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rhetorical triangle and modality. The result is analyzed through a theoretical framework, which
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Förord 

När jag la fram det första utkastet av mitt metodkapitel för seminariet sa någon 
(eller ja, Maria – en trebarnsmamma som vet vad hon talar om, och dessutom 
en alldeles fenomenal forskare och textkommentator) såhär: ”Jag ser dig som 
ett lyckligt barn i en gyttjepöl som sitter där och leker med leran. Ibland sipp-
rar vatten in genom galonisarna och gör det lite kallt och obehagligt, men så 
fort nya torra byxor är på så fortsätter du lika glatt din utforskning vidare.” 
Den bilden har jag burit med mig sen dess, för jag tycker att den är mitt i prick. 
Det är exakt så jag känt mig när jag arbetat fram den här avhandlingen. Jag är 
lyckligt lottad som får jobba med – leka fram – något som jag älskar att göra. 
Att vara doktorand har ofta varit förvirrande, ibland frustrerande, men nästan 
alltid roligt. Det finns många människor jag vill tacka för att de på olika sätt 
varit del av att göra de här åren till något jag alltid kommer se tillbaka på med 
glädje och värme, som har bidragit till att det faktiskt existerar en avhandling 
och att dess innehåll är något som jag känner mig väldigt stolt över.  

Först vill jag rikta ett stort tack till mina handledare. Det går inte nog att 
betona huvudhandledare professor Mia Lövheims betydelse, inte bara för den 
text som nu är min avhandling utan också för min utveckling som forskare och 
tro på det jag gör. Det är en ynnest att få samarbeta med en fantastisk forskare, 
vars knivskarpa intellekt varje gång lyckas dissekera ens texter, lyfta fram de 
viktigaste poängerna och genomskåda de stycken där man försökt ta genvägar. 
Du har aldrig låtit mig komma undan, utan hävdat att jag kan mer och bättre 
– och du har nästan alltid rätt. Att skriva en avhandling under din vägledning 
är inte alltid den enklaste vägen att vandra, men den som når längst och högst 
och som i slutändan visar sig vara mödan värd. Tack för allt! Biträdande hand-
ledare professor Magnus Hagevi förtjänar också många tack, inte minst för 
guidning genom de statsvetenskapliga aspekterna av min studie, för nya per-
spektiv och ny kunskap. Jag vill också tacka för uppmuntran, för att du alltid 
varit tydlig med att du tyckt att det jag gjort har varit bra och rolig läsning. Det 
har gett ny energi och en välbehövlig skjuts framåt! 

Tack till Teologiska fakulteten som trodde på min idé och anställde mig 
som doktorand, och som sedan dess utgjort en mycket uppskattad arbetsplats. 
Tack till studierektor för forskarutbildningen, Mohammad Fazlhashemi, för 
en öppen dörr och till teologiska institutionens administrativa personal, som 
underlättat livet genom att snabbt bistå med blanketter, underskrifter, hjälp 
och tålamod i diverse frågor. Tack till TDR för ert engagemang för doktoran-
dernas intressen. Slutligen tack till alla kollegor på institutionen, och för alla 
samtal över matlådor, vid kaffeautomaten och i korridorerna. 
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Ett särskilt stort tack vill jag rikta till det högre seminariet i religionssocio-
logi, i alla de olika konstellationer av människor och kombinationer av ämnen 
som konstituerat det under de senaste åren. Jag har alltid (okej, nästan alltid) 
sett fram emot onsdag eftermiddag. Seminariet har lärt mig så mycket och era 
kommentarer på mitt framväxande avhandlingsmanus har varit ovärderliga. 
Tack till Mia Lövheim för att du skapat en inkluderande miljö, som utmanat 
och utvecklat oss deltagare, Maria Klingenberg, Anders Sjöborg, Martha 
Middlemiss lé Mon, Anders Bäckström, Per Pettersson, Jonas Lindberg, An-
neli Winell, Oriol Poveda, Josephine Sundström, Vanja Mosbach, Evelina 
Lundmark, Maximilian Broberg, Anna Wrammert, Mattias Pape Rosenfeldt, 
Caroline Hill, Cristoffer Tidelius och Rebecka Freeman. Tack också till relig-
ionspsykologerna Önver Cetrez, Valerie DeMarinis, Cecilia Melder, Victor 
Dudas, Yukako Nahlbom och Mudar Shakra. Slutligen tack till ämnet utan 
namn som blev Empirisk-praktiska studier av religion och teologi som utöver 
ovanstående även inkluderar Ninna Edgardh, Katarina Westerlund, Malin 
Löfstedt, Karin Rubensson och Gabriel Bar-Swame. Därutöver vill jag även 
tacka Lise Eriksson, Emin Poljarevic, Tomas Poletti Lundström, Hanna Lilje-
fors och Marcus Moberg för att ni på olika sätt läst och engagerat er i texten 
under resans gång. Jag har också haft förmånen att få kommentarer olika for-
mer från följande personer genom åren: Jacob Svensson, Per-Erik Nilsson, 
Titus Hjelm, och slutligen Andreas Johansson Heinö som jag tackar för en 
konstruktivoch bra opponering på mitt slutseminarium.  

Jag har fått vara del av flera olika forskningsmiljöer, som alla har varit 
stimulerande och utvecklat mig som forskare: Tack till forskarskolan Relig-
ion-Values-Society (RVS) för kurser och resor, och för alla inspirerande mö-
ten. Särskilt tack till Gina Lende, Trine Anker och Geir Afdal. Tack till Impact 
of Religion-programmet och Centrum för forskning om religion och samhälle 
(CRS) för en utvecklande forskarmiljö att få vara del av. Slutligen tack till 
CoMRel-projektet och Knut Lundby. Jag är glad att jag fick vara med på ett 
hörn.  

Tack vare ett antal olika aktörer har jag fått möjlighet att åka på kurser, 
konferenser och utbyten. Stort tack till Riksbankens Jubileumsfond för som-
marskola i Digital humaniora i Oxford. Tack till Berndt Gustafsons minnes-
fond för medel till kurser och konferenser, liksom till Religionssocioloiska 
föreningen i Sverige. Tack till professor Lori Beaman och Religious Diversity 
Project på University of Ottawa för att jag fick komma som gästande dokto-
rand, och tack till Anna Maria Lundins stipendiefond och Helge Ax:son John-
sons stiftelse som gjorde tiden i Kanada genomförbar. Tack också till Anna 
och Nathan Söderbloms stipendiestiftelse för medel att skriva postdoc ansö-
kan inom ramen för min anställning som doktorand på Teologiska institut-
ionen.  

Doktorandtiden har såklart inte endast inneburit flitigt arbete, utan också 
kafferaster, konferenser, resor och spelkvällar. Under dessa har kollegor blivit 
vänner och jag är glad att jag fått lära känna så många fina, begåvade och 
roliga människor. Våra samtal har varit berikande, såväl för livet i stort som 
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för avhandlingsproduktionen: Anna Wrammert, Linnea Lundgren, Julia 
Kuhlin, Victor Dudas, Evelina Lundmark, Max Broberg, Cristoffer Tidelius, 
Christiane Werner, Johanna Ohlsson och Ernils – ni är bäst! 

Till sist. Till min familj och mina vänner – tack för hjälp och stöd och för 
att ni alltid tror på mig! Rickard – tack för inspiration, hjälp och uppmuntran 
med det tekniska. Tack vare dig har programmering uppenbarats som en spän-
nande värld att utforska. Tack för oändliga timmar av lyssnande då jag venti-
lerat stora och pyttesmå saker. Viktigast såklart: tack för att du är min bästa 
människa! Och minst, men ändå störst, Wilhelm – du kom och fick mig att 
inse att tid är en högst begränsad resurs, men att kärleken är oändlig.  

 
 
 
 
Växjö, februari 2021 
Linnea  
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1. Inledning, syfte och definitioner 

 
Det är september 2018, en månad efter ett riksdagsval som resulterat i ett till 
synes hopplöst parlamentariskt läge. Moderatledaren Ulf Kristersson har fått 
sonderingsuppdrag av talmannen för att försöka bilda en ny regering efter att 
den förra, ledd av Socialdemokraternas Stefan Löfven, röstats bort av riksda-
gen några veckor tidigare. Läget ser mörkt ut, men moderatledaren har kom-
mit fram till vad som verkar vara det rimligaste alternativet. Dagens Nyheter 
rapporterar: ”På fredagseftermiddagen publicerade Ulf Kristersson ett långt 
inlägg på Facebook om hur han vill bilda regering.” (Canolias, Jakobson och 
Olsson 2018). Det blev ingen regering den gången, i själva verket skulle det 
dröja ytterligare fyra månader innan en sådan var på plats. Men det uppseen-
deväckande var inte att regeringssonderingen misslyckades, även om 2018 års 
regeringsbildning var den längsta som hitintills krävts i Sverige med sina 134 
dagar, utan sättet som Kristersson meddelade sitt beslut på: i ett inlägg på Fa-
cebook1 (Kristersson 2018). 
 I och med internets uppkomst och etablering har den politiska kommuni-
kationen förändrats. Nya former av medier skapar nya forum och kanaler, och 
att meddela ett avgörande politiskt beslut via sociala medier har blivit en del 
av den politiska kommunikationsstrategin. Men det är inte bara den politiska 
kommunikationen som har förändrats av det nya medielandskapet, också det 
offentliga samtalet i stort är ett annat idag än vad det varit tidigare, med nya 
aktörer som såväl kan delta som påverka det politiska samtalets innehåll. De 
rationella argumenten som tidigare styrde den offentliga debatten har fått säll-
skap av personliga erfarenheter och känslor. Idag kan i princip alla göra sin 
röst hörd, inte endast ett fåtal privilegierade aktörer som talar å allmänhetens 
vägnar. Köksborden har flyttat ut på torgen, fikarummen har blivit offentliga, 
i stort tack vare de skärmar i olika former som de flesta av oss ger vår upp-
märksamhet i tid och otid. Denna diversifiering och demokratisering av den 
offentliga sfären påverkar såväl vem som talar men också hur vi talar i det 
offentliga rummet (Rasmussen 2008, 2016; Chadwick 2017). 

                                                 
1 Kristerssons inlägg var ett av de tidigare exemplen, där stora och viktiga politiska nyheter 
först kommuniceras via sociala medier. Han var dock inte den första att använda denna kom-
munikationsväg. Det kanske första exemplet kan dateras till den 29 januari 2015, då dåvarande 
partiledaren för Kristdemokraterna, Göran Hägglund, skrev på Twitter: “Om ca tre minuter in-
leder jag en presskonferens där jag meddelar att jag kommer att lämna uppgiften som partiledare 
för kristdemokraterna.” (@goranhagglund 2015). 
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Parallellt med denna utveckling har frågor relaterade till religion fått ett 
allt större utrymme i det offentliga samtalet och i politisk debatt. I augusti 
2019 skickade Göteborgs-Pos-
ten ut en push-notis med ny-
heten: ”JUST NU: M-led-
ningen vill utreda slöjdförbud i 
skolan, uppger DN · Partisek-
reteraren: ’ska vara en frizon’”. 
Sex minuter senare skickades 
en rättelse ut, texten var den-
samma men med en essentiell 
skillnad; det är inte slöjden, 
utan slöjan, som Moderaterna 
anser behöver utredas (Karlsson 2019; bild från Karlsten 2019). Felskriv-
ningen kallas i Sveriges Radios mediegranskande program Medierna för veck-
ans roligaste (Medierna 2019). Förutom att framkalla viss munterhet är det 
också ett bra exempel på hur religion under de år som det tagit att färdigställa 
denna avhandling hamnat allt mer i den politiska debattens strålkastarljus. I 
avhandlingen vill jag undersöka den del av det offentliga samtalet som berör 
religion och politik och relationen dem emellan. Från att ha varit en fråga som 
rönt intresse endast hos ett fåtal engagerade, har frågor som rör religion kom-
mit att få en allt mer framträdande plats i det politiska samtalet. Diskussioner 
om skolavslutningar i kyrkan har under en lång tid återkommit varje år då 
syrenerna börjar knoppas. Nu har den fått sällskap av diskussioner om böne-
utrop, religiösa kläder och symboler och andra typer av offentliga uttryck av 
religion – ofta med islam i centrum.  

Religionssociologen Titus Hjelm (2014c:219) sammanfattar utvecklingen 
då han skriver att ”[r]eligion is visible because it can be good or bad, but God 
has little to do with it.” De religiösa kontroverser som tar plats i de europeiska 
samhällenas offentliga sfärer utgår från synliga religiösa praktiker snarare än 
dess underliggande trosföreställningar, och diskussionens premisser handlar 
ofta om huruvida religion kan tillföra något till samhället eller är ett problem 
i detsamma (Hjelm 2014c). Tidigare studier visar att när religion är involverad 
i politiska debatter och i nyhetsmedier framställs den i huvudsak som proble-
matisk (Hjelm 2011a, 2014c; Furseth 2018b). Om ”dålig” religion tidigare 
förknippades med en moralkonservativ och vetenskapsfientlig kristendom, 
har den nu ersatts av islam. Kristendom har istället kommit att förstås som 
”bra” religion, och som sådan genererar den avsevärt mindre uppmärksamhet 
både av politiker och i medier (Furseth 2018b:174-175). Detta sätt att förstå 
och offentligt diskutera religion påverkar relationen mellan religion och poli-
tik. Religionssociologen Jonas Lindberg (2014) har visat på en politisering av 
religion i Sverige, där religion i den politiska debatten kopplas till allt fler 
ämnesområden, såsom säkerhet, mänskliga rättigheter och migration. Denna 
form av politisering av religion har ökat med tiden, och hakar i den förändring 
som skett i det politiska landskapet under de senaste åren. Istället för att helt 
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domineras av konflikter längs vänster/höger-skalan har ett allt större utrymme 
upptagits av frågor hämtade från en libertär till auktoritär åsiktslinje (Berg-
ström et al 2015:31-32; Demker 2015b:270; Hagevi 2015:76-77; Ohlsson, 
Oscarsson och Solevid 2016:20).  

Studier som på olika sätt undersökt den svenska befolkningens attityder till 
religion och politik speglar en liknande förändring. Exempelvis menar stats-
vetaren Marie Demker (2018) att politisering av religionsfrihet och migration 
har ett samband, då religion har kommit att spela en viktig roll i motståndet 
mot mångkultur, invandring och flyktingmottagning. I SOM-undersökningens 
statistik2 synliggörs detta bland annat genom ett samband där de som ansåg att 
invandring var ett hot mot det svenska samhället också uttryckte en negativ 
inställning till invandrares religionsfrihet, samtidigt som de uppfattade relig-
ionsfriheten som hotad. Det upplevda hotet hängde, menar Demker, samman 
med en negativ syn på islam, och en föreställning att invandrare för med sig 
främmande religioner, seder och bruk (Demker 2018:397-404). Andra studier 
visar på ett generellt starkt stöd för religionsfriheten (Lövheim, Jernsletten, et 
al 2018). Två tredjedelar av de svarande svenskarna instämde helt eller delvis 
med påståendet att alla religiösa grupper bör åtnjuta samma rättigheter i sam-
hället. Samtidigt fanns också en stark generell skepsis, där en större del av den 
svenska befolkningen delade synen på religion som en källa till konflikt. En-
ligt samma studie, genomförd våren 2015,3 uppgav nästan var fjärde svensk 
att de ansåg islam vara ett hot mot den nationella kulturen. Motsvarande siffra 
för judendom var den betydligt lägre 11 procent, och gällande kristendomen 
var andelen instämmande än lägre. Ståndpunkten om islam som hot var star-
kare bland dem som placerade sig själva på en traditionell/auktoritär politisk 
position, än bland dem som istället uppgav en libertär/postmaterialistisk poli-
tisk orientering. Ytterligare resultat som väcker frågor om relationen mellan 
religion och samhälle kommer från Surveyinstitutet, där andelen svenskar som 
sagt sig vilja ”satsa på ett samhälle med kristna värderingar” dubblerats från 
2014 till 2018, även om andelen som identifierade sig som kristna inte föränd-
rats nämnvärt under samma period (Hagevi 2019)4. Samtidigt går det i val-
forskningsprogrammets undersökningar av väljarnas attityder att notera en 
kraftig nedgång i antalet väljare som uppgav att det är en bra idé att ”satsa på 
ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra 
                                                 
2 SOM-undersökningarna genomförs årligen av SOM-institutet, en oberoende undersöknings-
organisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har den svenska befolkningen fått svara på 
frågor om samhälle, opinion och medier. Undersökningarna skickas varje höst ut till mer än 30 
000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige (SOM-institutet 2020). I de fall då inget annat 
anges hänvisar resultaten till den nationella SOM-undersökning som genomförts året innan det 
i referensen angivna årtalet.  
3 Undersökningen genomfördes av Gallup för CoMRel-studien (Lövheim, Jernsletten, et al 
2018) under pågående konflikt i Syrien, men innan antalet asylsökande till Sverige och övriga 
skandinaviska länder ökade stort under hösten samma år.  
4 Valforskningsprogrammets attitydundersökningar visar dock på marginella attitydföränd-
ringar från 2014 till 2018 för frågan motsvarande frågan om att “Satsa på ett samhälle där 
kristna värden spelar en större roll?” (Ahlbom 2019).   
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länder med andra religioner och levnadssätt” från 2014 till 2018. Varannan 
väljare uppgav det som ett dåligt förslag (Ahlbom 2019). Attityderna om 
mångkultur skiljer sig drastiskt beroende på vilket område som avses. Om det 
handlar om mat, musik, idrott och kultur tycks mångkultur betraktas som till 
största del oproblematiskt och positivt. Handlar det däremot om frågor som 
brottslighet, ekonomi och politik är det istället övervägande problematiskt. 
Och mest problematisk tycks mångkultur vara när det kommer till religion 
(Bové och Oscarsson 2017:129).  

Jag vill avsluta inledningen av denna avhandling med ytterligare en 
skärmdump från ett socialt medium som jag menar illustrerar den utveckling 
som beskrivs ovan, inte minst hur islam kommit att bli en del av den politiska 
debatten. Denna gång är bilden hämtad från mitt eget Facebook-flöde, tagen 
under valrörelsen 2018. Bilden visar en typ av post som hade kunnat vara del 
av min studie, om den handlat om någon av de tre hybrida mediediskussioner 

som jag valt ut för undersök-
ning (se mer nedan). Det är 
en Facebook-post från 
Svenska Dagbladet (2018), 
innehållande en länk till en 
artikel och en inläggstext 
som beskriver innehållet i 
artikeln. På bilden som illu-
strerar inlägget syns en le-
ende Jan Björklund, Libera-
lernas dåvarande partiledare, 
och länken i inlägget går till 
en debattartikel från just Li-
beralerna med rubriken: ”L: 
Sverige ska vara världens 
bästa land för hbtq-perso-
ner”. Den första kommenta-
ren på detta uttalande som är 
synligt (då posten dyker upp 
i mitt Facebook-flöde) inne-
håller frågan: ”Kommer ni 
att förbjuda islam?”  

1.1. Syfte och forskningsproblem 

I denna avhandling vill jag studera relationen mellan religion och politik. Ut-
gångspunkten är ett intresse för de förändringar som kommit till följd av det 
som ofta hänvisas till som den nya synligheten av religion i det offentliga, 
tillsammans en parallell förskjutning i det svenska politiska landskapet där 



21 

värderingsfrågor som skär genom den traditionella vänster/höger-axeln kom-
mit att får en allt större betydelse för den politiska debatten. Därtill är jag in-
tresserad av hur digitaliseringen och nya forum för offentlig debatt, såsom Fa-
cebook, påverkar det offentliga samtalet. Att studera diskussioner om religion 
och politik i en hybrid mediemiljö blir ett sätt att kombinera dessa intressen.  
 Hybrida mediemiljöer används här i betydelsen mediemiljöer där olika me-
dielogiker blandas (jfr Chadwick 2017). I mitt projekt handlar det om Fa-
cebook-kommentarer som postas som reaktioner på artiklar upplagda av fem 
av de största svenska nyhetsredaktionerna på deras officiella Facebook-sidor, 
alltså: Aftonbladet postar en artikel på Facebook, människor kommenterar ar-
tikeln och jag studerar kommentarerna. I fokus för projektet finns debatter 
kring tre svenska politiska partier och tre olika frågor. De är alla intressanta 
att studera som exempel på politisering av religion, inte minst i relation till de 
förändringar rörande religion och politik som nämns ovan. Därför har jag valt 
att analysera de hybrida mediediskussionerna kring Sverigedemokraterna och 
kyrkovalet 2017, Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan under 2015-2016, 
samt Miljöpartiet och den intensiva medieskandal som våren 2016 briserade 
kring de båda muslimska politikerna Mehmet Kaplan och Yasri Khan, vilken 
inkluderar den så kallade handskakningsdebatten. Den sistnämnda hybrida 
mediediskussionen intar den centrala platsen i studiens analys. 
 Syftet med studien är således att analysera innehållet i hybrida mediedis-
kussioner, på olika nivåer. Jag vill studera de åsikter individer uttrycker rö-
rande religion och politik i de tre utvalda diskussionerna, genom kommentarer 
formulerade i en hybrid mediemiljö. Därtill vill jag synliggöra dominerande 
mönster i form av likheter och skillnader som framkommer i de studerade hy-
brida mediediskussionerna.  
 För att nå dessa resultat har jag funnit kritisk diskursanalys vara en använd-
bar metod. Den genomförda diskursanalysen består av metoder för såväl di-
stans- som närläsning (se mer kapitel 4), med syfte att synliggöra vilka före-
ställningar om religion och relationen mellan religion och politik som går att 
identifiera i det analyserade materialet. Viktigt att slå fast redan här är dock 
att en diskurs inte är någonting som existerar i sig själv, utan är något som 
identifieras (i detta fall av mig som forskare) genom att analysera språkbruk 
som en form av handling. I enlighet med den kritiska diskursanalysens in-
byggda interdisciplinaritet sker analysen av studiens resultat med hjälp av ett 
teoretiskt ramverk med utgångspunkt i teorier kring politisering av religion 
samt medialisering av religion. Dessa teorier utvecklas i kapitel 3.  
 
Studiens huvudsakliga forskningsproblem lyder på följande sätt:  
 
Vilka föreställningar om religion samt relationen mellan religion och politik 
framkommer i de studerade hybrida mediediskussionerna, och hur bidrar den 
hybrida mediemiljön till att strukturera dessa föreställningar såväl i fråga om 
innehåll som form?  
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Forskningsproblem föranleder två forskningsfrågor, och forskningsfrågorna 
konkretiseras i sin tur i ett antal analysfrågor som används i analysen av stu-
diens resultat. Såväl forskningsfrågor som analysfrågor återfinns i kapitel 3.5. 

1.2. Disposition 
Avhandlingens disposition ser ut på följande sätt. Kapitel 1 innehåller en ge-
nomgång av definitioner och begrepp som återkommande används i studien. 
Därefter följer kapitel 2, innehållandes tidigare forskning. I det tredje kapitlet 
kommer en teorigenomgång, där jag presenterar studiens grundläggande pre-
misser, teoretiska ramverk samt en redogörelse för hur de utvalda teorierna 
kommer att användas som analysbegrepp i studien. Kapitel 3 avslutas med 
studiens forsknings- och analysfrågor. I kapitel 4 diskuteras metodologi, 
material och metod. Här återfinns också en längre diskussion om etiska över-
väganden relaterade till den genomförda studien. I kapitel 5, 6 och 7 present-
eras resultatet av den genomförda textanalysen. I det första resultatkapitlet, 
kapitel 5, presenteras studiens centrala material: den hybrida mediediskuss-
ionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen. Kapitel 6 fokuserar på 
Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan medan kapitel 7 handlar om Sveri-
gedemokraterna och kyrkovalet. Alla tre kapitel följer samma struktur: Ka-
pitlet inleds med en bakgrund till den hybrida mediediskussionen, därefter 
presenteras och diskuteras resultatet från de respektive metoderna separat, för 
att sedan diskuteras tillsammans i en sammanfattande slutsats. Kapitel 8 tilläg-
nas en jämförande diskussion mellan de tre resultatkapitlen, med fokus på dis-
kursiva praktiker. I avhandlingens sista kapitel, kapitel 9, diskuteras de tre hy-
brida mediediskussionerna i relation till varandra, studiens teoretiska ramverk 
samt tidigare forskning, följt av avslutande reflektioner rörande studiens me-
tod och teori samt framtida forskning.  

1.3. Definition: Religion 
Religionssociologen James Beckford menar att religion till viss del skiljer sig 
från andra begrepp.5 Genom historien har långa och inte sällan blodiga kon-
flikter utspelats om vad som är ”sann” religion, och reglering av tillåtna ut-
tryck för religion har uppkommit och upprätthållits genom konventioner och 

                                                 
5 Jag är medveten om, men har valt att inte utgå från, den religionsförståelse som vanligen går 
under det engelska begreppet “critical religion”: en strömning inom vilken religion förstås som 
en modern västerländsk och därtill protestantisk tankefigur, som blir problematisk då den an-
vänds som en analytisk kategori (jfr Fitzgerald 2000; Masuzawa 2005; Asad 1993). Denna kri-
tiska hållning till religionsbegreppet skulle väl kunna kombineras med föreliggande studies fo-
kus på att studera diskursiva konstruktioner av religion. För mig framstår dock den socialkon-
struktionistiska religionsförståelse jag redogör för nedan som mer användbar i genomförandet 
av studien.  
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lagar, för att i många länder idag vara försvagade (Beckford 2003:13). I Skan-
dinavien har de historiska modellerna för den roll religion spelat i samhället 
kommit att omformuleras för att möta nya utmaningar. Resultatet har inte säl-
lan återfunnits i olika medier, där referenser till religion har blivit mer diver-
sifierade och debatterna kring religion har ökat under de senaste årtiondena 
(Lövheim och Lied 2018:68). Den normativa modellen för religion i Skandi-
navien utgår från föreställningen om den lutherska kyrkan som en form av 
allmännytta (eng. public utility)6 (Davie 2015). Därtill kommer placerandet av 
religion i den privata sfären eller som del av särskilda organisatoriska former 
och den sekulära staten som en garant för religionsfrihet och jämlikhet. Det är 
i relation till denna modell som attityder till och kontroverser om den ökade 
religiösa mångfalden uppstår i Skandinavien (Lövheim och Lied 2018:67). 

