas kommentarsfält uppges det när en 

kommentar har blivit borttagen, men inte något om anledningen till det. Man kan undra om ens 
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redaktionerna har full insyn i det, och därmed vilken makt som IS har i relation till kommenterarnas 

tankar kring censur.  

Antalet kommentarer som kommer in per dygn skiljer sig alltså mycket åt, dels beroende på tidningens 

storlek, men även beroende på inställning till kommentarer. Expressen och Nya Wermlands-Tidning 

har valt att i princip inte ha kommentarer alls. Daniel Lundström, webbchef på Nya Wermlands 

Tidning talar om resurser och ekonomi, samt publicistisk inställning som vittnar om en hållning som är 

konventionell; 

”Vi har i princip inte några artiklar öppna för kommentarer. Bara på ett fåtal artiklar i månaden 

sätter vi på kommentarer, när vi vill ha en diskussion.// Det tar för lång tid att moderera. Vi har 

haft diskussioner kring det och ansvarig utgivare tog beslut om att vi inte skulle ha kommentarer. 

Det är för resurskrävande och vi använder resurserna för att skapa eget material istället.” 

(Lundström NWT bil. 9) 

NWT anser att det professionellt skapade materialet är viktigare. Expressen visar, saluför, inte 

användarskapat innehåll på ”förstasidan” på nätet. Irina Halling berättar att de har ändrat till 

förhandsmoderering nu och bara har ett par artiklar per dag öppna för kommentarer ”Det blir alldeles 

för mycket arbete” säger hon i bilaga 3. Dock gick artiklar med kommentarer inte att hitta på 

Expressen.se när arbetet med uppsatsen pågick. Efter en halvtimmes försök och sökningar behövdes det 

hjälp från webbredaktionen, som skickade en länk via mail till en artikel som var öppen för 

kommentarer. Inget annat användarskapat material hittades heller trots att Halling uppger att foton är 

populära och vanliga bidrag.  Expressen är den mest stängda redaktionen i studien, den är ett exempel 

på ett konventionellt monologiskt förhållningssätt med nästan uteslutande redaktionellt producerat 

material. Halling ser det dock som ett problem. Hon säger att; 

”Det är tråkigt att vi har minskat möjligheten att tycka till – vi önskar och hoppas på ett seriösare samtal 

mellan läsare och oss. Vi vill ha interaktivitet med läsare.//  En viktig del av nyhetsförmedlingen är hur 

läsare uppfattar nyhetsformen. Tyvärr kan vi inte längre få till det pga. främlingsfientlighet. På grund av 

att vi har förhandsmoderering kan vi inte ha så många artiklar öppna för kommentarer, det blir alldeles 

för mycket arbete. Som mest hade vi flera tusen kommentarer per dag.” (Halling Exp. bil.3) 

Halling säger att det är den resurskrävande förhandsmodereringen som gör att de inte kan ha öppet. Om 

man jämför Expressens inställning med HD som har öppet för kommentarer på 80-90% av sina artiklar 

och förhandsmodererar dessa så tonar en annan bild fram, nämligen den publicistiska inställningen till 

kommentarer och annat användarskapat material. HD är en redaktion med dialogisk inställning där 

läsarna tar plats bredvid det redaktionella materialet både grafiskt och konkret. HD:s inställning visar 

på den konvergens som nätet inneburit. Expressen däremot stänger för läsarmedverkan, läsarna syns 
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inte och får heller inte komma till tals. Det är en monologisk konventionell redaktion, som därmed 

heller inte får del av de ekonomiska mervärde läsarmedverkan kan ge.  

När Karin Lindblom får frågan om varför Aftonbladet är störst på nätet svarar hon; 

”För att vi var först, man måste komma ihåg det. När Dotcom-bommen kom så satsade vi ur 

krisen, vi blev störst, det är därför. Expressen hade egentligen en bättre sida först, men de satsade 

på papper istället. Därför är det viktigt att vara först med t.ex. mobilsidorna nu.” (Lindblom AB 

bil.14) 

Expressens satsning på papperstidningen och exkluderande av läsare kan komma att få ödesdigra 

konsekvenser i ljuset av de förändringar som sker inom tidningsmarknaden. 

NWT däremot, som även de har få kommentarer, är öppnare än Expressen för annat användarskapat 

material. NWT har både en flik i orienteringsraden med ”Läsarnas” som primärt är bilder, och 

”Chatter” vilket är artiklar som skrivs av studenter. Det visar sig att de är ambivalenta, i huvudsak 

konventionella men med dialogiska inslag. Många redaktioner går en annan väg och Helsingborgs 

Dagblad, Hd.se, toppar med en ruta som hänvisar till ”mest lästa” och ”mest kommenterat”. Vissa 

redaktioner har en läsarchatt på topp på sin förstasida, till exempel Norran och Gp.se.  

Norran och NSD tar upp några av de aspekter Vujnovic nämnt som argument för kommentarer och 

även DT och HD är positiva till kommentarer. Anneli Hanno på Nsd.se uppger till exempel att 

redaktionen medvetet försöker generera trafik till webben genom aktiva uppmaningar att kommentera. 

De plockar in kommentarer från nätet i papperstidningen eftersom de vill skapa en plattform för läsarna 

som gör att de ska vilja återkomma, trots att de ska börja ta betalt. Hon säger även att reportrarna 

uppger att de ofta får tips via webben (Hanno bil. 10). På Norran.se säger Jessica Dyhr: 

”Läsarnyheter är vi beroende av. Och vi markerar tydligt i tidningen att det är ett läsartips för att 

öka medvetenheten om att det går att påverka. Det leder till en känsla av öppenhet, delaktighet. Vi 

vill att de ska vara med. // vi måste vara öppna. För transparensen, för att stärka varumärket, det 

ÄR mer öppet nu och vi vill ge den möjligheten. Det är en trovärdighetsfråga.” (Dyhr, Norran, 

bilaga 8) 

Hon är den enda i studien som refererar till läsarnyheter. Norrans angreppssätt är att betrakta som 

dialogisk journalistik. Likaså HDs och DTs, men även NA, DN, SvD och AB är relativt öppna för 

läsarmedverkan och i huvudsak dialogiska. De ser även ekonomiska fördelar med 

användarengagemang, framförallt publiklojalitet och ökad trafik. Endast Norran ser fördelarna med det 

användarskapade materialet som kostnadseffektivt innehåll genom faktiska läsarnyheter. 
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8.3	  Hur	  fungerar	  kommentarsfunktionen	  och	  hur	  används	  kommentarer?	  
 

Att ha kommentarsfält överhuvudtaget som form och den återkoppling som sker via dem är ett tecken på 

den konvergenskultur som är framträdande i deltagarkulturen. Det visar sig att det verkar finnas två vägar 

att gå. Vissa redaktioner väljer mötet och då blir läsare och redaktioner mer beroende av varandra, och 

användarnas krav och åsikter blir synliggjorda genom kommentarer. De visar upp kommentarer och 

läsarreaktioner och ”säljer” dessa till andra läsare (och annonsörer). Andra redaktioner toppar inte utan 

tycks gömma läsarreaktioner bland annat material även om det finns, de ”säljer” inte dessa funktioner. Det 

finns givetvis inte heller något som tvingar tidningen att ta det som skrivits i beaktning, men att ignorera 

publikens åsikter helt verkar oklokt. Som Karin Lindblom uttrycker det: 

”Det är våra läsare som skriver och det är de som är våra pengar, man måste ha respekt för dem.” 

(Lindblom AB bil14) 

Sandra Jakob på Helsingborgs Dagblad, berättar att de har ändrat och förtydligat sina 

kommentarsregler ett flertal gånger de senaste åren, samt infört i inloggningskrav via funktionen 

Disqus. Av de fjorton redaktionerna som ingår i undersökningen kräver alltså 12 inloggning eller 

registrering av en mailadress. Syftet med regeländringarna är att främja debatten, och det är debatten 

HD vill komma åt i sina kommentarsfält (Jakob, 2012, bilaga 5). Journalisterna får genom 

kommentarerna möjlighet att få tips, korrigeringar och ökad kunskap om olika ämnen. Det är en av de 

stora fördelarna med kommentarer och annan läsarrespons, exempelvis chattar som är ganska populära, 

att redaktionerna får tips och vinklingar. Catharina Grufman, DT;  

”Det är ett perfekt sätt att låta läsarna direkt vara med och tycka till samt bidra med sin kunskap. 

Rätt ofta är läsarna med och bidrar till uppföljningstips i kommentarsfältet” (Grufman, DT 

bil.13).   

Matilda Wiman SvD;  

”Positivt och jätteintressant kan vara att man kan avläsa vad läsarna tycker är spännande i en tråd, 

man kan se vartåt det lutar. Man kanske själv sitter med ett jobb och gräver åt ett håll men så visar 

det sig i kommentarerna att läsarna är mer intresserade av något annat” (Wiman SvD bil.12). 

Margareta Romare webbchef på Göteborgsposten tycker att kommentarsfunktionen är: 

”Bra. Tillför värdefull debatt och interaktivitet med våra läsare.” (Romare GP bil.7)  

och Niklas Lundell, redaktionellt ansvarig Sydsvenska Dagbladet svarar att: 

”… vi har det för att ha en bra dialog med läsarna, för att de ska kunna komma till tals. De har olika 

infallsvinklar på ämnen och tips kring hur vi ska gå vidare, stoff till artiklar. När det funkar funkar det 

bra! // Vad som kommer att komma mer tror jag är mera livegräv, att man med hjälp av läsarna gör 

journalistik tillsammans. Ett exempel på det är SVDs ”Räntekartan”. Det tror jag kommer att komma 
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mycket mer. Att vi använder läsarnas kunskap och erfarenheter som vi sedan förädlar.(Lundell 

Sydsvenskan bil 6) 

 

En framtidsbild som Lundell pekar på är samarbetsprojekt i dialogisk anda som innebär att användare 

bidrar med kunskaper och insikter, som även innebär ett exempel på konvergens mellan användare och 

redaktion. Norran har gjort en liknande undersökning med läsares hjälp där man undersöker 

mobiltäckning i området. Dessa är exempel där journalistiken kan ses som ett samarbetsprojekt mellan 

användare och professionella journalister. DT, HD, NA och lite förvånande NWK uppger också att de 

är för läsarsamverkan. 

Läsarkommentarer används med andra ord primärt för tips och vinklingar av nyheter. Vidare används 

de för att skapa delaktighet och gemenskap, generera trafik till sidan och för att ”sälja” nättidningen. 

Även annat användarskapat är uppskattat; Läsarnyheter, bilder och samarbetsprojekt. 

Dock tycker många webbansvariga, liksom kommenterarna, att tonen i kommentarsfälten är hård och rå 

och att det vore bättre för samtalet och diskussionen om folk formulerade sig bättre och hade en 

mjukare ton. Då kunde kommenteringen kanske bli fri. 

 

8.4	  Vad	  anser	  kommenterarna?	  
	  

8.4.1	  Incitament	  –	  syften	  med	  att	  skriva	  

Kommenterarna är alla fem ute efter debatt och diskussion. De anger även önskan att komma till tals 

och uttrycka en åsikt som viktiga skäl till att kommentera artiklar. Men syftena skiljer sig också ganska 

mycket. Maj 61, som skriver kommentarer på Norran har upplevt socialt utanförskap i livet. Hon fick 

diagnosen Aspergers för ett antal år sedan och började skriva i samband med det. Maj menar att 

kommentarsfälten ger henne möjlighet att få folk att lyssna eftersom hon inte når ut i vanliga sociala 

sammanhang. Hon anser också att det är debatten som är det viktiga, och pekar på möjligheten för alla 

att delta: 

”Det är debatten sig som är intressant, kommunikation! Att fördjupa sina argument // jag försöker 

göra min egen lilla analys och sätter ofta saker på sin spets och kritiserar och gör små vridningar 

och vändningar i debatten i sig. // Sen är det ju fantastiskt men nya media, social media. Det är ett 

sätt att vara social.” (Maj bil.17) 
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Majs inställning är lite ambivalent, hon vill bli sedd och nå ut snarare än att mötas. Hon anger den 

sociala aspekten som central.  

Martin 30 har delvis dragit sig undan kommenterandet men berättar om sina drivkrafter. Han 

kommenterade för att han ville diskutera och startade diskussioner genom att provocera: 

”… det är kul att se hur folk reagerar och det har jag alltid tyckt. Om folk blir upprörda så skriver 

och säger man vad man tycker och tänker rakt ut och det är alltid intressant.// det blev lite som en 

teaterscen och jag kände behov av att fortsätta, det gav en liten kick.”//”För att trigga diskussionen 

hittar man något som människor är känsliga för, något komplex man kan ana, för att sätta igång 

diskussionen.// Jag hamnar oftast i polemik, ställer mig kritisk till något. Jag har en teori; Att 

människor är bäst i motstånd”(Martin bil.18) 

Martin vill visa upp sig. Han anger att diskussionen är det intressanta men det tycks trots allt vara 

”spelet” och uppvisningen som han når genom provokation, som är det viktiga. Han vill ha svar mer än 

att han vill säga något. Identitetsaspekten är viktig för Martin, han ”var” sitt användarnamn på många 

forum och drev sin kritik långt. Dialogismen går ut på att skilda åsikter både är en förutsättning och kan 

vara ett resultat. Martin har inte någon önskan om en dialog utan vill snarare ha motstånd och debatt 

som tycks bygga på ett monologiskt synsätt där ytterligheter ska provoceras fram och inte mötas. Den 

argumentationskultur som Kovach och Rosenstiel beskriver är den bakgrund mot vilken Martins 

synsätt på kommentarer bäst kan tolkas.  

Per 45 skriver kommentarer i olika forum varje vecka för att;  

”Det är spännande och stimulerande! När något är intressant. Det är jätteroligt att diskutera//”(Per bil.21)  

Per tycker att debatten är rolig och kommentarer är ett sätt för honom att få debattera och säga sitt. Han 

skriver kommentarer i tre olika tidningar, DN, Svd och Di. Även Per vill hellre nå ut och höras snarare 

än att komma fram till ny kunskap. På frågan om det är debatten eller att föra fram sin åsikt som är 

viktigast svarar han; 

”Att föra fram sin åsikt tror jag. Så är det.” 

Han fortsätter; 

Allt som oftast handlar det om makt, de som har makt och pengar kontra oss som inte har det. 

Jantelagen är stark i kommentarsfälten, den lilla människan vill sätta den med makt på plats. Det 

är tydligt. Om folk sticker ut hakan ska de sättas på plats, då kan det komma upp saker de gjort för 

tjugo år sedan. En av mina idoler är Jan Guillou, han har stuckit ut hakan och han får ta mycket 

kritik. Han kämpar för oss alla. Han får hur mycket hatkommentarer som helst.” 
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Pers analys av andra kommenterares kommentarer är även den i linje med Kovach och Rosenstiels 

tankar om debattkulturen där debatten riskerar att bli svart-vit och enkelspårig.  

Per har flera syften med sitt skrivande; 

”Det har en terapeutisk funktion. För mig också det inser jag ju. Jag har den idé att jag hoppas att det jag 

skriver ska påverka någon. Ja.” (Per bil. 21) 

Liksom för Maj finns det en social dimension i kommenteringen för Per även om hans huvudsyfte är att 

nå ut. Per vill bli läst och önskar påverka, men uppger att han skriver anonymt med pseudonym. Han 

vill föra fram en åsikt och tycks både vara ute efter att få bekräftelse och att debattera. 

Olle, 60 anser att han inte vill hålla på med ”allmänt tyckande” utan skriver kommentarer när han har 

något att tillföra: 

”… jag skriver när jag har något att tillfoga, något beriktigande. Jag håller inte på med allmänt 

tyckande men jag gillar att försöka balansera saker, påpeka något, tillföra. Annars kvittar det. Det 

ska vara någon sakupplysning eller dylikt.// Idag var det till exempel en kulturartikel i tidningen 

som var intressant och då gick jag in och kollade och läste kommentarerna. Det var många som 

hade skrivit kommentarer redan som tyckte det jag tyckte, så då skrev jag inget själv. ” (Olle, 

bil.19) 

Han skriver inte för skrivandets skull utan för själva diskussionen. Även Olle uttrycker ett slags 

monologiskt synsätt på kommentarsfunktionen där det finns fakta och skalighet. Men senare säger han 

att det är debatt av ämnet som är det intressanta och; 

”Jag är lite rädd att man bara hör de röster man vill höra och inte den andra sidan. Någon gång om 

man får till stånd debatter som debatterar för och emot kan man få ett nytt perspektiv.” (Olle, 

bil.19) 

Det är i linje med Bakhtins tankar: Det är i mötet, och ganska ofta i konflikten mellan begreppssystem 

och tankar hos de som kommunicerar, som nya insikter skapas och en ny förståelse uppstår. En 

förståelse som skiljer sig från den som de två personerna hade på förhand (Dysthe, 1996, s. 67).  

Carin, 34, har en mer kluven inställning till kommentarer. Hon kommenterar oftast för att hon vill dela 

med sig av åsikter på Facebook och på Aftonbladet.  