Hur ska då religion som begrepp förstås i denna studie? Jag har valt att 
följa religionssociologen Mia Lövheim och exegeten Liv Ingeborg Lied 
(2018) som menar att en kombination av en substantiell och en socialkon-
struktionistisk förståelse av religion kan vara användbar för den som vill stu-
dera en medialiserad synlighet av religion i den offentliga sfären, med fokus 
på representationer av religion i olika former av medier och offentliga sam-
manhang (jfr Lövheim och Lied 2018:72). Genom en substantiell definition 
blir det möjligt att förstå religion som en specifik form av meningsskapande, 
men också som något som uttrycks genom sociala aktiviteter och institutioner, 
såsom i den definition som formulerats av Michael Hill (1973:42-43) där han 
beskriver religion som: 

The set of beliefs which postulate and seek to regulate the distinction between 
an empirical reality and a related and significant supra-empirical segment of 
reality; the language and symbols which are used in relation to this distinction; 
and the activities which are connected with its regulation. 

 
En sådan definition av religion kan användas för att definiera olika institution-
aliserade former av religion som är närvarande i den offentliga debatten, och 
hur de förstärks eller utmanas genom olika typer av interaktioner som sker 
där. Således, genom en substantiell definition är det möjligt att identifiera ord, 
symboler, bilder och påståenden som refererar till en religiös dimension, men 
också till olika aktörer som utger sig för att representera eller sammankopplas 
med specifika former av religion (Lövheim och Lied 2018:72-73).  

Samtidigt, argumenterar Lövheim och Lied, saknar den substantiella defi-
nitionen verktyg för att analysera den stora variation av sätt på vilket religion 
blir ifrågasatt och omstritt i social interaktion. Olika typer av argument kan 
referera till substantiella former av religion, dels genom explicita hänvisningar 
till olika uttryck för organiserad religion, dels genom implicita eller generella 
referenser till en ”sunt förnuft”-förståelse av religion. Samtidigt kan referenser 
                                                 
6 De översättningar som jag gör av engelska begrepp är mina egna, i de fall då en etablerad 
svensk motsvarighet saknas. Då jag översatt ett begrepp har jag, första gången de anges, tyd-
liggjort detta genom att också skriva ut det engelska begreppet enligt följande (eng. begrepp). 



24 

också ha andra betydelser, som inte ryms inom den substantiella definitionen. 
När medialiserade representationer av islam diskuteras görs det inte nödvän-
digtvis på grund av en önskan om att diskutera islam som ett uttryck för en 
transcendent föreställning, utan kan vara ett uttryck för en känsla av islam som 
ett hot mot den nationella kulturen (Lövheim och Lied 2018:73).  

För att komma åt denna aspekt – där religion tilldelas en specifik betydelse 
eller funktion – behövs en annan typ av religionsdefinition (Lövheim och Lied 
2018:73). Liksom Lövheim och Lied finner jag här James Beckfords social-
konstruktionistiska ansats till religion användbar som komplement. För Beck-
ford är religion först och främst ett socialt fenomen, och därmed något som 
inte existerar självständigt från mänskliga aktörer och sociala institutioner. 
Religion har ingen egen agens, och ”gör” ingenting i sig själv. Istället är det 
en förklarande kategori som människor applicerar på olika fenomen, varav de 
flesta har att göra med föreställningar om ultimata meningar eller värden. Re-
ligion är därigenom en kategori som är föremål för ständiga förhandlingar och 
omförhandlingar,7 och den betydelse kategorin religion tilldelas är alltid rela-
terad till den sociala kontext i vilken den används (Beckford 2003:4). Därmed 
går det, menar Beckford, konstatera att: 

Religion has come adrift from its former points of anchorage but is no less 
potentially powerful as a result. It remains a potent cultural resource or form 
which may act as the vehicle of change, challenge, or conservation. (Beckford 
1989:170) 

 
För Beckford är denna religionsförståelse styrande för studier av religion, som 
för honom syftar till att analysera ”the process whereby the meaning of the 
category of religion is, in various situations, intuited, asserted, doubted, chal-
lenged, rejected, substituted, and so on.” (Beckford 2003:3). Det är en inrikt-
ning som stämmer väl med det jag önskar göra i denna avhandling, och Beck-
fords religionsförståelse ligger i linje med den socialkonstruktivistiska ansats 
som studien bygger på (se mer kapitel 3.1). Samtidigt menar jag att den sub-
stantiella definitionen är nödvändig för att genomföra studiens analys. I de 
olika metoder jag använder mig av bestäms vissa ord som varande referenser 
till religion, varav den absoluta majoriteten är uttryck för olika former av in-
stitutionaliserad och organiserad religion, såsom kyrka, islam, bön, hijab och 
Jesus. Således, även om det primära intresset i denna studie är att analysera 
hur betydelsen av religion konstrueras genom social interaktion, behövs också 
en substantiell förståelse av religion på vägen dit.  

                                                 
7 ”’Negotiation’ is a septic term that refers to the frequently heated, if not violent, arguments 
that occur in about the practical meanings attributed to the basic categories of social life.” 
(Beckford 2003:13) 
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1.4. Definition: Offentlig och privat 
För den som studerar den offentliga sfären är sociologen och filosofen Jürgen 
Habermas ([1962] 2003) idé om den borgerliga offentligheten en oundviklig 
utgångspunkt. Habermas har sedan dess blivit utmanad av andra och sig själv 
i att utveckla sina tankar om offentligheten. Wahl-Jorgensen (2019b:3) 
beskriver det på följande sätt:   

Habermas’ theory of the public sphere has served as a vital sensitizing concept. 
It set up a rigorous yardstick against which to measure conditions for partici-
pation and debate. But, perhaps more importantly, by naming the public 
sphere—as both an ideal and an empirical phenomenon—in the first place, his 
work has opened up for critical conversations that have enabled us to refine 
our inquiry.   

 
Trots den inledande hänvisningen till Habermas fokuserar jag i denna studie 
inte på den offentliga sfärens normativa aspekter i form av vilka ideal som bör 
råda eller vem som bör delta, såsom Habermas ([1962] 2003, 1992, 2006) 
idéer om ett rationellt samtal mellan jämlikar, Seyla Benhabibs (Benhabib 
2002) deliberativa inkludering eller Chantal Mouffes (2016) agonistiska poli-
tiska debatt (för exempel på en sådan diskussion, se Jensdotter och Lövheim 
(2020)). Istället utgår jag från sociologerna Bernard Enjolras och Kari Steen-
Johnsens (2017:101) beskrivning av den offentliga sfären som ett socialt fe-
nomen, format av kulturella, institutionella och strukturella lager. En sådan 
hållning riktar istället fokus mot att förklara hur, i detta fall, digitaliseringen 
av den offentliga sfären påverkar dess strukturella och institutionella förutsätt-
ningar och vilka effekter detta kan tänkas få för de deltagare, diskurser och 
symboliska strukturer som ryms inom den. 

Den offentliga sfären befinner sig i konstant förändring, inte minst till följd 
av ett förändrat medielandskap, där vissa mediala skiften har fått ett större 
genomslag än andra. Massmediernas intåg är ett sådant skifte, genom vilket 
det offentligas utbredning ökade dramatiskt. Ett annat skifte har kommit med 
internet, genom vilket det offentliga blivit mer interaktionsorienterat och in-
kluderande, men också mer komplext (Rasmussen 2014:1319). Medievetaren 
Terje Rasmussen (2014) betonar den demokratiska aspekten av denna föränd-
ring, där internet kan sägas ha brutit uppdelningen mellan de som talar och de 
som lyssnar i den offentliga sfären. Idag är alla och envar istället potentiella 
deltagare i ett stort antal offentliga interaktioner och debatter. Genom olika 
internetbaserade forum, såsom bloggar, YouTube och Facebook, kan också 
allmänheten transformeras till berättare, reportrar och redaktörer. Utan att 
överdriva detta skiftes betydelse för det demokratiska deltagandet, eller för-
tränga det faktum att det snarare är i form av konsumenter eller privatpersoner 
än som medborgare som människor tilltalas på internet, visar det på hur det 
politiska samtalet kommit att bli allt mer virtuellt (Rasmussen 2014:1316). Då 
kommunikation inte längre är beroende av det direkta mötet, kan sociala nät-
verksmedier stärka en politisk kommunikation som inte med nödvändighet tar 
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vägen via massmedier (Enjolras och Steen-Johnsen 2017:107-108, mer om 
mediedefinitioner, se 1.6). Jag återkommer till den offentliga sfärens föränd-
ringar, och de effekter de har på de hybrida mediemiljöer jag studerar längre 
fram (se kapitel 3.4). Jag vill dock här betona skillnaden i att undersöka hur 
förändringar av den offentliga sfären påverkar möjligheten till deltagande, och 
den normativa tanken om hur detta deltagande bör se ut. Jag är här, liksom 
påpekas ovan, intresserad av den första av dessa aspekter.  

Ovan utskrivna förståelse av offentlighet och dess förändring kombineras 
med en mer deskriptiv och konkret användning av begreppet. I relation till det 
empiriska materialet använder jag offentlighet som ett sätt att beskriva den 
sfär där diskussioner om religion och politik sker. Vidare använder jag offent-
lighet för att beskriva de föreställningar om religion och politik som jag finner 
i de identifierade diskurserna i de tre olika hybrida mediediskussioner som 
studien innefattar, såsom föreställningen om religion som något privat och po-
litik som offentligt. Offentligt har här en betydelse av vad det inte är, det är 
inte privat eller personligt. Ett sätt att beskriva denna betydelse är med hjälp 
av Svenska Akademiens Ordbok: offentligt är det ”som sker öppet så att alla 
kunna uppfatta det” och ”som försiggår i allmänhetens närvaro” (Svenska 
Akademins ordbok 2020). Det är också på detta sätt som min användning av 
privat ska förstås i detta sammanhang: Det privata är det som inte är offentligt.  

Att dra en så tydlig distinktion mellan det privata och det offentliga är dock 
problematiskt och något som alltmer har kommit att ifrågasättas. I relation till 
religion menar religionssociologen José Casanova (1994) att det krävs en om-
förhandling av kategorierna offentligt och privat. Även om gränser i sig be-
hövs, förutsätter inte det att olika fenomen behöver betraktas som tillhörande 
antingen den ena eller andra sidan gränsen (Casanova 1994:64-66). Här finns 
tydliga paralleller till den feministiska kritik som länge funnits mot en alltför 
skarp gränsdragning mellan offentliga/privata sfärer, som återfinns också i 
Habermas beskrivning av det offentliga (jfr Benhabib 1992; Fraser 1992). Ge-
nom att betona och värna en strikt gränsdragning mellan olika samhällssfärer 
har den ojämlika maktfördelningen mellan män och kvinnor kunnat bevaras. 
Att istället göra det som betraktas som privat till offentligt, eller på andra sätt 
utmana de distinktioner på vilka våra moraliska och politiska föreställningar 
bygger har länge varit centralt i den feministiska rörelsen. Här stämmer Casa-
nova in och menar att den ignorans som har funnits för frågor om religion som 
en faktor i samhällsutvecklingen varit möjlig att upprätthålla endast genom 
den förutbestämda övertygelsen att religion kommer att försvinna. För att för-
stå religion som samhällsfenomen behövs istället, menar Casanova, ett ifråga-
sättande av denna typ av gränsdragningar. Ett sådant ifrågasättande bidrar han 
själv med genom teorin om de-privatisering av religion, i ett försök att fånga 
den utveckling där utövare av religiösa traditioner världen över vägrar att ac-
ceptera den marginella och privatiserade roll som de blivit tilldelade i moder-
niserings- och sekulariseringsteorier. Istället menar Casanova att det genom 
de-privatiseringen pågår en dubbel process, där det sker en re-politisering av 
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den privata religiösa och moraliska sfären, samtidigt som en re-normativise-
ring av den offentliga ekonomiska och politiska sfären, med andra ord, hur 
religion som ett fenomen i det moderna samhället förstås förändras både på 
individnivå och på samhällsnivå (Casanova 1994:5-6).  

Offentligt och privat beskrivs således som separata fenomen då de används 
för att beskriva de föreställningar om religion och politik som jag identifierar 
i det analyserade materialet. Här är det ordboksdefinitionen av begreppen som 
gör sig gällande. I en mer teoretisk bemärkelse blir dock denna strikta uppdel-
ning problematisk, i enlighet med de resonemang som presenteras ovan. 
Denna uppluckring av det privata och det offentliga återfinns också i min för-
ståelse av politiska handlingar hämtade från vardagen och personliga reakt-
ioner på politiska skeenden, som ligger till grund för hur jag förstår och an-
vänder teorier om individers politiska handlingar i min analys (jfr Bakardjieva 
2009; Papacharissi 2015; Wahl-Jorgensen 2019a). Jag återkommer till det i 
relation till begreppet politik nedan (se 1.5).  

Slutligen påpekar religionssociologerna Mia Lövheim och Marta Axner 
(2014) att det, för att på ett adekvat sätt kunna bidra till en diskussion om 
religiösa fenomen i det offentliga, måste finnas en tydlighet inte bara i vilken 
form av offentlighet, utan också om vilken form av religion som är uppe för 
diskussion. För att skapa klarhet över den roll religiösa fenomen spelar i en 
medialiserad offentlighet behövs dels en specifikation över vilken form av 
medier det är frågan om, men också de egenskaper och förutsättningar (eng. 
affordances)8 som kommer med dem. Därtill behöver det också bli tydligt vil-
ken form av religiösa fenomen och aktörer som är involverade, och tydliggöra 
deras anspråk likväl som hur de kommuniceras. Jag hoppas att detta, efter läs-
ningen av ovanstående definition av religion tillsammans med kommande dis-
kussion rörande medier (kapitel 1.6), kommer vara tydligt för läsaren i förhål-
lande till föreliggande studie.  

1.5. Definition: Politik 
Redan 1965 definierade statsvetaren David Easton politik som den auktorita-
tiva fördelningen av värden i ett samhälle (Easton 1965:21), och det är denna 
övergripande definition politik som jag använder i min studie. I studien är jag 
intresserad av att analysera hur värdeförhandling sker i en specifik miljö: hy-
brida mediediskussioner som på olika sätt berör religion och politik. Här är de 
värden som diskuteras kopplade till den roll religion antas ha i den offentliga 
och politiska sfären, och de som diskuterar dess bestämmande fördelning är 
individer som deltar i en offentlig diskussion föranledd av artiklar om religion 

                                                 
8 Det engelska ordet “affordances” används för att belysa att olika medier kommer med olika 
typer av sociala och teknologiska förutsättningar som på olika sätt påverkar såväl mediepro-
duktion som -konsumtion. Då det saknas en mer precis översättning av begreppet har jag här 
valt att översätta “affordances” med det något klumpiga “egenskaper och förutsättningar”.  



28 

och politik publicerade på Facebook. För att denna definition ska bli använd-
bar behövs dock ytterligare förtydliganden om vilka aspekter av politik som 
är i fokus för studien, samt några ord om vad som inte faller inom ramen för 
studiens frågeställningar.  

I avhandlingen studerar jag inte politik på den institutionella nivå som in-
kluderar politisk debatt, beslutsfattande och verkställande i parlament, utskott 
eller statlig förvaltning. Jag studerar inte heller politiskt agerande med ut-
gångspunkt från politiker, statstjänstemän eller partimedlemmar. Därtill är 
inte heller individuellt eller kollektivt agerande i form av politisk organisering, 
röstande och lobbyverksamhet aktiviteter som faller inom ramen för den form 
av politiskt handlande som studien fokuserar på. Den form av politisk hand-
ling som är central för studien är hur medborgare agerar politiskt genom del-
tagande i opinionsbildning i offentlig diskussion om religion och politik. Lik-
som studiens syftesbeskrivning anger, ligger mitt fokus mer konkret på att, 
genom disursnalys, analysera vad individer uttrycker (i form av kommentarer 
i en hybrid mediemiljö), samt de kollektiva, dominerande mönster och skill-
nader som uppkommer i de studerade diskussionerna. För att återknyta till 
Eastons definition handlar det således om politik i form av opinionsbildning 
genom offentlig diskussion om det Easton kallar för en bestämmande fördel-
ning av värden. I denna studie handlar dessa värden om vilken roll religion 
ska ha i den offentliga och politiska sfären, vilket specificeras genom studiens 
tre hybrida mediediskussioner, som alla på olika sätt aktualiserar relationen 
mellan religion och politik genom frågor som: Kan man vara muslim och po-
litiker i Sverige? Måste man som politiker, eller medborgare, skaka hand med 
alla man möter även om det går emot ens religiösa övertygelse? Vilka attityder 
till abort, samvetsfrihet och hbtqi är möjliga att uttrycka offentligt som politi-
ker? Vilka reaktioner väcker Sverigedemokraternas engagemang i Svenska 
kyrkan i samband med ett kyrkoval?  

Samtidigt vill jag redan här nämna hur begreppet politik används i analysen 
av det empiriska materialet, vilket möjligtvis kan leda till viss förvirring givet 
diskussionen ovan. I analysen av det empiriska resultatet kategoriserar jag ord 
som jag menar relaterar till orden religion och politik, vilka definierats som 
studiens mest signifikanta termer. Denna kategorisering är induktiv, i betydel-
sen att den utgår från det specifika empiriska materialet. Därtill sker urvalet 
enligt en princip där jag urskiljer vilka ord som jag anser relatera till en eller 
flera av följande aspekter av politik: Sverige som politisk/kulturell enhet, 
svenska politiska institutioner, politiska händelser i Sverige samt andra sam-
hällsområden där debatter om fördelning av värden aktualiseras. Urvalet sker 
i enlighet med forskningsproblemets fokus på relationen mellan religion och 
politik, vilket innebär att jag inkluderar ord som relaterar till händelser som 
berör frågan om religion i fördelning av värden i det svenska samhället. Därför 
tar jag inte med alla debatter som exempelvis handlar om Miljöpartiet som ett 
politiskt parti, och inte heller utrikespolitiska händelser när de inte har denna 
koppling. I det som kategoriseras som politik finns således ord som berör flera 
av de nivåer av politik som jag ovan beskriver som utanför studiens fokus. 



29 

Därför vill jag betona följande: den nivå av politik jag analyserar i avhand-
lingen är den som jag finner i de kommentarsfält jag studerar, vilket är be-
gränsat till individens politiska handlingar i form av deltagande i offentlig de-
batt och opinionsbildning. För att kunna göra detta analyserar jag diskussionen 
om de andra nivåerna av politik, även om den nivå av politik jag primärt in-
tresserar mig för fortfarande är att medborgaren diskuterar politik i en hybrid 
mediemiljö.  

I fokus finns således medborgaren som politisk aktör, men studiens utform-
ning sätter ramarna för de sätt på vilka den politiska handlingen kan analyse-
ras. Den kännedom om den politiska handlingen jag har tillgång till är den jag 
kan utläsa av studiens material, vilket består av de kommentarstrådar som 
skapats under inlägg innehållandes nyhetsartiklar, hämtade från en hybrid me-
diemiljö. Då studien är en textstudie finns därför ingen möjlighet till analys 
av medborgarnas politiska engagemang på andra nivåer. Om så än statsmi-
nistern skrivit en kommentar i kommentarsfältet hade denna således analyse-
rats på samma sätt som en kommentar från en person som uppfattar sig själv 
som politiskt ointresserad; om dessa omständigheter vet jag inget, jag förhåller 
mig enbart till den text jag har framför mig. Analysen av kommentaren sker 
inom ramen för studiens teori och metodval, där kritisk diskursanalys är den 
metod som jag valt att använda för analys av studiens material. Med den kri-
tiska diskursanalysen kommer en förståelse av text som går utöver det skrivna 
ordet på ett papper eller en skärm, då språkliga handlingar förstås som nära 
kopplade till maktutövande vilket i sin tur bidrar till att konstituera sociala 
relationer (se kapitel 3.2). 

För analysen kommer jag att utgå ifrån tidigare forskning och teorier om 
politisering och medialisering som ett uttryck för en ökad synlighet och debatt 
om religion i den offentliga sfären. I relation till individens politiska handling, 
genom deltagande i offentlig debatt och opinionsbildning, använder jag mig 
bland annat av medie- och kommunikationsvetaren Maria Bakardjievas 
(2009) begrepp subaktivism (eng. subactivism). Att rikta fokus mot känslor 
och subjektiva erfarenheter blir för Bakardjieva ett sätt att inkludera person-
liga åsikter, erfarenheter och känslor som del av individens politiska agerande. 
Genom att fokusera på politisk handling med utgångspunkt i vardagen och de 
reaktioner som individen har på de händelser som omger henne i den lilla lik-
väl som den stora världen, blir kommentarsfälten ett meningsfullt material för 
att synliggöra denna form av politiskt agerande och därtill analysera om och i 
så fall hur det kan relateras till processer av politisering av religion. Jag ut-
vecklar Bakardjievas resonemang och hur det hänger samman med studiens 
övriga teorier mer i avhandlingens teorikapitel (se kapitel 3.4.2).  

I Habermas inflytelserika idé om den offentliga sfären, är det för demokra-
tin så centrala deliberativa samtalet mellan medborgarna präglat av jämlikhet, 
gemensam förståelse, öppenhet och rationella argument (Habermas 1992). 
Denna normativa idé om det offentliga samtalets önskvärda karaktär har dock 
kommit att utmanas allt mer. Inte minst har internet erbjudit en typ av forum 
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där känslor från alla delar av spektret har kommit att bli en aktiv del av offent-
lig diskussion, också gällande politiska och sociala frågor (Wahl-Jorgensen 
2019b; jfr Jensdotter och Lövheim 2020). Rasmussen (2008) menar att det är 
relevant att tala om flera nivåer av den offentliga sfären. Utöver den presen-
tationella sfären, där de deliberativa idealen om rationalitet fortfarande råder, 
tillkommer en representationell sfär som inkluderar också vardagskonversat-
ioner som tidigare fördes i fikarum och vid köksbord, men som idag har tagit 
klivet ut i offentligheten genom olika diskussionsforum på sociala medier (jag 
utvecklar Rasmussens resonemang vidare i kapitel 3.4.2). För att också kunna 
inkludera denna typ av uttryck behövs fokus på och begrepp för att analysera 
personliga erfarenheter, åsikter och känslor som en del av det offentliga sam-
talet. Det är här bland annat Bakardjievas begrepp subaktivism utgör ett möj-
ligt analysverktyg, genom vilket dessa vardagskonversationer (här i form av 
kommentarer om nyhetsartiklar i en hybrid mediemiljö) kan analyseras som 
en form av politisk handling. Jag gör denna analys med förhoppningen om att 
kunna bidra till en breddad förståelse av hur medborgare kan vara politiska 
aktörer i offentlig debatt och opinionsbildning om fördelning av värden i da-
gens medialiserade samhälle. Jag återkommer mer till de olika delarna av detta 
resonemang i avhandlingens andra kapitel, där jag redogör för studiens teore-
tiska ramverk.  

1.5.1. Politisering  
Politisering av religion är ett av de teoretiska perspektiv jag använder i stu-
dien, och jag utgår här bland annat från sociologen Carolina Ivanescu (2010) 
som menar att religion politiseras genom att antingen bli objekt eller subjekt i 
diskussion om politiserade frågor (se kapitel 3.3.1). Den teoretiska förståelsen 
av politiseringsbegreppet behöver kompletteras med en mer deskriptiv be-
skrivning av detsamma, som istället lägger fokus på vad som utgör en politi-
serad fråga. En av de mest väletablerade definitionerna av politisering kom-
mer från statsvetaren Björn Molin (1965). Han definierar politisering som att 
”den aktuella frågan är ett element i partiernas propaganda och av partierna 
antas ha effekt på opinionen inom valmanskåren. På detta plan är frågorna 
också normalt partipolitiskt kontroversiella” (Molin 1965:141). Enligt Molin 
går det att identifiera ett antal steg, genom vilka politisering sker i olika grader. 
Den högsta graden av politisering innebär att partierna har fastlåsta ståndpunk-
ter, att debatt om frågan följer enhetliga partilinjen och förs i ideologiska ter-
mer samt att frågan inte handhas av politiska och administrativa organ. Ju 
högre grad av politisering, menar Molin, desto mer inriktas partiernas budskap 
på att påverka väljarnas uppfattningar, och desto mer låsta är de politiska po-
sitionerna (Molin 1965:141). I relation till min studie blir Molins definition 
relevant i följande beskrivning: i ju högre grad en fråga politiseras genom att 
offentligt diskuteras av politiska och andra aktörer (exempelvis i hybrida me-
diediskussioner), desto mer förs diskussionen i ideologiska termer (till exem-
pel diskussioner om religiösa praktiker och föreställningars roll i samhällets 
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offentlighet), och desto viktigare blir den också för politiker, partier och andra 
politiska aktörer. 

En politiserad fråga kan vara en fråga som får ett stärkt samband med par-
tival samtidigt som partisympatisörer i allt högre utsträckning delar en viss 
uppfattning i frågan. För att ta migrationsfrågan som exempel har gruppen 
invandringskritiska stärkts och fått en plattform genom Sverigedemokraternas 
etablering i det svenska partisystemet. Men en politiserad fråga har såklart 
företrädare på båda sidor, och parallellt har också de som är positiva till öpp-
nare gränser och som önskar en ökad generositet i flyktingpolitiken mobilise-
rats på olika sätt (Demker och van der Meiden 2016). Samtidigt behöver inte 
politisering av en fråga utgå från väljarnas agerande i en politisk konflikt, utan 
kan också vara en tävling i trovärdighet och viktighet i valensfrågor där alla 
är för och ingen emot. Ingen vill ha en dålig miljö eller brottslighet och oord-
ning, och politiseringen av miljöfrågor och lag och ordning handlar därför 
istället om vem som har störst trovärdighet i dessa frågor, snarare än vem som 
är för och vem som är emot (Budge och Farlie 1983; Stokes 1992; Green 
2007). 

Vilka värderingar och politiska frågor är det då som tenderar att bli politi-
serade i de samtida västerländska samhällena? Statsvetarna Pippa Norris och 
Ronald Inglehart (2019) menar att ekonomiska frågor som arbetslöshet, väl-
färd, skattepolitik och social rättvisa är fortsatt viktiga politiska problem, som 
ofta finner sina svar längs den traditionella vänster/höger-skalan. De har dock 
fått konkurrens av en annan typ av frågor, där de mest högprofilerade politiska 
konflikterna idag är kulturella och rör områden som integration, migration, 
islamistisk terrorism, hbtqi-rättigheter, bistånd, kärnvapen och miljöfrågor. 
Alla dessa relaterar till frågekomplex som snarast placeras in på en skala som 
går från libertär till auktoritär (mer om GAL/TAN-skalan och dess bäring på 
svensk politik i kapitel 3.3).  

Jag återkommer till Norris och Ingleharts resonemang nedan, men innan 
det vill jag sammanfatta hur politisering används i denna studie: Politisering 
används i dubbel bemärkelse, dels genom en teoretisk förståelse som utgår 
från den diskussion om politisering av religion jag utvecklar i kapitel 3.3. Där-
till kommer en mer deskriptiv innebörd, som beskriver hur en politiserad fråga 
är en fråga som ofta har en kontroversiell status i relation till den aktuella 
dagspolitiken, och som på olika sätt kan påverka medborgarnas politiska age-
rande. 

1.5.2. Auktoritär populism och Vi och Dom 
Jag utgår i denna studie från Norris och Ingleharts (2019:4-5) förståelse av 
populism. Enligt denna innehåller den populistiska kärnan två krav på sam-
hällets styrning: populismen utmanar det så kallade etablissemangets legitima 
auktoritet, och det finns en föreställning om att den enda legitima politiska och 
moraliska auktoriteten i en demokrati finns hos ”folket”. Populismens ställer 
således upp en vertikal diskrepans mellan folket och eliten, där de förras röst 
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bör vara vägledande i samhället, även då de går i klinch med experternas om-
döme. Denna dimension är betydelsefull i diskussionen om populism, även 
om jag i denna studie i första hand fokuserar på de gränser som dras horison-
tellt mellan olika grupper i samhället, och gör detta med utgångspunkt i Norris 
och Ingleharts beskrivning av auktoritär populism.   

Norris och Inglehart argumenterar för att förändringen av den politiska 
agendan har kommit att stimulera ett kulturellt bakslag (eng. cultural back-
lash) genom vilket auktoritära populistiska9 (eng. Authoritarian-Populist) po-
litiska partier, ledare och rörelser har förmått mobilisera det motstånd som 
dessa förändringar gett upphov till. Föreställningen om ett hot mot det tradit-
ionella sättet att leva aktiveras av den auktoritära populismens budskap, och 
formuleras i termer av inne- och utegrupper. Budskapet kompletteras med kri-
tik mot etablissemanget som sägs underlåta sig att reagera på en genuin folklig 
oro. Genom dessa rörelser har såväl främlingsfientliga som misogyna krafter 
kommit att legitimeras, och blivit möjliga att uttrycka i politisk debatt såväl 
som genom valsedeln (Norris och Inglehart 2019:50-51). I den samtida väst-
världen har en våg av populism svept in och gett denna typ av auktoritära 
populistiska partier, ledare och rörelser politiskt inflytande över den politiska 
debatten såväl som platser i parlamenten och tillgång till de högsta ämbetena 
(Norris och Inglehart 2019:9-12; Arato och Cohen 2017; Brubaker 2017).  

Populistiska rörelser kategoriseras ofta såsom varande höger- eller väns-
terpopulism. Statsvetarna Andrew Arto och Jean L. Cohen (2017:287) menar 
att anammandet av den politiska vänster/höger-skalan primärt handlar om att 
definiera vilken som är den uttalade fienden. Norris och Inglehart menar å sin 
sida att begreppet högerpopulism kan ifrågasättas då det används för att be-
teckna en typ av populism som de facto skär rakt igenom den socio-ekono-
miskt grundade vänster/höger-skalan, för att istället appellera till de kulturbe-
tonade värderingsfrågor som går från auktoritär till libertär. De argumenterar 
istället för att beteckna dessa rörelser som en form av auktoritär populism (jfr 
Norris och Inglehart 2019:445). Jag har i denna studie valt att använda denna 
beteckning på de rörelser och partier som vanligen går under namnet höger-
populism.  

Norris och Inglehart utgår från en förståelse av det auktoritära som åter-
finns i exempelvis GAL/TAN-skalan, där det auktoritära utgör den ena ytter-
positionen och det libertära den andra (Norris och Inglehart 2019:73). I den 
auktoritära populistiska föreställningsvärlden finns två bärande principer. Den 
första är en skarp gränsdragning mellan Vi och Dom.10 Den egna gruppen är 

                                                 
9 Ofta används benämningen högerpopulism om dessa grupper (se mer nedan). Auktoritära vär-
deringar kan beskrivas som ett kluster av tre komponenter: likhet, säkerhet och lojalitet. Dessa 
tre är uttryck för basala sociala värderingar som representerar en strategi för att upprätthålla en 
kollektiv säkerhet för gruppen, på bekostnad av individuell autonomi (Norris och Inglehart 
2019:71).  
10 Det finns många olika sätt att rent språkligt formulera begreppsparet Vi och Dom för att 
utmärka att de bär på en betydelse bortom de personliga pronomen de utgörs av. Ofta används 
citationstecken för att markera skillnaden mellan “vi” och vi, och Dom skrivs också ofta ut som 
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en föreställd gemenskap, byggd på tanken om gemensamma värderingar och 
attityder. Därtill kommer en delad social identitet som kan baseras på nat-
ionalitet, ras, religion, språk, socio-ekonomisk status, partitillhörighet, geo-
grafisk lokalitet eller kön. Oavsett vilka av dessa faktorer som utgör gruppens 
gemensamma bas, är den tydligt avdelad från andra grupper. Denna föreställ-
ning om världen gör att när auktoritär populistisk retorik och politik dyker upp 
i offentliga debatter och politiska förslag, är Vi och Dom nyckeltermer. Vi 
(Vår grupp) behöver försvaras mot Dom (de Andra) genom olika former av 
restriktioner. Vår grupp (eng. tribe) är en föreställd gemenskap, baserad på 
social identitet. Den gemensamma identiteten kan formuleras i termer av nat-
ionalitet eller medborgarskap, eller genom mer symboliska identitetsmarkörer 
som genererar känslor av tillhörighet och lojalitet för den egna gruppen och 
reser barriärer mot dem som finns utanför. Oavsett grund upprätthålls gränsen 
mellan Vi och Dom genom föreställningar om hur Dom hotar de värderingar 
och normer Vi har (Norris och Inglehart 2019:7-8). Vi och Dom som be-
greppspar har en lång historia, och har inte minst använts inom den postkol-
oniala teoribildningen för att visa på hur konstruktioner av den orientalistiska 
Andra påverkar maktrelationer såväl för enskilda individer som för den glo-
bala politiska ordningen (jfr Said 1978). När jag analyserar föreställningar om 
Vi och Dom i de hybrida mediediskussionerna gör jag det med en betydelse 
som ligger i linje med Norris och Ingleharts användning av begreppsparet i 
åtanke. 

Sammanfattningsvis, när jag använder begreppet auktoritär populism gör 
jag det med hänvisning till Norris och Ingleharts definition av begreppet. Då 
denna form av auktoritär populism uttrycks genom olika former av språkbruk 
lämpar sig verktyg från diskursanalysen väl för att analysera dessa. Exempel-
vis finns det i den populistiska definitionen om folket som den rättmätiga auk-
toriteten, antaganden om en kollektiv folklig vilja som det sanna och mora-
liska rätta och som något som är såväl enhetligt och autentiskt som icke-ifrå-
gasättbart (jfr Norris och Inglehart 2019:5). Denna form av det sunda förnuf-
tets auktoritet är en diskursiv konstruktion som den kritiska diskursanalysen 
förutsatt sig att genomskåda. Diskursanalysen blir därmed ett sätt att de-
chiffrera vilka ideologiska föreställningar som ligger bakom det sunda förnuf-
tet, och därmed möjliggöra ett ifrågasättande av desamma (jfr Wodak och 
Meyer 2016:6-7). 

1.5.3. Politik och diskurs 
Den kritiska diskursanalysen beskriver sig själv som politisk, i betydelsen att 
den uttalade ambitionen är att synliggöra ojämlika maktförhållanden på ett sätt 

                                                 
“de andra”. Jag har dock valt att använda mig av stor bokstav, samt av den något talspråkliga 
formen “dom” för att markera när i texten Vi och Dom står för något annat än vi och de/dem. 
Enligt samma princip använder jag stor bokstav för att markera ord som Deras, Vår och Andra 
då de används i en liknande betydelse.  
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som möjliggör emancipation för dem som utsätts för sociala orättvisor 
(Wodak och Meyer 2016:6-7). Därtill finns det politiska inlagt i den funda-
mentala förståelsen av de diskursiva mekanismer genom vilka samhället kon-
stitueras. Exempelvis beskriver Medieforskaren John E. Richardson (2007:13-
14) språkhandling som politiskt, vilket han menar är en logisk slutsats av att 
språk inom kritisk diskursanalys förstås som såväl socialt som nära kopplat 
till makt: ”there isn’t any way language use couldn’t be political, given the 
combination of these two assumptions” (Richardson 2007:13). Språk ska, så-
ledes, förstås som ett maktmedel som kan användas för att sedimentera och 
legitimera ojämlika sociala relationer.  

Skärningspunkten mellan diskurs och politik återfinns inte minst i frågor 
som berör makt och dess förmåga att strukturera samhällets sociala relationer. 
Fairclough beskriver, med hänvisning till Foucault, diskurser som politiska i 
och med att maktkamp uppstår såväl inom som över diskurser (Fairclough 
1992:55-56). Genom att identifiera diskurser och den diskursiva kampen om 
meningsskapande i ett offentligt forum (i form av en hybrid mediemiljö), syn-
liggörs den förhandling av värden som sker där, men också vilka värden som 
går ut som segrare genom att inta en hegemonisk position där de likställs med 
sunt förnuft, och vilka värden som istället blir otänkbara att uttala offentligt 
(se kapitel 3.2.2).  

I min förståelse av begreppet diskurs ska en diskurs betraktas som en form 
av handling, ett sätt genom vilket människor agerar i relation till världen och 
varandra (jfr Richardson 2007:29). I Faircloughs kritiska diskursanalys finns 
en dialektisk relation mellan diskurser och de sociala strukturer som omger 
dem. Denna distinktion är viktig att ha i åtanke i denna diskussion; diskurser 
påverkar sociala strukturer, och vice versa (Fairclough 1992:63-65). Det inne-
bär att det finns sociala strukturer i form av politiska system och institutioner 
som är icke-diskursiva till sin natur och som därtill är verkställande för den 
konkreta politiska verksamhet som formar samhället i enlighet med den de-
mokratiska folkviljan. 

I denna avhandling är jag, liksom beskrivs ovan, primärt intresserad av att 
analysera medborgares politiska agerande genom deltagande i opinionsbild-
ning i offentlig diskussion om religion och politik med utgångspunkt i subjek-
tiva erfarenheter, åsikter och känslor. Huruvida de analyserade diskurserna 
konkret påverkar den förda politiken och dess verkställande organ eller ej, är 
dock föremål för en annan studie än min.  

1.6. Definition: Medier 
Idag är vi ständigt omgivna av medier – äldre likväl som nyare – som på olika 
sätt påverkar såväl vårt samhälle som hur vi lever våra liv (Thimm, Anastasi-
adis och Einspänner-Pflock 2018). Medier av idag befinner sig i en konstant 
förändring, och de olika mediernas socio-teknologiska egenskaper och förut-
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sättningar ger upphov till nya läsar- och användarbeteenden. Medier ska såle-
des inte förstås endast som förmedlare av budskap, utan som en integrerad del 
av kommunikation och interaktion inom alla de områden som tillsammans 
skapar vår samtida kultur (Lundby 2018a:6).  

Jag har valt att använda medialiseringsteorin i min analys av diskurser om 
religion och politik i hybrida mediemiljöer och instämmer i medialiseringste-
orins grundantagande: medier spelar roll för vilka representationer av religion 
som finns tillgängliga i det offentliga över tid (Hepp, Hjarvard och Lundby 
2010; Nord och Strömbäck 2012; Hjarvard 2016; Hjarvard och Lundby 2018; 
Lövheim och Hjarvard 2019. Mer om medialiseringsteorin i kapitel 3.4). All 
kommunikation via medier sker genom att såväl sändare som mottagare rela-
terar till mediets specifika egenskaper och förutsättningar, och förändringar i 
de olika aktörernas medierade kommunikation kan få implikationer för de in-
stitutioner de är en del av. Medialisering tillför ytterligare en dimension till 
detta, då den uppstår genom ett utbyte mellan medier och andra institutioner 
(såsom religion eller politik) som över tid leder till att de andra institutionerna 
förändras och anpassar sig till mediernas logiker i sin kommunikation i den 
offentliga sfären. På så sätt kan mediers påverkan på samhälleliga institutioner 
beskrivas inte bara som att de i ökande grad lutar sig mot medierad informat-
ion och kommunikation, utan att de är beroende av medier för sin kärnfunktion 
(Lundby 2017:248). Här ska dock påpekas att mediers inflytande inte ska för-
stås som deterministiskt, och att dra en direktlinje mellan medier och männi-
skors åsikter och handlingar är en alltför långtgående slutsats. Däremot finns 
det i medialiseringsteorin ett antagande om mediers påverkan, i betydelsen att 
den medialiserade sociala miljön tillhandahåller villkor för hur människor kan 
agera i relation till denna (jfr Hjarvard och Lundby 2018:54-55). Det är så jag 
använder mediers inflytande i denna studie.  

Samtidigt som medier påverkar andra institutioner utgör de en institution i 
sig själv. Sociologen Fredrik Engelstad med kollegor (2017) menar att en in-
stitution kan förstås som en uppsättning regler eller normer som reglerar be-
teenden hos individer, organisationer och företag, och kan ses som ett relativt 
stabilt ramverk för handling. Från ett makroperspektiv är institutionens for-
mella element avgörande. De kan uttryckas genom överenskommelser, regler 
eller lagstiftning, vilka antas eller sanktioneras genom politiska styrmedel, 
starka organisationer eller en samling av flera aktörer. Samtidigt finns det all-
tid ett inslag av maktkamp, då regler och normer är föremål för tolkning. In-
stitutionen som reglerande handlar således inte om en determinism, utan fun-
gerar som en arena för konflikt och konkurrens. I och med att aktörerna är 
begränsade av institutionella regler är de ofta motiverade att påverka institut-
ionens strukturer, exempelvis genom att verka för lagstiftande reformer. Sin 
reglerande natur till trots återfinns institutionen oftast i en nästad struktur, och 
kan befinna sig samtidigt på olika nivåer (Engelstad et al 2017:3-4). Denna 
förståelse av institutioner är applicerbar också när det gäller medier. Medie-
vetaren Knut Lundby (2017) beskriver medier som en institution som uppvisar 
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just en sådan nästlad karaktär: medier kan utgöra en institution, men där ex-
empelvis en nyhetstidning kan vara en mer specifik form av institution. De 
olika institutionerna är sammankopplade med varandra, och vilken som är re-
levant att tala om, påminner oss Lundby, beror på vilken analysnivå som är i 
fokus (Lundby 2017:246). 

För denna studie är det den hybrida mediemiljön som är i fokus (se 1.6.3 
nedan), vilken karaktäriseras av att olika medielogiker blandas (jfr Chadwick 
2017). Förståelsen av medier som institution blir här viktig, då olika institut-
ioner utvecklar olika medielogiker (se 1.6.1). Därtill kommer medialiserings-
teorins antagande om mediers påverkan på hur andra samhällsfenomen, såsom 
religion och politik, ”görs”, vilken är en av studiens bärande teoretiska in-
gångar. Relaterat till medialiseringsteorin finns också tanken om mediedyna-
miker, vilken utvecklas nedan (se 1.6.2). Innan jag kommer dit vill jag dock 
stanna vid begreppet medielogik, som är centralt för att förstå den hybrida 
mediemiljön. Begreppen medielogik och mediedynamik kan tyckas snarlika, 
men visar på olika aspekter av medier som är centrala för studiens analys. Sist 
kommer en kort diskussion om sociala medier.  

1.6.1. Medielogik 
Begreppet medielogik utvecklades 1979 av sociologen David Altheide och 
socialpsykologen Robert P. Snow, som ett sätt att diskutera de formella och 
informella regler genom vilka medier interagerande med det omgivande sam-
hället, med fokus på interaktionen mellan olika former av medierelaterade tek-
nologier, institutioner, aktörer och format (Thimm, Anastasiadis och Einspän-
ner-Pflock 2018: 1-2). Medievetaren Andreas Widholm och systemutveckla-
ren Fredrik Mårtenson (2018) beskriver medielogiker som något som relaterar 
till, och ofta problematiserar, journalistikens konventioner och produktions-
villkor. Konventionen handlar här om tillspetsning, personifiering, förenkling, 
konkretisering och polarisering, medan produktionsvillkor är sådant som pub-
liceringsrytm, konkurrensrelationer, målgrupper och innehållsprofiler. Kän-
nedom om dessa aspekter är avgörande för aktörers möjlighet att anpassa sin 
kommunikation på ett sådant sätt att den genererar en önskad uppmärksamhet 
i medierna (Widholm och Mårtenson 2018:109). Nyhetsmedier, som är exem-
pel på en traditionell och sedan länge etablerad mediegenre, styrs av journal-
istiska normer och värderingar som, i samband med olika typer av produkt-
ionsvillkor, formar de nyheter som publiceras. I likhet med Lundbys beskriv-
ning av medier som nästlade institutioner menar statsvetaren och professorn i 
journalistik Kent Asp (2014) att nyhetsmedielogik kan förstås som en form av 
institution, vilken ”reduces uncertainty and enables the efficient production of 
news suitable for an audience” (Asp 2014:266). Den nyhetsmedielogik Asp 
argumenterar för baseras på professionella normer och standards. Den pro-
fessionella normen är de normativa riktlinjer som betraktas som förgivettagna 
av institutionens medlemmar, såsom självständighet och objektivitet. Profess-
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ionell standard handlar å sin sida om delade och förgivettagna riktlinjer rö-
rande själva produktionen av nyheter. Här finns olika aspekter av det journal-
istiska hantverket, såsom att definiera vad som är en nyhet (den ska vara ny, 
den ska innehålla något av vikt och vara av intresse), men också hur den bör 
formuleras för att anpassas till en tilltänkt publik och ett specifikt format (Asp 
2014:261-262). 

I och med inträdet av nya teknologier, nätverksmedier och ett konstant in-
flöde av nya typer av medieapplikationer, menar medievetarna Caja Thimm, 
Mario Anastasiadis och Jessica Einspänner-Pflock (2018:2) att det finns ett 
behov av att komplettera förståelsen av medielogiker; i en digitaliserad och 
globaliserad värld påverkar mediestrukturer och medieteknologier männi-
skors vardag på flera olika sätt. Liksom medievetaren Stig Hjarvard (2018) 
påpekar tar många idag medienärvaron för given, och utgår från att de själva 
och andra människor använder medier på ett sätt som gör såväl medierna i sig 
som de människor som brukar dem konstant tillgängliga för oss. Effekten av 
de nyare mediernas intåg är dock inte att massmedierna har ersatts, utan har 
inneburit en mer komplex mediemiljö. En sådan aspekt är hur olika former av 
medier förändrar såväl kommunikation som relationer mellan människor och 
organisationer, och villkorar de sätt som människor interagerar med varandra 
i olika kontexter. De sätt som internet, smarta mobiler och sociala medier har 
kommit att bli en integrerad del av ett stort antal sociala och kulturella feno-
men, såsom politik, affärer, utbildning och familjeliv, har förändrat inte bara 
mediers inflytande över samhället utan också vår förståelse av det samma 
(Hjarvard 2018:63-64). Som ett exempel på detta menar Andrew Chadwick 
(2017), professor i politisk kommunikation, att en underliggande medielogik 
formar allmänhetens föreställningar om vad politik är. Konsekvensen blir att 
den som vill påverka den politiska diskursen måste anpassa sina kommunikat-
ionsstrategier så att de passar in i de format som medielogiken kräver. Från 
det perspektivet blir politisk kommunikation effektiv först då den tar hänsyn 
till faktorer som betraktas som intressanta för medier att bevaka.11 För det 
krävs en kommunikation som tar hänsyn till frågor såsom: Vad är en bra story? 
Vad är för långt för tv? Vad funkar inte på internet? (Chadwick 2017:23-24; 
Segaard 2017; D’heer 2018).  

Till skillnad från den medielogik som Asp beskriver gällande nyhetsme-
dier, premierar sociala medielogiker exempelvis personlig relevans i skapan-
det och delandet av innehåll, snarare än journalistiska värderingar. Därtill 
kommer teknologiska och ekonomiska dimensioner (D’heer 2018:189). Kom-
munikation i sociala medier bygger på viralitet, vilket innebär att information 
får spridning endast om den är formulerad på ett innehållsmässigt attraktivt 
sätt. Det betyder att informationen måste kommuniceras på ett sätt som får 
                                                 
11 Chadwick visar på hur Donald Trump under presidentvalskampanjen i USA 2016 utvecklade 
en mycket välfungerande strategi där han fick medier att rapportera om hans kampanj genom 
att säga och göra saker som medier ansåg värt att rapportera om. Därmed blev han mer synlig i 
medier än sina konkurrenter, men betalade samtidigt en bråkdel av den summa de satsade på 
reklam i samma medier (Chadwick 2017, kap. 9). 
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användarna av det sociala mediet att vilja distribuera den vidare genom olika 
former av reaktioner, såsom delningar, kommentarer eller gilla-markeringar. 
Därtill kommer de algoritmer som skapar de sociala mediernas kommunikat-
ionsstrukturer, där användare kopplas samman genom social samhörighet och 
gemensamma intressen i användarbeteenden spåras. Den traditionella publi-
ken har i sociala medier bytts mot användare som utgör ”nätverk av likasin-
nade”, och det sätt som användarnas informationsflöden struktureras – utom 
kontroll för politiker och nyhetsmedier – innebär att de sociala medieföretagen 
innehar en stor plattformsmakt (Widholm och Mårtenson 2018:111). Företag 
som Facebook och Google kan idag beskrivas som de facto-monopolister, 
med en dominerande ställning både gällande användare och kommersiella 
aspekter (Wormbs 2018:95-96). Liksom har uppmärksammats både inom 
forskning och genom journalistisk granskning styrs de inte av någon public-
istisk princip, utan av affärsmodeller vars logik gynnar en viss typ av material 
och filtrerar bort annat. Sociala medier är programmerade för att förstå vilken 
typ av material som genererar mest interaktion och premiera detta, såsom per-
sonligt innehåll eller starka känslor. Exempelvis visar studier av vilka budskap 
som sprids snabbast på Twitter, att varje ilsket värdeord ökade chansen för en 
retweet med tjugo procent. Studier med liknande resultat finns för såväl Fa-
cebook som YouTube (Pettersson 2018:32-33). Jag återkommer till tidigare 
forskning rörande nyare medier i kapitel 2.3.2.   

I denna studie använder jag begreppet medielogiker när jag hänvisar till 
hur innehåll i olika mediegenrer på olika sätt påverkas, struktureras och pre-
mieras i enlighet med genrens logik, tillsammans med dess teknologiska och 
sociala egenskaper och förutsättningar. Exempelvis baseras ofta en fram-
gångsrikt formulerad åsikt om en aktuell fråga på ledarplats i en dagstidning 
på rationella argument och relaterar till politisk diskussion om det allmännas 
bästa. I sociala medier kan istället argumentationen i samma fråga hänvisa till 
personliga erfarenheter eller känslor – båda i enlighet med den specifika gen-
rens logik. Denna förståelse av medielogiker är central för den hybrida medi-
emiljön och relationen mellan nyare och äldre medier (se 1.6.3). 

1.6.2. Mediedynamiker 
Mediedynamiker är ett begrepp som kan läsas som närliggande medielogiker, 
men som här har en mer specifik betydelse då det hänvisar till medievetarna 
Stig Hjarvard, Mette Mortensen och Mikkel Fugl Eskjærs (2015) teori om me-
dialiserade konfliktdynamiker. I den medialiserade konflikten går det att iden-
tifiera tre dynamiker: förstärkning (eng. amplification), inramning (eng. 
framing) och performativ agens (eng. performative agency) samt med-struk-
turering (eng. co-structuring). De är relevanta för medier på ett mer generellt 
plan, men är särskilt viktiga i relation till medialiserade konflikter då de kan 
användas strategiskt av de inblandade aktörerna för att påverka utvecklingen 
av en konflikts omfattning såväl som dess karaktär (Hjarvard, Mortensen och 
Eskjær 2015). Att använda känslor som bränsle i en konflikt kan vara en sådan 
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inramning som kan förstärka en konflikt, men när, var och hur känslor kan 
användas är till viss del beroende av medielogiken (jfr Abdel-Fadil 2019). För 
att återanvända exemplet ovan är känslor mindre gångbart som argument på 
en ledarsida, men kan spela stor roll i utvecklingen av en konflikt på ett socialt 
nätverksforum. Jag återkommer till den medialiserade konfliktens dynamiker 
i kapitel 3.4.1. 