”Ofta vill jag delge information. Jag brukar inte gå in i diskussioner, en gång gjorde jag det och det blev 

bara pannkaka. Men jag följer andras diskussioner, folk kan skriva så konstiga saker, det är intressant att 

se hur människor tänker.” Carin, bilaga 20) 
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Carin är intresserad och road av  kommentarer och läser mer än hon skriver. Hon uppger att hon inte 

kommenterar så ofta längre, hon gjorde det mer förr då kommentarerna var anonyma. Hon är kluven 

men tycker att det är spännande. På frågan om hon brukar läsa kommentarer svarar hon; 

”Ja, ofta. Det är rätt så roligt att läsa, folk kan skriva så bisarra grejer. Jag tycker även att andra har 

kunskaper och jag kan lära mig något.”(Carin, bilaga 20) 

Carin har blivit mer restriktiv i sitt skrivande och är mycket medveten om att hon blottar sin identitet 

genom Facebookinloggning. Men hon ser den dialogiska aspekten och tycker att hon kan lära sig saker 

av att läsa kommentarer såväl som annat på internet.  
 

8.4.2	  Förhållningssätt	  –	  vad	  anser	  kommenterare	  om	  funktionen,	  tonen	  och	  diskussionen	  
	  
Maj uttrycker att det finns en levande diskussion på Norran, där hon är delaktig och känner att hon har 

en möjlighet att göra sin röst hörd. Maj tror på kommentarsfälten och kommentarernas roll i 

nyhetsmedia. 

”Jag tror på dem. De tvingas ju också att förbättra sin argumentation gentemot oss. Ledaren på 

Norran är ofta med i debatten och då måste alla skärpa sig, han med. // Det är bra med 

kommentarer, och läsarmedverkan. Det ger ytterligare en dimension. Vill man inte läsa dem så 

behöver man ju inte. Folk får komma till sin rätt på olika sätt, mångfald är viktigt! Det är en fråga 

om demokrati ytterst, det är till för folket. Men, det är nog en exklusiv skara som skriver inlägg.” 

(Maj bil.17) 

Men samtidigt som hon tycker att det är positivt på flera sätt konstaterar hon att; 

”Ja det är si och så med det, man kommer ju egentligen ingen vart, det blir ofta bara små 

tyckanden hit och dit. En fis i rymden. Men, jaa, lite grann. De tar ju bort kommentarer och då 

känns det som att de tar bort saker för att tidningen står för en annan sak. Som att de inte vill ha 

FÖR mycket debatt.” (Maj bil.17)  

Olle tycker att tonen är ett problem och att kvaliteten på andras kommentarer är olika; 

”Det är blandat. En del är mer som kondenserade insändare, ibland intressanta, ibland ointressanta., 

ibland är det kondenserade spyor. //Det är synd att kontroversiella ämnen går över styr, de vore 

intressanta att diskutera // Lokalpolitiska kommentarer blir ofta dåliga. Men på HD idag så var det bättre 

än man kunde vänta sig.// Men det kan ju bero på moderatorn, de modererar allt och de värsta 

kommentarerna kanske hade sorterats bort. Generellt tycker jag att om tonen vore bättre skulle jag nog 

skriva mer, det tror jag vore intressantare.” (Olle, bil.19) 
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Olle undertecknar allt eftersom han anser att det blir en bättre debatt om man står för det man tycker. 

Han skulle gärna diskutera mer om inte ämnen ”gick över styr”. Olle talar om modereringen, och att 

kommentarer kanske hade sorterats bort. Detta är ett tydligt exempel på den bristande tydlighet 

redaktionerna har gentemot sina kommenterare. Olle säger kanske, han vet inte vad som godkänns och 

inte vilket gör att transparensen kan gå förlorad när målet är en bra debatt. Men han, liksom Maj, anser 

att kommentarsfunktionen absolut fyller en funktion; 

”Det är vettigt att ha det. Det är bra med moderatorer men eventuellt är det ansträngande tänker jag. De 

(kommentarer)ger möjlighet till reaktioner och beriktigande och det är bra.” (Olle, bil.19) 

Carin har en kluven inställning. Hon tycker att det är en hård och rå ton men tycker samtidigt att det är 

kul att läsa kommentarer och skulle troligtvis ha fortsatt att vara mer aktiv som kommenterare om hon 

kunnat fortsätta att vara anonym; 

”Folk är skumma, de skriver jättekonstiga saker, ibland är de bara dumma. Jag vill oftast inte skriva, jag 

orkar inte engagera mig tillräckligt för att skriva och svara, men jag läser. // Ibland är den (tonen) rätt så 

rå tycker jag, otrevlig och kritisk. Ofta verkar det som om folk tycker att de kan göra vad de vill på nätet 

och vara otrevliga. Just på Aftonbladet är det ofta personangrepp tycker jag.” (Carin, bilaga 20) 

Lite motstridigt tycker även Martin att tonen i fälten är hård, men säger att ”verkligheten” och nätet är 

skilda åt; 

”Det är en rå nivå. Man ska ha en djup förståelse för utvecklingen. Det är ett annat språk 

på internet än i verkligheten. Lite onödigt, men man gör det ju för att sticka ut och synas. 

Om man skriver till en tjej till exempel och skriver otrevligt men intelligent så får man 

svar nio gånger av tio.” (Martin bil.18) 

Goffmans tankar om det främre och bakre rummet är applicerbart på Martins syn på det han gör på 

nätet som något separerat från hans övriga liv. Han är mer civiliserad i livet utanför nätet men i det 

anonyma tycks han låta den bakre delen med det mer ocensurerade jaget komma till uttryck. 

Per tycker liksom många redaktioner och kommenterare i studien också att tonen i fälten är för hård 

och ger också uttryck för att anonymiteten är en av orsakerna till det;  

”när man läser kommentarer i forum//dyker upp aggressiva och obehagliga kommentarer där folk vräker 

ur sig obehagligheter. Folk känner sig skyddade bakom alla kablar, man tycks tycka att man kan säga 

vad som helst.//Det är baksidan av kommentarerna” (Per bil.21) 

Men han tycker trots detta att de fyller en viktig funktion för honom. Att det är intressant och roligt. 

Han tänker vidare kring både kommentarer och artikelämnen och diskuterar med vänner i andra 

sammanhang. Angående vad redaktioner gör med kommentarer funderar han; 



40 
 

”Man är nyfiken på hur redaktioner hanterar kommentarer, om det kommer in mycket försöker de 

skriva en likadan artikel då? Eller om det påverkar artikelförfattaren om det är hatiska 

kommentarer. Jag tror att det kan påverka, jag tror att vi tänker mer på oss själva nu för tiden.” 

(Per bil.21)  

 

8.4.3	  Identitetsaspekter	  och	  påverkan	  
 

”Det är sällan jag kommenterar, jag försöker dra mig undan det lite. Jag vill vara mer anonym nu, jag 

vill inte vara så sökbar! Jag har inte skrivit något jag inte kan stå för, men jag minns inte allt jag har 

skrivit och jag vill inte att man ska hitta det om man söker. Jag kommenterar inte på FB heller så mycket 

längre. Vem är intresserad av vad jag skriver?”(Carin, bilaga 20)	  

Carin är besvärad av att hon måste visa upp sig och är medveten om den identitetsbyggande faktorn 

som Aftonbladets kommentering via Facebook innebär. Hon vill inte att ”alla” ska kunna ”hitta allt”. 

Det är insikten om att hon konstruerar sin kulturella identitet när hon kommenterar på Aftonbladet 

genom att man måste logga in via Facebook som gör att hon numer känner att hon inte vill kommentera 

så mycket. Hon upplever att hon hämmas, hon kan inte kommentera fritt. Hon vill inte att folk ska veta 

så mycket om henne. 

“Jag vill vara anonym så mycket det går. Man kan välja att kryssa i en ruta när man kommenterar 

att man vill dela det på FB eller inte. Nu glömde jag kryssa av. Folk på FB behöver inte veta allt 

jag gör.” (Carin bil.20)  

 Hon återkommer till att hon inte skriver, men läser andras kommentarer mycket och ofta. 

Kommentarerna fyller med andra ord en funktion för henne och hon tror att kommentarer kan påverka, 

till viss del; 

”Ja, antagligen gör de det, folk kan ju bli så förbannade (över kommentarer de får). Ja, det tror jag nog 

de kan göra. Journalister svarar ibland, men de bryr sig nog inte. Det är nog mer de som läser.” (Carin 

bil.20) 

Carin både uppskattar och är kritisk till kommentarer, hon är ambivalent inför att skriva kommentarer 

eftersom det innebär att hon är synlig, hon vill inte visa upp sig särskilt gärna.  

 

Maj skriver under vissa av sina inlägg. Hon anser att det som hon signerar har en annan tyngd och 

därmed relevans än det hon skriver under pseudonym.  

”Jag brukar vara anonym, men nu var jag tvungen att protestera öppet mot hela kommunen och mot ett 

planerat bygge och då har det ju mera tyngd om man går ut med namn och undertecknar.”(Maj bil.17) 
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Maj tycker att skillnaden mellan att underteckna och inte, är ganska stor. Hon ser ett problem med att 

hon på grund av registrering inte kan vara anonym inför redaktionen och att hennes identitet är känd 

även om hon inte undertecknar. Hon är mycket medveten om vad identiteten som socialt utanför 

medför, och kommentering är ett viktigt sätt för Maj att föra dialog med omvärlden. Hon har ett tydligt 

mål och vill nå ut till;  

”Folket. Både och, de med makt såklart, politiker naturligtvis och folkopinionen också naturligtvis.”(Maj 
bil.17)	  

Martin anger att han inte har några problem med att logga in eftersom han står för sina åsikter. Han har 

gått ut offentligt och pratat om sin roll som provokatör och ”näthatare” som skrivit elaka kommentarer. 

På Flashback i en tråd framgår det bland annat att han har chattat med Anders Behring Breivik. Han har 

mycket medvetet byggt en identitet kring sig själv och sitt användarnamn på nätet. Martin låter bli att 

censurera sig, hans identitet byggs kring att vara den som provocerar, att vara gränslös och ohämmad 

vilket leder till reaktioner och ilska från andra. Då han kommenterade aktivt beskriver han ”som en 

scen” och han ”fick kickar” av det. Hans kulturella identitet verkar gå ut på att helt strunta i det främre 

rummet som Goffman talar om. Men han står inte riktigt för sina elakheter nu längre när hans 

användarnamn är känt. Martin uppger att han inte har samma behov längre; 

”För mig var det kul så länge det varade. Sanningssägandet är inte så viktigt nu längre. På 

Aftonbladet kommenterade jag, det var roligt där. Jag tycker att det är intressant att se vad 

människor tycker.” (Martin bil.18) 

Martin säger flera gånger att han debatterar logiskt och att han ogillar känsloargument. Han 

provocerade och sa sanningar till människor. På frågan om vem Martin ville nå svarar han;  

”Det spelar ingen roll. Fick jag NÅGON att tänka efter var det bra.” (Martin bil.18) 

Per 45 både tror och hoppas på att bli läst och kunna påverka andra läsare, han återkommer till det flera 

gånger. På frågan om kommentarer kan påverka någon svarar han; 

”O ja. Det är det det handlar om. Om det skrivs en artikel om Mats Qviberg t.ex. och folk 

kommenterar den, nog läser han, och jag tror att det påverkar. Folk är så fåfänga. Det är bara att 

titta på sig själv, om man har skrivit något eller lagt upp på FB, nog är man inne och kollar hela 

tiden om någon har kommenterat det.// Jag vill att folk ska tänka att: Han har verkligen tänkt till, 

ja, Just det, så kan man ju också tänka! Och då vill man ju väldigt gärna att det ska vara en 

politiker någonstans. //  jag tror att vi tänker mer på oss själva nu för tiden.” (Per bil.21)  

Per talar om människors fåfänga och om” bilden” människor har av sig själva. Per är starkt medveten 

om sin kulturella identitet och han funderar kring hur han vill bli uppfattad av andra. Han präglas av det 
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främre rummet och censurerar sig. Han skriver inte alls det han tycker och tänker. Per spenderar tid och 

engagemang på att kommentera och läsa kommentarer, han tycker att det är spännande och 

stimulerande, tycker att det fyller en funktion som går utöver kontakten och kommentarerna på nätet; 

”Både artiklar och kommentarer väcker tankar och funderingar och jag prövar tankar och resonemang 

med vänner. Kommentarsfälten är ett komplement till mitt allmänmänskliga sociala liv, och jag blir 

uppsjungen på olika diskussionsämnen.” (Per bil.21) 

För Per är kommentarer en del av hans identitet som aktiv och deltagande i samhällsdebatten.  

Olle 60 tycker att kommentarsfunktionen är bra och anser att aktiv moderering hjälper diskussionen. 

Men han tror inte att det påverkar någon i någon högre utsträckning; 

”Det är vettigt att ha det. Det är bra med moderatorer //. De (kommentarer) ger möjlighet till 

reaktioner och beriktigande och det är bra. // Rättning kanske de tar till sig och gör genom att få 

det kommenterat.” (Olle, bil.19) 

Han är den ende som undertecknar alla kommentarer han skriver. Orsaken till det är mycket medveten; 

”Det är för många internettroll ute med falskt visir. Man ska stå för det man tycker. Jan Guillou har en 

spalt i Aftonbladet som jag brukar läsa, och han kan ju få 500 kommentarer. De läser jag inte för att de 

inte tillför något nytt, det är oftast kräktyper eller ibland lite ”hurra” och det är inte intressant. Insändare 

bör vara undertecknade.”(Olle bil.19) 

Olle anser att kommentarer främst ska tillföra något till debatten och det han själv skriver är noga 

genomtänkt. Han är helt styrd av den främre delen av hjärnan och är helt på det klara med att det han 

skriver är en del av den identitet han har och skapar åt sig själv. Han separerar inte internet från sin 

identitet i livet i övrigt vilket några av de andra kommenterarna gör eller uttrycker en önskan om att 

kunna göra. 

 

9 Slutsatser och diskussion 
Frågeställningarna som uppsatsen avsåg att besvara var: 

• Vad är syftet med att ha kommentarsfunktion kopplat till artiklar på nätet? 

• Hur har kommentarsfunktionen förändrats på senare tid, varför och vad resulterade det i för 

kommenterare respektive redaktioner? 

• Hur använder redaktionerna de kommentarer som fälls i kommentarstrådar kopplade till artiklar 

på nätet?  
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• Hur fungerar kommentarsfunktionen för redaktioner, respektive användare? 

• Varför skriver användare kommentarer?  

 

Det unika med nätet är bland annat möjligheten att gå vidare, möjligheten till fördjupning och 

vidarelänkning. Om man blir intresserad av ett ämne eller en artikel kan man genast söka vidare och ett 

sätt är att läsa eller leta information i kommentarer och blogglänkar. En analys av de14 svarande 

redaktionerna visar att det tycks finnas relativt stora skillnader mellan de olika nättidningarnas 

inställning till kommentarer. Från de tidningarna som har en konventionell syn och inte tillåter 

kommentarer på mer än några artiklar i månaden (2 redaktioner) till de som har öppet för i princip allt 

med en dialogisk inställning (5 redaktioner). Internet medför att mediebolag och journalister till viss del 

förlorar den kontroll de haft på nyhetsflödet i sin roll som gatekeepers. Flera redaktioner omfamnar 

aktivt läsarnas bidrag. Generellt bland de svarande går att säga att det finns en önskan att ha 

kommentarer öppna på allt, en önskan om debatt och allmän diskussion kring olika frågor som 

kontrasteras mot den allmänna uppfattningen om att tonen i kommentarsfälten är grov, hård och rå. 

Ett resultat är att olika redaktioner har mycket olika förhållningssätt till läsare och olika 

sätt att erbjuda kommentarsfunktion och annat användarskapat innehåll. Flera webbansvariga anger att 

de använder tips och idéer de fick från kommentarerna för att skriva nya artiklar. Kommentarsfält ses 

som en väg att skapa forum för debatt och dialog, att låta läsare komma till tals och skapa en 

mötesplats. Vare sig man har en dialogisk eller konventionell syn, och oavsett om tidningen faktiskt 

erbjuder möjligheten att kommentera eller inte, så anser man att det är bra att kommunicera och låta 

läsare uttrycka sig. Det verkar som om inställningen är mest avgörande oavsett hur mycket arbetet är 

med att läsa, hantera och moderera kommentarer. Ingen nämner ekonomiska vinster som syfte att ha 

kommentarer. Möjligtvis har det att göra med att de intervjuade inte är chefer. Flera kommer dock fram 

till att kommentarer kan ge ett mervärde genom aktivt deltagande då nyfikna kommenterare 

återkommer för att följa sitt inlägg.  

Alla utom en tidning har genomfört förändringar. Ungefär hälften anser att de har blivit 

bra eller bättre och den andra hälften är inte nöjda. Expressen har i princip stängt för kommentarer. 

Generellt anges att personangrepp och kritik av olika grupper i samhället är ett av de största problemen 

med kommentarer och det är även orsaken till att alla utom två tidningar har inloggningskrav. Även 

kommenterarna anser att andra kommenterare för ofta skriver med tråkig hård ton och tycker att det 

medför problem. 
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I analysen beskrivs olika syn på kommentarer och kommentarsfunktionen bland annat i 

enlighet med Bakhtin tagen från Dysthe (1996). I kommentarsfält följer ofta svar på en fråga, som 

skapar utgångspunkt för en ny fråga och nya svar vilket skapar möjligheter för att ny kunskap kan nås 

och innehållet växer genom dialogen. Man kan genom diskussion i kommentarsfälten få ett nytt synsätt 

på saker, vilket kommenteraren Olle vittnar om och. Ett av svaren på frågan om man läser 

kommentarer är generellt att det beror på ämnet – om man är intresserad av ämnet läser man 

kommentarer på grund av att man är nyfiken på vad andra har att säga. Fokus ligger på ett dialogiskt 

synsätt. Man kanske kan dra slutsatsen att den skepsis människor känner inför kommentarer kan bero 

på nyfikenheten och längtan efter att få veta mer men som omöjliggörs av hätska och hårda inlägg. Det 

kan dock motverkas av att redaktionerna är aktiva och själva deltar i arbetet med kommentarerna. Det 

gör de redaktioner som vill ha en dialogisk öppen diskussion och fungerande kommentarsfält. Då 

fungerar kommentarerna relativt bra vittnar både redaktion och kommenterare om, som i fallet med 

Olle på HD samt Maj på Norran.  