1.6.3. Hybrida medier 
En hybrid mediemiljö kan kortfattat beskrivas som ett medieforum där olika 
medielogiker blandas. En längre beskrivning finns att hämta hos Chadwick 
(2017), som definierar det han betecknar som hybrida mediesystem på föl-
jande sätt: 

The hybrid media system is built upon interactions among older and newer 
media logics – where logics are defined as technologies, genres, norms, behav-
iors, and organizational forms – in the reflectively connected fields of media 
and politics. Actors in this system are articulated by complex and ever-evolv-
ing relationships based upon adaptation and interdependence and simultaneous 
concentrations and diffusion of power. Actors create, tap, or steer information 
flows in ways that suit their goals and in ways that modify, enable, or disable 
the agency of others, across and between a range of older and newer media 
settings. (Chadwick 2017:4) 

 
I och med de digitala mediernas uppkomst och etablering menar Chadwick att 
såväl mediesystem som politisk kommunikation befinner sig mitt i en kaotisk 
period av transformation. Vi bör, enligt Chadwick, tala om mediesystemet 
som en form av hybriditet. Det hybrida mediesystemet bygger på en interakt-
ion mellan äldre och nyare medielogiker, och dess aktörer befinner sig i en 
relation som präglas av anpassning och ömsesidigt beroende, men som aldrig 
är statisk utan befinner sig i konstant rörelse (Chadwick 2017:4). Viktigt här 
är att påpeka att varje medium bör förstås utifrån sin position i det system som 
det ingår i, och från den relation det har till andra medier. Istället för att tala 
om nya och gamla medier bör de betecknas som nyare och äldre medier; det 
som en gång var nytt kommer att bli äldre, och det som är äldre influerar det 
nya. Påpekas bör att det nyare i nya medier inte handlar om ny teknologi, utan 
om de sätt på vilka nyare medier påverkar och förändrar äldre medier samt de 
sätt på vilka äldre medier anpassar sig för att svara mot de utmaningar som de 
nyare medierna innebär (Chadwick 2017:29-30). Jag definierar de kommen-
tarstrådar från vilka jag hämtat studiens material som en form av hybrid me-
diemiljö, och utvecklar resonemanget kring denna typ av mediemiljöer mer i 
kapitel 3.4. 
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1.6.4. Sociala medier 
Nyare medier går ofta under beteckningen sociala medier, vilka inkluderar 
olika former av exempelvis webbaserade nätverkstjänster, bloggar, internet-
forum, webbplatser för videoklipp, chattprogram, och webbaserade video-
dagböcker. Det finns mycket som skiljer de nyare medierna från traditionella 
äldre massmedier. Bland annat möjliggör de interaktion mellan människor via 
internet, och varje mottagare av information kan själv också producera och 
vidareförmedla information på samma villkor som andra. Därtill kan inform-
ationsutbyte ske samtidigt och i realtid mellan ett obegränsat antal människor 
(Ghersetti 2015:511). Samtidigt är det viktigt att påpeka att terminologi är för-
änderlig, inte minst inom ett område som utvecklas snabbt, och den digitala 
medieforskaren Tim Highfield (2016:6) menar att begreppet sociala medier 
snarast representerar ”a moment in time”. I denna studie använder jag begrep-
pet sociala medier parallellt med uttryck såsom internetbaserade nätverks-
plattformar, online forum etc.  

1.7. Avgränsning  
Liksom tidigare beskrivits består materialet för denna studie av Facebook-
kommentarer till inlägg innehållandes länkar till artiklar, postade av fem olika 
svenska nyhetsredaktioner på deras officiella Facebook-sidor. Materialet är 
fokuserat kring tre olika hybrida mediediskussioner, och avgränsas såväl in-
nehålls- som tidsmässigt i relation till den respektive mediehändelse de utgår 
från. Jag redogör mer för de respektive materialens utformning och avgräns-
ning i kapitel 4.2. Väl värt att uppmärksamma här är det faktum att det är de 
insamlade kommentarerna som utgör underlag för analys. Den genomförda 
diskursanalysen innefattar således inte de inlägg som kommentarerna har skri-
vits under, eller de artiklar som länkas i inläggen. Denna avgränsning är delvis 
motiverad av att det är just i kommentarerna jag ser det nya och intressanta 
som denna studie kan bidra med. Därtill kommer en utrymmesmässig aspekt. 
Totalt handlar det om 130 artiklar som postats av fem nyhetsredaktioner. Att 
göra en diskursanalys av dem hade givetvis kunnat ge ett intressant resultat, 
där de diskurser som återfinns i artiklarna hade kunnat jämföras med de dis-
kurser jag identifierat i de analyserade kommentarsfälten om desamma. Jag 
menar dock att detta hade varit ett allt för tidskrävande projekt för att rymmas 
inom ramen för föreliggande studie. Istället har jag valt att fullt ut fokusera på 
kommentarsfältens innehåll och det är på det som studiens resultat baseras.  
 



41 

2. Tidigare forskning 

Kapitel 2 kommer ägnas åt tidigare forskning om religion, politik och medier. 
Den tidigare forskningen är uppdelad i tre sektioner, och kommer att diskute-
ras i ovan nämnd ordning: först kommer forskning rörande den så kallade nya 
synligheten av religion, därefter forskning rörande religion och politik, följt 
av forskning om religion och medier. 

I min genomgång av litteratur har jag i huvudsak hållit mig till den nordiska 
situationen, rörande såväl religion och politik som religion och medier. Trots 
interna olikheter uppvisar den nordiska kontexten en särprägel i ett globalt 
perspektiv (jfr Lundby och Repstad 2018). Med hänvisning till det har jag 
gjort bedömningen att jag i forskningen som berör Norden finner den forsk-
ning som är mest relevant för min studie. Med det sagt förekommer också 
studier med andra ursprung och perspektiv i genomgången. Jag vill här slå fast 
att jag inte har någon ambition av att ge en heltäckande bild över forsknings-
fältet. Då avhandlingen rör tre stora områden – religion, politik och medier – 
finns ingen möjlighet att omfatta allt. Istället har jag lyft fram områden och 
studier som jag menar är intressanta i relation till föreliggande studie, och de 
studier som refereras fungerar som exempel från ett forskningsområde, sna-
rare än att syfta till att göra all forskning inom detta område rättvisa. Urvalet 
av tidigare forskning ska förstås som den bakgrund mot vilken studiens forsk-
ningsproblem formulerats, och sist i kapitlet beskriver jag hur formen på den 
pusselbit som föreliggande studie bidrar med ser ut.  

Slutligen spelar den förståelse jag har av religion roll också för hur jag 
förhåller mig till tidigare forskning. Med en socialkonstruktivistisk förståelse 
av religion är jag fokuserad på konstruktioner av religion och hur dessa dis-
kuteras i offentligheten, det gäller också inom den tidigare forskningen. Denna 
ingång stämmer också väl med det diskursanalytiska angreppssättet som jag 
valt att använda mig av i denna studie (jfr Moberg 2013; Hjelm 2006, 2014a; 
Taira 2010, 2013).  

2.1. Religion i det offentliga: Synlighet och förändring 
Från att betraktas som en historisk rest, på väg att moderniseras bort (jfr Wil-
son 1966; Berger 1969; Voas och Crockett 2005; Bruce 2011b), har religion 
allt mer kommit att omskrivas som ett återaktualiserat samhällsfenomen. Ca-
sanova (1994) tidsbestämmer återintåget av religion i den offentliga sfären till 
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1980-talet. Efter den islamiska revolutionen i Iran, Solidaritetsrörelsen i Po-
len, katolska kyrkans roll i Sandinist-revolutionen i Latinamerika och åter-
komsten av protestantisk fundamentalism i den amerikanska politiken argu-
menterade Casanova att det inte längre var möjligt att hänvisa religion till den 
privata sfären; religion var nu odiskutabelt av offentligt intresse också i en 
västerländsk politisk kontext (Casanova 1994:3). Obligatoriskt idag är att 
också addera terrorattackerna den 11 september 2001 till denna lista av hän-
delser tillsammans med den utveckling som följt i spåren av den, hela vägen 
fram till terrorrörelsen Islamiska statens uppgång och fall och den katastrofala 
och blodiga konflikten i Syrien som i skrivande stund fortfarande pågår. 
Lundby med kollegor (2017) menar att den ökade migration som skett till de 
skandinaviska länderna under det senaste decenniet, inte minst den topp i an-
talet asylsökande från Syrien under hösten 2015 till följd av ovan nämnda 
konflikt, i kombination med terroristattacker och konflikter motiverade med 
hänvisningar till islam, har lett till ett ökat fokus på religion i de skandinaviska 
ländernas offentlighet (Lundby et al 2017:239; jfr Weibull 2016;).  

Nedan följer forskning som försöker förklara den ökade synligheten av re-
ligion i det offentliga, och den förändrade och allt mer komplexa roll religion 
spelar i de nordiska länderna idag. Jag menar att denna forskning är avgörande 
som bakgrund för min studie, då den belyser olika aspekter av den kontext i 
vilken de analyserade hybrida mediediskussionerna förs.  

Den allt mer synliga roll som religion kommit att få i samhällelig och po-
litisk debatt har beskrivits på olika sätt. Ett begrepp som blivit välanvänt både 
inom och utanför akademin är det postsekulära samhället. Begreppet etable-
rades i och med Habermas (2006) omsvängning från att helt förbise religion i 
sina tidiga formuleringar kring uppkomsten och utvecklingen av den offent-
liga sfären (Habermas, [1962] 2003), till att lyfta fram religion som en viktig 
faktor för densamma. I en demokrati som garanterar sina medborgare relig-
ionsfrihet måste det, argumenterar Habermas, finnas utrymme för religiösa 
argument som en del av offentlig debatt (Habermas 2006). Begreppet har dock 
väckt kritik. Exempelvis menar religionssociologen Grace Davie (2014) att 
den debatt som föranlett uppkomsten av begreppet är angelägen, men att be-
greppet i sig är problematiskt. Är det, frågar sig Davie, i själva verket inte så 
att det snarare handlar om ett skifte av perspektiv: ”the world is deemed post-
secular because we have chosen to take notice of religion rather than to ignore 
it. The religious situation itself has not changed that much” (Davie 2014:28-
29). I debatten finns en relativ samstämmighet om de grundläggande förhål-
landena: det går idag att observera en pågående sekulariseringsprocess där in-
stitutionaliserad religion förlorar både i medlemstal och samhälleligt infly-
tande, samtidigt som en offentlig närvaro av religion ökar i takt med dess ak-
tualitet som en viktig samhällsfråga. Davie menar dock att dessa parallella 
processer ofta hanteras på ett bristfälligt sätt. Den europeiska befolkningen har 
i stor utsträckning förlorat det språk, de koncept och de narrativ som skulle 
vara behjälpliga i en seriös konversation om religion. Denna brist på religiös 
litteracitet ligger bakom många av de kontroverser och konflikter som idag 
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uppstår kring religion (Davie 2014:29). Hjelm (2014c) å sin sida, använder 
formuleringen den nya synligheten av religion, och menar att denna nya och 
ökade synlighet påverkar de sätt på vilka religion omtalas, utmanas och om-
förhandlas på olika offentliga arenor (Hjelm 2014c:205). Enligt Hjelm är det 
inte trosföreställningar som tycks vara av intresse i denna konversation, istäl-
let ligger fokus på religiösa praktiker. Offentliga kontroverser om religion ten-
derar att beröra ämnen såsom: religiös klädsel, religiösa skolor, antaget reli-
giöst motiverat våld, omskärelse och halal-slakt (Hjelm 2014c:218). Liksom 
religionssociologen Linda Woodhead (2013) lyfter fram, är det mer regel än 
undantag att det är islam som är i fokus då religion på detta sätt blir ”hyper-
synligt” i den europeiska offentligheten. 

Utvecklingen i Sverige och de övriga nordiska länderna sedan 1980-talet 
uppvisar en komplexitet vis-à-vis religiös förändring, där flera trender samex-
isterar på olika nivåer. Religionssociologen Inger Furseth (2018b) belyser tre 
sådana trender. För det första går det att notera en växande religiös mångfald, 
vilken kan tillskrivas migration och etablering av religiösa minoriteter. En 
andra trend är ökande differentiering av den religiösa scenen, vilken blivit allt 
mer lik en religiös marknad. En del av detta handlar om en tillväxt av holistisk 
spiritualitet och alternativ religion, men också en subjektiv inställning till tro, 
dogmer och praktiker som påverkar de flesta religiösa traditionerna. För det 
tredje finns en ökad grad av sekularisering på den individuella nivån. Befolk-
ningen i de nordiska länderna identifierar sig i allt lägre grad som religiös, och 
de väljer också i högre utsträckning att befinna sig utanför olika samfund och 
andra religiösa gemenskaper. De trender Furseth pekar på ska inte förstås som 
linjära, utan förekommer och utvecklas enligt mer komplexa mönster. Deras 
genomslag går att se inom flera områden: i politiska program och policyför-
slag, i medier och hos allmänheten. På så vis sätter de press på relationen mel-
lan religion och stat i de nordiska länderna, och visar samtidigt på förändringar 
av den nordiska befolkningens förhållningssätt till religion (Furseth 
2018b:170).  

Statsvetaren Magnus Hagevi (2017) har ställt upp ett antal hypoteser rö-
rande religiös förändring i Sverige, som också testar de trender Furseth pekar 
ut. Med hjälp av ett kvantitativt material insamlat över tid visar Hagevis studie 
exempelvis att det går att argumentera för ett ökat intresse för religiösa kon-
cept i generationer födda efter 1970, trots att beteenden kopplat till religion, 
såsom gudstjänstbesök, har minskat. Ett sätt att förstå denna utveckling hän-
visar Hagevi till den tyske sociologen Ulrich Beck (2010), och det han kallar 
för sekulariseringens paradox. Beck argumenterar att sekulariseringen tvingat 
den religiösa sfären att bli expert på just religion och därmed frikopplad från 
den styrande makten, politik och vetenskap. Beck hänvisar till en individuali-
sering av religion, där det han kallar för människors ”own personal gods” in-
nebär att den personliga religiositeten och andligheten stärks på bekostnad av 
de religiösa institutionerna (Beck 2010:25-26). 

Alla dessa olika perspektiv bidrar på olika sätt till att öka förståelsen av 
den kontext som samtiden utgör. Liksom betonas av Furseth (2018b) behöver 



44 

ett komplext fenomen också en komplex förklaring. Det räcker inte med en 
stor teori för att förstå utvecklingen. Det gäller sekulariseringsteorin, men det 
gäller också dagens utveckling med en allt mer synlig och förändrad roll för 
religion i det offentliga.  

2.2. Religion och politik 
I sitt inflytelserika arbete från (1967) identifierar de politiska sociologerna 
Seymour Martin Lipset och Stein Rokkan de politiska skiljelinjer mellan cent-
rum och periferi som kan härledas till 1500-talets reformation och till upplys-
ningen på 1700-talet. Skiljelinjerna dras mellan centrum och periferi samt 
mellan kyrka och stat (vilket bör förstås som mellan religiösa och sekulära 
grupper och intressen). Senare under 1800-talet, menar Lipset och Rokkan, 
tillkom ytterligare två skiljelinjer till följd av den industriella revolutionen, där 
den första skär genom ekonomisk klass (kapitalägare kontra arbetare) och den 
andra mellan stad och land (mellan industriella entreprenörer intresserade av 
en fri marknad och landägare som istället förespråkade protektionism) (Lipset 
och Rokkan 1967). Dessa skiljelinjer har spelat roll för partietableringen i de 
nordiska länderna, vilka präglats av ett fempartisystem under större delen av 
1900-talet, dominerat av en stark socialdemokrati (Arter 2008). Idag har vill-
koren för partipolitik i Europa förändrats. Med stöd i tidigare studier av relig-
ion och politik framhåller Lindberg (2013) argumentet att den religiösa skil-
jelinjen fortfarande har viss bäring på den nordiska kontexten, men menar att 
dess betydelse blir allt mer komplex i och med närvaron av högerpopulistiska 
partier. Om den religiösa skiljelinjen tidigare gick mellan sekulära och reli-
giösa värden, har den nu också kommit att handla om olika religioner – fram-
förallt kristendom och islam – genom att kristendom kommit att användas som 
representant för kärnvärden i de nordiska samhällena, vilka ställs mot de hot 
som utmålas som den religiösa mångfaldens konsekvenser (Lindberg 
2013:135). En liknande utveckling har noterats också i Europa (Schwörer och 
Fernández-García 2020).  

I följande del av kapitlet kommer jag att synliggöra studier som belyser 
föreställningar om och attityder till religion som framkommer i de nordiska 
parlamenten och hos olika grupper av väljare. Därtill kommer forskning som 
belyser hur religion, bland annat genom parlamentarisk debatt, framställs som 
antingen ett problem eller en lösning till sociala problem. Att lyfta dessa olika 
perspektiv syftar till att ge en ökad förståelse för studiens ambition att analy-
sera föreställningar om relationen mellan religion och politik. Liksom belystes 
i genomgången ovan, om religiös synlighet och förändring, befinner sig denna 
relation i en komplex förändringsprocess. För att kunna förstå utvecklingen 
behövs kunskap såväl om hur det sett ut tidigare som hur det ser ut idag.  

Även då min studie syftar till att analysera politiska diskussioner som sker 
utanför den formella politiska sfären, spelar de diskussioner som pågår där roll 
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för den kontext i vilka de hybrida mediedebatterna förs. En sådan formell po-
litisk arena är de nordiska parlamenten. I en analys av parlamentariska debat-
ter i Norge och Finland visar sociologen Lise Eriksson (2019) hur frågor som 
rör familj, reproduktion och samkönade relationer bidrar till en politisering av 
religion, dels genom ett ökat inflytande för religiösa aktörer i politik och dels 
genom en ökning av referenser till religion i parlamentarisk debatt. Det är 
dock andra frågor som oftare står i fokus i de studier som genomförts av re-
ligion i de nordiska parlamenten, vilka inte sällan har frågor om synen på islam 
i centrum. Återkommande visar tidigare studier på ett Andraskapande av islam 
i den politiska debatten, såväl i parlamenten som utanför. Religionssociologen 
Brian Arly Jacobsen (2008:278) drar paralleller mellan den samtida danska 
debatten om islam och de sätt som judar framställdes som Andra i Danmark 
och Europa före världskrigen. Kvar i Danmark visar religionssociologen 
Signe Alma Engelbreth Larsen (Larsen 2013:13-14) på hur debatten om blas-
femi i Danmark varit starkt kontextberoende och gått från att användas av stat-
liga och religiösa makthavare för att tysta oönskad kritik, till att under 2000-
talet riktas mot de som förstås som religiösa Andra. Religionshistorikern Jo-
han Cato, å sin sida (Cato 2012:291-292), menar att det utifrån diskursen om 
islam i Sveriges riksdag går att konstatera att det ska vara ”rätt sorts islam”. 
Enligt Cato framkommer en haltande bild, där majoriteten av muslimerna 
framställs som normala, samtidigt som beskrivningar av det som avviker do-
minerar i den politiska debatten. Konsekvensen, menar Cato i sin slutsats, är 
att de diskurser om islam och muslimer som producerades i den politiska de-
batten haft funktionen av att visa på vad som kan passa in i ett liberalt och 
sekulärt Vi, i motsats till Dom. Slutligen har religionssociologen Henrik Re-
intoft Christensen (2010:210-212) identifierat olika typer av religiös auktoritet 
som använts i de Skandinaviska länderna, tillsammans med en rad sekularist-
iska strategier som på olika sätt svarar mot dessa. Framgången för dessa, me-
nar Christensen, hänger samman med det politiska projektet att konstruera en 
viss form av nationell samhörighet. Dock, betonar Christensen, finns det skill-
nader mellan de studerade skandinaviska länderna, deras historiska, kulturella 
och politiska likheter till trots.  

Såväl likheter som skillnader mellan de nordiska länderna framkommer 
också hos Lindberg (2015) som studerat partiprogram och parlamentariska de-
batter i de nordiska länderna. Resultatet av hans analys visar bland annat att 
antalet debatter om religion i de danska och norska parlamenten var högre 
2008 än 20 år tidigare, men att ingen skillnad var noterbar i Sverige. Andelen 
debattinlägg som problematiserade religion var dock högre i alla tre parla-
ment. Inläggen från de högerpopulistiska partierna i Danmark och Norge var 
till en högre grad associerade med islam och migration, än med organiserad 
religion och mänskliga rättigheter. Då Sverigedemokraterna kom in i riksda-
gen 2010 steg antalet referenser till islam också i de svenska parlamentariska 
debatterna (Lindberg 2014:579-580). Lindberg har också undersökt partipro-
gram för partierna i de nordiska länderna, och konstaterar bland annat att den 
ökade religiösa mångfalden i de tidigare homogena nordiska länderna har gjort 
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att religion har blivit något som diskuteras i relation till andra sakområden än 
tidigare, såsom mänskliga rättigheter, migration, säkerhet och utrikespolitik 
(Lindberg 2013:134). Lindberg menar att den som hävdar att religion åter-
kommit i politiken måste sätta detta påstående i relation till politiseringen av 
religion och de syften denna kan tänkas ha. Enligt honom kan politiseringen 
av religion, framförallt islam, ses i termer av profilering för de högerpopulist-
iska partierna (Lindberg 2014:581).  

Sett till ovan refererade studier av religion och politik i de nordiska parla-
menten går det att konstatera att islam idag är en mer närvarande fråga i de 
parlamentariska debatterna, vilket kan tänkas påverka den större diskursen om 
religion i samhället. Viktig är också den aspekt som Lindberg lyfter fram där 
religion – och då inte bara islam – diskuteras i relation till andra sakområden 
än tidigare (mer om Lindberg och politisering av religion i kapitel 3.3). Hjelm 
(2015:10) menar att konstruktioner av religion som ett socialt problem sker på 
samma arenor där också andra problem definieras och löses: i politik, inom 
rättssystemet och i medier. Vidare argumenterar Hjelm (2014c) för att det på-
går en sekulär återkomst av religion, då den nya synligheten av religion i den 
offentliga och politiska sfären kommer med en intern sekularisering av dis-
kursen kring religion; religion, liksom alla kulturella och sociala fenomen, är 
föremål för olika typer av värdetillskrivningar, värden som utgår från de olika 
sociala bidrag, positiva eller negativa, som religion kan tänkas ge samhället 
(Hjelm 2014c:218-219). Förståelsen av religion som orsak till sociala problem 
har också långa anor, men har eskalerat efter terrorattacken den 11 september 
2001. Sedan dess har religion, och framförallt islam, lyfts fram som någonting 
avvikande och hotfullt i det moderna samhället, och likhetstecknet mellan re-
ligiös fanatism och terrorism har allt mer kommit att permanentas (Hjelm 
2011b:1). Denna utveckling är noterbar i studierna ovan likväl som i andra 
nordiska studier, som visar att diskussioner om religion i medier och politisk 
debatt ofta implicit refererar till islam, inte minst i de diskussioner då religion 
framställs som en utmaning (Furseth 2018b:174). Denna typ av föreställningar 
kan få direkta politiska konsekvenser. För den politiker som betraktar religion 
i olika former som ett problem ligger det nära till hands att skriva politiska 
motioner om att förbjuda olika religiösa fenomen och sedvänjor, såsom reli-
giösa friskolor, manlig omskärelse eller huvudduk i skolan.12 Men regeringar 
och andra offentliga auktoriteter använder också religion som resurs i arbetet 
med sociala problem. Föreställningen om religion som en lösning av sociala 

                                                 
12 Samtliga tre frågor har varit uppe till politisk diskussion under 2019. Regeringen har drivit 
på för att förbjuda nyetablering av religiösa friskolor (Utbildningsdepartementet 2019), trots att 
den utredning som presenterades 2019 menar att detta kan vara problematiskt med hänseende 
till bland annat Europakonventionen (SOU 2019:64), Centerstämman gick emot partiledningen 
och beslutade att partiet ska verka mot manlig omskärelse (Jansson 2019) och i den skånska 
kommunen Skurup beslutade kommunstyrelsen om förbud mot huvudduk i skolan upp till års-
kurs 6 (Hansson 2019). Beslutet stoppades efter prövning av förvaltningsrätten, som menade 
att det innebar en inskränkning av religionsfriheten (Hansson 2020).  
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problem är i ett historiskt perspektiv inget uppseendeväckande. Religiösa ak-
törer har varit och är aktiva inom olika typer av rättighetsrörelser för att upp-
märksamma och kämpa mot sociala orättvisor, och har agerat aktivt inom ex-
empelvis välfärdens områden för att möta människors behov i tider då väl-
färdsstaten ännu inte varit utbyggd eller inte längre räckt till (Hjelm 2015:7). 
Civilsamhällesforskaren Linnea Lundgren (kommande) menar att det under 
tidigt 2000-tal skedde ett skifte i den svenska statens förhållningssätt till reli-
giösa minoritetssamfund, som allt mer kom att betraktas som varandes an-
tingen en risk eller en tillgång för samhället. Ett exempel där trossamfunden 
lyfts fram som bidragande till samhället finns i den statliga utredning om sta-
tens stöd till de svenska trossamfund (SOU 2018:18) från 2018, där utredaren 
bland annat menar att det finns möjligheter för trossamfunden att ”stärka 
grundläggande demokratiska värderingar och stimulera den demokratiska del-
aktigheten” (SOU 2018:18:22-23). 

Religion har länge varit en lågt prioriterad fråga i svensk politik, och bland 
politiker på alla nivåer (region, kommun och riksdag) är religiösa/kristna den 
intressegrupp som prioriterats lägst. För undantaget från detta står Kristdemo-
kraterna som prioriterar båda dessa grupper högt samt Sverigedemokraterna 
där gruppen kristna är överprioriterad medan gruppen religiösa är underprio-
riterad i jämförelse med andra partier (Karlsson 2014:160-161). Religiositet 
har dock effekt på religiösa medborgares politiska åsikter även efter kontroll 
av demografiska faktorer, då religiösa väljare motiveras att stödja vissa partier 
eller utveckla typiska åsikter (Hagevi 2009:159). Hagevi (2011) menar att re-
ligiösa väljare i Sverige till viss del följer en egen logik. Som grupp tenderar 
de att ha traditionella och auktoritära åsikter i politiska frågor som rör etik och 
moral, medan de befinner sig på den libertära sidan i frågor som berör migrat-
ion (Hagevi 2011:265-266; jfr Bohman och Hjerm 2014). Denna hållning syn-
tes också i riksdagsvalet 2014, det val som föregick de hybrida mediediskuss-
ioner som inkluderas i denna studie, där väljare från frikyrkorna var en av de 
grupper som placerade sig som mest höger-libertära. I fråga om muslimska 
väljare kan denna grupp beskrivas som att de inte röstar till höger, utan istället 
lägger sin röst på partierna till vänster eller i mitten (Hagevi 2009, 2011). I en 
studie av unga muslimers politiska preferenser uppgav de i hög utsträckning 
att de stod till vänster i politiken. Gällande politiska sakfrågor uppstod dock 
en mer komplex bild. I en rad frågor, rörande både moral, lag och ordning och 
ekonomi uppgav många en hållning som bröt med en mer traditionell vänste-
ransats (Bäckelie och Larsson 2014:79-80).  