Deltagande och användarskapat material påstås kunna förändra maktbalansen mellan 

läsare och redaktioner. Läsarna kan få ökat inflytande över journalistiken eftersom de kan ge direkt 

feedback och påverka genom att klicka på artiklar. Journalisterna får möjlighet att få tips, korrigeringar 

och ökad kunskap om olika ämnen. En framtidsbild som några av de mer positivt inställda 

webbansvariga pekar på är samarbetsprojekt, ett exempel på en dialogisk inställning som innebär att 

användare bidrar med kunskaper och insikter. Ett exempel på det är SVD:s ”Räntekartan” som med 

hjälp av läsare som delar med sig av bolåneräntor som i sin tur kan användas som argument när man 

ska förhandla om bolån. Det är dock fortfarande de traditionella medierna som sitter på den största 

makten, som sätter dagordningen genom val av ämnen och artiklar och som öppnar eller stänger för 

läsarreaktioner. Makten som användare har handlar framförallt om makt över opinion och artiklars när- 

eller frånvaro samt påverkan på andra läsare, mer än ökad makt över det material som produceras.  

 

Kommenterare tycker att kommentarsfunktionen fungerar olika bra beroende på vilken 

tidning de kommenterar på, sämst tycker de som kommenterar på Aftonbladet om funktionen. Den 

blottade identiteten är den stora anledningen för Carin. Olle och Maj å andra sidan skriver medvetet 

under artiklar i syfte att påverka. Kommenterarna skriver kommentarer av olika anledningar, men i stor 

utsträckning gör de det för att bli lästa och för att påverka någon framförallt någon med makt. De 

tycker att diskussionen är spännande, och de anser att andra kommenterare ibland är kunniga och 

skriver intressant, men även att de är dumma och bara kräker ur sig saker. Maj och Per vittnar om att 

kommentarsskrivandet har en social funktion. Martin använde kommentarsfunktionen för att synas och 
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höras till varje pris.  

 

Ett problem som flera av kommenterarna tar upp kring upplevelsen av kommentarer är att 

det är otydligt vilka artiklar som är öppna respektive stängda för kommentarer och varför.  Det är också 

otydligt vilka kommentarer som tas bort, eller inte publiceras, och varför. Interaktiv Säkerhet har 

kontroll över en stor mängd av de kommentarer som fälls i Sveriges tidningar.  Flera kommenterare ser 

moderering respektive avsaknad av kommenteringsmöjlighet på artiklar som en form av censur. Det är, 

trots de regler för kommentering som publiceras på tidningarnas sidor, inte riktigt tydligt hur 

kommentarer modereras. I debatten är det viktigt att ta bort inlägg som bryter mot lagen, men det är 

minst lika viktigt att få veta varför, det bör var tydligt för alla, även utomstående som inte har läst 

refuserade kommentarer. Annars riskerar artikelkommentarerna att bli kontrollerade läsarreaktioner där 

bara bekväma åsikter ventileras. Chung säger ”... more citizens express a growing distrust of the 

media” (Chung, 2007 s 44),  och det finns en mängd exempel på såna kommentarer i olika 

kommentarsfält där läsare uttrycker misstro mot journalister och media i kommentarer. En slutsats är 

att det tycks vara fel väg att gå att stänga artiklar för kommentarer. Det finns ett värde för läsare att se 

vad andra läsare tycker och då även det dåliga, den negativa kritiken, då det uttrycker en slags 

transparens och känslighet för frågan i sig även om tidningen eller journalisten kanske inte tycker det 

eller ser det värdet. Det hindrar människor från att tro att de blir censurerade, vilket i förlängningen är 

en fråga om demokrati. Alla måste vara medvetna om att det är företag som huserar debatten, men det 

är företag som utger sig för att utöva objektiv journalistik. 

 

Många redaktioner och kommenterare uppger att de anser tonen vara hård och rå i 

kommentarsfälten samt uttrycker en önskan om att det inte skulle vara så. Flera redaktioner och 

kommenterare uttrycker att en öppen debatt med signerade inlägg skulle kunna hjälpa mot det. 

Inloggningskravet via Facebook som är den form i studien som innebär att man är minst anonym 

gentemot andra medmänniskor. Den är även den minst uppskattade på grund av det. En slutsats av 

studien är att inloggningskravet via Facebook inte har ändrat tonen på inläggen utan de har samma 

karaktär och grovhet nu med inloggning via Facebook som tidigare då de var anonyma. Den 

erfarenheten kommer från Aftonbladet som är Sveriges mest lästa och kommenterade tidning på nätet. 

Flera andra redaktioner uppger att de diskuterar Facebookinloggning som en lösning på problemen med 

påhopp och dålig ton i debatten. Det tycks inte vara en fungerande lösning.  Dock kan man spekulera 

kring om det kan vara så att människor som kommenterar på Aftonbladet är del av en så stor massa att 

det trots allt anonymiserar på grund av det stora antalet kommentarer. Om man däremot skulle använda 

Facebookinloggning på en landsortstidning skulle det kunna innebära att kommenterare 
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avanonymiseras och att den sociala kontrollen i det mindre samhälle kunde hjälpa debatten till en bättre 

ton.  

10	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  
Det skulle vara intressant att göra en större studie på kommenterare och ställa frågor kring 

vad och varför de skriver samt vad de vill ha ut av tidningar på nätet. Det skulle kunna hjälpa 

tidningarna vidare i arbetet med användarskapat innehåll. Vidare vore det intressant att undersöka om 

det är ett större antal människor än de genomsnittliga 5 % som kommenterar artiklar på en tidning som 

har en öppen dialogisk inställning och jämföra det med en tidning som är mer stängd och har utvalda 

artiklar för kommentering.  
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13	  Bilagor	  

Bilaga 1 
 

Frågor till kommentarsskribenter  

Namn, ålder, yrke, politisk tillhörighet 

 

1. Brukar du läsa kommentarer? 
 

2. I vilka forum kommenterar du?  
 

3. Varför skriver du kom till artiklar? Vad är det som gör att du kommenterar, vad är intressant? (Är det 
debatten, eller att föra fram sin åsikt?) 
 

4. Vem vill du nå när du artikelkommenterer på nätet?  
 

5. Finns det ämnen är mer intressanta att kommentera? 
 

6. Vad brukar du skriva? Kritik, beröm, diskussion inom tråden? 
 

7. Om det är kritik, är det mot ämnet, författaren eller mot tidningen/mediet sändaren eller mor 
människorna i artikeln som du är kritisk mot??  
 

8. Vad anser du om andras kommentarer? 
 

9.  Vad anser du om tonen i fälten? 
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10. Hur ser du på att man måste logga in? 
 

11. Vad anser du om att man bara kan kommentera vissa utvalda artiklar? 
 

12. Påverkar kommentarer någon, journalister, beslutsfattare, andra kommentatorer? Hur ser du på 
kommentarsfälten och kommentarernas roll i nyhetsmedia? 
 

13. Hur ser du på läsarmedverkan på nyhetsorganisationers nättidningssidor? Vad är en bra/den bästa 
formen? 
 

14. Pratar du med vänner eller bekanta om kommentarer? 
 

Tack! 

 

 

Bilaga 2	  
Frågor till webbansvarig på tidningar 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? (Inga, alla, vissa utvalda, vissa sektioner etc.)? Ange även 
gärna i procent eller t.ex. 9/25.  
 
2. Hur modererar ni, fungerar det bra? 
 
3. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? 

4. Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, tillför osv.)? 

5. Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det?  

6. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 

7. Vilka är det som skriver, som du ser det? 

8. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? Finns det eventuellt klickstatistik som 
jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av statistik gällande kommentarer)? 

9. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar etc.) 

10. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 

11. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 

 

Bilaga 3 

Frågor till Irina Halling expressen 26/11 2012 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer?  
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Några. Inom nyheter, det ska vara ett ämne som väcker engagemang. Just nu kan man kommentera exempelvis 
”Vilka banker som är bäst och sämst på bolån” och ”A-lotteriet är en kassako för socialdemokraterna”. 

2. Finns det ämnen man inte får kommentera?  
Under många år hade nästa alla medier problem med att kommentarsfälten togs Expressens över av grupper som 
inte kunde föra sig, vad artikelämnet än handlade om resulterade diskussionerna bara i hets mot folkgrupp eller var 
direkta personangrepp. Sommaren 1911 införde vi en ny policy för kommentarsfälten vilket bland annat betydde 
att vi införde förhandsmoderering. Nu har vi endast några artiklar öppna för kommentarer varje dag och vi 
kontrollerar diskussionen och tar bort kommentarer med personangrepp och förtal eller hets mot folkgrupp, innan 
de publiceras. 

3. Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, det tillför i debatten osv.)? 
Det är tråkigt att vi har minskat möjligheten att tycka till – vi önskar och hoppas på ett seriösare samtal mellan 
läsare och oss. Vi vill ha interaktivitet med läsare. Vi har ju Twitter och Facebook där vi följer vad folk skriver och 
har kommunikation med läsare. Kommentarer är ju inte det enda sättet. Det är ju inte heller skrivet i sten, vi 
utvecklar efter hand men just nu har vi inte möjlighet att ha öppet för alla artiklar. Vi har infört 
förhandsmoderering, när vi stängde för att kommentera många artiklar, då hade vi efterhandsmoderering, det har 
att göra med avtal och regler kring publicering. Det är synd att förhandsmoderering innebär en fördröjning, i bästa 
fall tar det bara en liten stund innan kommentaren läggs ut men det innebär en fördröjning i diskussionen. Man 
VILL ha ett öppet och direkt samtal men på grund av hets mot folkgrupp och förtal är det inte längre möjligt. Det 
kan även drabba helt vanliga personer. Det är kanske en privatperson som uttalar sig om något ämne allra första 
gången i en kvällstidning, som kan drabbas av kommentarer om utseende och annat. Det går inte att ha det så.  

4. Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det?  
Vi vill ha ett samtal med våra läsare, interagera. Man kan inte vara så auktoritär som förr som tidning, vi vill 
distutera på webben kring de ämnen vi tar upp och hur vi belyser ämnen. En viktig del av nyhetsförmedlingen är 
hur läsare uppfattar nyhetsformen. Tyvärr kan vi inte längre få till det pga. främlingsfientlighet. På grund av att vi 
har förhandsmoderering kan vi inte ha så många artiklar öppna för kommentarer, det blir alldeles för mycket 
arbete. Som mest hade vi flera tusen kommentarer per dag.  

5. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 
Vårt mål är en god ton i diskussionen och i och med förhandsmodereringen tas de kommentarer som faller utanför 
ämnet bort för att skydda, både de personer som skriver och blir omskrivna, mot näthat. Det dominerades av 
främlingsfientliga debatter som förstörde diskussionen. 

6. Vilka är det som skriver, som du ser det? 
Läsare.  

7. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar, moderering etc.) 
År 2011 efter Utöya stängde vi ner, den perioden blev det för mycket. Vi har inte stängt helt men vi har ändrat 
policy i kommentarerna. Företaget ”Interaktiv Säkerhet”(Varberg) modererar våra kommentarer, det gjorde de 
förut också men nu har vi förhandsmoderering.  

8. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 

Nej, det kan jag inte svara på. Det är så mycket. Chatt är uppskattat, då kan man fråga reportrar direkt som är på 
plats när något händer, som när de bevakar en rättegång, melodifestivalen med mera. Man kan vara vän på 
Facebook och Twitter.  

9. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 

Önskan är att ha öppna kommentarsfält till allt, det hade varit roligt. Ett område vi jobbar med att förbättra och jag 
tror att det kan förbättra oss som nyhetsbevakare, att ha ett kontinuerligt samtal med läsare.  
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Har ni någon annan form av läsarmedverkan, läsarnyheter et cetera? 

Nej, vi är inte ett läsarforum på et sättet, artiklar kan man bara bidra med som frilans. Man kan maila förslag och 
idéer. Något som är jättepopulärt är att skicka in läsarbilder, de syns ju i tidningen, vi har tävlingar med månadens 
bild och årets bild som man kan vinna 71000kr för. Nyhetstips tar redaktionen emot och för det kan man få 
tipspengar om det leder till artiklar. 

 

Bilaga 4 
 

Frågor till Karl Öfverström, webbchef Östgöta Correspondenten, corren.se  
den 3 december 2012 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? samt 3. Finns det ämnen man inte får kommentera? 
Svår fråga, TT materialet har vi inte någon egen kontroll på och det är alltid stängt för kommentarer. Normalt ska 
de egna artiklarna vara öppna för kommentarer men vissa ämnen stänger vi på grund av att folk inte kan diskutera 
och debattera i en normal samtalston. Det finns ”troll” på nätet som inte kan diskutera ämnen som invandring, 
våldsbrott, ämnen som lockar till sig ett visst klientel som inte kan diskutera saker. Vi har börjat stänga av 
kommentarsfunktionen på nyheter om trafikolyckor. Det är för sorgligt men det är sant. Trots att någon kanske 
ligger på sjukhus och kan dö efter en olycka så debatteras det ändå kring fel och ges pikar hit och dit. Vi kan inte 
ha kommentarer på blåljusnyheter. Vissa ämnen vet vi att det inte är någon idé att ha öppet på för att det blir 
fördomsfullt, rasistiskt, respektlöst och en hård ton.  

2. Hur modererar ni, fungerar det bra? 

Vi efterhandsmodererar. Vi ingår i en koncern där alla tidningar använder Monitor. En redaktör sitter och går 
igenom inläggen. Vi har även en nattredaktion som arbetar med det. Modereringen sker efter rådande 
omständigheter och kräver olika mycket beroende på ämne. Det händer att vissa diskussioner spårar ur.  

2. Finns det ämnen man inte får kommentera? Se fråga 1 

3. Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, tillför osv.)? 
Sådär, nej, vi har inte nått så långt som vi skulle vilja. Om man vill diskutera så har processen blivit bökig. Först 
måste man registrera en användare, den ska godkännas, sedan måsta man logga in och efter det kan man skriva ett 
inlägg. Väl där har vi en begränsning av antal tecken och sedan måste man dessutom vänta en stund för att få 
skriva ett nytt inlägg. På grund av ”trollen” Har det blivit svårare för gemene man att föra en diskussion. Det 
förekommer fall av hets mot folkgrupp och påhopp och det är de vi försökt att stoppa genom att försvåra, men det 
hindrar även debatten. 

4. Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det?  
Generellt tycker jag att om det ska diskuteras någonstans, så är det på lokaltidningens webbsida! För att man kan 
diskutera kring ämnen och det som händer runt omkring en där man lever och bor lokalt, dessutom gör det 
tidningen till en levande sida, och det ska finnas diskussion på nätet. Men man har ju funderat på om det är värt 
det. Om det kostar mer än det smakar. Det är svårt att få ett vettigt debattklimat.  

5. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. / 7 Vilka är det som skriver, 
som du ser det? 
Det är en liten klick som skriver ofta, bara ibland andra. De har varit med så pass länge att de känner varandra, inte 
personligen men… och det betyder att de vet vad de andra tycker om olika ämnen och de vet ungefär vad de andra 
ska svara. De tycker om vissa ämnen och gnabbar lite. Som ny skribent i kommentersfälten bemöts man ofta av 
någon från den här klicken eller gruppen och det kan vara avskräckande.  

Går ni i redaktionen in och bemöter eller kommenterar? 
Ja det händer, inte ofta det beror på ämnet, men inte för att styra debatten. Vi kan gå in och skriva ”tänk på språket, 
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formuleringar och vad man skriver”. Det finns de som vill ligga på gränsen till det tillåtna. Men vi styrs ju av regler 
men även av bedömningar från moderator och redaktionen. Ibland blir man mer benägen att fälla än fria, man vet 
liksom vart samtalet eller ämnet brukar ta vägen och ibland måste man gå in och ta bort hela diskussioner inte bara 
en kommentar.  

2. Vilka är det som skriver, som du ser det? 
Se fråga 6. 

3. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer?  
Bland vissa, en liten liten kärna, man känner igen dem, det är inte den där öppna debatten, en diskussion för alla. 
Det är ett misslyckande att inte alla tar den. Jag vet inte om det är populärt att läsa kommentarerna, jag har inget 
bra svar. Vissa ämnen engagerar mer än andra.  

4. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar etc.) 
Ja vi har gjort om flera gånger. Till och från. Förut var det anonymt och öppet och det var betydligt fler 
kommentarer då men vi var tvungna att ändra inloggning med mera. Först måste man registrera en användare, den 
ska godkännas, sedan måsta man logga in och efter det kan man skriva ett inlägg. Väl där har vi en begränsning av 
antal tecken och sedan måste man dessutom vänta en stund för att få skriva ett nytt inlägg pga. de som inte kan 
hålla sig till debatten.  

5. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 
Vi har infört en chatt med tjänstgörande webbredaktör med Norran som förebild med ambition att läsare kan ta 
kontakt och diskutera. För att få en personlig touch, ett personligt bemötande. Det har inte fallit så väl ut som vi 
hade hoppats, det sker inte så ofta men vi har den möjligheten. 

6. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 
Jag tycker att läsarmedverkan ger ju en möjlighet för gemene man att diskutera nyheter, politiska förslag, vad som 
händer i den lokala hockeyklubben, ja det s lokala. Men det är inte härligt om det hamnar i… tar slut i någon 
slags… om diskussionen tar så konstiga vägar att de inte går att ha kvar pga. rasistiska förtecken eller påhopp. Det 
är något som händer med människor när de sätter sig bakom ett tangentbord och kan vara anonyma, jag vet bara 
inte vad. 

Bilaga 5 

Telefonintervju med Sandra Jakob, Helsingborgs Dagblad, den 22 november 2012 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? (Inga, alla, vissa utvalda, vissa sektioner etc.)? Ca 
80- 90 %. Förut hade vi kommentarer på alla artiklar, det var mer fritt blås, men vi kan inte ha öppet för vissa 
artiklar där folk inte håller sig till debatten och ämnet och inte följer reglerna. 

2. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför?  
Allt brottsrelaterat, Utsatta människor, offer, människor som är svaga och ”redan ligger”, människor med 
sjukdomar eller som är illa behandlade. Det handlar mer om vilket ämne det gäller än rasism. Vi kan inte ha 
kommentarer på artiklar som handlar om ensamkommande flyktingbarn men däremot går det bra om någon med 
invandrarbakgrund har vunnit något eller fått en utmärkelse. Orsaken till att det inte går att ha kommentarer är brist 
på respekt, att det genererar hatiska kommentarer, att folk inte håller sig till debatten, till sakfrågan. Det är från fall 
till fall. 

3. Hur fungerar kommentarsfunktionen?  

Innehållet är generellt bra, vi för ett aktivt arbete för en bra debatt. Debatten ska tillföra, därför begränsas ibland 
kommentarerna och i reglerna står att vi publicerar ett urval. Kommentarerna ska ha ett värde för artikeln, ge 
någonting. Webbredaktörerna sköter all moderering inhouse. 
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4. Vad skrivs i kommentarerna?  

De flesta som skriver har egen erfarenhet av ämnet som de vill skriva om. De känner till fallet. Det lite intern 
debatt mellan människor som skriver.  

5. Vilka är det som skriver, som du ser det? 
Vi är en lokal tidning och det är de som läser som skriver, vi märker tydligt att det är människor i närområdet utom 
ibland när vi har fått en nyhet som är rikstäckande och vi får trafik utifrån och kommentarer, ibland rasistiska. Men 
det är våra läsare som skriver.  

6. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? Finns det eventuellt 
klickstatistik som jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av statistik gällande kommentarer)?  

O ja, det är mycket populärt, folk ringer och är jättearga när vi tar bort en tråd. Det syns inte i klickstatistiken, bara 
det som är mest klickat syns i statistiken. 

7. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? inloggningsförändringar till exempel 
Vi införde Disqus för ca 2 år sedan, det är den största förändringen, sen har vi även ändrat reglerna för 
kommentarsfunktionen utifrån trenderna vi har sett ibland våra kommentarer flera gånger. Allt för att få till en 
konstruktiv debatt. 

8. Vilken interaktiv möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det?  

Vad menar du? Jo det är kommentarer som är störst följt av läsarnyheter och fotografier. Det var mer fotografier 
förut men vi kan inte hantera det utan har valt att moderera kommentarer istället. Nu har vi öppet för läsarbilder vid 
speciella tillfällen. ”Skicka in en bild på din julgran!” tillexempel.  

9. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan?  

Det bästa är Facebook pagen. Det är vår lilla guldgruva. Där får vi in kommentarer som vi modererar på samma 
sätt som på webbsidan, vi frågar efter inslagsidéer, söker inlägg, det är den största tillgången faktiskt och debatten 
är en annan eftersom man är inloggad som person där, ett helt annat tilltal. 

 

Bilaga 6 

Frågor till Niklas Lundell, redaktionellt ansvarig Sydsvenska Dagbladet, sydsvenskan.se den 3 december 2012 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer?  

Det varierar mycket beroende på vilka resurser vi har på redaktionen för dagen, hur många redaktörer som är inne, 
vilka ämnen vi skriver om och vad som händer. Just nu kan man kommentera på mellan fem och tio artiklar.  

2. Hur modererar ni, fungerar det bra? 
Vi använder oss av Disqus för inloggning och efterhandsmodererar. Man önskar ibland att tonen kunde vara bättre 
bland de som skriver.  

3. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? 
Nej, inte egentligen. Men vi har aldrig kommentarer på krimjournalistik eller olyckor och vi undviker att ha det på 
artiklar där personer träder fram och berättar saker, till exempel om en tjej går ut och berättar om sin anorexi så är 
det för privat och känsligt. Ämnen som rör migration spårar ofta lätt ur och blir resurskrävande för modereringen.  
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4. Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, tillför osv.)? 
Ja, men man önskar att folk ibland kunde tänka till en gång till innan de skriver så att det inte blev så mycket 
påhopp. De bara kräker ur sig något. Det är ofta en rå ton bland kommentarerna, för rå. 

5. Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det?  
Bra fråga! Jag tror att många har det på slentrian och för att man kan ha det men vi har det för att ha en bra dialog 
med läsarna, för att de ska kunna komma till tals. De har olika infallsvinklar på ämnen och tips kring hur vi ska gå 
vidare, stoff till artiklar. När det funkar funkar det bra!  

6. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 

Se fråga 4. 

7. Vilka är det som skriver, som du ser det? 

Vet inte. Vi har ett system där man kan registrera sig men de flesta registrerar ett anonymt namn. Men om jag ska 
generalisera så är det fler män än kvinnor som skriver. 

8. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer?  

Ja, det vet vi att det är, både att kunna läsa och skriva. Vi har gjort läsarundersökningar som visar det. 

9. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur?  

Ja, tidigare var det helt anonymt, nu måste man registrera en e-postadress och det rensar bort de värsta 
överträdarna. Det blev bättre efter att vi införde registrering, lite svårare att bara kasta ur sig vad som helst. 

10. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 

Chatt, och livebevakning av en händelse. Men snittar man är kommentarsfunktionen den mest använda. Det är bra, 
det är bra att vara transparent och att ge läsarna möjlighet till deltagande. Ibland är det en diskussion inom 
kommentarstråden och ibland är det bra bidrag till artiklar, man får ta och ge.  

11. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 

Vad som kommer att komma mer tror jag är mera livegräv, att man med hjälp av läsarna gör journalistik 
tillsammans. Ett exempel på det är SVDs ”Räntekartan”. Det tror jag kommer att komma mycket mer. Att vi 
använder läsarnas kunskap och erfarenheter som vi sedan förädlar. 

 

Bilaga 7 

Frågor till Margareta Romare, webbchef på Göteborgsposten, gp.se 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? (Inga, alla, vissa utvalda, vissa sektioner etc.)? Ange även 
gärna i procent eller t.ex. 9/25. 

Utvalda artiklar, där vi tror att vi kan få många kommentarer. Ämnen som berör många i Göteborg. 

2. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? 
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Vi väljer bort att lägga på kommenteringsfunktionen på ämnen där det finns uppenbar risk att få en debatt som inte följer 
våra etiska regler: vi vill inte ha personpåhopp, rasistiska och sexistiska kommentarer till exempel. Till grund ligger 
spelreglerna för press, tv och radio. 

3. Hur fungerar kommentarsfunktionen? (bra, dåligt, tillför osv.) 

Bra. Tillför värdefull debatt och interaktivitet med våra läsare. 

4. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 

Sedan ett år tillbaka kräver vi inloggning. Det kravet tillkom mot bakgrund av behovet av att städa upp och hyfsa tonen. 
Idag fungerar det bra. 

5. Vilka är det som skriver, som du ser det? Merparten tror vi är vanliga läsare. 

6. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? Finns det eventuellt klickstatistik som 
jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av statistik gällande kommentarer)? 

I vissa frågor är engagemanget stort; t ex frågor som rör trafiken och kollektivtrafiken. Även frågor som rör 
stadsplaneringen – bostadsbyggande, sportarenor, namngivning av ny bro o.d. – lockar många att kommentera. 

Varje dag kan man kolla vad som är mest kommenterat. Men tyvärr inget som kan sökas bakåt. 

http://www.gp.se/nyheter/1.186 (mest kommenterat 23 november, kl. 14.30) 

7. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar etc.) 

Ja, vi införde krav på inloggning i februari2012. 

8. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 
 
Omröstningar – att rösta på ett svarsalternativ bland tre eller fyra olika alternativ. 

9. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 
 
En mix av saker: TYCK TIL, läsarbilder, läsarfilmer, omröstningar 

Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det? 

Delaktighet och dialog med läsarna. Gp.se blir ett debattforum. 

 

Bilaga 8 

Frågor till Jessica Dyhr, reporter och webbredaktör, Norran den 28 november 2012 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer?  

Alla artiklar utom de som gäller brott, straff och olyckor. Vi har även stängt för kommentarer på de automatiska in- 
och utrikesnyheterna från TT, däremot har vi öppet på ekonominyheterna. Men vi följer dem inte så väl. Vi gör ca 
20 artiklar per dag. 
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Hur modererar ni? 

Vi använder oss av ett företag (Interaktiv Säkerhet) som efterhandsmodererar åt oss. Det fungerar hyfsat. Det finns 
ämnen som är känsliga häruppe och det är ibland svårt för dem som inte lever och verkar här att förstå vad som kan 
vara problematiskt. 

2. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? 
Brott, straff och olyckor får man då aldrig kommentera och sen gör vi bedömningar från fall till fall. Vi vill hellre 
ha öppet för kommentarer än att stänga. Det är känsligt kring samer här uppe och då följer vi trådarna så att de inte 
ska spåra ur. 

 

3. Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, tillför osv.)? /Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det 
som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det?  
Vi får in tips och uppföljningar av artiklar som är bra. Vi har ju en direktchatt där någon på webbredaktionen sitter 
och chattar hela tiden och diskuterar olika ämnen. Vi har en medveten strategi, att vi vill vara ett öppet mediahus 
som bjuder in läsarna. Kommentarerna spelar en stor roll i det för diskussioner och man kan tycka till. 

4. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 
Tonen är tyvärr ganska tråkig. Vi har ändrat så nu krävs det att man registrerar en giltig e-mailadress, som bara 
syns mot oss, för att få kommentera. Och vi har tyvärr ett antal, ca tio personer som kommenterar mycket och 
lyckas få allt att röra sig kring politik oavsett vad ämnet handlar om och det skrämmer bort de andra. Vi håller på 
att kolla på ett system för att ändra igen som gör att kommentarerna inte blir anonyma utåt och då förhoppningsvis 
kunna skärpa upp diskussionen och skapa en snyggare ton.  

5. Vilka är det som skriver, som du ser det? 
Min känsla är att det är män i övre medelåldern som främst är villiga att kommentera och är inne i livechatten. Det 
är ju svårt att veta. Det beror på ämne, men mest män i övre medelåldern. 

6. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer?  
Det har minskat att skriva och därmed att läsa tror jag, när vi införde registrering av giltig e-postadress tappade vi 
markant. Det är mycket mer så nu att samma personer är inne och kommenterar alla artiklar än förut. Fast, det är 
nog så att kommentarerna läses ändå, för flera kommentarer får många ”gilla”. Jag tror att de som kommenterade 
förut har flyttat till ”chatta men Norran” nu. 

 

7. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar etc.) 
Vi ändrade inloggning för ett, ett och ett halvt år sedan men i övrigt inte. Vi tittar som sagt på en förändring som vi 
kommer att genomföra inom ett halvår som ska göra kommentarerna mindre anonyma och därmed medföra en 
bättre ton som i sin tur kan ge fler som vill kommentera. 

8. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 
Livechatten. Det är det som folk väljer främst, och där kan de diskutera vilka ämnen som helst. Jag tror att det är 
populärt för att man får respons direkt och att det så tydligt är en person där att prata med. 

Vad pratar de om i chatten? 

Vi får in tips, där är diskussioner om artiklar. Det kan handla om vad som helst, om vad man ska äta till lunch. 

9. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 
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Jag tror att det är en bra idé att det finns många alternativ att komma i kontakt med ett mediehus. De traditionella 
kanalerna som telefon, brev och mail såklart och kommentarer, chatt, Facebook där man kan posta meddelanden, 
så många kanaler som möjligt. Läsarnyheter är vi beroende av. Och vi markerar tydligt i tidningen(pappers?) att det 
är ett läsartips för att öka medvetenheten om att det går att påverka. 

Varför är det bra? 

Det leder till en känsla av öppenhet, delaktighet. Vi vill att de ska vara med. Jag tror att ”berätta för oss vad ni vill 
ha” är rätt väg att gå i kontakten. Det finns så många möjligheter för läsare att nå nyheter och information och dela 
själva så vi måste vara öppna.  

Varför? 

För transparensen, för att stärka varumärket, det ÄR mer öppet nu och vi vill ge den möjligheten. Det är en 
trovärdighetsfråga. 

 

Bilaga 9 

Frågor till Daniel Lundström, webbchef, Nya Wermlands Tidning den 3 december 2012 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer?  

Vi har i princip inte några artiklar öppna för kommentarer. Bara på ett fåtal artiklar i månaden sätter vi på 
kommentarer, när vi vill ha en diskussion. På sektionen ”I fokus” när ett ämne ska diskuteras. Där vi har en 
webbenkät och kommentarer som sedan publiceras i tidningen. Vi har kommentarer på bloggar, och olika bloggar 
på tidningen.  

2. Hur modererar ni, fungerar det bra? 

Vi förhandsmodererar på redaktionen. 

3. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? Ej relevant 

4. Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, tillför osv.)? 
När vi har kommentarer använder vi Disqus och man kan koppla till sitt Facebookkonto och så. Det fungerar 
jättebra. 

5. Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det?  
Ej relevant. 

Hur kommer det sig att ni inte har kommentarer? 
Det tar för lång tid att moderera. Vi har haft diskussioner kring det och ansvarig utgivare tog beslut om att vi inte 
skulle ha kommentarer. Det är för resurskrävande och vi använder resurserna för att skapa eget material istället. 

6. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 
Vi har väldigt bra ton eftersom vi bara kopplar på kommentarer till ämnen som inte medför problem.  

7. Vilka är det som skriver, som du ser det? 
Det är vanlig allmänhet, antar jag. Vi har inte så mycket kommentarer. 

8. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? Finns det eventuellt 
klickstatistik som jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av statistik gällande kommentarer)? Ej relevant. 
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9. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar etc.) Ej relevant. 

10. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 
Vi har mycket artikelenkäter där vi ställer en fråga och ger några olika svarsalternativ, det är det många varje 
vecka. Minst en varje dag, det är en interaktiv grej där folk får tycka till om ett aktuellt ämne. Det fungerar jättebra 
och är populärt. Vi sammanställer procent och publicerar det. Det är ju mer anonymt. Vi har också bloggar och där 
kan man kommentera, det är då bloggarna själva som förhandsmodererar de inläggen. Vi har läsarbilder och 
läsarnyheter. Bilder är populärt att skicka in och det blir vi i redaktionen också glada för, första tussilagon eller 
någon konstig grej. Och babybilder, bilder på nyfödda bebisar, det kommer in varje vecka flera stycken. Tips kan 
man skicka in via formulär, sms, via mail eller ringa. 

11. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 
Läsarmedverkan är bra, absolut! Det bästa med det är delaktighet, att läsarna känner sig delaktiga, kan komma med 
synpunkter och tips om möjligheter för oss att göra bättre artiklar. Det är viktigt med dialog… Vi har ju Facebook 
där vi lägger ut lite nyheter, där kan man ju kommentera, de modereras inte. Sen har vi Twitter, vi brukar publicera 
något inlägg från Twitter i tidningen varje dag. Ibland går ju diskussionen het ändå, på Facebook, så det är ju en 
form av kommentarsfunktion. Vi har inga stora problem med våra kommentarer nu, några fokuserar på 
invandrarfrågan bara.  

 

Bilaga 10 
Frågor till Anneli Hanno Norrländska Socialdemokraten, den 26 november 2012 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? 

Alla. Det är i undantag vi stänger, däremot modererar vi innan kommentarerna läggs ut, en person läser igenom allt 
före. 

2. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? 
Nej, vi har inga förbjudna ämnen. Vi har samma policy för NSD och Norrbottenskuriren, att man måste hålla sig 
till reglerna och undvika förtal och hets mot folkgrupp och så vidare. Kommentarerna ska vara i en konstruktiv 
anda, och om folk går över etiska gränser tar vi bort det. Det som tas bort handlar mest om rasistiska kommentarer, 
mest om zigenare och samer och till viss del om invandrare. Till exempel i Boden tar man emot många från Iran 
och Irak. Annars är det mest knäppskallar som skriver som svär eller inte håller sig till reglerna. Moderatorn kan gå 
in och skriva att nu stänger en tråd där inget nytt tillförs, om den är lång orkar folk inte läsa allt och då kommer 
samma argument upp igen. Folk kan ringa och vara arga för att de känner sig censurerade, att de inte får ha åsikter 
om vissa ämnen, till exempel invandring och samer. 

3. Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, tillför osv.)? 
Det fungerar bra. Vi får in nyhetstips, det hör man ofta att reportrarna säger. 

4. Vad är syftet med att ha kommentarer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det?  
för att ha en öppen debatt och bjuda in läsekretsen att delta.  

5. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 
Det tenderar att vara en ganska hård ton på internet. 