Om man istället ställer den motsatta frågan, partisympatisörers inställning 
till religion, visar SOM-undersökningen 2015 att det finns ett samband mellan 
politisk grundsyn och inställning till olika religioner, framförallt gällande kris-
tendom och islam. Även om en komplex bild kommer fram, var andelen po-
sitiva till kristendom störst bland personer som placerar sig till höger politiskt, 
medan andelen som var positiva till islam var större bland personer som pla-
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cerar sig långt till vänster politiskt. Dock var samma grupp, personer till väns-
ter, mer negativa än positiva till islam (Weibull 2016:132-133).13 Hagevi 
(2010) menar att de religionskritiska attityder som finns i den svenska befolk-
ningen främst är kopplade till en vilja att begränsa inflytande från religioner 
på individer och samhälle, och det är också på det sättet som religionskritiker 
starkast avviker från den allmänna svenska opinionen. Den mest omfattande 
typen av religionskritik bland den svenska befolkningen är en främlingsfient-
lig religionskritik. Islam har en särställning, och omfattas av en negativ in-
ställning av de flesta religionskritiker, medan betydligt fler av dem accepterar 
eller uppskattar kristendom (Hagevi 2010:141-142). Islams särställning som 
en mindre accepterad religion har också observerats i andra studier. Bland an-
nat menar massmedieforskaren Lennart Weibull (2016) utifrån resultatet i 
SOM-undersökningen 2015 att kristendom är den religion som flest svenskar 
värderar positivt, medan islam är den religion som bedöms mest negativ (Wei-
bull 2016:124). Liksom belyses ovan finns en delvis politisk förklaringsmo-
dell, där den politiska faktorn ger utslag i relation till den negativa inställ-
ningen mot islam (Weibull 2016:138). I en annan undersökning (Lövheim, 
Jernsletten, et al 2018:37-38), också den från 2015,14 studerades attityder till 
religiös mångfald i medier och andra offentliga arenor hos befolkningen i de 
skandinaviska länderna. Resultatet från undersökningen visar att kristendom 
fortfarande innehar en ställning som kulturell identitet, medan islam av många 
betraktas som ett hot mot den nationella kulturen (Lövheim, Jernsletten, et al 
2018). Även då frågorna berörde specifika religiösa uttryck, skilde sig åsik-
terna åt beroende på vilken religion frågan gällde. Samtidigt som 80 procent 
av de svarande från alla skandinaviska länder ansåg att kors, kyrktorn och 
andra kristna symboler fick vara synliga på offentliga byggnader, ansåg under 
60 procent detsamma när frågan gällde en minaret. Samma mönster gick igen 
när frågan gällde möjligheten för skolelever, lärare, nyhetsankare, poliser eller 
sjukhusanställda att bära synliga symboler; det kristna korset fick ett genom-
gående markant högre stöd än då frågan gällde att bära hijab. Stödet varierade 
dock mellan de olika kategorierna, där exempelvis en tydlig majoritet av 
svenskarna ansåg att en skolelev kunde bära ett kors runt halsen, men endast 
hälften uppgav samma åsikt gällande poliser. Samtidigt uppvisade svaren en 
komplexitet i inställningen till religion, inte minst gällande islam. Bland de 
svenska svarande motsatte sig över 40 procent (41,6 procent) helt eller delvis 
                                                 
13 Delar man upp de svarande på partisympati är det de kristdemokratiska sympatisörerna som 
är mest positivt inställda till kristendom (85 procent). Minst positiva bland riksdagspartierna är 
vänsterpartister, medan övriga partiers sympatisörer har en genomsnittlig inställning. I fråga 
om islam är närmare 90 procent av Sverigedemokraternas sympatisörer negativa till islam, me-
dan endast ett par procent uppger en positiv inställning. Miljöpartiets sympatisörer uppvisar 
den mest positiva inställningen till islam, även om det i denna grupp är fler som är negativt 
inställda. 
14 Studien sammanföll med medierapportering om farorna som asylsökande utsattes för i sina 
försök att korsa Medelhavet samt efterdyningarna av terrorattackerna i Paris och Köpenhamn 
tidigare samma år. Tidpunkten för undersökningen, april 2015, inföll ett antal månader innan 
antalet asylsökande till Skandinavien nådde sin topp under hösten 2015. 
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påståendet om islam som ett hot mot den svenska kulturen. Bland dem som 
svarade instämmande på samma påstående (totalt 38,5 procent av de svarande) 
instämde endast en fjärdedel att man bör acceptera främlingsfientliga attity-
der. De som instämde med bägge dessa påståenden samlade endast runt 10 
procent av de svarande. Sett till sociala faktorer hos de svarande var instäm-
mande om islam som ett hot starkast bland dem som uppgav en tradition-
ell/auktoritär politisk orientering (Lövheim, Jernsletten, et al 2018:40-43).15  

Genomgången av tidigare forskning om religion och politik visar på en rad 
olika aspekter av de två begreppen och relationen dem emellan. Bland annat 
går det konstatera att islam återkommande hamnar i en särställning, både vad 
det gäller parlamentariska debatter och i attityder hos befolkningen. Forsk-
ningsgenomgången visar också på att den politisering av religion som bland 
annat Lindberg beskriver sker genom en rad parallella processer, som, återi-
gen, i många fall har det gemensamt att islam framställs som en problematisk 
religion i relation till det svenska samhället. Syftet med denna del av forsk-
ningsgenomgången har varit att skapa en större förståelse för relationen mel-
lan religion och politik i det politiska landskap som finns i Sverige. De studier 
som presenterats ovan är alla, på olika sätt och i olika grad, delaktiga i att 
forma den förståelse som föranlett mig att formulera det forskningsproblem 
som studien ämnar besvara.  

2.3. Religion och medier 
”No account of the visibility of religion in the modern world can avoid the 
role of the media, especially the developments in electronic media” (Hjelm 
2014c:217). Denna formulering från Hjelm (2014c) är av största relevans här. 
Utgångspunkten för kommande avsnitt är den som artikuleras genom media-
liseringsteorin: medier spelar roll för vilka representationer av religion som 
finns tillgängliga i det offentliga över tid (Hepp, Hjarvard och Lundby 2010; 
Nord och Strömbäck 2012; Hjarvard 2016; Hjarvard och Lundby 2018; Löv-
heim och Hjarvard 2019). Om och på vilka sätt medier därigenom bidrar till 
att strukturera människors föreställningar om och politiska agerande i relation 
till frågor om religiösa praktikers och aktörers roll i det offentliga är en ofta 
återkommande fråga inom forskningen. Denna studie blir ett inlägg i denna 
pågående diskussion.  

Jag kommer i genomgången nedan att redogöra för studier om representat-
ioner av religion i äldre medier, för att därefter fokusera på nyare medier. 
Denna uppdelning kommer av det faktum att det medium som finns i fokus 
för detta projekt, den hybrida mediemiljön, är en miljö där just äldre och nyare 
medielogiker möts (om medielogik, se kapitel 1.6.1). Att genrer spelar roll blir 

                                                 
15 Därtill var män mer benägna att instämma i påståendet än kvinnor, och äldre instämde i högre 
grad än unga. Däremot fanns ingen statistisk signifikans gällande religiös självidentifikation. 
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bland annat tydligt genom en studie av Lundby och kollegor (2018), där nor-
diska medier studerats med nedslag under åren 1988, 1998 och 2008. Resul-
tatet visar, bland mycket annat, att skillnaderna är större mellan de olika stu-
derade mediegenrerna än mellan de tre olika årtalen (åtskilda av ett decen-
nium) som fanns i studiens fokus.  

2.3.1. Äldre medier och representation av religion 
Äldre medier hänvisar till olika typer av mediedistributörer såsom tidningar, 
radio, television samt de olika genrer som ryms inom dessa mediekanaler, 
såsom nyhetsmedier, debatt- och ledarsidor, veckomagasin och så vidare. De 
har alla olika förutsättningar och utmaningar i produktionen av innehåll an-
passat för det specifika formatet och den tilltänkta publiken, och representat-
ionen av religion skiljer sig åt mellan de olika genrerna och formaten (jfr 
Lundby, Christensen, et al 2018). 

Lövheim (2019:289) menar att tidningarnas representation av religion och 
den politiska debatten, i parlamenten och utanför, är sammanlänkade. Nyhets-
medier speglar förändringar i det politiska landskapet, och genom sin rappor-
tering krattar de manegen för politiska initiativ och deltar, direkt eller indirekt, 
i politisk debatt. Därigenom, argumenterar Lövheim, kan tidningarna förstås 
som med-strukturerande för politisk och religiös förändring (se mer kapitel 
3.4.1). Därtill finns en sammanlänkning av processer, belyst av Lundby och 
kollegor (2017), då medialisering av religion och politisering av religion ver-
kar förstärkande på varandra. De hybrida mediediskussioner som analyseras i 
denna studie sker inte i ett vakuum. Att ha kännedom om de äldre mediernas 
rapportering om religion är ett sätt att öka förståelsen för den kontext i vilken 
diskussionerna förs. Därtill innebär det hybrida inslaget i den analyserade me-
diemiljön att diskussionerna utgår från de äldre mediernas representationer, 
såsom de skrivs fram i de artiklar de hybrida mediediskussionerna berör. Ne-
dan följer en genomgång av forskning som på olika sätt berör religion och 
public service, representationer av religion i nyhetsmedier samt religion på 
ledarsidorna.  

Utmärkande för den nordiska mediekontexten är public service-mediernas 
status. Medievetaren Trine Syvertsen med kollegor (2014) beskriver de nor-
diska länderna som ”media welfare states”, med offentligt ägda medieprodu-
center som underhållit och upplyst de nordiska folken, och samtidigt bidragit 
till att bygga nationell identitet. Lundby med kollegor (2018) beskriver hur 
public service-medierna ansetts vara en demokratisk hörnsten, men också hur 
kombinationen av en allt mer digitaliserad och kommersialiserad mediemark-
nad och heterogen befolkning idag sätter press på public service från flera håll. 
Lundby med kollegor betonar återkommande att såväl möjligheter som utma-
ningar för public service-medier att engagera sig aktivt i religiösa kontroverser 
påverkas av de sätt som mediemarknaden, nationella politiska överväganden 
samt den sociala och kulturella utvecklingen interagerar med varandra 
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(Lundby, Hjarvard, et al 2018:86-88). Det gäller såväl granskning av kontro-
verser, som kontroverser som uppkommer genom religiösa inslag eller aktörer 
i public service-medier (se Abdel-Fadil 2018; Lövheim och Axner 2011).  

De utmaningar som journalistiken står inför i rapporteringen om religion 
framkommer bland annat i religionssociologerna Mia Lövheim och Linnea 
Jensdotters (2018) studie av veckomagasinet Människor och tro som sedan 
1990-talet sänds i Sveriges Radios kanal P1. Programmet tar upp aktuella och 
angelägna frågor om religion och värderingar, och ska, enligt sitt uppdrag, 
motverka stereotyper om religion genom att fokusera på människors vardags-
liv och inkludera ett inifrånperspektiv, inte minst när det kommer till islam. 
Denna hållning speglas i programredaktionens ambitioner, men inte alltid i 
det innehåll som sänds ut i etern (Lövheim och Jensdotter 2018:141-142). 
Lövheim och Jensdotters analys av programmets innehåll, olika interaktiva 
inslag (telefonväkteri och Facebook) samt intervjuer med redaktionen visar på 
flera dilemman som uppstår då public service-medier måste balansera mellan 
traditionella ideal och format å ena sidan, och å andra sidan sträva efter att 
förmedla en nyanserad bild av religion. Såväl formatet som det innehåll som 
det fylls med tenderar att stärka föreställningen att religion i offentligheten 
kan delas upp i ”bra” respektive ”dålig”. Den förstärks ytterligare av de jour-
nalistiska ideal och den ”magkänsla” som ofta ligger till grund för de olika 
beslut som fattas av redaktionen för att få till ett innehållsrikt och ”lyssnar-
vänligt” program. (Lövheim och Jensdotter 2018:150-151). Samtidigt finns 
också framgångsrika exempel på inkludering av fler och nya röster, också 
inom public service. Ett sådant återfinns i Hjarvard och Rosenfeldts (2018) 
studie av dansk public service-tv. 

Att religion har blivit allt mer omstritt i de nordiska länderna, har bland 
annat blivit synligt i de nordiska dagstidningarnas rapportering om religion. 
Från att tidigare riktat en stor del av sin uppmärksamhet mot de lutherska ma-
joritetskyrkorna, har fokus allt mer kommit att flyttats till islam. Därtill kom-
mer en gradvis förskjutning, från att rapportera om religion under nyhetssekt-
ionen till debatter om religion i andra delar av tidningarna (Lundby, Christen-
sen, et al 2018:126). Lundby med kollegor (2017:455) menar att politiseringen 
av islam och medialisering av religion verkar förstärkande på varandra: poli-
tisering av islam ökar nyhetsvärdet för rapportering om islam, och därmed 
ökar dess synlighet i den offentliga sfären. Samtidigt skapar medialiseringen 
av religion en spiral, där nyhetsmediernas konstruktion av islam som samman-
kopplad med våld och konflikt leder till att andra dimensioner av islam får 
mindre uppmärksamhet. Liknande mönster blir synliga i nedslag i de nordiska 
ländernas respektive nyhetsrapportering. Lövheims (2019) analys av religion 
i nyhetstidningar i Sverige visar på en ökning av referenser till religion från 
1988 till 2008, tillsammans med en ökad mångfald i representationen av re-
ligion. I likhet med det nordiska mönstret finns en tydlig minskning i rappor-
teringen om Svenska kyrkan, och en markant ökning av rapportering om islam 
(Lövheim 2019:275). I sin slutsats menar Lövheim att rapporteringen om re-
ligion i den svenska pressen har utvecklats genom parallella trender som på 
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olika sätt bidrar till att synliggöra religiös mångfald, samtidigt som denna re-
ligiösa mångfalds effekter på det svenska samhället problematiseras (Lövheim 
2019:289). I Finland, å sin sida, har den religionsrelaterade mediedebatten se-
dan mitten 1990-talet handlat om att leva i ett mångkulturellt samhälle (Taira 
2019:244), och tidningarnas representation av religion har bidragit till att 
skapa kategorier såsom Vi och Dom, inne och ute och närhet och distans (Su-
miala et al 2017:431-432). I norska medier går det att se ett ökat nyhetsvärde 
för en konfliktfylld rapportering om islam, vilket genererar en rapportering 
som av Lundby (2019) beskrivs som oproportionell i relation till den mus-
limska minoriteten i Norge. Även i Danmark finns liknande trender, där kris-
tendom tenderar att lyftas fram som stärkande för den nationella sammanhåll-
ningen medan islam blir mer problematisk i relation till densamma (Christen-
sen 2019:219-220). Även om den religionsrelaterade nyhetsrapporteringen 
också innehåller en bredare variation av representationer än de som belyses 
ovan, bekräftar den i hög grad tidigare forskning som visar på ett starkt Vi och 
Dom-mönster i nyhetsrapporteringen, där muslimer på olika sätt framställs 
som främmande Andra i relation till ett svenskt Vi (Axner 2015; Cato och 
Otterbeck 2011, Brune 2006; Hvitfelt 1998).  

I en internationell jämförelse har de svenska ledarsidorna en fortsatt stark 
position i nyhetslandskapet (Nord 2001). Det är delvis en effekt av att svens-
kar i hög utsträckning läser nyhetstidningar på en daglig basis, och har ett högt 
förtroende för tidningar som nyhetsförmedlare (Lövheim 2017:371). Ledarsi-
dor följer en annan logik än den som gäller för nyhetssektionen, och kan för-
väntas uttrycka en högre grad av värderings- och åsiktskontinuitet än andra 
mediegenrer (Nord 2001; Lövheim och Linderman 2015:35). I 2000-talets 
ledartexter används religion, ofta förstått som islam, som utgångspunkt för en 
diskussion kring samhällets grundvärden, och hur dessa bör hanteras i ett allt 
mer pluralistiskt samhälle (Lövheim 2017:153-154). Så var fallet också i dis-
kussionen om den så kallade handskakningskontroversen, som är del av den 
hybrida mediediskussionen rörande Miljöpartiet, ministern och handskak-
ningen i föreliggande studie (se kapitel 5). Jensdotter och Lövheims (2020) 
analys av ledartexter om den uteblivna handskakningen visar att frågan i mer-
parten av texterna lyfts från en individuell religiös praktik, till att istället dis-
kuteras som ett exempel på det pluralistiska samhällets värderingskonflikter.  

Sammanfattningsvis visar forskningsgenomgången ovan att de represen-
tationer av religion som finns i svenska (och nordiska) äldre medier inte sällan 
bidrar till föreställningen om islam som en problematisk religion, men också 
hur religion i allt högre grad kommit att få funktionen som ingången till dis-
kussioner om samhälleliga värderingar. Det är dessa resultat som delvis moti-
verar de slutsatser som presenterades ovan: Lövheims (2019) konstaterande 
att tidningar kan förstås som med-strukturerande för politisk och religiös för-
ändring, samt Lundby med kollegors (2017) argument att medialisering av re-
ligion och politisering av religion verkar förstärkande på varandra. Båda dessa 
processer är av intresse för min studie, och jag hoppas kunna visa på hur de 
kommer till uttryck genom de hybrida mediediskussioner jag analyserar här.  



53 

2.3.2. Nyare medier som forum för politiskt engagemang och 
offentlig diskussion  
Digitaliseringen och de nyare medier som följt i dess spår har i mycket för-
ändrat medielandskapet (Rasmussen 2016), och det finns många aspekter av 
de nyare, sociala medier värda att diskutera (för definition av sociala medier, 
se kapitel 1.6.4). Jag kommer i denna del av kapitlet att lyfta studier som på 
olika sätt belyser hur de nyare medierna kommit att bli forum för politiskt 
engagemang och offentlig diskussion. Därtill kommer jag kort att beröra den 
stora diskussionen om eventuella negativa effekter som kommer med de soci-
ala medierna, såsom spridandet av falska nyheter och filterbubblor. Förelig-
gande studie berör primärt deltagande i offentlig diskussion och opinionsbild-
ning på Facebook. Att även inkludera forskning som visar på andra aspekter 
av svenskarnas interaktion med och på internet menar jag kan bidra till en 
ökad förståelse för bakgrunden till de kommentarer som utgör studiens 
material.  

På bara några år har bilden av de nyare medierna gått från frälsare till för-
görare av den liberala demokratin. Denna debatt pågår inom såväl som utom 
akademin, och i artiklar och reportage har de stora teknikföretagen anklagats 
för bristande ansvar för de sociala effekter som deras plattformar kan få, inte 
minst på den offentliga politiska debatten (se exempelvis Gelin och Pettersson 
2018). Exempelvis beskriver medieforskaren Siva Vaidhyanathan (2018) kri-
tiskt Facebook som:  

the paradigmatic distillation of the Silicon Valley ideology. No company better 
represents the dream of a fully connected planet ’sharing’ words, ideas, im-
ages, and plans. No company has better leveraged those ideas into wealth and 
influence. No company has contributed more to the paradoxical collapse of 
basic tenets of deliberation and democracy. (Vaidhyanathan 2018:4) 

 
I denna diskussion hörs ofta begrepp som filterbubblor, faktaresistens och fej-
kade nyheter, men det råder oenighet om vilken betydelse de faktiskt spelar i 
relation till mediekonsumenters beteenden. Åsa Wikforss (2018), professor i 
teoretisk filosofi, pekar på olika faktorer som spelar in i den eventuella fram-
gång en fejkad nyhet kan nå på sociala medier. Exempelvis tenderar männi-
skor att spontant lita på den information som kommer till dem och har en be-
nägenhet att tro på ett påstående ju oftare det upprepas. En annan faktor är 
grupptänkande, där den egna gruppens omdömen och handlingar oftare accep-
teras. Detta grupptänkande, menar Wikforss, är sannolikt en av orsakerna 
bakom att fejkade nyheter sprids på Facebook i högre utsträckning än på Twit-
ter. På Facebook får vi del av information som på olika sätt delas av våra Fa-
cebook-vänner, vilket ofta är personer som är våra faktiska vänner, bekanta 
eller som vi stött på i olika sammanhang. Våra Facebook-vänner kan därmed 
räknas som del av vår grupp, vilket stärker tilliten till den information de delar. 
Den som själv väljer att dela informationen vidare gör ofta det efter att enbart 
ha läst rubriken. Undersökningar har visat att sex av tio länkar delas utan att 
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personen som delar har klickat på dem (Wikforss 2018:22-23; jfr Hjarvard och 
Lundby 2018). Medieforskaren Peter M. Dahlgren (2018) menar å sin sida att 
finns det risk för en alltför alarmistisk förståelse av denna typ av beteenden, 
där diskussionen i sig kan vara mer destruktiv än människors faktiska age-
rande. Exempelvis är rädslan för filterbubblor enligt Dahlgren ett sådant ex-
empel. Idén om filterbubblor16 bygger på en kombination av stark psykologisk 
behaviorism och teknologisk determinism som visat sig stämma dåligt över-
ens med hur människor faktiskt konsumerar medier, även efter det att stora 
mediejättar som Facebook och Google infört olika former av anpassat innehåll 
för sina användare. 

Klart är dock att sociala medier ofta används på ett aktivt och effektivt sätt 
för att sprida ett politiskt budskap, inte minst av aktörer inom auktoritär popul-
ism (Ekman 2019; Farkas, Schou och Neumayer 2018). Ett exempel på en 
studie som empiriskt studerat denna aspekt av sociala medier är sociologerna 
Anton Törnberg och Mattias Wahlströms (2018) studie av Facebookgruppen 
”Stå upp för Sverige”. Gruppen var vid tiden för den aktuella studien den 
största diskussionsgruppen i Sverige med ett i huvudsak rasistiskt och anti-
migrationsfokus, som samlat över 170 000 medlemmar. Törnberg och Wahl-
ström menar att gruppen är ett exempel på hur diskussion och debatt tillsam-
mans med processer av åsiktsbildning och konstruktioner av kollektiva iden-
titeter har kommit att bli offentliga aktiviteter. Grupper som ”Stå upp för Sve-
rige” ska, menar författarna, inte ses som slutna högerextrema bubblor, utan 
som den port genom vilken åsikter kan spridas till en bredare offentlig dis-
kussion (Törnberg och Wahlström 2018:287; jfr Ekman 2019). Medie- och 
kommunikationsvetaren Anders Olof Larsson (Larsson 2020a, 2020b) visar 
på hur populistiska partier rönt stor framgång på Facebook i fråga om att skapa 
engagemang hos användare. I en studie av auktoritära populistiska aktörer17 
inför riksdagsvalet 2018 visar Larsson hur deras engagemang inte sällan hade 
inslag av en aggressiv retorik fylld av hat (eng. hate speech) och framförande 
av falska nyheter. Därtill var de effektiva i sitt sätt att utnyttja plattformens 
struktur för att öka den egna synligheten (Larsson 2020a:15).  

Samtidigt är det politiska engagemanget på sociala medier bredare än så. 
Internetstiftelsen genomför årligen undersökningar av svenskarnas internetva-
nor, och under valåret 2018 uppgav var femte internetanvändare att de uttryckt 
politiska åsikter på internet. Att uttrycka politiska åsikter är dock betydligt 
vanligare bland dem som uppgav att de är politiskt intresserade. I denna grupp 
svarade 45 procent att de uttryckt en politisk åsikt, vilket kan jämföras med 7 
procent bland dem som uppgav att de inte alls var intresserade av politik (In-
ternetstiftelsen 2018:16). I resultatet från samma undersökning skiljer första-
gångsväljarna ut sig på flera sätt. Bland annat instämmer de i högre grad med 
påståendet att internet gör det enklare att engagera sig politiskt. De anser också 

                                                 
16 Dahlgrens resonemang utgår från Parisers (2011) definition av begreppet. 
17 De inkluderade aktörerna var Alternativ för Sverige, Medborgerlig samling, Sverigedemo-
kraterna samt de tre partiernas respektive partiledare. 
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i högre utsträckning än andra väljare att internet gör samhället mer demokra-
tiskt (Internetstiftelsen 2018:13-14). Medievetarna Mats Ekström och Adam 
Shehata (2018) har genomfört en studie för att empiriskt pröva teorin om att 
sociala medier leder till ett förändrat politiskt deltagande bland unga. De me-
nar att svaret är beroende av formen av engagemang. Enligt Ekström och 
Shehata använder så gott som alla ungdomar sociala medier för social inter-
aktion. För många sammanfaller detta med ett engagemang i att ta del av po-
litisk information (läsa, titta och söka) och politisk interaktion (diskutera, 
kommentera, dela). Färre kombinerar social interaktion med offentlig politisk 
produktion (skriva, producera videoklipp etc.) eller kollektiva politiska akt-
ioner (skriva under, organisera grupper, protestera, bojkotta). Teorier som ar-
gumenterar för att en nedåtgående trend gällande traditionell politisk organi-
sering hos unga har ersatts av olika former av aktivism och protester online, 
får således inte stöd av Ekström och Shehatas studie av svenska ungdomar 
(Ekström och Shehata 2018:16-18). I sin studie av svenska gymnasieungdo-
mars möte med religion i olika medier visar religionssociologen Anna Wram-
mert (kommande) att ungdomarna aktivt använder sociala medier för att ta del 
av innehåll som kompletterar det de möter i äldre medier, såsom alternativa 
bilder av islam genom att följa muslimska kvinnliga förebilders sociala medi-
ekonton. Studien visar också att ungdomarna har ett kritiskt förhållningssätt 
till den information de tar del av via sociala medier, och har en stor medve-
tenhet om de risker som förknippas med sociala medier såsom falska nyheter. 

Medievetaren Jakob Svensson (2014:165) menar att deltagande i politisk 
diskussion på sociala medieforum ofta kan förstås som en förhandling av den 
egna politiska identiteten utifrån polariserade positioner, snarare än som ett 
försök att föra diskussion med syfte att förstå argument och/eller övertyga 
andra. En liknande slutsats dras av etnologen Mona Abdel-Fadil (2018) som 
analyserat den norska Facebook-gruppen ”Ja til å bære korset når og hvor jeg 
vil”. Gruppen skapades som ett upprop för rätten för nyhetsankare i norsk 
public service-tv att bära kors synligt i sändning, men kom att gå från en kam-
panjgrupp till ett forum där konservativa kristna, nationalister och andra be-
kymrade medborgare fann ett utrymme att diskutera religion. I sitt resultat 
lyfter Abdel-Fadil fram hur innebörden av kristendom förhandlas, för att be-
stämmas på ett sätt som passar med de olika deltagarnas världsbilder (Abdel-
Fadil 2018:97-98, 110). Abdel-Fadil argumenterar för att vissa kommunikat-
ionsmönster i sociala medier får en viktig betydelse, såsom att använda så kal-
lade triggande teman eller att underblåsa vissa känslor (Abdel-Fadil 2016:8). 
Detta resonemang har tydliga kopplingar till de resultat religions- och medie-
forskaren Giulia Evolvi (2019) finner i sin studie av islamofobi på Twitter 
under Brexitomröstningen i Storbritannien sommaren 2016. Under hashtag 
#islamexit uttrycktes islamofoba åsikter nära kopplade till genus/kön, etnicitet 
och politik (se Törnberg och Törnberg 2016a för förhållandet mellan isla-
mofobi och anti-feminism på forumet Flashback). Denna typ av debatter 
präglas ofta av grupperingar där den egna positionen gjordes till en fråga om 
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essentiell (nationell och/eller religiös) identitet (Bliuc et al 2007). Evolvi be-
tecknar detta mönster som en typ av känslomässig antagonism, där känslor 
(såsom ilska, hat och rädsla) påverkar både innehåll och form hos de fram-
förda argumenten (Evolvi 2019:397). 