Det som kommenteras mest är jakt, skoter mest är det hockey. Frågor som rör brott, samer. Sen är det 
industrifrågor, sådant som angår våra grundnäringar, där debatten kan vara väldigt konstruktiv och föra fram 
mycket bra argument, grundnäringar som gruva och skog har det varit mycket nu.  
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6. Vilka är det som skriver, som du ser det? 
Det är mycket män, arbetslösa eller äldre som sitter hemma, tror jag att senaste kollen visade. Det är ofta samma 
signaturer och de kan börja diskutera med varandra. 

7. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? Finns det eventuellt 
klickstatistik som jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av statistik gällande kommentarer)? 
Vi uppmuntrar mycket till det för att visa att det är viktigt och vi plockar in ”kommentarer från webben” i 
papperstidningen med rader från ett aktuellt ämne. Detta för att folk ska kommentera ännu mer på webben. Vi ska 
börja ta betalt snart för webben, vi är ett litet pilotprojekt, och vi vill generera ännu mer människor till webben. 
Hålla en tät kontakt mellan papper och webben. I snitt får vi in 500 kommentarer per dygn.  

8. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar, moderering etc.) 
På NSD diskuteras det hur mycket det ger och inte, om vi inte hade rätt person som modererade skulle det kanske 
inte fungera. De är inte självsanerande, det behövs för att hålla debatten vid liv så att den inte spårar ur. 

9. Vilken möjlighet till interaktivt deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? Vi försöker få in Tv har 
webb-Tv som vi vill att folk ska gå in på och som vi puffar för. Vi håller inte på en massa med Facebook och så 
men Vi använder Facebook mer och mer. 

10. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 

Jag funderar på det varje dag, hur man skulle kunna göra det och utöka. Enkäter är bra men vi skulle kunna göra 
det annorlunda, ändra. Det bästa är när folk engagerar sig och kommer tillbaka med tips. När folk tycker att vi gör 
ett seriöst och viktigt jobb så att de tar oss på allvar och det blir en seriös och bra rundgång då kan läsare komma 
med lite insidertips sådär och idéer. När folk blir tagna på allvar. Det är den viktigaste kommunikationen. Vi har 
grävbloggen som har varit aktiv ett tag, vi granskar landstinget. 

Vi har Twitter. Men Twitter har som inte blivit så stort här än i Norrbotten, en person kollade det där och det är 
ungefär 500 Twittrare från vårt län för närvarande (hösten-12). NSD har en Facebooksida där vi kan puffa för 
nyheter och händelser av typen ”följ oss på webben direkt, idag faller domen i det och det målet”. 
Norrbottenskuriren är bra på det så vi tävlar. Jag vet ju det eftersom jag har jobbat där med, jag har jobbat med 
webben i fem, nej sju år nu. 

Vi är har ju många bloggar också, där vi har en personlig kontakt. Det är mycket stort intresse för sportbloggarna. 

 

Bilaga 11 
Frågor till Anna Åberg, redaktionschef på dn.se, Dagens Nyheter, svar via mail 29 november 2012  

1.      Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? (Inga, alla, vissa utvalda, vissa sektioner etc.)? Ange även 
gärna i procent eller t.ex. 9/25.  

Det går tyvärr inte att ange en exakt siffra eller procentsats. Vi har inte kommentarer på artiklar som vi av erfarenhet vet kan 
generera kommentarer av sexistisk eller rasistisk karaktär. Vi har heller inte kommentarer på artiklar där “civila” personer 
valt att ställa upp på intervju eftersom vi inte vill riskera att dem som ställer upp och pratar med oss utsätts för påhopp. Vi 
har heller inte kommentarer på artiklar som handlar om brott (om de inte är av mer övergripande karaktär), dels på grund av 
risken att förövare/offer namnges, dels eftersom det inte finns ett lika tydligt värde att diskutera enskilda brott som 
exempelvis politik. Vi har alltid kommentarerna påslagna på debattartiklar, ledarmaterialet och krönikor (förutom i enstaka 
fall där vi tvingats stänga av möjligheten att kommentera). 

2.      Hur modererar ni, fungerar det bra? 
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Vi använder ett externt bolag för moderering. Vi har eftermoderering på sajten och det fungerar bra. 

3.      Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? 

Se fråga 1. 

4.      Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, tillför osv.)? 

5.      Vad är syftet med att ha kommentarer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det?  

Det finns flera syften med att ha kommentarer. En del av våra läsare har ett behov av att diskutera de ämnen vi skriver om och 
det är en fördel att den diskussionen sker i anslutning till artikeln. I många fall blir det bra diskussioner som tillför ett extra 
värde för läsarna. Man delar egna erfarenheter eller får höra andras syn i en fråga. Reportern som har skrivit artikeln kan 
också få tips på uppföljningar, nya vinklar och så vidare. 

6.      Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 

Vi gjorde en förändring i vår hantering av artikelkommentarer under hösten 2011 och det berodde på att klimatet i 
kommentarsfälten hårdnade under och efter riksdagsvalet 2010. Då upplevde vi att en liten grupp människor bombarderade 
kommentarsfälten med grovt rasistiska och sexistiska kommentarer. Det spelade egentligen ingen roll vad artiklarna 
handlade om, utan det slog över hela sajten. Det här gjorde att de välbalanserade, intressanta diskussionerna i princip helt 
dog ut. I augusti 2011 kände vi att vi inte längre kunde garantera att moderering fungerade och beslutade att införa ett krav 
på inloggning för att kunna kommentera. Vi stängde av kommentarerna helt tillfälligt och slog sedan på dem igen i oktober 
samma år då vårt nya inloggningssystem var klart. 

I samband med det så minskade vi också antalet artiklar med möjlighet att kommentera. Detta har gjort att antalet 
kommentarer minskat drastiskt, men att nivån diskussionen på de artiklar som har kommentarer är hög. 

7.      Vilka är det som skriver, som du ser det? 

I dag är det en salig blandning, men gissningsvis är en stor del av dem unga. De unga är mer bekväma med att utrycka sina 
åsikter i olika nätforum, men det kommer att förändras över tid.  

8.      Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? Finns det eventuellt klickstatistik som 
jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av statistik gällande kommentarer)? 
 
Det är inte alls lika populärt när man inte längre kan uttrycka sin åsikt anonymt, men det finns absolut ett intresse för att 
diskutera eller tycka till. 

9.      Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar etc.)Se fråga 6. 

10.  Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 
Det beror på vad man menar med deltagande, men våra webbfrågor är absolut mer använda än kommentarsfunktionen. Men 
det är självklart mycket enklare att klicka i ett svarsalternativ på startsidan på sajten än att logga in och skriva en kommentar 
så det är inte så överraskande. Annars är mejl fortfarande populärt. Våra reportrar får mycket mejl från läsare som tycker, 
ställer frågor, lämnar nyhetstips, osv. På vår Facebooksida får vi ofta kommentarer från läsare. Där är nivån på 
kommentarerna bra, troligtvis för att avsändaren måste stå för sina åsikter med namn och bild. Om man tycker att delning på 
exempelvis Facebook och Twitter är att delta så är det också välanvänt. Vi har ofta många tusen delningar varje dag, och det 
i sig leder ju till diskussioner – fast på andra plattformar än DN.se.  

11.  Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 
Det är en fråga de flesta, om inte alla, medier brottas med i dag och det finns inget tydligt svar att förhålla sig till. För en 
riktigt bra kommentarfunktion krävs mycket resurser från redaktionerna. Då måste reportrar, redaktörer och kanske till och 
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med kundtjänst engagera sig. Man måste svara på frågor, ställa frågor, leda diskussioner, se till att användarna håller sig till 
vår policy, osv. Ska det ske i anslutning till artiklar eller på specialsajter? Den typen av forum som enligt mig i dag fungerar 
bäst, som exempelvis Svenska Fans, ligger långt ifrån tidningarnas kärnverksamhet och det kan därför vara svårt (och inte 
alls säkert rätt) för tidningarna att ta beslut om att gå åt det hållet. Den typen av forum är också självsanerande på ett sätt 
eftersom användarna är en någorlunda homogen grupp med samma intresse (i Svenska Fans fall ner på lagnivå) som är 
engagerade i att hålla forumet som en bra plats att utbyta information och tankar på. Det är betydligt svårare för en 
nyhetssajt att nå dit. 

 

Bilaga 12 

Frågor till Matilda Wiman, Svenska Dagbladet den 27 november 2012 
 
1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? 
Jag kan inte säga vilket antal, det kopplas på automatiskt för vissa artiklar. Inom 
kultur, sport näringsliv och opinion har vi kommentarer. Inrikes och utrikesnyheter har 
vi inte kommentarer på men det händer att vi vill ha det om det är ett intressant ämne, 
då kan vi sätta på det. 
Varför har ni inte kommentarer på in- och utrikesartiklar? 
För att vi måste ha en begränsning i antal. Vi använder oss av Interaktiv Säkerhet för 
moderering och det är ganska kostsamt. Inom in och utrikesnyheterna finns det så 
många små nyheter från TT till exempel och då blir debatten så spridd att de inte 
hinner med att moderera. 
 
2. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? 
Nej. Däremot finns det ju ämnen där kommentarerna har en tendens att spåra ur. 
Ibland kan det vara svårt att veta vad som ska spåra ur! ”Trollen”, eller vad man ska 
kalla dem, kan få en debatt att handla om det ämne de vill som kan vara något helt 
annat än det artikeln tar upp. Kommentarerna måste hålla sig inom lagens gränser. 
Ämnen som invandring, migration, jämställdhet, feminism, om vi har ordet rasism i en rubrik, kan göra att debatten blir svår 
att moderera och att moderatorerna bör hålla ett extra öga på den om kommentarsfunktionen är påkopplad. 
 
3. Hur fungerar kommentarsfunktionen 
Väldigt varierat. Helst skulle man vilja att alla kommentarer tillförde något, det är ju 
en fantastisk möjlighet för oss att få in tips och åsikter som kan ge uppslag för hur vi 
ska gå vidare (med storyn). Men att få in bra kommentarer tycks svårt. Om vi har en 
granskning tillexempel, när vi gör ett gräv, då kan det komma in bra kommentarer. 
Oftare är det svårare att få ut något av kommentarerna. 
Vi använder Disqus vid inloggning, och man kan logga in med Facebook. När man 
loggar in kan man bara skriva tre kommentarer om en artikel. Och det är för att få en 
kärnfull och begränsad debatt. Jag tror att folk är mer kärnfulla när de måste begränsa 
sig. 
 
4. Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det som är bra med det och vad har ni 
det till, som du ser det? 
Jag tror inte att det fanns något riktigt syfte från början utan mer ”Åh vad mycket 
möjligheter vi kan ha på vår hemsida!” och så plockade man in det utan att riktigt 
tänka efter varför. Från början var det inte så många kommentarer men med internetanvändandets framfart har antalet ökat. 
Vi har duktiga och pålästa läsare som kan tillföra så mycket men tyvärr hindras "bra kommentarer" av troll som ser till att 
debatten urartar. Hade vi tänkt efter ordentligt från början och inte bara satt på kommentarsfunktionen på alla artiklar utan 
att veta hur vi skulle hantera det skulle kanske inte lika många känna sig kränkta över att de begränsningar och förändringar 
i funktionen vi tvingas göra. Ibland får vi gå in och ta bort trådar som spårar ut helt. Om vi hade 
diskuterat kring funktionen innan så hade läsarna kanske sett det som en möjlighet 
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istället för som en rättighet att kommentera och då hade det kanske kunna varit en 
bättre debatt. Positivt och jätteintressant kan vara att man kan avläsa vad läsarna 
tycker är spännande i en tråd, man kan se vartåt det lutar. Man kanske själv sitter med 
ett jobb och gräver åt ett håll men så visar det sig i kommentarerna att läsarna är mer intresserade av något annat. 
 
5. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 
Tonen är i allmänhet väldigt hård och provocerande. Ofta kan det starta en diskussion 
mellan ett par tre personer som slås ner av någon som kommer in och förstör, 
då dör ju den debatten. Man skulle verkligen önska ett mjukare tonfall och ett mer 
analyserande klimat. 
 
6. Vilka är det som skriver, som du ser det? 
Det vet jag inte! Det är en jätteintressant fråga som man skulle vilja veta och se mer 
forskning på men jag vågar inte chansa. 
 
7. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? 
Finns det eventuellt klickstatistik som jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av 
statistik gällande kommentarer)? 
Jag kan tyvärr bara spekulera kring det, men min känsla är att det är väldigt populärt bland en liten klick av våra läsare. Jag 
tror att de som inte kommenterar är betydligt fler. 
 
8. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? 
Vi har infört en begränsning på tre kommentarer per person/inloggning. Vi har nog 
ändrat inloggningsfunktionen också. 
 
9. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 
Vi har ju fler kommentarer men det är ju för att de finns hela tiden, när vi har chattar 
seglar de upp och där deltar nog fler människor, det har vi 2-3 gånger per vecka. Jag 
tror att begränsningarna har släppt där och alla vågar ställa en direkt fråga men alla 
kommenterar inte. 
(Vad beror det på att folk inte kommenterar?) 
Jag tror att det är för hårt och tråkigt klimat i kommentarsfälten. Det är ju bara att gå 
till sig själv, om man ska tycka något så läser man ju det som står tidigare och hänger 
med och jag skulle inte kommentera om jag hade en åsikt utan maila istället. 
 
10. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 
Jag skulle önska snabba tips från våra läsare, så att det kan bli en större bredd (i 
nyheterna). Läsarna har en enorm kunskap som vi gärna vill ta del av. Tips kan komma via mail, tipsmail, via 
telefon eller så kan de komma i t.ex. kommentarsfälten samt i våra livebloggar som blivit allt vanligare. 

 

Bilaga 13 
Frågor	  till	  Catharina	  Grufman	  Dalarnas	  Tidningar,	  dt.se. 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? (Inga, alla, vissa utvalda, vissa sektioner etc.)? Ange även 
gärna i procent eller t.ex. ca 9/50.  

• Alla artiklar, vet inte hur många vi har per dag.  

2. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, varför?  
Nej, vi har öppet för alla artiklar. Vi provar, vi börjar med att ha öppet och så stänger vi om det barkar iväg. Vi stänger ca 2-
3 artiklar per månad. Endast 2-3 artiklar har varit stängda från start det här året och då har det varit om händelser som vi 
redan har skrivit om, där vi tvingats stänga kommentarsfunktionen.  
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Ämnena som kan barka ur är ofta kring personer med invandrarbakgrund. Eller det kan gälla vissa brott. Dödsolyckor i 
trafik.  

Vad är det som skrivs i kommentarer som stängs?  

Invandrarpolitik, det är främst det som gör att vi får stänga. Plus dödsolycka i trafik, när folk börjar spekulera i vad som 
hänt och som kan skapa obehag för anhöriga.  

Hur modererar ni?  

Vi anlitar det externa företaget, Interaktiv Säkerhet, som eftermodererar kommentarerna. Redaktörerna vid webbdesken har 
också möjlighet att plocka bort kommentarer, vilket görs ibland. När ”känsliga” artiklar läggs ut har webbredaktionen och 
ansvarig utgivare lite extra koll på kommentarerna 

3. Hur fungerar kommentarsfunktionen? (bra, dåligt, tillför osv.)  

Bra! Vi har en siffra på ca 8 % tror jag av alla artiklar som stängs för kommentarer. Vi har väldigt mycket kommentarer. 
Det blir diskussion.  

4. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. Varg och Hockey, det är det stora 
diskussionsämnena, de drar flest kommentarer. Tonen är bra, för det mesta. Ibland går vi in själva och skriver, när vi märker 
att diskussionen börjar barka iväg, men att det ändå är en intressant diskussion som är värd att ha kvar, för att strama åt 
debatten om det är heta ämnen. Typ ”Tänk på det här och det här om vi ska kunna fortsätta att ha tråden öppen”.  

5. Vilka är det som skriver, som du ser det?  

Jag har ingen aning, det är alla möjliga. Vi har ju ingen registrering. Man kan ju titta på IP-nummer, ibland när det känns 
som om det är samma personer som skriver kan man göra det men det är det inte om det inte blir en diskussion inom tråden.  

6. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? Finns det eventuellt klickstatistik som 
jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av statistik gällande kommentarer)?  

Det är populärt och det är ju anledningen till att vi fortsätter ha det öppet i den formen som vi har det. Det ska inte vara 
krångligt utan lätt att skriva. Vi har ju anonyma kommentarer och vill fortsätta att ha det så. Vi för en diskussion kring det 
hela tiden, om vi ska ha Facebookinloggning eller så. Det kan ju ändras när som helst om det skulle behövas.  

7. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar etc.) Nej.  

8. Vilken möjlighet till läsardeltagande är mest använd eller önskad av läsarna på er webbsida som du ser det? 
(kommentarsfunktion, blogg, chatt, omröstningar, foton, läsarreportage m.m.) Kommentarer är det absolut mest använda.  

9. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan?  

Facebook har vi ju inte haft så länge men det är ju en form för kommunikation som ökar, vi ska jobba mer där med sociala 
medier. På Twitter har vi ett flöde där alla våra webbnyheter går ut i reell tid. 

Varför har ni kommentarer, vad är syftet, varför är det bra? 
Vi vill jobba med läsarsamverkan. Det är ett perfekt sätt att låta läsarna direkt vara med och tycka till samt bidra med sin 
kunskap. Rätt ofta är läsarna med och bidrar till uppföljningstips i kommentarsfältet. 
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Bilaga 14 
Frågor till Karin Lindblom, debattredaktionen, Aftonbladet.se den 11 december 2012 

Papperstidningen tar mer kostnader fortfarande, nätet drar in ganska mycket via annonser men det redovisas på 
papperstidningen. Vi har en del betaltjänster, viktklubben och plus som drar in pengar på nätet. Om man jämför så är en 
banner högst upp ganska billig, kanske 20 -30000, jämfört med helsidor i papperstidningen förr, då kostade den hundra 
tusen eller mer. Å andra sidan är helsidor nu också billigare.  

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? 
 
Vi får in ca 4000 kommentarer per dygn fördelat på alla texter. Sport och nöjesartiklar har alltid kommentarer på om 
journalisten inte stänger av dem. På nyheter måste kommentarsfunktionen slås på. Vår ambition är att slå på dem. Jan Helin 
skulle helst ha allt på hela tiden. Opinion och ledare är bra på att vara med, de uttrycker åsikter som de själva kan stå för och 
då är det lättare, en önskan är även att de ska vara närvarande i kommentarerna och delta. Annars blir det inte lika bra. 
Många reportrar drar sig för att vara inne eftersom läsare ”skjuter budbärare”. Man måste förklara att det som skrivs inte är 
journalistens personliga åsikter. På Sporten är folk insatta och kunniga i sitt ämne och då är det också lättare att ta en debatt. 
De som skriver en notis som kanske bygger på en TT-nyhet är inte själva så insatta och då vill och kan man inte debattera 
ämnet så bra. Inställningen till kommentarer är delad bland reportrarna. Vissa vill och gillar det och andra inte. Det beror 
inte på ålder utan mer om personlighet.  
 
2. Hur modererar ni, fungerar det bra? 
 
Vi använder Interaktiv Säkerhet. Det är viss eftersläpning, kommentarerna granskas någon gång under dygnet så vissa saker 
kan ligga kvar ett tag och det kan se illa ut på grund av eftersläpningen. Vi hade en tidigare ansvarig utgivare som blev 
dömd för något som skrevs i en kommentar så vi vill inte ha in vad som helst i vår miljö. På vår Facebooksida var det någon 
som la in ett hatinlägg om Gaza och det är tråkigt, om det får ligga där, det är inte vi som skriver men det syns i vår miljö. 
(även 4) 
 
3. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? 

Ja. Krim, det är ett publicistiskt beslut. Vi publicerar inte namn på mördare och misstänkta, det blir spekulation. Vi har inte 
kommentarer på personliga öden pga. hån och personangrepp. Vi vill att folk ska vilja prata med oss. De Kungliga! De 
gillar de att kritisera de kungliga. Och invandring och integration, Israel, Palestina. Vi försöker lösa det genom att ha chattar 
så att diskussionen ska finnas. Den är viktig. 

4. Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, tillför osv.)? 

(Forts från 1) Nöjesbladet Film avsätter tid för att diskutera kommentarer och plockar upp synpunkter till nästa veckas 
program.  Målet är att journalisten ska delta, annars blir det inte så bra. Chatt- ”Snackis” – debatt live förmodereras. Då är 
det lättare att föra ett samtal, en diskussion. Det blir inte så bra debatt om man inte har en moderator om det bara är ett 
samtal mellan läsare i kommentarsfälten.  

5. Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det?  

Jan Helin är för läsarkommentarer och vill ha kommentarer på allt men det funkar inte ekonomiskt. Det är en publicistisk 
ambition, att läsare ska vara med och kunna komma till tals, det ska vara en mötesplats. Det är en folklig tidning och det 
man snackar om vid fikaborden det ska vi ta upp, fast nu hänger folk i sociala media, men det som är en snackis där ska tas 
upp. Och folk har fortfarande fika på jobbet. Läsare ska kunna komma till tals. 

Används kommentarerna till artiklar och dylikt? 

Det skulle det kunna göras mer, absolut, film är ett bra exempel. Tidigare gjorde vi läsaruppföljningar, läsartext byggda på 
läsares röster men det tog slut i brist på resurser och tidsbrist. Det görs ibland, men inte så ofta. Men det är bra när man till 
exempel ringer upp någon att ha läsare i ryggen och kunna säga att ”Våra läsare undrar varför…!” 
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Hur diskuterar ni kring kommentarsfunktionen? 

Det diskuteras ganska mycket, bland annat när det kommer bud uppifrån att vi ska ha det på ett visst sätt. Facebook 
diskuterades, hur vi ska lösa olika saker. Det är en levande diskussion. Jag partar ibland med läsare som ”Aftonbladet” och 
det är lättare då att vara tydlig, man måste ha en roll själv i sammanhanget. Man får göra som man vill själv som journalist 
på Aftonbladet med Twitter och Facebook med mera, vissa är därför korrekta, andra bygger sina egna personliga 
varumärken. Det är uttalat önskvärt ATT vi ska vara närvarande i sociala media men man måste vara medveten om att det är 
dubbelt. Man kan inte bete sig hur som helst, vissa tycker att det är för svårt att veta hur de ska bete sig så de deltar inte. 
Pintrest tror vi kommer att komma, det är jättestort i USA. Sociala media kommer och går, vi deltar där folk är och försöker 
vara med i det som kommer. 

6. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 

Jag är avtrubbad. Våra läsare ”har inga byxor på sig”. De är som de är. Det har inte blivit bättre med Facebook, vi trodde det 
men folk skriver precis samma grova saker även om de står med sitt namn. Det blir ofta bättre om reportern går in och säger 
”skärp er”, någon ser, och bättre om läsare går in och säger till varandra. Om jag ser till mig själv så läser jag bransch, vad 
folk skriver. Det finns ett läsvärde i kommentarerna om man har ett personligt intresse, om det är ett ämne som intresserar 
en. Jag tycker att det är tråkigt med sådana namn som ”skitrännan” om kommentarer, så får man inte säga om sina läsare. 
Det är våra läsare som skriver och det är de som är våra pengar, man måste ha respekt för dem.  

7. Vilka är det som skriver, som du ser det? 

Sverige Demokraterna är jättebra på att mobilisera sig och driva kampanj i sociala media, om något länkar till Avpixlat eller 
Facebook är de där snabbt och driver kampanj. Det är synd att inte motkrafterna är lika bra på att organisera sig och driva 
motkampanjer. Jag försöker gå in och svara genom aftonbladet, om det är kritik på t.ex. Avpixlat, med en ödmjuk ton. Vi 
vill svara.  

8. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? Finns det eventuellt klickstatistik som 
jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av statistik gällande kommentarer)? 

Vet inte. Nja. Vi har bara 4000kommentarer per dygn, men det beror på ämnet. Många blir arga om de inte får möjligheten 
att kommentera, man vill inte bli censurerade, man vill kunna kommentera, men vi säger till dem att det inte är en rättighet 
att få kommentera. Vi fick ett minskat antal kommentarer när vi införde Facebookinloggning men nu är det tillbaka på 
samma siffror som tidigare.  

9. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar etc.) 

Bloggarna har flyttat till Wordpress, de kan välja vilken form av inloggning, eller inte, de har. ”Bank och Niva” vill ha 
förhandsmoderering utan Facebook, de vill att alla ska KUNNA kommentera. Vi ändrade till Facebookinloggning från 
anonyma kommentarer pga. hat, men folk är skamlösa så det hjälpte inte. 

Vad är en toppkommentator?  

Det är tyvärr inget Aftonbladet styr, man styr det själv i inställningar på något sätt, hur många vänner man har som läser. 
Det är ett problem för toppkommentatorernas kommentarer hamnar överst och det kan vara knäppisar. Vi styr inte, vi sparar 
pengar och det var ett av målen, men vi har lite att säga till om och kan inte påverka. Vi kan säga till Facebook men de 
ändrar saker när de vill eller inte alls. 

10. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 

Att vara där läsarna är. När läsarna frågar ska vi svara oavsett kanal. Var som helst. Om vi diskuteras så ska vi vara där, som 
läsarkontakt. Vi ska komma till dem, vi ska svara och vi ska ha en trevlig ton, det är en form av varumärkesvård.  

Dela, det ska vara lätt att dela på telefon och webb. Jag vill helst att delaknappen ska finnas där överst i mobilen vid 
artiklarnas topp, men det är många som vill synas och slåss om platsen J. Annonssäljarna vill ha sitt osv.  
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11. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 

Vi har försökt lite olika saker. För några år sedan hade vi bloggportalen hos oss, alla kunde starta blogg, men det blev 
spretigt. Vi har en ny ”Tipsa” funktion där man kan tipsa om nyheter med mera. Lite som CNNs I-report, där man berättar 
en egen historia, det är min favorit. De har lyckats bra! 

12. Vad anser ni om nätet som plats för kommunikation med läsare? 

Det är bäst med personlig kontakt, det bästa är att ha besök och träffas men då skulle vi inte göra annat. I Almedalen och på 
fotbolls-EM när vi står där som personer får man en helt annan kontakt. Då kan de komma fram och säga ”Har ni tänkt på 
det här och det här…”. Twitter är bra. Där kan man nå folk snabbt.  

EXTRAFRÅGOR 

• Finns det ekonomiska grunder till begränsningar av kommentarsfunktionen? Hur? (annonsörer gillar inte tonen, 
kritik, moderering etc.?)  Ja, pga. resurser. Aldrig någon annonsör som har sagt något eller sagt nej pga. 
kommentarer.  

• Är redaktionen uppdelad på webb och papper eller arbetar alla med allt beroende på deadlines? Alla arbetar med 
papper och webb och mobil är stort, det satsar vi mycket på. Vissa är såklart mer på det ena eller andra, men alla 
reportrar jobbar för allt i olika redaktioner.  

• Varför är ni störst? För att vi var först, man måste komma ihåg det. När Dotcom-bommen kom så satsade vi ur 
krisen, vi blev störst och det är därför. Expressen hade egentligen en bättre sida först men de satsade på papper 
istället. Därför är det viktigt att vara först med t.ex. mobilsidorna nu.  

 

Bilaga 15 
 

Frågor till Herman Nikolic, digitalchef på Nerikes Allehanda, den 10 december 2012 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? (Inga, alla, vissa utvalda, vissa sektioner etc.)? Ange även 
gärna i procent eller t.ex. 9/25.  
Ca 50 %, förut hade vi mer.  
 
2. Hur modererar ni, fungerar det bra? 
Vi förmodererar allt själva på redaktionen, vi är sju webbredaktörer. Ibland blir det för mycket kommentarer, igår en söndag 
kväll fick vi till exempel in 2000 kommentarer på en artikel, och det blir ju omöjligt att hantera. Vi fick ringa in en extra 
person bara för att lomma och ”låsa upp” kommentarer så vi lade upp ca 500 kommentarer, resten fick vi skrota.  
 
3. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? 

Nej, det sker genom en bedömning från fall till fall. Erfarenheten säger att vissa nyheter inte ger någon intressant 
diskussion, folk tycker inte att det är intressant, om vi till exempel har en nyhet där ett barn blivit misshandlat så leder inte 
det till några givande kommentarer. Vi söker efter något nytt, något man kan diskutera. Ofta går vi in och ställer en fråga, vi 
styr inte vad man ska säga men vi styr vilket ämne. Vi har alltid öppet för kommentarer på sport, eftersom de vill ha det så. 
Förut hade vi öppet för kommentarer på allt men vi har dragit ner eftersom det är så resurskrävande, det var för hög 
arbetsbelastning och vi vill hålla ner arbetsbelastningen för att kunna ägna mer tid åt det journalistiska arbetet. 

4. Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, tillför osv.)? 

Det finns ett högt läsvärde i det, folk vill delta, den är flitigt använd av läsare. Vi använder det för återkoppling och det 
fungerar som en brygga mellan webb och papperstidning. Folk får komma till tals. Vi funderar på att använda Facebook för 
inloggning, för att det ska gå mindre tid till moderering. Vi väljer ämnen som kan vara intressanta att diskutera för läsarna. 

5. Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det?  
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Det har läsvärde. Folk känner att de får diskutera och vi vill föra dialog med läsarna, få in tips och vara en mötesplats. De 
ska kunna komma med kritik, dela med sig. Det är ju socialt media, om man pratar om kommentarer så kan man ju räkna in 
FB och Twitter också. Kommentarerna ger liv åt sidan, ger vinklar på nyheter och människor kan rätta oss när vi har fel. 

6. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 

Jätteolika beroende på vad det är för ämne. Tanken från början, här liksom på andra tidningar tror jag, var att ha väldigt högt 
i tak. Men vi har fått backa och fått kräva hyfs och god ton med krav på att folk ska framföra sina kommentarer på ett 
respektfullt sätt mot varandra. Det som är bra med anonymiteten är att vi kan få in tips etc. det finns inga barriärer för att 
fälla en kommentar. 

7. Vilka är det som skriver, som du ser det? 

Ja det är vilka som helst, folk som är intresserade av artiklarna. En hel del är registrerade användare, en hel del är det inte. 
Vi läser av vår trafik så man kan ju se varifrån användarna kommer så vi kan ha en aning om vad intresset är, om de 
kommer exempelvis från nyheter om hästsport, eller avpixlat, så säger det något, men vi vet inte på individnivå. 

8. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? Finns det eventuellt klickstatistik som 
jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av statistik gällande kommentarer)?  

Ja, det är populärt, snarare hör läsare in sig och vill ha mer möjligheter att kommentera. Vi har ett antal hundra kommentarer 
varje dag i alla fall. 

9. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar etc.) 

För ca två år sedan så minskade vi antalet artiklar med kommentarsfunktion till ca hälften.  

10. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 

Kommentarer är mest använt, mycket mer än att skicka in t.ex. foton. Vi har väldigt aktiva läsare, det är många i det lokala 
samhället som deltar i debatten, och vi får in många mail och tips, vi har en bra relation med våra läsare.  

11. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 

Ja det kan vara mycket. Det jag är mest intresserad av just nu är ju former för läsarmedverkan som till exempel räntekartan, 
där alla läsarna deltar i jobben vi har haft ett sådant jobb för något år sedan och det är intressant. Där man använder läsarnas 
egna kunskaper och erfarenheter.  

 

Bilaga 16 
Frågor till nyhetschef, Jessica Wennberg på Västerbottenskuriren den 10 december 2012, svar via mail 

1. Hur många artiklar per dag är öppna för läsarkommentarer? (Inga, alla, vissa utvalda, vissa sektioner etc.)? Ange även 
gärna i procent eller t.ex. 9/25. 
Alla, även TT, dock händer det att vi stänger kommentarsfältet i undantagsfall. 
 
2. Hur modererar ni, fungerar det bra? 
Vi modererar alla, förhandsmoderering, det är mycket men värt mödan då det ger mycket nyhetstips och även hindrar 
övertramp. 
 
3. Finns det ämnen man inte får kommentera? Om ja, vilka och varför? 
Nej, det bestäms i undantagsfall, när vi känner att personer som ställt upp riskerar att bli kränkta, eller när rättsfall 
diskuteras för ingående.  
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4. Hur fungerar kommentarsfunktionen, (bra, dåligt, tillför osv.)? 

Tillfredsställande, men vi letar efter ännu bättre. 

5. Vad är syftet med att ha kommenterer, vad är det som är bra med det och vad har ni det till, som du ser det? 

Nyhetstips, låta personer komma till tals och redovisa sin åsikt, att VK ska vara den största plattformen för opinion och 
debatt i Västerbotten.  

6. Vad är tonen, vad, hur och vilka ämnen skrivs i kommentarerna? På det stora hela. 

Sen vi skärpte vår tröskel, införde nolltolerans, har tonen blivit mycket bättre.  

7. Vilka är det som skriver, som du ser det? 

Det finns ju några få som skriver jättemycket, men annars är det hela spektret av läsare, ung och gammal, mycket beroende 
på ämne förstås. 

8. Upplever ni det som populärt bland läsarna att läsa och/eller skriva kommentarer? Finns det eventuellt klickstatistik som 
jag kan få ta del av (jag är enbart intresserad av statistik gällande kommentarer)? 

Mycket populärt. Vi har ingen direkt statistik som jag kan ge dig nu, men det är upp till 400-500 kommentarer per dag. Per 
år över 100 000 kommentarer. Dessutom kan du ju se de mest kommenterade per vecka på vk.se. 

9. Har ni ändrat i kommentarsmöjligheten de senaste två åren, hur? (utökad funktion, minskad funktion, 
inloggningsförändringar etc.) 

Vi införde nytt system, Disqus.  

10. Vilken möjlighet till deltagande är mest använd på er webbsida som du ser det? 

Kommentarsfunktionen, överlägset, men delningar på Facebook ökar.  

11. Vad är, eller skulle vara, en bra form för läsarmedverkan? 

Ingen åsikt. 

	  
Bilaga	  17	  
Frågor till kommentarsskribenter  

Namn: Maj, ålder 61 

Yrke: Sjukpensionär, lärare Politisk hemvist: Socialdemokrat 

1. Brukar du läsa kommentarer? 
Ibland, inte så mycket, när det är ett ämne som intresserar mig då går jag in och skummar igenom vad 
som skrivits. Jag är inte såå intresserad. 

2. I vilka forum kommenterar du?  
Ja det är på Norran och någon enstaka gång på Aftonbladet. Jag försöker ju bearbeta chefredaktörerna. 
Jag mailar dem och påpekar vad som är dåligt. De svarar ganska bra men med Lena Melin, hon är ju 
redaktör på Aftonbladet, är det svårt, hon har nog lite mycket att göra. Norran har ju bytt chefredaktörer, 
två kvinnor har det varit och de införde förändringar så de fick ju sparken. Men det var ju bra 
förändringar. Nu är det en man igen så nu är det väl lugnt i 20 år till. De bytte ju LO-ordförande till en 
man så nu säger de att nu kan man äntligen prata igen. Så är det, män lyssnar på män, fortfarande!  
 