Liksom informationsforskaren Karine Nahon (2015) poängterar är före-
ställningen om sociala medier som ett neutralt fenomen en myt: ”Where there 
is social media there is politics” (Nahon 2015:68). Informationsteknologier i 
allmänhet, och sociala medier i synnerhet, är aldrig neutrala, utan signifikanta 
politiska och sociala arenor. Dels är den information som användarna nås av 
begränsad av de algoritmer som styr plattformens innehåll. Dels finns ett an-
tagande att sociala medier kan påverka beteenden, preferenser och värderingar 
hos individer eller grupper, genom de sätt plattformen är utformad. Här kom-
mer återigen den typ av information användarna nås av in, men också det föl-
jande steget, hur denna information kan spela in i användarens meningsskap-
ande (Nahon 2015:68-69). Medie- och kommunikationsforskarna Ulrike 
Klinger och Jakob Svensson (2015:125) argumenterar för att medborgare väl-
jer att ta del av de berättelser som resonerar med dem själva, och i ett allt mer 
fragmenterat medielandskap konfronteras de inte nödvändigtvis med alterna-
tiva berättelser. På så sätt möjliggör sociala medier polarisering mellan grup-
per i högre utsträckning än vad som är fallet med massmedier, som behöver 
anpassa sitt innehåll för att det ska nå ut till en bredare och mer heterogen 
publik.  

Jag menar, utifrån genomgången ovan, att den hållning som Svensson 
(2014:184) förespråkar framstår som ett konstruktivt sätt att hålla balansen 
mellan de olika ytterpositionerna om sociala medier som förgörare respektive 
frälsare. Svensson menar att frågan huruvida sociala medier gör det politiska 
engagemanget mer eller mindre, bättre eller sämre är underordnad; politiskt 
deltagande formas de facto av de olika plattformar som finns tillhanda, då 
dessa möjliggör olika typer av praktiker framför andra. Genom denna studie 
vill jag bidra till att öka kunskapen om ett sådant forum – den hybrida medie-
miljö som består av Facebook-kommentarer på artiklar från etablerade nyhets-
redaktioner – och hur det bidrar till att strukturera föreställningar om religion 
och politik i de förda diskussionerna.  

2.4. Studiens plats i och bidrag till tidigare forskning 
I genomgången av tidigare forskning rörande religion, politik och medier har 
jag försökt skapa en bild av den kontext utifrån vilken studiens övergripande 
forskningsproblem är formulerat. Jag menar att det utifrån forskning rörande 
den så kallade nya eller förändrade synligheten av religion i det offentliga går 
att slå fast att religion kommit att bli en allt mer omdebatterad fråga i dagens 
offentliga och politiska debatt. Jag menar att det större offentliga samtalet, 
vilket inkluderar politiska debatter i olika forum, såväl som de åsikter som 
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återfinns hos befolkningen, påverkar det material jag studerar i denna avhand-
ling; jag analyserar de åsikter som kommer till uttryck i kommentarer i en 
hybrid mediemiljö, och jag gör det i en kontext som innefattar den större po-
litiska debatt som pågår samtidigt som de utvalda kommentarerna postas på 
Facebook. Att stanna där är dock att negligera en viktig aspekt av det offent-
liga samtalet rörande religion och politik, nämligen de representationer av re-
ligion som framkommer genom mediers rapportering. Här går det utifrån tidi-
gare forskning att konstatera att äldre medier återkommande representerar 
islam på ett sätt som bidrar till att skapa muslimska Andra, men också att re-
ligion allt mer kommit att få funktionen som ingångsport till diskussioner om 
viktiga samhällsfrågor. Delar av denna diskussion sker i de nyare medierna. 
Här visar den tidigare forskningen att digitaliseringen i hög grad kommit att 
förändra medielandskapet, men också fått en påverkan på politiskt engage-
mang och offentlig diskussion. Jag menar att dessa förändringar är väsentliga 
för att förstå studiens kontext.  

I studiens huvudsakliga forskningsproblem går det finna ett antagande som 
tar sin utgångspunkt i det Svensson konstaterar ovan, att frågan om bra/dåligt 
eller mer/mindre engagemang är underordnat det faktum att politiskt engage-
mang formas av de plattformar som finns tillgängliga. Jag frågar: Vilka före-
ställningar om religion samt relationen mellan religion och politik framkom-
mer i de studerade hybrida mediediskussionerna, följt av frågan om hur den 
hybrida mediemiljön bidrar till att strukturera dessa föreställningar såväl i 
fråga om innehåll som form? Genom denna studie ämnar jag visa på hur en 
sådan konkret plattform – en hybrid mediemiljö bestående av Facebook-kom-
mentarer om artiklar postade av etablerade nyhetsredaktioner – bidrar till att 
strukturera de analyserade diskussionerna. Diskussionerna i fråga är utvalda 
som exempel på olika aspekter av den förändrade roll religion fått i den 
svenska offentligheten, primärt i relation till utvecklingen i dagens politiska 
landskap. Det är således i relation till denna utveckling som de identifierade 
föreställningarna om religion och dess relation till politik framkommit. Ge-
nom min studie har jag därmed format en pusselbit med syfte bidra med viktig 
kunskap för den som vill förstå mer om förändringar i relationen mellan relig-
ion och politik i dagens Sverige.  
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3.  Grundpremisser, teoretiskt ramverk och 
analytiska begrepp 

Detta kapitel inleds med en genomgång av projektets grundpremisser. Till 
dem hör den epistemologiska ansatsen i form av socialkonstruktivism samt 
valet att genomföra studien med hjälp av kritisk diskursanalys. Därefter pre-
senteras de teoretiska perspektiv jag valt att arbeta med i min analys. Här in-
leder jag med en bredare ingång, som syftar till att fungera som bakgrund till 
de fenomen jag vill studera. De följs av teorier kring politisering av religion 
respektive medialisering av religion. De leder i sin tur fram till de teoretiska 
begrepp jag konkret kommer att arbeta med i studiens analys. Avslutningsvis 
presenteras studiens forsknings- och analysfrågor.  

3.1. Grundpremisser: Socialkonstruktionism och kritisk 
diskursanalys 
Jag har i denna studie valt att undersöka materialet genom att utföra en kritisk 
diskursanalys, med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Kul-
tursociologen Marianne Winther Jørgensen och kommunikationsvetaren Lou-
ise Phillips (2000:10) kallar diskursanalysen för en paketlösning: med meto-
den kommer vissa teoretiska antaganden, och vice versa. Paketet innehåller 
fyra punkter som berör (1) språkets roll i den sociala konstruktionen av värl-
den, (2) teoretiska modeller, (3) metodologiska riktlinjer, samt (4) specifika 
tekniker för språkanalys. Jag återkommer till hur analysen rent konkret kom-
mer att genomföras i metodkapitlet (kapitel 4). Här vill jag först säga något 
om valet att genomföra studien med hjälp av diskursanalys, några av de teo-
retiska antaganden valet av diskursanalys får för min studie samt de epistemo-
logiska implikationer som kommer av detta. Jag tänker då främst på den soci-
alkonstruktionistiska ansats som studien vilar på. 

Hjelm (2014b) definierar tre karakteristiska drag som återfinns inom alla 
varianter av socialkonstruktionism. Den första är en föreställning om världen 
som kontingent, vilket påverkar individens agens: allt är möjligt, men inget är 
nödvändigt. Därefter kommer tanken om forskning som frigörande, vilket in-
nebär en ambition att genom forskning bidra till att göra världen bättre. Som 
tredje drag återfinns den grundläggande tanken om att idéer och praktiker kon-
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strueras genom sociala processer (Hjelm 2014b:16). Jag anammar här en kon-
textuell socialkonstruktionism,18 som menar att det finns en verklighet utanför 
diskursen – vad Hjelm kallar ”diskurs i världen” (Hjelm 2014b:89), och som 
inkluderar en växelverkan mellan diskursen och det som finns utanför den. 
Fairclough beskriver det själv på följande sätt:  

On the one hand, discourse is shaped and constrained by social structure in the 
widest sense and at all levels: by class and other social relations at a societal 
level, by the relations specific to particular institutions such as law or educa-
tion, by systems of classification, by various norms and conventions of both a 
discursive and a non-discursive nature, and so forth. Specific discursive events 
vary in their structural determination according to the particular social domain 
or institutional framework in which they are generated. On the other hand, dis-
course is socially constitutive. [...] Discourse is a practice not just of represent-
ing the world, but of signifying the world, constituting and constructing the 
world in meaning. (Fairclough 1992:64) 
 

Med andra ord, diskursen är konstituerad av den sociala värld som omger den, 
men konstituerar samtidigt densamma. Till detta kommer också betydelsen av 
kontext för att förstå hur människors agerande i specifika sociala sammanhang 
påverkas av sociala praktiker (van Dijk 2008:237-238; Hjelm 2014b:97). För 
att knyta an till denna specifika studie, återfinns den dialektiska relationen i 
det övergripande forskningsproblem som jag ämnar studera. Jag vill närmare 
studera föreställningar om religion och relationen mellan religion och politik 
i en specifik mediemiljö, och ställer därtill frågan om hur mediemiljön bidrar 
till att strukturera dessa föreställningar i fråga om innehåll och form. Ett led i 
att besvara de ställda forskningsfrågorna är att identifiera diskurser om relig-
ion och politik i det analyserade materialet, men istället för att stanna där vill 
jag, som forskningsproblemet pekar på, undersöka hur de identifierade diskur-
serna påverkas av den specifika kontext i vilka de uttrycks (den hybrida me-
diemiljön), samt hur de kan förstås i relation till studiens teoretiska ramverk 
som inkluderar teorier kopplade till politisering om religion samt media-
lisering av religion. Således, de diskurser jag identifierar uppkommer i en spe-
cifik kontext och påverkas av denna. Samtidigt, liksom den teoretiska diskuss-
ionen syftar till att visa, påverkar diskurserna sin omgivning, genom de före-
ställningar om religion och relationen mellan religion och politik som kon-
strueras, etableras och reproduceras i de analyserade hybrida mediediskuss-

                                                 
18 Detta även då Fairclough, vilken jag baserar min kritiska diskursanalys på, i sina senare pro-
duktioner har proklamerat sig själv som kritisk realist (Fairclough 2010:354-357), en ansats 
ofta i konflikt med socialkonstruktionismen (Hjelm 2014b:72). Jag är dock inte intresserad av 
att gå djupare in i den vetenskapsfilosofiska diskussionen, utan lutar mig på vetskapen om att 
många före mig skrivit in den kritiska diskursanalysen i det socialkonstruktionistiska fältet (jfr 
Winther Jørgensen och Phillips 2000:11-12). Den socialkonstruktivistiska ansatsen är också väl 
etablerat i tidigare studier inom religionssociologi (jfr Beckford 2003), också bland dem som 
har huvudfokus på frågor rörande medier och religion (jfr Lövheim och Lied 2018). 
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ionerna. De diskursiva föreställningarna om religion och deras relation till po-
litik är med andra ord del av den förändringsprocess rörande relationen mellan 
religion och politik som tidigare forskning visat på, och, vilket det dialektiska 
perspektivet betonar, påverkas samtidigt av desamma.   

Denna ingång i forskningen påverkar min studie på olika sätt, inte minst 
förhållningssättet till studiens material och vilka kunskapsanspråk jag gör ba-
serat på studien. I enlighet med den socialkonstruktionistiska hållningen be-
traktar jag inte det empiriska materialet som en spegel av något som finns där 
ute och som väntar på att bli insamlat. Istället förstår jag det empiriska materi-
alet som ett konstruerat resultat av en aktiv forskningsprocess. Detta förhåll-
ningssätt beskrivs väl av samhällsvetarna Yvonna S. Lincoln, Susan A. Lyn-
ham och Egon G. Guba (2011:116):  

We believe that a goodly portion of social phenomena consists of the meaning-
making activities of groups and individuals around those phenomena. The 
meaning-making activities themselves are of central interest to social construc-
tionists and constructivists simply because it is the meaning-making, sense-
making, attributional activities that shape action (or inactions). The meaning-
making activities themselves can be changed when they are found to be incom-
plete, faulty (e.g., discriminatory, oppressive, or nonliberatory), or malformed 
(created from data that can show to be false).  

 
I enlighet med denna hållning gör jag inte heller några anspråk på att studiens 
material ska betraktas som representativt, utifrån vilket jag kan dra generella 
slutsatser. Mina primära anspråk är att bidra med kunskap och perspektiv om 
de processer jag studerar i denna avhandling (jfr Alvesson och Kärreman 
2011:28-29; Winther Jørgensen och Phillips 2000:154), och jag menar att stu-
diens bredd gör resultaten användbara också utanför de specifika hybrida me-
diediskussioner som analyseras här (se mer kapitel 4.7).  

Här är också ett bra tillfälle att säga något om hur jag ser att socialkon-
struktivism relaterar till studiens övriga teorier. Det teoretiska ramverket kan 
delas upp i tre nivåer, där nivå ett utgörs av studiens grundläggande teoretiska 
premisser, nivå två av teoretiska perspektiv och nivå tre av en operational-
isering av dessa teoretiska perspektiv (se figur 1 nedan). Socialkonstruktiv-
ismen är lokaliserad i den första nivån och utgör därmed det fundament på 
vilka studiens övriga teoretiska ramverk vilar. Teorier kan användas som del 
av ett illustrativt argument för att belysa, skapa insikt och förståelse (Mason 
2002:176; Alvesson och Kärreman 2011:34), vilket stämmer väl överens med 
hur jag förhåller mig till de teorier som återfinns på den andra nivån i studiens 
teoretiska ramverk: politisering av religion och medialisering av religion. Va-
let av teorier kommer av ett intresse för olika parallella processer i det samtida 
Sverige: den ökade synligheten och komplexiteten gällande religion i den 
svenska offentligheten, förändringar i det politiska landskapet samt digitali-
seringens påverkan på offentlig debatt genom nyare mediers etablering som 
forum för offentliga samtal. Teoriernas funktion i studien är, liksom jag be-
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skrivit ovan, att vara en bredare ingång till de mer specifika teoretiska per-
spektiv jag kommer använda i den konkreta analysen. Denna operational-
isering av teori återfinns på den tredje nivån, och är kopplade till de två teori-
erna på nivå två. Politisering av religion mynnar ut i ett fokus på religion som 
objekt och subjekt i politisk diskussion, samt den funktion religion kommit att 
få i auktoritär populistisk diskurs. I fråga om medialisering av religion riktar 
jag fokus på en mer avgränsad del av medialiseringsteorin, som innefattar me-
dialiserade konflikter och deras dynamiker. Därtill kommer känslor som en 
form av politisk handling i hybrida mediediskussioner.  

 
Figur 1. Studiens teoretiska ramverk 

 
 
Att synliggöra hur teorierna på de olika nivåerna relaterar till varandra spelar 
en viktig roll i relation till den kritiska diskursanalysen, som ju också är del 
av studiens ramverk. Den återfinns på den första nivån, då den, liksom den 
socialkonstruktivistiska ansatsen, utgör ett fundament för studien. Samtidigt 
genomsyrar den samtliga nivåer, då den också är den grundansats genom vil-
ken resultatet analyseras. Teoretiska antaganden kring språkets roll, makt och 
ideologi som kommer med den kritiska diskursanalysen är viktiga för att förstå 
de metodverktyg som används i analysen, och presenteras kort nedan.  
 Samtidigt som det finns en potentiell problematik i att kombinera kritisk 
diskursanalys med teorier som kommer från andra traditioner, finns det också 
en interdisciplinaritet inbyggd i den kritiska diskursanalysen. Inom kritisk dis-
kursanalys betonas att diskursanalysen i sig själv ofta är otillräcklig för att fullt 
ut förklara de skeenden som den genom sina metoder synliggör. Till det be-
hövs istället teorier som är mer specificerade för att förklara just de delar som 
är av intresse att studera närmare (Wodak och Meyer 2016:7). I denna studie 
vill jag säga något om diskussionen om religion och politik i hybrida medie-
miljöer. Därmed är politisering av religion och medialisering av religion två 
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teorier som är väl lämpade att använda i diskussionen av de resultat som jag 
kan nå via den kritiska diskursanalysen. 

3.2. Kritisk diskursanalys 
Den diskursanalytiska ansats jag använder mig av är den kritiska diskursana-
lysen, med utgångspunkt i lingvisten Norman Faircloughs utveckling av 
denna. Följande definition från lingvisterna Norman Fairclough och Ruth 
Wodak (1997) är väl använd för att beskriva den förståelse av diskurs som 
finns inom kritiska diskursstudier (CDS): 

CDS see discourse – language use in speech and writing – as a form of ’social 
practice’. Describing discourse as a social practice implies a dialectical rela-
tionship between a particular discursive event and the situation(s), institu-
tion(s) and social structure(s), which frame it: The discursive event is shaped 
by them, but it also shapes them. That is, discourse is socially constitutive as 
well as socially conditioned – it constitutes situations, objects of knowledge, 
and the social identities of and relationships between people and groups of 
people. It is constitutive both in the sense that it helps to sustain and reproduce 
the social status quo, and in the sense that it contributes to transforming it. 
Since discourse is so socially consequential, it gives rise to important issues of 
power. Discursive practices may have major ideological effects – that is, they 
can help produce and reproduce unequal power relations between (for in-
stance) social classes, women and men, and ethnic/cultural majorities and mi-
norities through the way in which they represent things and position people. 
(Fairclough och Wodak 1997:258) 

 
Kritiska diskursstudier utgår från en samhällsförändrande förståelse av vad 
samhällsvetenskap är och bör vara. Inom kritiska diskursstudier återfinns en 
uppmaning i den centrala förståelsen av språk som en social praktik – som en 
form av handling – då denna på samma gång bestäms av de sociala strukturer 
som den bidrar till att upprätthålla och möjliggör en förändring av desamma. 
Syftet med den kritiska forskningen är att producera kunskap som leder till 
emancipation från olika former av dominans. För att uppnå detta är den inter-
disciplinära aspekten en avgörande faktor. Utan en interdisciplinär ingång är 
det omöjligt att skapa en tillräcklig förståelse för språkets olika funktioner, 
såsom att konstituera och överföra kunskap, organisera sociala institutioner 
och vara del av ett maktutövande (Wodak och Meyer 2016:6-7). Ett sätt varpå 
detta maktutövande uttrycks är i form av ideologi. Fairclough beskriver ide-
ologi som ”most effective when its workings are least visible.” (Fairclough 
2015:108). Ideologi är, menar Fairclough, det som underbygger våra vardag-
liga antaganden, som gör att människor med till synes olika bakgrund och in-
tressen ofta tänker förvånansvärt likt varandra. Dominerande ideologier är så-
ledes till synes neutrala och hänger samman med antaganden som i hög grad 
får stå oemotsagda. När människor i ett samhälle tänker på liknande sätt om 
vissa frågor, eller till och med glömmer bort att det finns andra sätt att tänka, 
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går det att beskriva som hegemoni (Wodak och Meyer 2016:9). Här är det så 
kallade sunda förnuftet en viktig spelare, och beskrivs av Fairclough som 
”common sense in the service of sustaining unequal relations of power” (Fair-
clough 2015:107). Makt utgår i kritiska diskursstudier från ett foucauldianskt 
perspektiv, och är, liksom ideologi, i huvudsak ett osynligt fenomen. 
Foucaults idé om makt handlar om hur världen framstår och hur den kan om-
talas: Vad är möjligt att säga och vad är det inte? I denna bemärkelse är makt 
något som kan vara produktivt likväl som begränsande, men är alltid ett socialt 
fenomen då den endast existerar genom relationer och i det ögonblick då den 
uttrycks i handling. Med makt kommer också kunskap, och de två är ömsesi-
digt beroende av varandra. Genom den kunskap som etableras i en diskurs 
sätts reglerna för vad som är möjligt att säga, när, hur och för vem. Därför är 
makt och kunskap aktiva i diskursiva exkluderingsmekanismer (Foucault 
1984). I detta är språkets betydelse central. Språk och makt hänger samman 
på en rad olika sätt, inte minst är språk det sätt på vilka makten uttrycks och 
kan bidra såväl till att bevara som till att utmana maktens verkningar (Wodak 
och Meyer 2016:11-12). I analysen kommer jag undersöka dessa delar när-
mare: hur språk som en social praktik hänger samman med makt, bland annat 
genom att ställa frågor om vilka antaganden som framstår som sunt förnuft i 
de olika diskurserna, samt hur kunskap etableras i diskurserna på ett sätt som 
sätter upp gränserna för vad som är möjligt att säga (eller inte säga). 

3.2.1. Faircloughs tredimensionella modell 
Jag använder mig i analysen av materialet av Faircloughs tredimensionella 
modell av diskurs. Modellen brukar ofta gestaltas genom tre i varandra lig-
gande boxar (se figur 2), en figur jag lånar för att illustrera för läsaren på vil-
ken nivå analysen befinner sig (se Fairclough 1992:73).  
 
Figur 2. Faircloughs tredimensionella modell 
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Den innersta boxen innehåller den första nivå, textnivå, vilken inkluderar tex-
tens språkliga egenskaper. Analys på textnivå återfinns i de respektive resul-
tatkapitlen, där jag analyserar de hybrida mediediskussionerna genom meto-
der för distansläsning som visar på mönster i den större textmassan i kombi-
nation med närläsning av utvalda delar av texten. Den andra boxen utgörs av 
nivån för diskursiva praktiker som innefattar processer relaterade till produkt-
ion, distribution och konsumtion av text. Denna analys återfinns i kapitel 8 
och omfattar element av intertextualitet och interdiskursivitet i de analyserade 
hybrida mediediskussionerna. Analysen av båda dessa nivåer utgår från lingv-
istiska praktiker. Det är således texten som är i fokus, och i denna studie refe-
rerar text till de kommentarer som utgör det analyserade materialet.19 Den 
tredje nivån, sociala praktiker, utgörs av den yttersta boxen och handlar om 
den större sociala praktik till vilken den kommunikativa händelsen (vilket är 
varje fall av språkanvändning) hör. Denna analys påbörjas i resultatkapitlen 
och fortsätter sedan i kapitel 9. Här flyttar sig analysen från texten till andra 
former av praktiker, med fokus på diskursens interaktion med det samhälle 
som utgör dess kontext. För att komma åt denna nivå krävs att andra teorier 
kommer in i det analytiska ramverket, och de teorier jag valt ut för detta än-
damål presenteras längre fram. Även om modellen uppvisar tre separerade 
boxar bör det påpekas att förhållandet mellan text och social praktik, enligt 
Fairclough, alltid tar vägen genom de diskursiva praktikerna, alltså den nivå 
som rör hur människor konsumerar, distribuerar och producerar text. Med 
andra ord, det är bara genom diskursiva praktiker som den konstituerande väx-
elverkan mellan text och sociala praktiker blir möjlig (Fairclough 1992:71-
73). I kapitel 4 presenteras närmare de analysverktyg från den kritiska diskur-
sanalysen jag använder i min analys. De är, kortfattat, ordbetydelser som syf-
tar till att synliggöra att de ord vi använder är resultatet av de val vi gör. Ord-
betydelser används tillsammans med metoder för distansläsning av materialet 
för att visa på större mönster i de analyserade hybrida mediediskussionerna 
(se kapitel 4.4.4). Som ett redskap för närläsningen använder jag mig av den 
retoriska triangeln, inspirerad av Richardson (2007), som ett sätt att visa på 
diskussionens former (se kapitel 4.4.5). Jag kommer i närläsningen också att 
fokusera på känslor (patos) och modalitet, som ett sätt att analysera känslo-
mässiga tematiker och språkbruk och de sätt på vilka de uttrycks (se kapitel 
4.4.6). Slutligen använder jag analysbegreppen intertextualitet och intertextu-
alitet i analysen av diskursiva praktiker, för att synliggöra hur diskurserna på 
olika sätt bygger på varandra (se kapitel 4.5.1).  

                                                 
19 Modellen bygger på en bred definition av text som inkluderar kommunikativa händelser av 
såväl talad som skriven natur, men som också öppnar för att inkludera bilder och andra visuella 
uttryck (Fairclough 1992:4). Jag har valt att koncentrera mig på den skrivna texten i de analy-
serade kommentarerna, till vilken jag också räknar användandet av emojis.  
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3.2.2. Diskurs och diskursordning: Vad är möjligt att säga och 
inte? 
Diskurs är, enligt den kritiska diskursanalysen, språkbruk i form av social 
praktik. Formulerat på ett annat sätt kan diskurs beskrivas som språkbruk som 
en form av handling. Richardson (2007:29, kursiv i original) uttrycker det på 
följande sätt: ”Language use is one way in which subjects – people – may act 
upon society”.  

En diskurs är ett bestämt sätt att förstå samhället eller ett specifikt fenomen, 
som uttrycks på ett sätt som understödjer handling i samklang med denna fö-
reställning. Julskyltning får här stå som ett måhända banalt men förhoppnings-
vis illustrerande exempel. Om jag tycker att julskyltning i oktober är ett otyg 
som bör förbjudas kommer jag att tala om julskyltning på ett sätt som syftar 
till att få fler att dela denna uppfattning, och i förlängningen till att senarelägga 
butikernas julskyltningsstart (eftersom deras kunder inte uppskattar att den är 
förlagd i oktober). Jag kan göra det genom att tala på ett sätt som stämmer 
överens med en julkritisk diskurs, där jag uttrycker kritik mot julen i sig och 
därmed mot att vi måste dras med julattribut från oktober och in i det nya året. 
Det kan dock tänkas att det är en strategi med föga framgång; den som gillar 
julen men måhända är skeptisk till granar och glitter när löven ännu sitter kvar 
på träden, kanske avfärdar mig helt och hållet. En sådan person tycker ju inte 
att det är julen i sig som är problemet, utan det datum då butikerna plockar 
fram sina julsaker. Jag kan istället få mer framgång med att formulera mina 
argument i linje med en jultraditionsdiskurs, där jag betonar vikten av att be-
vara traditioner såsom att inte äta lussebullar innan lucia och avfärda fenomen 
som vintermust som en dumhet.20 Jag kan också anamma en retorik som stäm-
mer in på en julkänslodiskurs, där jag påpekar att julkänslan späds ut om den 
ska räcka under en längre tid. Dessa diskurser kan också kombineras: det är 
bäst att bevara traditionen att ta in granen dagen före julafton för att den ska 
generera så maximalt med julkänsla som möjligt. Genom att uttrycka mig på 
detta sätt kan jag påverka diskursordningen om jul på ett sätt som gör att den 
mest rimliga handlingen för butikerna blir att inte börja med julskyltning för-
rän strax innan adventstid. Detta agerande kommer att ske i enlighet med mina 
egna intressen att slippa se julskyltning i oktober, och vara resultatet av en mer 
eller mindre aktiv handling. Eftersom varje fall av språkbruk ska förstås som 
en social praktik kommer den att på ett eller annat sätt påverka diskursord-
ningen, oavsett om jag medvetet uttrycker mig på ett sätt som syftar till att 
bevara eller förändra ett socialt fenomen, eller om jag uttrycker mig utan några 
sådana medvetna intentioner.  