3. Varför skriver du kom till artiklar? Vad är det som gör att du kommenterar, vad är intressant? ( 
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Jag tror att det beror på att jag levt i utanförskap hela livet, fast jag har ju inte fått en diagnos förrän nu 
på senare år, och jag når inte ut i vanliga sociala sammanhang. Det är ett sätt att nå ut, att folk kan lyssna 
på en. Jag har ett allmänt samhällsengagemang och en önskan och tror att man kan förbättra världen. 
Och så måste man föra fram kritik och hjälpa Skellefte hockey så att de blir bättre!  Nja, det är inte nog. 
Det är förändring och förbättring, och personlig utveckling, man lär sig argumentera etc. Jag har 
diagnosen Aspergers och har levt i en manlig värld, som idrottslärare. Så är det. Och först kommer 
Patrik Sjöberg ut, och männen. Sedan kvinnorna, kanske. Jag pratar om offren.  

Är det debatten, eller att föra fram sin åsikt som är viktigast? 

Det är debatten i sig som är intressant, kommunikation! Att fördjupa sina argument. JA, det är ju både 
och, men i grunden är det debatten. Jag driver mot ytterligheter i mina kommentarer.  

4. Vem vill du nå när du artikelkommenterer på nätet?  
Folket. Både och, de med makt såklart, politiker naturligtvis och folkopinionen också naturligtvis.  

Jag har alltid haft ett intresse för folk i utanförskap och människor som inte platsat i samhället utan att 
riktigt förstå varför förrän jag själv fick min diagnos.  

Jag gissar att du är en så att säga normal människa (JA…) och du har ju inte något extra intresse av att 
försöka förstå människor som är lite utanför, förstå varför eller hjälpa.  

Det är tragiskt med människor som är utanför, han som sköt skolbarn i USA han var ju utanför – 
samhället måste ta hand om dem, inte låta dem vara ensamma. Man måste ta in människor i social 
gemenskap. Man är inte nyfiken nog för att bry sig.  

Därför skriver jag också, för att lyfta på locket och visa att vi är som vanligt folk ändå, men lite annars. 
Set är ju fantastiskt men nya media, social media. Det är ett sätt att vara social.  

Brukar du vara anonym eller undertecknar du alltid med namn (det var så jag hittade dig)? 

Jag brukar vara anonym, men nu var jag tvungen att protestera öppet mot hela kommunen och mot ett 
planerat bygge och då har det ju mera tyngd om man går ut med namn och undertecknar.  

Det som gjorde att jag började skriva var att jag blev arbetslös, och hamnade i en livskris. Eller så var 
det livskrisen som gjorde att jag blev arbetslös jag vet inte riktigt vilket som kom först.  

Då hade Norran ett annat forum först som inte var så bra som nu, nu är det nästan för mycket med folk 
som vräker ur sig saker. Där man kunde skriva, och vi var två personer som skrev där i två års tid och 
lärde oss att argumentera, jag fick tips och vi förbättrade oss båda två. Det visade sig att han också hade 
blivit arbetslös, vi var båda i livskris. Jag känner igen hans pseudonym men vi har aldrig träffats utanför 
nätet. 

5. Finns det ämnen är mer intressanta att kommentera? 
Jag är intresserad nästan av allt. Idrott, kyrkan, skolan, det är ju mina hjärtefrågor som är svåra bitar, det 
är kontroversiellt. Och könsfrågor och sådana bitar, det blir ofta problem med när man har en åsikt. 
 

6. Vad brukar du skriva? Kritik, beröm, diskussion inom tråden? 
Analyser, jag försöker göra min egen lilla analys och sätter ofta saker på sin spets och kritiserar och gör 
små vridningar och vändningar i debatten i sig.  
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Folk är inne och kommenterar, det finns en levande diskussion. Nu till exempel så är det ju en pojke på 
hockeygymnasiet som inte får byta om med de andra, det är föräldrar och tränare, hen blir mobbad och 
så får det ju inte gå till. Sådant engagerar mig! Politisk kritik.  

7. Om det är kritik, är det mot ämnet, författaren eller mot tidningen/mediet sändaren eller mor 
människorna i artikeln som du är kritisk mot?? Ej relevant 
 

8. Vad anser du om andras kommentarer? 
Ja det är si och så med det, man kommer ju egentligen ingen vart, det blir ofta bara små tyckanden hit 
och dit. En fis i rymden. Men, jaa, lite grann. De tar ju bort kommentarer och då känns det som att de tar 
bortsaker för att tidningen står för en annan sak. Som att de inte vill ha FÖR mycket debatt. Tidningen är 
ju ensidig och de kvinnliga chefredaktörerna har ju lyft det till en ny nivå och nu fungerar det ju som en 
tvåvägskommunikation. Det är bättre! 
 

9.  Vad anser du om tonen i fälten? 
Jo men de har ju bevakning innan de lägger ut kommentarer, folk skriver ju rakt ut vad de tycker, men 
ofta är det en bra debatt, informativt. Ofta är det karlar, de vill inte riktigt komma nån vart. De skriver 
nåt så kopiöst mycket så man orkar inte läsa allt, de har tydligen ett väldans behov av att uttrycka sig, det 
är mycket och mest politiskt. Jag försöker skriva kort och kärnfullt. 
 

10. Hur ser du på att man måste logga in? 
Ja det är väl bra att det finns någon koll. Men det är svårt att vara anonym. Man är ju inte riktigt det ändå 
när de på tidningen kan kolla vem man är. Men, man måste ha nån koll. Jag tror att det kommer att ske 
en utveckling till två forum, en för de som är anonyma och ett annat för de som står med namn. De 
skriver mer ansvarsfullt. När man undertecknar tänker man igenom vad man skriver och försöker 
formulera sig bättre. 
  

11. Vad anser du om att man bara kan kommentera vissa utvalda artiklar? 
Ja det känns som om Norran och media styr. Ibland kan det vara nåt kontroversiellt som lämnas utan 
kommentarer. Jag skrev även insändare tidigare på papper. Jag tycker att de styr för mycket fortfarande 
man ändrar i saker man skrivit och då känns det som om man inte får stå för vissa saker... Men en gång 
när jag skrev en insändare då fick jag hjälp av redaktionen som ändrade och förbättrade. Jag skriver ju 
alltid något på kvinnodagen, 8e mars, det är Siv som har namnsdag då.  
 

12. Hur ser du på kommentarsfälten och kommentarernas roll i nyhetsmedia? 
Jag tror på dem. De tvingas ju också att förbättra sin argumentation gentemot oss. Ledaren på Norran är 
ofta med i debatten och då måste alla skärpa sig, han med.  

13. Hur ser du på läsarmedverkan på nyhetsorganisationers nättidningssidor? Vad är en bra/den bästa 
formen? 
Det är bra med kommentarer, och läsarmedverkan. Det ger ytterligare en dimension. Vill man inte läsa 
dem så behöver man ju inte. Folk får komma till sin rätt på olika sätt, mångfald är viktigt! Det är en 
fråga om demokrati ytterst, det är till för folket. Men, det är nog en exklusiv skara som skriver inlägg. 
Amatörer som inte är vana har svårt att komma ut och komma till tals. Många olika former är nog bra. 
 

14. Pratar du med vänner eller bekanta om kommentarer? 
Jag har inte så många att diskutera med utan det är mest där på sidan. Lite med grannar och sambon 
kanske. 

Tack! 

 

Bilaga	  18	  
Frågor till kommentarsskribenter  

Namn: Martin, ålder: 30 
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Yrke: Student, olika arbetsplatser Politisk hemvist: 

Det har skrivits en del om dig, du hat kommit ut som ”näthatare”. 

Då måste du först definiera näthat. Du vet väl vad som händer i Göteborg JUST NU? Där folk som har blivit 
uthängda på nätet som horor på Instagram har bildat en mobb och söker upp en tjej och misshandlar folk. Det 
står människor framför flickans dörr. Det är näthat som har gått väldigt långt och det var inte sånt som jag höll 
på med. 

Jag sa sanningen på ett elakt rakt sätt. Man måste titta på de olika delarna, vad är en mobbare, varför gör man 
det, handlar det om aktiva insatser som i Göteborg. Man måste förstå problemet innan man fortsätter. Om man 
går emot en folkgrupp. Det skulle jag klassa som näthat. 

Jag sa saker, ibland, elaka till människor som hade åsikter. Man måste se på avsändaren av meddelandet.  

1. Brukar du läsa kommentarer? 
De finns väl knappt längre! De intressanta artiklarna, det har ju censurerats.  

2. I vilka forum kommenterar du?  
För mig var det kul så länge det varade. Sanningssägandet är inte så viktigt nu längre. På Aftonbladet 
kommenterade jag, det var roligt där. Jag tycker att det är intressant att se vad människor tycker. Man 
kan ju kritisera Aftonbladet för mycket, nu är det trendigt att hata Ab och de tar bort saker som inte 
funkar, de gör vad de vill. Minimedia till exempel skriver ju artiklar som är ren reklam, eller 
smygreklam.  
 

3. Varför skriver du kom till artiklar? Vad är det som gör att du kommenterar, vad är intressant? (Är det 
debatten, eller att föra fram sin åsikt?) 
Det finns att logiskt svar på allt, jag tycker att det är kul att se hur folk reagerar och det har jag alltid 
tyckt. Om folk blir upprörda så skriver och säger man vad man tycker och tänker rakt ut och det är alltid 
intressant. Jag har alltid tyckt att det är diskussioner som är det intressanta. Du kanske har läst om 
debatten kring mina ”elaka kommenterer”? Nej… något kanske. 
Jag skrev elaka saker till en kvinna som hade förlorat sin hund och mådde dåligt. Det är klart att man kan 
bli ledsen om man förlorar sin hund, Jag har också en hund, men den här kvinnan hade barn och kunde 
inte ta hand om dem bara för att hon var ledsen över sin hund, alla andra skrev bara ”stackars dig” 
kommentarer så jag skrev att hon får skärpa sig och lägga ner, det är bara en hund! 
En negativ ton är ett väldigt bra sätt för få folk att lyssna på nätet. Det är debatt eller åsikter. 50/50 
kommer debatter efteråt, först finns ett problem och det kan vara politik eller kärlek eller vad som helst 
utan det intressantare med det som kommer efter. Alla relationsproblem har samma natur, vad som avgör 
är hur de förändras. 
 

4. Vem vill du nå när du kommenterar artiklar på nätet?  
Det spelar ingen roll. Fick jag NÅGON att tänka efter var det bra. Däremot blev det lite som en 
teaterscen och jag kände behov av att fortsätta, det gav en liten kick. Jag har länge levt efter ett ordspråk! 
”Om du går med en klump människor som kommer till ett vägskäl, vänta och se vart den stora massan 
går och sedan går du åt motsatt håll. Då kommer det att gå bra för dig”. Jag är inte så mycket för 
känsloargument. Jag är ute efter logiska argument. På universitet kan jag hålla ett anförande där folk i 
SAK kan tycka annorlunda men de kan inte kritisera logiken bakom.  
 

5. Finns det ämnen är mer intressanta att kommentera? 
Relationer. Och politik. Sport kanske. För mig är relationer spännande, jag applicerar mina teorier kring 
relationer. Det måste vara rak kommunikation i en relation, man måste berätta var man står och vad man 
känner. Jag har en bra relation. Ofta kommer rädsla och känslor i vägen och då blir det fel, man måste 
kommunicera. 
 

6. Vad brukar du skriva? Kritik, beröm, diskussion inom tråden? 
Jag hamnar oftast i polemik, ställer mig kritisk till något. Jag har en teori; Att människor är bäst i 
motstånd, hur vi människor visar upp oss bäst i motstånd, vi lägger i en extra växel, presterar mer. 
Människor som försvarar ståndpunkter är tydliga. Det började med att jag hade vänner i USA och jag 
började skriva kommentarer där jag pratade om vapen och de blev jättearga och försvarade dem.  Jag tar 



72 
 

ofta en ståndpunkt för att trigga igång för och emot. 
 

7. Om det är kritik, är det mot ämnet, författaren eller mot tidningen/mediet sändaren eller mor 
människorna i artikeln som du är kritisk mot??  

8. Vad anser du om andras kommentarer? 
9.  Vad anser du om tonen i fälten? Det är en rå nivå. Man ska ha en djup förståelse för utvecklingen. Det 

är ett annat språk på internet än i verkligheten. Lite onödigt, men gör det ju för att sticka ut och synas. 
Om man skriver till en tjej till exempel och skriver otrevligt och intelligent så får man svar nio gånger av 
tio. För att trigga diskussionen hittar man något som människor är känsliga för, något komplex man kan 
ana, för att sätta igång diskussionen. 
 

10. Hur ser du på att man måste logga in? 
Det är inga problem Jag står för mina åsikter i verkligheten också. Min far och hans vänner kallade en 
gång in mig för samtal för att diskutera kring vad jag skriver. Efter fyra timmar kunde de se att mina 
argument var logiska. Känsloargument och rättigheter är svåra i diskussioner.  
 

11. Vad anser du om att man bara kan kommentera vissa utvalda artiklar? 
Tråkigt, det är som det är. Det finns en medveten agenda, det ska ”vara på ett visst sätt”. Avpixlat tog 
fram en app som gjorde att man kan kommentera fritt på vad man ville, om man har den, och då har inte 
tidningen makt att stoppa dem. Information kommer alltid hitta en väg.  
 

12. Hur ser du på kommentarsfälten och kommentarernas roll i nyhetsmedia? 
De har en minimal roll. Det är ett sätt för en del, eller länders elit att behålla kontrollen genom att 
begränsa kommentarer. Vi har tidningsredaktioner med egna agendor – de skapar en vinklad syn på hur 
de vill ha världen. ”Journalisterna” skrev förut objektivt, sedan fick de en faktaruta som sedan blev 
krönikor och tyckande om allt, från det objektiva till ÅSIKTER. Till exempel ”Vi gillar olika”, en 
kampanj de hade, är det rätt plats i en tidning? Hur objektiva är tidningar, eller nyhetssidor? Vissa 
kommentarer släpps inte fram, som inte passar… 
 

13. Hur ser du på läsarmedverkan på nyhetsorganisationers nättidningssidor? Vad är en bra/den bästa 
formen? 
Nej, man censurerar och tar bort det som är viktigast att debattera och då är det bara ett sätt att få 
sidvisningar, det är opinionsbildande via begränsningar. Det är bättre med FRI debatt någon annanstans. 
Det vore bra med en objektiv app-plats för diskussion, avpixlat är ju inte riktigt det. Du vet väl att 
Wikipedia i Sverige håller undan sanningar? DNs motorjournalist, redaktör, är dömd för dråp på en 
skinnskalle och satt inne för det, men det tar de inte in. Det finns med på engelska Wikipedia men inte 
Svenska. Det finns en agenda bland folk med inflytande. Därför är kommentarer viktiga, för att folk 
faktiskt får göra sig hörda. Om du är intresserad av hur samhället ser ut idag. Jaques Wallner, heter han 
förresten.  

14. Pratar du med vänner eller bekanta om kommentarer? 
Nej. Jo, om det är något som jag tycker är intressant såklart. Jag får försvara olika saker i olika 
sammanhang. Vissa människor blir såklart frustrerade, men jag har inte fel. Det är viktigt att människor 
får uttrycka sig! Det är yttersta formen av demokrati – som jag inte anser att vi har i Sverige. Kommer 
du att ta upp Journalistföraktet? Jag har inte gjort det än, det kan vara en poäng. Jag har för mig att 
Journalister är den tredje mest misstrodda gruppen i Sverige. Förut var de hjältar som sökte sanningen 
men idag är de kaffedrickande idioter som inte representerar de flesta, folket. Det var en som jämförde 
Vingåker med Söder… Många journalister saknar verklighetsförankring. Journalisternas jobb är INTE 
att säga vad folk ska tycka eller inte. Det får hellre vara idioter som skriver (kommentarer) än ingen.  

Tack! 
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Bilaga	  19	  
Frågor till kommentarsskribenter  

Namn, Olle Ängelholm, Ålder: 60 år, yrke: Bibliotekarie,  

Politisk tillhörighet: Liberal vänster, socialdemokrat 

1. Brukar du läsa kommentarer? 
Ja, ibland, när det är ett ämne som intresserar mig. Det är kul att läsa ibland. 

2. I vilka forum kommenterar du?  
Jaaa, det är på Hd.se eller NSD, som är en edition av Helsingborgs Dagblad. Jag läser ju tidningen på 
papper och så har jag RSS bevakning av vissa saker, framförallt om x. Idag var det tillexempel en 
kulturartikel i tidningen som var intressant och då gick jag in och kollade och läste kommentarerna. Det 
var många som hade skrivit kommentarer redan och tyckte det jag tyckte, så då skrev jag inget själv. 

3. Varför skriver du kom till artiklar? Vad är det som gör att du kommenterar, vad är intressant? (Är det 
debatten, eller att föra fram sin åsikt?) 
Ja vad ska man säga, allt man skriver i offentlighet har ju något äregirigt över sig. Men jag skriver när 
jag har något att tillfoga, något beriktigande. Jag håller inte på med allmänt tyckande men jag gillar att 
försöka balansera saker, påpeka något, tillföra. Annars kvittar det. Det ska vara någon sakupplysning 
eller dylikt. 

Varför undertecknar du med ditt fullständiga namn? 

Det är för många internettroll ute med falskt visir. Man ska stå för det man tycker. Jan Guillou hat en 
spalt i Aftonbladet som jag brukar läsa, och han kan ju få 500 kommentarer. De läser jag inte för att de 
inte tillför något nytt, det är oftast kräktyper eller ibland lite hurra och det är inte intressant. Insändare 
bör vara undertecknade.  