Språkets påverkan på sin omgivning är resultatet av att sociala praktiker 
alltid är en nästlad del av sociala fält, vilka beskrivs av Fairclough som ett mer 

                                                 
20 Denna diskussion rasade under 2010-talets sista skälvande andetag då ett antal företag fick 
kritik då de lanserade produkter där ordet “jul” antogs ha ersatts mot det mer neutrala “vinter” 
för att tillmötesgå dem som inte firar jul (Aprea Malmqvist 2019). 
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eller mindre stabilt nätverk av sociala praktiker som kombinerar en (för nät-
verket) specifik form av sociala relationer, identifikationer och representation. 
Inom ett socialt fält pågår en konstant kamp om dess organisering, i vilken 
såväl fältets externa begränsningar som interna strukturer spelar in. Sociala 
fält organiserar relationen mellan sociala praktiker och text, och här är dis-
kursordning ett relevant begrepp då det visar på hur relationen mellan genrer21 
och diskurser är artikulerad i relation till det sociala fältet (Fairclough 
2010:175). Således, när jag talar om diskursordningen om religion och politik 
handlar det inte om hur olika diskurser och genrer strukturerar föreställningen 
om religion och politik generellt och i alla situationer. Istället berör diskuss-
ionen en specifik kontext, där medier, som ett socialt fält, påverkar såväl de 
yttre som de inre ramarna för diskursordningen, och där de identifierade dis-
kurserna diskuteras i relation till den hybrida mediemiljön som en genre. 

Ovan beskrevs hegemoni som de föreställningar som fått en sådan status 
att människor, utan att reflektera över det, tänker på liknande sätt eller glöm-
mer bort att det finns alternativa sätt att tänka. En diskurs som innehar en he-
gemonisk position är således en diskurs vars föreställningar – det som påver-
kar människors handlingar i en viss riktning – kan beskrivas som förgivettagna 
föreställningar om världen. Om du exempelvis får se en bild med två bebisar, 
en klädd i blått och en i rosa, kommer du troligen göra ett antagande om vilken 
av bebisarna som är en pojke och vilken som är en flicka baserat på färgen på 
deras kläder. I vår tid är det i många sammanhang en förgivettagen sanning 
att blått är för pojkar och rosa för flickor. Så har det inte alltid varit. Tidigare 
i historien förknippades rosa med manlighet, medan blått var jungfru Marias 
färg och därmed kvinnligt kodad (Ambjörnsson 2011). Att en diskurs har så 
stark position att den uppnått en dominerande ställning betyder dock inte att 
det inte finns utmanande diskurser som står för en alternativ idé om sakernas 
tillstånd, eller som på olika sätt går in i och förstärker eller ifrågasätter delar 
av en diskurs. Vi vet mycket väl att barnen på bilden kan vara en blåklädd 
flicka och en pojke med rosa volanger, även om en första anblick leder oss till 
den mest konventionella tanken.  

Således, för att analysera ett socialt fenomen såsom religion, kommer flera 
olika diskurser med olika grad av överensstämning att identifieras i det analy-
serade materialet. Detta nät av diskurser utgör en diskursordning, som kan 
beskrivas som ramarna för vad som upplevs som rimligt och begripligt att säga 
eller inte (i detta fall om det sociala fenomenet religion och dess relation till 
politik). Diskursen ingår med andra ord i en diskursordning, och diskursord-
ningen visar på hur diskursen förhåller sig till det sociala fältet. De diskurser 

                                                 
21 Genre är enligt Faircloughs användning av begreppet det specifika språkbruk som är del av 
och bidrar till att konstituera delar av en viss social praktik, såsom intervjugenre, nyhetsmedi-
agenre, etc. Genre har, liksom allt språkbruk, en social aspekt, vilken beskrivs av Fairclough 
som “a particular way of acting socially, which means acting together, i.e., interacting; for in-
stance, there are different genres for consulting, discussing or interviewing.” (Fairclough 
2010:359) 
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som jag identifierar i de respektive hybrida mediediskussionerna utgör sepa-
rata diskursordningar om religion och politik, då det som är möjligt att säga 
eller inte, regleras i relation till den specifika kontext (de tre olika diskussion-
erna) i vilka de diskursordningar – och de diskurser som ingår i dem – produ-
ceras, reproduceras och utmanas. I diskursordningen pågår en ständig hege-
monisk kamp, där olika diskurser strävar efter att definiera och bevara struk-
turer inom och mellan olika närliggande diskursordningar (Fairclough 
1995:56). När jag i resultatet beskriver en diskurs som dominerande eller som 
utmanare till en dominerande position är det denna bemärkelse som avses.  

3.3. Nya politiska konfliktlinjer och politisering av 
religion  
Den politiska konflikten mellan vänster och höger är stark i svenska politik, 
och det svenska partisystemet beskrivs som ett av de mest endimensionella i 
världen (Ohlsson, Oscarsson och Solevid 2016:2; Oscarsson och Holmberg 
2016:260). Såväl väljare som partier strukturerar i hög grad sina politiska ställ-
ningstaganden och beteenden utifrån denna klassiska politiska konfliktlinje. I 
svensk politik handlar de överordnade konflikterna således om vilken grund-
läggande syn på jämlikhet och fördelningspolitik som ska vara styrande, vilket 
gör frågor som rör statens roll i ekonomin, den offentliga sektorn, välfärd och 
privatiseringar till stridsfrågor i den politiska debatten. Förklaringen till väns-
ter/höger-dimensionens dominans, som i viss mån skiljer ut Sverige i ett in-
ternationellt sammanhang, ligger i hur olika aktörer valt att politisera olika 
frågor, men också hur svenska väljare i generationer har lärt sig använda väns-
ter/höger-skalan för att orientera sig politiskt och fatta sina röstningsbeslut 
(Bergström et al 2015:24-25; Hagevi 2015:62-65; Ohlsson, Oscarsson och So-
levid 2016:20). Med utgångspunkt i SOM-undersökningarnas resultat, har det 
under de senaste åren gått att skönja vissa förändringar i det politiska land-
skapet. 2015, i samband med ett ökande antal asylsökande från bland annat 
krigets Syrien, klättrade migrationsfrågan högst upp på den politiska dagord-
ningen, både bland de som uttryckte en restriktiv respektive generös inställ-
ning till flyktingmottagande. Det var första gången på nästan trettio år som en 
fråga som inte berörde arbetsmarknad, välfärd eller utbildning fick en sådan 
betydelse för väljarna. Förra gången, i slutet av 1980-talet, var det miljöfrågor 
som försurning av skog och sjö samt en utbredd säldöd som dominerade, vil-
ket var bidragande till Miljöpartiets intåg i riksdagen 1988. På samma sätt som 
dagordningen hos medborgare, politiker och medier då sammanföll och lyfte 
miljöfrågorna till toppen, sammanfaller idag betydelsen av migrationsfrågan 
– och i takt med att frågan stiger på dagordningen polariseras och politiseras 
den (Ohlsson, Oscarsson och Solevid 2016:13 18).  
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Att ett parti som mobiliserar i migrationsfrågan når framgång förklaras inte 
i huvudsak med förändringar i omvärlden, inte heller av det faktiska flykting-
mottagandet eller befolkningens inställning till detta. Istället handlar det om 
att frågan har fått en ny typ av uppmärksamhet i den politiska debatten (Mudde 
2010:1179; Demker 2015b:263; Demker och van der Meiden 2016:212). 
Demker menar att Sverigedemokraternas mobilisering kring migrationsfrågan 
och inträde i riksdagen, tillsammans med svårigheterna att placera in partiet 
längs en traditionell vänster/höger-konflikt, synliggjort en förändring för det 
svenska partisystemet (Demker 2015b:270). Statsvetaren Henrik Ekengren 
Oscarsson (2019) beskriver utvecklingen som att konfliktnivån har ökat i frå-
gor som inte har med vänster/höger att göra. Även om partiernas ställningsta-
gande i dessa frågor i viss utsträckning sammanfaller med deras positioner på 
vänster/höger-skalan, behövs ytterligare dimensioner för att beskriva och för-
klara utvecklingen i svensk politik (Ekengren Oscarsson 2019:20-21). Det är 
således relevant att tala om fler åsiktsdimensioner i relation till svensk politik, 
och Sverige kan därmed sägas ha följt efter i den politiska utveckling i Europa 
där värdebaserade frågor spelar allt större roll. Den kulturellt baserade poli-
tiska dimensionen som går mellan libertära och auktoritära värden har blivit 
ytterligare en åsiktslinje längs med vilken väljare kan strukturera politiska 
åsikter likväl som partival (Bergström et al 2015:31-32; Demker 2015b:270; 
Hagevi 2015:76-77; Ohlsson, Oscarsson och Solevid 2016:20; Ekengren 
Oscarsson 2019:20-21; Svensson 2019:118).  

En av de alternativa skalor som etablerats i ett försök att förstå den politiska 
utvecklingen i det globaliserade och postindustriella samhället – såväl när det 
gäller den generella politiska utvecklingen som den politiska opinionen i olika 
sakfrågor – är den så kallade GAL/TAN-skalan.22 Skalan erbjuder två pooler, 
där GAL-sidan kombinerar ekologi, alternativ politik och libertära/frihetliga 
värderingar (eng. green, alternative, libertarian), och den andra, TAN, ger 
stöd för traditionella och auktoritära värden tillsammans med försvar av den 
nationella gemenskapen (eng. traditional, authoritarian, nationalist) 
(Hooghe, Marks och Wilson 2002:976). I GAL/TAN-skalan kategoriseras 
partier utifrån vilken hållning de intar i frågor som rör demokratiska fri- och 
rättigheter. De partier som förespråkar en utvidgning av de personliga frihet-
erna, såsom tillgång till abort, aktiv dödshjälp, samkönade äktenskap eller ett 
större demokratiskt deltagande står som ”libertära”. De partier som ofta avfär-
dar denna typ av idéer till förmån för ordning, tradition och stabilitet, och som 
förespråkar att landets styre ska vara en fast moralisk auktoritet i fråga om 
sociala och kulturella frågor betecknas istället som ”auktoritära” (Hooghe, 
Marks och Wilson 2002; Flanagan och Lee 2003; Bakker et al 2015). Av stor 
relevans är också inställningen till invandrings- och flyktingpolitik, som kan 
                                                 
22 GAL/TAN-skalan är, liksom alla nya försök att förklara pågående samhälleliga skeenden, 
under diskussion. Här vill jag lägga in en brasklapp, lånad från Ekengren Oscarsson: “GAL-
TAN-skalan är ett analytiskt verktyg som försöker hantera den kulturella värderingsdimens-
ionen, men ingen forskare har hävdat att den – eller andra liknande analytiska verktyg – ensam 
kan fånga in allt som sker”. (Ekengren Oscarsson 2019:25) 
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ses som en av GAL/TAN-skalans grundkonflikt. De positioner som de euro-
peiska partierna intar längs GAL/TAN-skalan har en mycket stark samvariat-
ion med deras ställningstaganden i migrationspolitiska frågor (Ekengren 
Oscarsson 2019:25). 

På listan över de tio sakfrågor som i 2016 års SOM-undersökning var de 
främst partipolariserade samsas klassiska vänster/höger-frågor om skatter och 
privatiseringar med frågor som relaterar till alternativa dimensioner såsom 
flyktingmottagande, tiggeriförbud och synen på ett mångkulturellt samhälle. 
Här skiljer Miljöpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet och Feministiskt ini-
tiativ, ut sig på ena sidan och Sverigedemokraterna på den andra, med väljare 
som tar tydlig ställning i dessa frågor (Oscarsson 2017:421). Utifrån den nat-
ionella SOM-undersökningen 2018 och Chapel Hill Expert FLASH Survey 
(CHES) visar statsvetaren Richard Svensson (2019:123-124) i figur 3 (figur 
från Svensson 2019:124) att det går att se en tydlig uppdelning mellan höger 
och vänster hos de svenska partierna, med tydliga grupperingar på de respek-
tive sidorna. Gällande deras spridning längs GAL/TAN-axeln uppstår ett an-
nat mönster, där deras placering är relativt jämnt utspridd mellan de båda yt-
terpositionerna.23  
 
Figur 3. Partiernas placering baserat på vänster/höger och GAL/TAN (me-deltal) i 
riksdagsvalet 2018 

 
 
Även om vänster/höger fortsatt är en stark motivering till politiska ställnings-
taganden och partival för de väljare som lade sin röst på något av dessa partier 
i valet 2014, menar Hagevi att de värderingar som inkluderas i GAL/TAN-
skalan spelar en allt större roll för allt fler väljare (Hagevi 2015:70). Liksom 
Ekengren Oscarsson påpekar har politiska motsättningar – om så än nya, 
                                                 
23 Svensson konstaterar vidare att partierna i stort positionerar sig längs en linje där vänster 
kombineras med GAL och höger med TAN, framförallt gällande de partier som tydligt befinner 
sig på den ena eller andra sidan av de båda konfliktdimensionerna. Det kan, menar Svensson, 
vara ett tecken på att vänster/höger-dimensionen är på väg att inkorporera GAL/TAN som en 
del av sig själv (Svensson 2019:125; jfr Ekengren Oscarsson 2019) 
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gamla eller nygamla – sin grund i förändringar av människors livsvillkor, men 
huruvida de får en betydelse för olika former av politiskt beteende (vid valur-
norna eller i andra situationer), krävs det att de politiseras genom att bli före-
mål för debatt och konflikt av politiska aktörer såsom partier eller intresseor-
ganisationer (Ekengren Oscarsson 2019:24).  

SOM-undersökningarna visar på ett antal frågor i svensk politik där en 
ökad politisering skett över tid, frågor som också passar in i GAL/TAN-ska-
lans värdedimensioner: jämställdhet mellan män och kvinnor, hbtqi-personers 
rättigheter, brott och straff, miljöfrågor, nationell säkerhet och försvar samt 
flyktingar, invandring och integration. Relaterat till den sista kategorin finns 
också frågor som rör arbetskraftsinvandring, slöjförbud och invandrares an-
passning till svensk kultur och tradition (Ohlsson, Oscarsson och Solevid 
2016:24). Liksom alla politiska frågor hör de givetvis ihop på olika sätt. 
Demker (2015b) argumenterar för en tolkning av resultatet från SOM-under-
sökningarna, där de som anser invandring vara ett problem i Sverige återfinns 
också bland dem som är mest kritiska till invandring. Bland dessa anser ma-
joriteten att invandring innebär ett hot mot svensk kultur och svenska värde-
ringar, och att problem med invandring undanhålls av svenska medier. Denna 
grupp stödjer också i avsevärt lägre grad invandrares religionsfrihet (Demker 
2015b:269).  

Förändringar i det svenska politiska landskapet sammanfaller, liksom 
framkommit i genomgången av tidigare forskning, med en ökad religiös kom-
plexitet. Religion har kommit att få en allt mer betydelsefull roll i såväl kultu-
rella som politiska konflikter, och intresset kring denna typ av konflikter har 
ökat (Abdel-Fadil och Årsheim 2019; Lundby 2018b; Brubaker 2015). Även 
i Sverige har religion förflyttats från att vara en integrerad del av kulturellt och 
politiskt liv i ett tidigare relativt homogent samhälle, till att bli en social och 
politisk fråga för att hantera ett mer komplext samhälle. Istället för att tala om 
en linjär process av sekularisering, i hög grad styrd av relationen mellan relig-
ion och stat (jfr Berger 1969; Bruce 2011a), finns ett växande antal försök att 
förklara den nya roll religion spelar i samtida samhällen inom det religionsso-
ciologiska fältet. Idéer om den nya synligheten av religion (Hjelm 2014c), om 
ett post-sekulärt samhälle (Habermas 2006), och om religiös komplexitet 
(Furseth 2018a) är alla exempel på sådana försök. Furseth med kollegor 
(2019) betonar att det finns en reciprocitet mellan olika sfärer, att förändringar 
i religioners roll i relation till stat, politik, media, det civila samhället och på 
en individuell nivå är sammankopplade med varandra. Som ett exempel på 
detta lyfter de fram hur religion har blivit ett mer synligt ämne i parlamenta-
riska debatter i de nordiska länderna, men också i den sekulära pressen. En 
utveckling som i båda fallen lägger ett större fokus på islam på bekostnad av 
institutionaliserad kristendom. För att förstå denna utveckling krävs en mång-
dimensionell analys. Å ena sidan, menar de, kan mediernas representation av 
religion förstås som en reflektion av en större religiös komplexitet och de sätt 
på vilka stater och politiker hanterar en ökad religiös mångfald. Religioners 
ökade närvaro i den sekulära pressen skulle också kunna förklaras genom att 
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religiösa organisationer och aktörer aktivt använder medier för att förespråka 
sin sak. Å andra sidan behöver analysen också inkludera de processer genom 
vilka medier, i enlighet med medialiseringsteorin, påverkar religioner och re-
ligiösa uttryck på olika sätt (Lundby, Christensen, et al 2018; Lundby och 
Repstad 2018; Furseth et al 2019:86-87).  

Med utgångspunkt i ovan beskrivna samhällsutveckling gällande politik, 
religion och relationen dem emellan, vill jag använda politisering av religion 
som en av studiens teorier. Tidigare forskning visar att politiska diskussioner 
om religion idag är sammantvinnade med parallella politiserade diskussioner, 
såsom migration och säkerhet, men också med frågor som nationell identitet 
och mänskliga rättigheter (jfr Ivanescu 2010:311; Lövheim, Lindberg, et al 
2018:103-104), och att referenser till religion har ökat i politisk debatt också 
i Sverige (Lindberg 2014). Därtill har religion kommit att fungera som ut-
gångspunkt för offentliga diskussioner om viktiga gemensamma samhälleliga 
värderingar (Lövheim 2017:153-154), och används av politiska aktörer för att 
utmana värderingar och positioner i samhället som tidigare tagits för givna 
(Lövheim, Lindberg, et al 2018:109). Utifrån detta kommer jag i denna studie 
att analysera två aspekter av politisering av religion. Dels politisering i form 
av att religion, religiösa aktörer och religiösa argument blir objekt eller subjekt 
i diskussioner om olika politiserade frågor (jfr Ivanescu 2010). Dels använd-
ning av religion i auktoritär populistisk diskurs, där religion kommit att få en 
symbolisk funktion, inte minst som utgångspunkt för politiska värderingskon-
flikter (jfr Lindberg 2015; Lövheim, Jernsletten, et al 2018). Gemensamt för 
de båda är att religion snarast används som en form av kulturell resurs. Genom 
den ökande sekulariseringen i de västerländska samhällena har religiösa sym-
boler och trosföreställningar i allt högre grad frånkopplats från de specifika 
aktörer och traditioner från vilka de härstammar och har istället, som Beckford 
(1989:170) uttrycker det, kommit att få funktionen som ”the vehicle of 
change, challenge or conservation”. I denna studie ställer jag frågan om vilka 
föreställningar om religion och om relationen mellan religion och politik som 
framkommer i de analyserade hybrida mediediskussionerna, samt på vilka sätt 
religion politiseras i desamma. För att kunna svara på dessa frågor menar jag 
att ovan nämnda aspekter av politisering av religion kan vara behjälpliga, och 
de diskuteras mer utförligt nedan.  

3.3.1. Religion som objekt och subjekt i diskussion om 
politiserade frågor 
Det första sättet som teorin kring politisering av religion operationaliseras i 
studien är att analysera på vilka sätt religion förekommer som objekt eller sub-
jekt i de analyserade hybrida mediediskussionerna. Denna användning av te-
orin utgår från Ivanescus (2010) definition av politisering av religion, i bety-
delsen att religion och religiösa aktörer blir objekt eller subjekt i diskussion 
om politiserade frågor (Ivanescu 2010:312). Ivanescu, som tidigt gav sig in i 
diskussionen om politisering av religion, utgår från exemplet Rotterdam i sin 
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argumentation för att politiska initiativ för att minska den ökade segregeringen 
i stadens invandrartäta områden med en stor muslimsk befolkning, bidrog till 
processer av politisering då religion och religiösa aktörer kom att bli såväl 
subjekt som objekt i debatt om politiserade frågor. Att religion återkommit 
som en faktor i det offentliga innebär, menar Ivanescu, att religion diskuteras 
i relation till allt fler olika ämnesområden. En utveckling som kan härledas till 
att migranter och minoriteter ofta betraktar religion, mer precist islam, som 
viktig för den individuella och kollektiva identiteten, vilket innebär en ökad 
synlig närvaro av religiösa praktiker i offentligheten (Ivanescu 2010:310-
311). Därtill menar Ivanescu att en förståelse av medborgarskapsbegreppet 
som inkluderar såväl en kulturell som moralisk dimension innebär att olika 
normer och värderingar jämförs med varandra, och att de som motsäger 
varandra är de som får störst betydelse. Ivanescu konstaterar att islam upplevs 
som ett hot mot nationalstaten genom att offentliga och synliga muslimska 
praktiker upplevs som en motsättning till en av dess centrala principer: seku-
larismen (Ivanescu 2010:322). 

I min användning av politisering av religion kommer jag att analysera hur 
religion, religiösa aktörer och religiösa argument blir objekt eller subjekt i de 
hybrida mediediskussionerna jag studerar. Rörande den första aspekten, relig-
ion som objekt i politisk debatt, kommer jag att analysera hur religion disku-
teras i relation till olika politiserade frågor och ämnesområden. Här aktuali-
seras också Lindbergs (2015) användning av politisering av religion, då han 
menar att religion kan politiseras både som en kulturell resurs och som en källa 
till konflikt kring olika gränsdragningsfrågor. Med hänvisning till Beckford 
menar Lindberg att sådana gränsdragningsfrågor tar sin utgångspunkt i kon-
flikter såsom acceptabla och icke-acceptabla former av religion, vilken plats 
religion kan inta i den privata respektive offentliga sfären samt relationen mel-
lan religion och politik (Lindberg 2015:45, 40). Jag är särskilt intresserad av 
hur en sådan politisering sker i relation till de nya värderingskonflikter som 
finns i dagens politiska landskap, såsom jämställdhet, jämlikhet, integration 
och säkerhet (jfr Ohlsson, Oscarsson och Solevid 2016).  

Ivanescu använder själv begreppet religionisering av politik (eng. relig-
ionisation of politics) för att beskriva den effekt religion har på politik. Jag 
finner detta begrepp mindre användbart, inte minst då jag i denna studie inte 
har möjlighet att vidare analysera effekter på politik utanför de diskussioner 
jag analyserar. Däremot tar jag fasta på Ivanescus tanke om att religiösa aktö-
rer och argument blir en del av politisk diskussion, och har valt att analysera 
hur det påverkar de föreställningar om religion och dess relation till politik 
som jag identifierar i det analyserade materialet. Enligt tanken om religion 
som subjekt i politisk debatt är religion således inte enbart något det talas om, 
religiösa aktörer och argument är också något att tala med. Jag menar att denna 
aspekt av politisering av religion blir relevant i relation till diskussionen som 
den hybrida mediemiljön som forum för politisk diskussion. Den hybrida me-
diemiljön ökar tillgängligheten för fler och andra deltagare i diskussionen, 
men också för en annan form av argument än de som tidigare tagit plats i den 
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offentliga debatten (jfr Rasmussen 2008). Detta resonemang utvecklas vidare 
nedan, se 3.4.2. 

3.3.2. Religion i auktoritär populism 
Det andra sätt som teorin om politisering av religion operationaliseras betonar 
frågan om hur religion kommit att bli en faktor inom auktoritär populism, på 
ett sätt som etablerar konstruktioner av Vi och Dom och som påverkar den 
politiska utvecklingen genom att skapa värdekonflikter och synliggöra olika 
politiska alternativ. I de bakomliggande resonemangen återfinns Lindbergs 
(2015) användning av politisering av religion i den nordiska kontexten, samt 
sociologen Rogers Brubakers (2017) utveckling av en civilisationistisk popul-
ism i vilken religion spelar en avgörande roll. 

Lindberg visar genom sin studie hur religion kommit att användas i de nor-
diska parlamenten, då politiska aktörer använder symboliska frågor kopplade 
till religion som del av en politisk strategi. Liksom Ivanescus resonemang 
ovan pekar på, sker detta ofta genom att politisera olika typer av uttryck för 
islam som en form av kontrastmarkör för att anspela på föreställningar av nat-
ionell identitet och samhörighet (Lindberg 2015:46). Statsvetarna Andrew 
Arato och Jean Cohen (2017) menar att populismen behöver fyllas med ett 
innehåll som rättfärdigar de moraliska anspråk som görs i konstruktionen av 
det goda folket mot de främmande andra, och att religion har kommit att få 
funktion som just det: att moralisera den som betraktas som en vän och demo-
nisera fienden (Arato och Cohen 2017:291). I Lindbergs studier visar han hur 
det sker i praktiken i de nordiska länderna, genom politiska strategier som 
betonar ett nationellt kristet kulturarv tillsammans med en problematisering 
av islam (Lindberg 2015:103-104). De sätt som auktoritära politiska partier 
använder religion för att stärka nationalism definieras av Lindberg som en 
stark form av politisering av religion (Lindberg 2015:62). Jag menar att det är 
möjligt att tala om en politisering av religion, också då denna strategi flyttar 
ut från parlamenten och konstruktioner av inne- och utegrupper (Vi och Dom) 
blir ett återkommande inslag i offentlig debatt. Det sker bland annat genom att 
föreställningar om ett kristet kulturarv etableras och genom mediers represen-
tation av muslimer och islam (jfr Marzouki och McDonnell 2016:6-7; Nilsson 
DeHanas och Shterin 2018; Schwörer och Fernández-García 2020; Schwörer 
och Romero-Vidal 2020).  