Har du fått några reaktioner pga. detta? 

Ja en gång, det handlade om utsmycknad av torget, som jag tyckte var bra, här där jag har jobbat i många 
år och alltid tyckt att det var för mörkt om det inte var sommar eller snö, och nu kom det ny belysning 
och det blev ljust och bra. Jag skrev att det var fint och var glad att det blivit ljust, då var det någon som 
kom och kräktes tillbaka. Men bara på sidan, inte utanför nätet. 

4. Vem vill du nå när du artikelkommenterer på nätet?  
Det funderar jag inte så mycket på, de som läser och skriver där. Jag har ofta en bestämd åsikt. Det är 
debatt av ämnet som är det enda som intresserar. Tyvärr är vissa ämnen omöjliga och lockar fram 
internettroll. Det blir meningslöst tycker jag.  

5. Finns det ämnen är mer intressanta att kommentera? 
JA, egentligen de som blir dränkta av troll, de är spännande men blir förstörda. Annars är det nyheter 
som gäller Ängelholm, gärna historiska och kultur. Det är roligt.  

6. Vad brukar du skriva? Kritik, beröm, diskussion inom tråden? 
Diskussion, nyansering av något ett tillägg eller någon liten invändning. Ja en gång förresten, på en 
blogg på SVD kände jag att jag var tvungen att invända. 

7. Om det är kritik, är det mot ämnet, författaren eller mot tidningen/mediet sändaren eller mor 
människorna i artikeln som du är kritisk mot??  Ej relevant 
 

8. Vad anser du om andras kommentarer? 
Det är blandat. En del är mer som kondenserade insändare, ibland intressanta, ibland ointressanta., 
ibland är det kondenserade spyor. Det ska vara tillägg i debatten, sakliga ge en vinkling. Det är synd att 
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kontroversiella ämnen går över styr, de vore intressanta att diskutera. Då är det inte heller någon ide att 
vara med. Man lär ju känna folk, nej inte personligen men man lär sig vad en pseudonym har för åsikter 
och ”den brukar skriva så”. 

9.  Vad anser du om tonen i fälten? 
Olika. Lokalpolitiska kommentarer blir ofta dåliga. Men på HD idag så var det bättre än man kunde 
vänta sig. Man debatterade SD och att Erik Almquist hade nekats att skriva ett inlägg, och tonen var 
bättre än man trodde. Men det kan ju bero på moderatorn, de modererar allt och de värsta 
kommentarerna kanske hade sorterats bort. Generellt tycker jag att om tonen vore bättre skulle jag nog 
skriva mer, det tror jag vore intressantare.  

10. Hur ser du på att man måste logga in? 
Jag har en stark förståelse för att man måste logga in, jag har ingen invändning mot det efter att ha sett 
hur det såg ut förut. Snarar tvärt om är det bra. 

11. Vad anser du om att man bara kan kommentera vissa utvalda artiklar? 
Ja, Sverige Demokraterna är ju starka här i nordvästra Skåne och på vissa ämnen är det ingen mening att 
ha kommentarsfält. Att länka iväg skulle vara konstlat. Man önskar att folk skrev mer som insändare, om 
man skriver insändare tvingas man tänka ett varv till. Jag skrev insändare ibland förr. Inte nu… jo, det 
har nog hänt ett par gånger nu med men det börjar bli dags igen.  
Vad anser du om att kommentarsfält finns? 

Det är vettigt att ha det. Det är bra med moderatorer men eventuellt är det ansträngande att ja tänker jag. 
De ger möjlighet till reaktioner och beriktigande och det är bra. 

12. Påverkar kommentarer någon, journalister, beslutsfattare, andra kommentatorer? Hur ser du på 
kommentarsfälten och kommentarernas roll i nyhetsmedia? 
Rättning kanske de tar till sig och gör genom att få det kommenterat. Jag är lite rädd att man bara hör de 
röster man vill höra och inte den andra sidan. Någon gång om man får till stånd debatter som debatterar 
för och emot kan man få ett nytt perspektiv. Inte för att man nu medger det i den här debatten men man 
kan ta med sig ett nytt perspektiv till en annan gång. Jag vet inte om journalister läser och tar till sig. Jan 
Guillou till exempel, inte läser han alla sina trehundra kommentarer. 

13. Hur ser du på läsarmedverkan på nyhetsorganisationers nättidningssidor? Vad är en bra/den bästa 
formen? 
Ja du. Det har jag inte funderat på alls. Tips till tidningen, kanske bilder det gick ju förr men det går ju 
fortare på webben. 

14. Pratar du med vänner eller bekanta om kommentarer? 
Nja, jo, i så fall i mer allmänna ordalag. Jag berättade ju t.ex. för en vän som bodde på det där torget som 
fick ny belysning om vad jag skrivit och då visade det sig att han också varit med men var emot det. Jag 
är inte så flitig att kommentera. 

Tack! 

 

Bilaga	  20	  
Frågor till kommentarsskribenter  

Namn: Carin, Halmstad Ålder: 34 

Yrke:   Politisk hemvist: 

1. Brukar du läsa kommentarer? 
Ja, ofta. Det är rätt så roligt att läsa, folk kan skriva så bisarra grejer. Jag tycker även att andra har 
kunskaper och jag kan lära mig något. 
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2. I vilka forum kommenterar du?  
På Facebook och Aftonbladet 

3. Varför skriver du kom till artiklar? Vad är det som gör att du kommenterar, vad är intressant?  
Vet inte… att dela med mig av åsikter. I det här fallet ville jag pusha för en serie som jag tycker är bra 
och gillar. Jag brukar inte kommentera så ofta. Men jag läser mycket.  
Vem vill du nå när du artikelkommenterer på nätet?  

Vet inte riktigt. Om jag tillåter delning på Fb så är det mina vänner, annars på Ab är det allmänheten. 

4. Finns det ämnen är mer intressanta att kommentera? 
Jaa, jag brukar inte kommentera politik för att jag har för lite kunskaper, men jag läser mycket vad andra 
har skrivit. 

Det är sällan jag kommenterar, jag försöker dra mig undan det lite.  

Brukade du kommentera oftare för före Fb? 

Ja. Jag vill vara mer anonym nu, jag vill inte vara så sökbar! Jag har inte skrivit något jag inte kan stå 
för, men jag minns inte vad jag har skrivit och jag vill inte att man ska hitta allt om man söker. Jag 
kommenterar inte på Fb heller så mycket längre. Vem är intresserad av vad jag skriver? 

5. Vad brukar du skriva? Kritik, beröm, diskussion inom tråden? 
det beror på vad det handlar om. Ofta vill jag delge information. Jag brukar inte gå in i diskussioner, en 
gång gjorde jag det och det blev bara pannkaka. Men jag följer andras diskussioner, folk kan skriva så 
konstiga saker, haha, det är intressant att se hur människor tänker. 
 

6. Om det är kritik, är det mot ämnet, författaren eller mot tidningen/mediet sändaren eller mor 
människorna i artikeln som du är kritisk mot??  
Om jag är kritisk så är det mot ämnet, eventuellt är det mot vad andra har skrivit.  
 

7. Vad anser du om andras kommentarer? 
Folk är skumma, de skriver jättekonstiga saker, ibland är de bara dumma. Jag vill oftast inte skriva, jag 
orkar inte engagera mig tillräckligt för att skriva och svara, men jag läser. 

8.  Vad anser du om tonen i fälten? 
Ibland är den rätt så rå tycker jag, otrevlig och kritisk. Ofta verkar det som om folk tycker att de kan göra 
vad de vill på nätet och vara otrevliga. Just på Aftonbladet är det ofta personangrepp tycker jag.  

Skrev du inlägg innan det blev inloggning via Fb? 

Ja. Jag har skrivit på Aftonbladet länge. 

9. Hur ser du på att man måste logga in? 
Hm, jag gillar det inte riktigt. Jag vill vara anonym så mycket det går. Man kan välja att kryssa i en ruta 
när man kommenterar att man vill dela det på Fb eller inte. Nu glömde jag kryssa av. Folk på Fb behöver 
inte veta allt jag gör.  

10. Vad anser du om att man bara kan kommentera vissa utvalda artiklar? 
Jaa, med tanke på att tonen i höst har varit så politisk så hade det varit intressant att läsa.  

De har stängt mer och mer. Jag tycker att det har försvunnit fler och fler artiklar, vissa förstår jag att det 
inte går att kommentera på när det är känsliga privata saker, men en del är harmlöst och då tycker jag att 
det borde få finnas kommentarer. Efter Sverige Demokraterna nu i höst är det mer borta, på ett sätt är det 
väl bra pga. all skit som spreds, och tonen. Men det vore intressant. Vissa saker kunde folk få säga något 
om. 
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11. Hur ser du på kommentarsfälten och kommentarernas roll i nyhetsmedia, påverkar det någon? 
Ja, antagligen gör de det, folk kan ju bli så förbannade (över kommentarer de får). Ja, det tror jag nog de 
kan göra. Journalister svarar ibland, men de bryr sig nog inte. Det är nog mer de som läser.  

12. Hur ser du på läsarmedverkan på nyhetsorganisationers nättidningssidor? Vad är en bra/den bästa 
formen? 
Jo… jag delar vidare vissa saker när jag tycker att det är värt det.  

13. Pratar du med vänner eller bekanta om kommentarer? 
Ja, jag berättar ibland för min mana, inte ofta, men ibland gör jag det. 

Tack! 

	  

Bilaga	  21	  
Frågor till kommentarsskribenter den 18 december 2012 

Namn: Per  Ålder: 45 

Yrke: Tjänsteman på statligt bolag  Politisk hemvist: Folkpartist 

1. Brukar du läsa kommentarer? 
Ja, det gör jag 

2. I vilka forum kommenterar du?  
Det är Dagens Industri och Svenska Dagbladet... och även Dagens Nyheter det är ju de dagstidningarna, 
det är ju där som allt står  

Är du även inne på andra forum, som Flashback?... eller Facebook? 

Jo men det är jag, där följer jag jättemycket, där får man ju då en ganska snabb respons. Jag har typ 450 
vänner på FB, äh, varav jag faktiskt tror att jag känner de flesta i alla fall, en del är jag väldigt osäker 
kring vilka de är. Och det är ju väldigt borgerligt genomsnitt på det hela 

Det är mycket borgerligt tyckande. Och sen så är det så att folk är olika modiga med att kommentera 
saker och ting på FB eller över huvud taget.  

Men när du säger att de är borgerligt tyckande, vad anser Du om det? 

Jag tycker att det är… många resonemang, som fälls, de utgår ifrån ett antal principer, det finns vissa 
mantran som hela tiden återkommer kring, det är liksom att det är markanden som ska styra och det är 
utifrån principnivåer på ett väldigt ytligt sätt. Man, problematiserar ju aldrig, resonemangen, man öppnar 
inte upp för frågor utan man kommer med svar. Det upplever jag det som väldigt mycket. 

 

Det blir inte en egentlig diskussion utan mer en…? 

Nej, nej, ibland kan det bli en diskussion, jag hade några då, jag hade då, jag är ju folkpartist och vi hade 
då en diskussion om skolavslutning i skolan eller inte. Och då är det så att folkpartister är EXTREMT 
politiskt korrekta. Det finns som något, en slags, stativ i den där politiska korrektheten som är, äum, 
ganska obehaglig faktiskt, om man inte tycker liksom sådär så är man fel liksom. Och det är ju väldigt 
långt ifrån tanken om mångfald, tanken att allas åsikter är lika intressanta. Utan om man då, till exempel, 
tycker att det är helt okej med skolavslutning i kyrkan, då kan dyker det ganska snart upp i den 
diskussionen argument om att man är emot religionsfrihet och sådana saker, vilket är då argument som 
liksom de är som 50 ÅR gamla, och det är ju inte DET som det handlar om. Det är ju inte över huvud 
taget, det finns ingen människa idag som är emot religionsfrihet, det finns inte nån! Men det är det som 
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är argumentet (neej, nej) Man tycker då att, det här med det här vad man tror på ska vara en privat 
angelägenhet. Vem ifrågasätter det? Ingen! På den nivån fastnar argumenten.  
 

3. Varför skriver du kom till artiklar? Vad är det som gör att du kommenterar, vad är intressant?  
Det är spännande och stimulerande! När något är intressant. Det är jätteroligt att diskutera. Allt som 
oftast har folk en stark åsikt, och det kan bli problem.  

Är det debatten, eller att föra fram åsikter som är viktigast? 

Att föra fram sin åsikt tror jag. Så är det. Allt som oftast handlar det om makt, de som har makt och 
pengar kontra oss som inte har det. Jantelagen är stark i kommentarsfälten, den lilla människan vill sätta 
den med makt på plats. Det är tydligt. Om folk sticker ut hakan ska de sättas på plats, då kan det komma 
upp saker de gjort för tjugo år sedan. En av mina idoler är Jan Guillou, han har stuckit ut hakan och han 
får ta mycket kritik. Han kämpar för oss alla. Han får hur mycket hatkommentarer som helst. Ibland kan 
man ana proffskommentarer, som är en PR byrå, som är part i målet men som inte träder fram. Det blir 
lite förtäckt, det skrivs ju på ett ställe med vanliga ”Svenne Bananare”. 

Skriver du under pseudonym eller undertecknar du? 

Jag skriver under pseudonym. En del av det jag skriver har adress mot en tidigare arbetsgivare och jag är 
inte så modig. Inte många är det. 

4. Vem vill du nå när du artikelkommenterer på nätet?  
Jag fåfäng måste jag erkänna. Jag vill att folk ska tänka att Han har verkligen tänkt till, ja, Just det, så 
kan man ju också tänka! Och då vill man ju väldigt gärna att det ska vara en politiker någonstans.  

5. Finns det ämnen är mer intressanta att kommentera? 
 

6. Vad brukar du skriva? Kritik, beröm, diskussion inom tråden? 
Oftast handlar det om diskussion inom tråden. Om artikelförfattaren har glömt någon aspekt i artikeln 
och jag vill lyfta fram det. Ibland blir jag provocerad. Jag skriver inte i närheten av vad jag tycker och 
tänker om människorna som uttalar sig utan jag försöker hitta argument och lyfta lite.  

7. Om det är kritik, är det mot ämnet, författaren eller mot tidningen/mediet sändaren eller mor 
människorna i artikeln som du är kritisk mot??   
 

8. Vad anser du om andras kommentarer? 
En del av det när man läser kommentarer i forum är att det dyker upp aggressiva och obehagliga 
kommentarer där folk vräker ur sig obehagligheter. Folk känner sig skyddade bakom alla kablar, man 
tycks tycka att man kan säga vad som helst. De beskriver sina fördomar, de hittar något i en artikel som 
bekräftar deras fördomar och skriver. Det är baksidan av kommentarerna. 

Vilka skriver tror du? 

Män, medelålders halvfrustrerade män. Mycket borgerliga män som har eller har haft någorlunda bra 
arbeten. Jag är sån… Inte så många kvinnor, där jag läser i alla fall. Det vore intressant med invandrare, 
jag tror inte de vågar! Det är synd! 

9.  Vad anser du om tonen i fälten? 
Den är ganska hård faktiskt. Och möjlig pga. av att det är på nätet. Folk är apfrustrerade här i vårt land, 
med höga lån och bil som gått sönder… de passar på! Jag får den känslan. Det har en terapeutisk 
funktion. För mig också det inser jag ju. Jag har den idé att jag hoppas att det jag skriver ska påverka 
någon. Ja. 
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10. Hur ser du på att man måste logga in? 
Jo, jag kan förstå det behovet, det är bra överlag. Men man kan oroa sig över vad de gör med 
informationen. Om man ska åka till USA, kommer ens åsikter dyka upp då?  
 

11. Vad anser du om att man bara kan kommentera vissa utvalda artiklar? 
Jag kan tycka att det är synd, jag förstår inte riktigt begränsningen på det sättet. Jo för att skydda 
personer i artiklarnas integritet och familj et cetera, det är ju bra… Jag tror inte att det skulle vara så om 
man var tvungen att skriva under. Det finns gränser, även för offentliga personer, för hur mycket skit 
man ska behöva ta emot som jag inte tycker respekteras.  
 

12. Påverkar kommentarer någon, journalister, beslutsfattare, andra kommentatorer? Hur ser du på 
kommentarsfälten och kommentarernas roll i nyhetsmedia? 
O ja. Det är det det handlar om. Om det skrivs en artikel om Mats Qviberg t.ex. och folk kommenterar 
den, nog läser ha, och jag tror att det påverkar. Folk är så fåfänga. Det är bara att titta på sig själv, om 
man har skrivit något eller lagt upp på Fb, nog är man inne och kollar hela tiden om någon har 
kommenterat det.  

13. Har kommentarer någon roll i nyhetsmedia? 
Man är nyfiken på hur redaktioner hanterar kommentarer, om det kommer mycket försöker de skriva en 
likadan artikel då? Eller om det påverkar artikelförfattaren om det är hatiska kommentarer. Jag tror att 
det kan påverka, jag tror att vi tänker mer på oss själva nu för tiden.  

14. Pratar du med vänner eller bekanta om kommentarer? 

Ja det gör jag. Både artiklar och kommentarer väcker tankar och funderingar och jag prövar tankar och 
resonemang med vänner. Kommentarsfälten är ett komplement till mitt allmänmänskliga sociala liv, och jag blir 
uppsjungen på olika diskussionsämnen.  
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