För att konkretisera idén om den funktion religion kommit att få inom den 
auktoritära populismen används i denna studie teorin om civilisationism (eng. 
civilizationism). Den utgår från tanken att den auktoritära populism som vuxit 
sig stark i Europa under de senaste åren karaktäriseras av en polarisering mel-
lan ett Vi och ett Dom, vilken har såväl en vertikal som en horisontell dimens-
ion. Vertikalt finns den upplevda uppdelningen mellan folket och eliten, me-
dan den horisontella linjen går mellan innegrupper bestående av ”människor-
som-oss” och utegrupper, vilket kan översättas till de som hotar vårt sätt att 
leva. I utegrupperna inkluderas såväl interna outsiders, som lever bland oss 
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och/eller är medborgare som inte antas tillhöra nationen, samt krafter och in-
stitutioner såsom globalisering, EU och så vidare. Dessa två dimensioner delas 
av den populistiska rörelsen i stort (jfr Norris och Inglehart 2019), men öppnar 
för variation i hur olika delar av rörelsen konstituerar motsättningar mellan de 
kategorier som upplevs tillhöra folket/insida respektive eliten/utsida. Bruba-
ker menar att den populism som finns i norra och västra Europa utmärks av 
att denna motsättning inte begränsas till det nationella, utan sker i bredare ci-
vilisatoriska termer. Skiftet kommer i och med en föreställning om ett civili-
satoriskt hot från islam, som gett upphov till en speciell kombination av en 
identitetsfokuserad betoning på kristendom, sekulära ställningstaganden samt 
liberal retorik (Brubaker 2017:2-3; Arato och Cohen 2017:290-291). Jag kom-
mer nedan att mer ingående beskriva de tre delarna. 

Inom den civilisationistiska populismen omfamnas kristendom, men inte 
primärt som en religion utan som en civilisatorisk identitet, förstådd som mot-
sats till islam. Den kristna identiteten uttrycks genom symboler snarare än te-
ologiska dogmer, och är ofta situationsberoende. Exempelvis framställs jäm-
ställdhet som ett absolut värde med kristna rötter, som kontrast till den på-
stådda kränkningen av kvinnors rättigheter som sker inom islam. Samtidigt tar 
sig inställningen till jämställdhet andra uttryck då islam inte är med i diskuss-
ionen (Roy 2016:198; Brubaker 2017:4). Brubaker poängterar att betoning av 
kristendom och Europas kristna rötter är en smula motsägelsefull, då den sker 
i en av världens mest sekulariserade regioner. Den kristendom som åberopas 
handlar dock om en sekulariserad form av kristendom som kultur, med syftet 
att definiera ett Vi och ett Dom; för om Dom är muslimer måste Vi vara 
kristna, utan att det för den sakens skull betyder att Vi behöver vara religiösa. 
Således är det just den sekularisering som präglar denna del av världen som 
gör denna omtolkning av den kristna identiteten möjlig (Brubaker 2017:9). 
Det är en tolkning som ligger nära det Beckford beskriver, då religion som ett 
socialt fenomen kommit att frikopplas från sina tidigare betydelser och där-
med kan fyllas med andra (Beckford 1989:170). 

Denna förståelse av kristendom står inte i motsättning till ett framhävande 
av sekularism, utan de båda hänger snarare samman med varandra. Sekularism 
är ett värde som bör försvaras, och som vuxit fram i den egna, kristet präglade, 
kontexten. Så om Dom är religiösa för att de är muslimer, är Vi sekulära för 
att vi är (post-)kristna (Brubaker 2017:10). Den sekularistiska retoriken riktas 
idag primärt mot muslimer som har migrerat till Europa, och de följande ge-
nerationer som stannat kvar. Trots att islam har ett begränsat inflytande på det 
större samhället, betraktas Deras religiositet som hotande. En lång rad förbud 
har framförts eller implementerats i flera länder, rörande halalmat och rituell 
slakt, omskärelse av spädbarn och religiösa kläder och symboler. Bakom dessa 
förslag saknas dock ofta en stark principiell önskan om en sekulär offentlighet; 
det är inte religiösa symboler, argument eller praktiker som utmanas, utan 
muslimska dito (2017:11-12; jfr Ivanescu 2010). 
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Slutligen återfinns inom den civilisationistiska populismen ett selektivt 
omfamnande av liberal retorik. Brubaker pekar på ett påstått ett starkt enga-
gemang för jämställdhet och hbtqi-rättigheter. Yttrandefrihet betonas, liksom 
ett avståndstagande mot antisemitism. Judendomen beskrivs som en del av det 
gemensamma europeiska, och judar som offer för hotet från islam.24 Mest 
framträdande, och av störst relevans för föreliggande studie, är omfamnandet 
av jämställdhet. Jämställdhet har kommit att framställas som ett nationellt ka-
raktärsdrag och som en viktig del av nationella värderingar, som anses vila på 
europeiska värderingar grundade i en kristen tradition. Avsaknad av jämställd-
het och ett starkt kvinnoförtryck framställs istället som inneboende drag hos 
islam. Därigenom lokaliseras det icke-jämställda som något externt, omdefi-
nierat som Deras problem som blir Vårt problem först då de kommer till oss 
genom Deras närvaro.25 Muslimska kvinnor framställs som offer för en lång 
rad förtryck, såsom påtvingad täckande klädsel, tvångsäktenskap, könsstymp-
ning och hedersvåld, medan västerländska kvinnor representeras som hotade 
av konvertering och av trakasserier från muslimska män (Brubaker 2017:12-
13). 

Konkret kommer teorin om civilisationism operationaliseras genom att 
identifiera förekomsten av civilisationistiska föreställningar (kristendom, se-
kularism och liberalism) i de analyserade hybrida mediediskussionerna. Syftet 
är att förstå hur de bidrar till att producera, reproducera eller utmana de dis-
kurser om religion och politik jag identifierar i det analyserade materialet.  

3.4. Hybrida mediemiljöer och medialisering av religion 
Dagens medielandskap har förändrat hur politik kommuniceras. Chadwick 
(2017) menar att äldre medier spelar en viktig roll i skapandet av politik, men 
en ny typ av möjligheter att påverka politikens form och innehåll har blivit 
tillgängliga för allt fler genom aktiv medieanvändning (Chadwick 2017:289). 
Klinger och Svensson (2015) visar exempelvis på hur politiker använder so-
ciala medier på ett sätt som gör att olika mediers logiker överlappar varandra. 
Exempelvis sker kommunikation via nyare medier ofta i enlighet med en äldre 
massmedielogik, där det sociala nätverket används som ett enkelriktat verktyg 
för att föra ut ett politiskt ställningstagande, utan intresse för dialog eller kom-
mentarer (Klinger och Svensson 2015:58).26 Ett annat exempel är hur svenska 
riksdagsledamöter använder nyhetsmedier som resurs för politisk kommuni-
kation på Twitter, där Widholm och Mårtensons (2018) studie visar att mer än 
                                                 
24 Nilsson (2020b) påpekar dock att förhållandet till islam kontra judendom inom de radikala 
nationalistiska rörelserna inte bör förenklas, utan förstås som ett komplext och dynamiskt feno-
men. 
25 Ett svenskt exempel på detta är Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons beskriv-
ning av våldtäkt som “importerad brottslighet” (se Rogvall 2019). 
26 Det tidigare nämnda Facebookinlägget av moderatledaren Ulf Kristersson i regeringsför-
handlingarna efter valet 2018 (Kristersson 2018) kan ses som ett exempel på detta.  
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en femtedel av alla tweets från riksdagsledamöter relaterade till nyhetsmedier. 
Sociala medier har, menar de, således inte frikopplat politiker från journalisti-
ken, utan politisk kommunikation sker fortfarande i högsta grad i samspel med 
nyhetsmedier (Widholm och Mårtenson 2018:129).  

Det är i relation till förändringar som dessa som hybrida mediesystem är 
en viktig del av min studie. Jag utgår i denna studie från antagandet att de 
hybrida mediemiljöerna bidrar till att strukturera de diskussioner som utgör 
studiens material. Antagandet baseras på det Chadwick lyfter fram, att det i 
det hybrida uppstår nya sätt att interagera mellan det äldre och det nyare, vilket 
skapar nya möjligheter att agera för de människor som är det hybrida medie-
systemets aktörer (jfr Chadwick 2017:290). De kommentarer som utgör 
material för denna studie är en sådan handling, något som möjliggjorts av det 
nya mediet (Facebook som en social nätverkstjänst) och som präglas av det 
nyare mediets logiker (sociala medielogiker), men där de äldre mediernas 
(dags- och kvällstidningar samt Tv-nyheter) logiker också är avgörande (ge-
nom den faktiska artikeln som kommentarerna avser). Jag menar att de som 
väljer att delta i de diskussioner jag analyserar bör förstås som politiska aktö-
rer, som genom sitt agerande är del av de förändringsprocesser som jag lyft 
fram i relation till politisering samt medialisering av religion. Jag återkommer 
nedan till hur en sådan politisk handling kan förstås.  

Jag är i denna studie primärt intresserad av att analysera hur diskussioner 
om religion och politik tar sig uttryck i en specifik mediemiljö. För det menar 
jag att medialiseringsteorin är användbar som en utgångspunkt, som sedan 
kommer att operationaliseras i studien genom medialiserade konflikter och 
dess dynamiker samt en analys av känslor som en politisk handling i de hy-
brida mediediskussionerna. Teorin om medialisering av religion har utveck-
lats i takt med förändringar i medielandskapet, och inkluderar idag också ett 
perspektiv som tar hänsyn till mediernas allt mer mångfacetterade struktur 
gällande såväl innehåll som användare och avsändare. Lundby (2018a:300) 
uttrycker det på följande sätt: ”Mediatization is driven by big companies and 
big data, as well as by individual media users and producers. Various actors 
are thus involved in the mediatization of religion, from ’above’ as well as from 
’below’.”  

Jag utgår från medievetarna Andreas Hepp, Stig Hjarvard och Knut 
Lundbys (2010:223) definition av medialisering, som hänvisar till: ”the long-
term interrelation processes between media change on the one hand and social 
and cultural change on the other”. Medialisering kan beskrivas som en tvåde-
lad process, i vilken medier fungerar som en semi-självständig samhällsin-
stitution som samtidigt interagerar med hur andra institutioner fungerar. Hjar-
vard beskriver denna påverkan som att medier har blivit en integrerad del av 
hur andra institutioner, såsom religion och politik, ”görs”. Medier verkar i 
samhället genom att konstituera gemensamma erfarenheter som uttryckts i den 
offentliga sfären, men fungerar också som medskapare till vardagslivets soci-
ala rutiner och relationer. Medialisering är, enligt Hjarvard, en bärande del i 
moderniseringsprocessen, då medier lösgör social interaktion från en lokal 
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och traditionell kontext och istället knyter den till ett större sammanhang. Ett 
för denna studie relevant exempel på detta som Hjarvard lyfter fram är Fa-
cebook. Grunden för Facebook och liknande sociala nätverksplattformar är en 
form av social kommunikation där människor möts genom direkt interaktion, 
men där det sociala nätverket genom sin struktur placerar in dessa interakt-
ioner i ett större nätverk av kontakter (Hjarvard 2016:9).  

Religion är, liksom beskrivs ovan, en av de institutioner som påverkas av 
medialisering. Jag utgår från en definition av medialisering av religion hämtad 
från Hjarvard (2016:8), där medialisering av religion beskrivs som den pro-
cess genom vilken ”religious beliefs, agency, and symbols are becoming in-
fluenced by the workings of various media”. Jag menar att denna förståelse av 
medialisering av religion blir användbar i analysen av den förändrade roll re-
ligion kommit att få i den svenska politiska offentligheten, vilket tydliggörs 
bland annat av Lövheim och Hjarvard (2019). De menar att den ökade synlig-
het av religion, som beskrivits i tidigare kapitel, delvis kan förklaras som en 
medialisering av religion. Även om en lång rad ytterligare faktorer kommer 
till, såsom global migration och politisering av religion, speglar religion i me-
dier inte bara en befintlig verklighet. Det är istället resultatet av komplexa 
processer, genom vilka religiösa trosföreställningar och handlingar på olika 
sätt utmanas och bekräftas såväl i som av medier. På så vis bidrar processen 
av att vara medierad till en förändring av religion (Lövheim och Hjarvard 
2019).  

Medialiseringsteorin har fått motta kritik, bland annat för att vara en alltför 
endimensionell teori. Exempelvis menar medievetaren Nick Couldry (2008: 
378) att medialisering bygger på en allt för linjär logik som inte tar hänsyn till 
komplexa dynamiker och relationer som finns mellan medier och andra soci-
ala fält. Istället läggs en alltför stor vikt vid en enskild form av mediebaserad 
logik, vilken övertrumfar andra sociala logiker. Det gör, menar Couldry, att 
teorin begränsas till att bli relevant endast i studiet av mediebaserade föränd-
ringar av specifika sociala och institutionella praktiker, men att den i mer kom-
plexa fall misslyckas med att beskriva mediers påverkan på det omgivande 
samhället. Lied (2012:190) uttrycker en liknande kritik på följande sätt: ”The 
term ’mediatization’ [...] runs the risk of putting too much emphasis on the 
original context of the producers and the media, and too little on the contexts 
of use and transmission”. Denna kritik har lett till att teorin om medialisering 
utvecklats och kompletterats efter hand. Bland annat argumenterar Lövheim 
och Hjarvard (2019) för en institutionell syn på medialisering som tar hänsyn 
också till andra institutionella domäner, likväl som den specifika tid och plats 
som påverkar olika former av medialiserad religion. Jag instämmer i ankla-
gelsen att medialiseringsteorin, liksom andra teorier, riskerar att blir förenk-
lande om den själv får stå som förklaringsmodell för mångfacetterade sam-
hällsfenomen. Jag menar samtidigt att den kan bidra med viktiga insikter, re-
levanta för de fenomen jag analyserar i denna studie. Jag har därför valt att 
använda medialisering av religion, primärt genom ett fokus på medialiserade 
konflikter, deras dynamiker och känslors roll i hybrida mediediskussioner, 
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som en av flera teorier i studiens teoretiska ramverk. Detta val går att åter-
koppla till det resonemang från Furseth och kollegor (2019) som redogjordes 
för ovan, där medialisering av religion kan fungera som en viktig, men inte 
ensam, del i förklaringen av en ökande religiös komplexitet.  

Hjarvard och Lundby (2018) menar att det nya medielandskapet påverkat 
villkoren för offentlighetens engagemang i politiska och religiösa konflikter. 
Det är idag exempelvis möjligt för religiösa aktörer att engagera sig i direkt 
kommunikation med sina följare och med en större publik, samtidigt som det 
finns en ny infrastruktur genom vilken såväl gemene man som offentliga per-
soner kan uttrycka sin åsikt om religion (Hjarvard och Lundby 2018:53-54). 
Samtidigt är det en felaktig slutsats att de åsikter som kommer fram i de soci-
ala nätverksmedierna är representativa för allmänheten, inte minst när det 
kommer till kontroversiella debattämnen (Hjarvard och Lundby 2018:61). Ut-
vecklingen innebär inte heller att den vanliga medborgaren har fått samma 
inflytande över agendan som vare sig journalister eller politiker (Chadwick, 
Dennis och Smith 2014:45). Kommunikationsforskaren Zizi Papacharissi 
(2015:94) beskriver Twitter som en ”platform for potentially rich and variable 
public or private performances of the self through condensed statements that 
frequently manifest a converged response to sociocultural, economic, and po-
litical issues.”  

Det nya här är, betonar Papacharissi, inte att människor engagerar sig i 
vardagskonversationer om politiska frågor, utan de sätt på vilka de nyare so-
ciala nätverksforumen gör dessa konversationer synliga. Papacharissis påpe-
kande är centralt. Det som bidrar till att göra de analyserade hybrida medie-
diskussionerna till ett intressant material för en studie som är intresserad av 
förändringar i relationen mellan religion och politik är inte att de skulle ut-
trycka något fundamentalt nytt, utan att de ger möjlighet att ta del av diskuss-
ioner och åsikter som tidigare inte fått utrymme i det offentliga (jfr Rasmussen 
2008). Jag menar att den nya möjligheten till deltagande i offentlig debatt in-
nebär att de som tidigare diskuterade frågor om religion och politik i privata 
vardagskonversationer nu, genom att interagera med och genom medier, har 
blivit aktörer i offentlig debatt.  

För att sammanfatta innebär den hybrida mediemiljön nya möjligheter till 
deltagande för en ny typ av aktörer, medan medialisering är centralt för att 
förstå mediers påverkan på hur religion ”görs” i det samtida samhället. I denna 
studie kommer dessa perspektiv att konkretiseras på två sätt. Först kommer 
jag att använda teorier rörande den medialiserade konflikten och dess dyna-
miker, med fokus på hur de analyserade hybrida mediediskussionerna utveck-
las. Därefter kommer jag att analysera inslag av känslor i de hybrida medie-
miljöerna. Syftet med denna analys är dels att se på hur känsloyttringar kan 
förstås som en form av politisk handling i offentlig debatt och opinionsbild-
ning, dels om och hur de påverkar den medialiserade konflikten och dess dy-
namiker.  
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3.4.1. Den medialiserade konflikten och dess dynamiker 
I denna studie vill jag undersöka om och i så fall på vilka sätt de studerade 
hybrida mediediskussionerna kan förstås som medialiserade konflikter om re-
ligion och politik, samt hur de respektive Facebook-diskussionernas utveckl-
ing påverkas av den medialiserade konfliktens dynamiker. För att kunna svara 
på dessa frågor kommer jag därför att dels definiera vad som karaktäriserar en 
medialiserad konflikt, dels gå in på konfliktens dynamiker och de sätt som 
dessa kan påverka en konflikts utveckling.  

Medier bör idag förstås som en integrerad del av de sociala processer ge-
nom vilka konflikter känns igen, definieras och i vissa fall löses. Hjarvard med 
kollegor (2015) argumenterar för att den ökande användningen av digitala me-
dier har intensifierat och förändrat relationen mellan medier och konflikter 
(Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015:2-3). Medieskandalens genomslags-
kraft har delvis att göra med mediernas förmåga att provocera fram olika po-
sitioner och tydliggöra konfliktlinjer genom sin dramaturgi (Jacobsson och 
Löfmarck 2008:203). Då de berör politiska aktörer förflyttar sig kampanjer i 
medier ofta snabbt till att bli politiska kriser, och det finns idag en stor med-
vetenhet hos politiska aktörer om hur medieavslöjanden och offentlig kritik 
kan komma att slå (Pollack 2015:105).  

Jag utgår här från en förståelse av konflikter som ett fenomen med ursprung 
i sociala relationer, som i grunden handlar om en kamp mellan olika intressen 
och målsättningar (jfr Cottle 2006:4). Hjarvard med kollegor definierar den 
medialiserade konflikten som något som innefattar två eller fler aktörer som 
erkänner att de har målsättningar, intressen eller åsikter som skiljer sig åt, och 
som agerar (eller planerar att agera) på ett sätt som ändrar maktbalansen dem 
emellan och därigenom den sociala ordningen (Hjarvard, Mortensen och 
Eskjær 2015:2). I denna studie är det denna definition av medialiserade kon-
flikter som jag kommer att använda mig av, då den innefattar en social di-
mension av konflikt som synliggör att konfliktens aktörer kan ha skilda syften 
och intentioner att agera i enlighet med dessa. Även om Hjarvard med kollegor 
lyfter fram att konflikter ofta inkluderar nyckelpersoner som förstås som re-
presentanter för specifika intressen, menar jag att också den som väljer att 
engagera sig i den medialiserade konflikten genom att kommentera i en Fa-
cebook-diskussion bör betraktas som en av konfliktens offentliga aktörer (jfr 
Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015:2).  

Att en konflikt är medialiserad innebär inte bara att den utspelar sig i en 
social miljö präglad av medier, utan också att medier har en omfattande inver-
kan på hur konflikten organiseras och utvecklas. Medievetaren Simon Cottle 
(2006:185) beskriver det på följande sätt:  

Though conflicts for the most part originate in the social world beyond the 
media, it is through the different media of journalism and the circulation of 
news that many of them become publicly known and, often, pursued. It is here, 
as we have seen, that conflicts are variously defined, framed and visualized; 
elaborated, narrativized and evaluated; moralized, deliberated and contested; 
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amplified and promoted or dampened and reconciled; conducted and symbol-
ized; enacted and performed. In a word: mediatized.  
 

Hjarvard och kollegor menar att konfliktens karaktär, att den ofta innefattar 
en intensifierad kamp för olika gruppers och aktörers hjärtefrågor, gör den 
extra mottaglig för de medialiserade villkor som präglar samtiden (Hjarvard, 
Mortensen och Eskjær 2015:3). Därtill gör de det viktiga tillägget att konflik-
ter inte nödvändigtvis ska förstås som något icke önskvärt. Beroende av kon-
texten kan en konflikt vara såväl funktionell som dysfunktionell från ett sam-
hälleligt perspektiv (Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015:2). Enligt samma 
linje menar Cottle att en medialiserad konflikt blir ett sätt att definiera, utmana 
och försvara värden i den offentliga debatten, och i förlängningen ett sätt att 
hantera viktiga frågor i det demokratiska samhället. Med andra ord, i den me-
dialiserade konflikten blir det möjligt att identifiera såväl normativa anspråk 
som offentlig förhandling av mening (Cottle 2006:3). I detta resonemang åter-
finns den nytta jag menar att begreppet medialiserad konflikt kan tillföra till 
studiens analys. Hjarvard och Lundby (2018) beskriver att medier villkorar 
offentliga konflikter rörande frågor kopplade till religion, men att utgången 
för den sakens skull inte är förutbestämd. Istället menar de att:  

the media afford a communicative environment that provides an important 
horizon of orientation for citizens about these conflicts and provides partisan 
social actors with the tools to engage in such conflicts in order to push the 
public agenda in directions that are suitable to their standpoints, politically, 
religiously, or otherwise. (Hjarvard och Lundby 2018:62) 

 
Om konflikten förstås som ett socialt fenomen, genom vilket aktörers olika 
intressen ställs mot varandra i vad som kan betraktas som en offentlig värde-
ringsförhandling, kan den också bidra till att utkristallisera vilka dessa olika 
intressen är, såväl som på vilka sätt de uttrycks, hur de kan förstås som varande 
i opposition till varandra samt hur den pågående maktkampen dem emellan 
ser ut. Detta fokus gör att teorin om medialiserade konflikter fungerar väl till-
sammans med diskursanalys som analysredskap för de studerade hybrida me-
diediskussionerna.  

Genom medier kan medieanvändare utvidga kommunikation såväl i tid 
som plats, vilket gör medier till en social och symbolisk resurs för att nå en 
bredare publik, för att föra fram en viss typ av information och för att upprätt-
hålla sociala relationer till en bredare allmänhet eller ett nätverk av vänner. 
Dessa resurser blir extra viktiga i en konfliktsituation, dels då fördelningen av 
medieresurser i sig själv ofta representerar en strukturell ojämlikhet mellan de 
involverade parterna och dels då medier för in ett antal dynamiker till den 
pågående konflikten. Hjarvard med kollegor har identifierat tre dynamiker i 
den medialiserade konflikten. I kapitel 1.6.2 har jag kortfattat redogjort för 
dessa dynamiker, vilka utgörs av: förstärkning, inramning och performativ 
agens, samt med-strukturering. De utgår från Joshua Meyrowitz distinktion av 
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tre olika mediemetaforer, vilka syftar till att gestalta vad medier är och deras 
potentiella inflytande på samhället.  

Medier som kanal är kopplad till förstärkning, vars inflytande handlar om 
den volym, hastighet och bredd en konflikt når ut och i vilken grad den enga-
gerar och involverar olika aktörer. Resultatet kan bli att konflikten får en större 
och snabbare utbredning, eller att den förminskas eller tystas (Hjarvard, Mor-
tensen och Eskjær 2015:8-10). I analysen av de hybrida mediematerialen som 
ingår i denna studie vill jag analysera vilka ämnen som leder till en förstärk-
ning av konflikten, men också om de sätt som åsikter förs fram – diskussion-
ens former – påverkar konflikten genom att förstärka eller mildra den. 

Medier som språk hänger samman med inramning, alltså olika representat-
ioner och utförande som påverkar konflikten. Denna dynamik utgår från att 
medier inte är neutrala verktyg för informationsutbyte, utan de budskap som 
kommer genom medier är alltid konstruerade på ett specifikt sätt. Därtill följer 
performativ agens som handlar om den specifika dramaturgi som konflikten 
följer. De båda är sammankopplade, då de sätt som medier används för att 
framställa (eng. perform) saker på ett visst sätt, påverkar hur saken i fråga 
uppfattas och kan samtidigt skapa legitimitet för den egna framställningen 
(Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015:8-10; Hjarvard och Lundby 2018:57-
58). I föreliggande studie vill jag analysera hur de medialiserade konflikterna 
framställs i de respektive hybrida mediediskussionerna, därtill vill jag analy-
sera hur deltagarna framställer konflikten på olika sätt som – i enlighet med 
resonemanget ovan – påverkar konfliktens inramning, men också bidrar till att 
legitimera den egna framställningens riktighet. Här utgår jag från Abdel-Fadil 
som menar att: ”How social media users engage with one another, put forward 
– and evaluate each other’s statements, is in my view part and parcel of users’ 
performative agency and power to shape the conflict itself” (Abdel-Fadil 
2016:8).  

Slutligen finns medier som miljö som relaterar till den dynamik som be-
tecknas som med-strukturering. Denna dynamik syftar till att visa på hur me-
diepraktiker både är inbäddade i men samtidigt konstituerar strukturella makt-
relationer. Denna typ av strukturella villkor påverkar både tillgången till och 
kontrollen över de kommunikativa resurserna, både i konfliktens initiala skede 
och under dess gång (Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015:8-10). Här aktu-
aliseras sociala medier som forum för röster som bryter med massmediernas 
rapportering om en händelse, då de ger utrymme för såväl icke-professionella 
nyckelpersoner som gemene man att engagera sig i konflikten (Hjarvard och 
Lundby 2018:58-59). I relation till föreliggande studie ser jag tre aspekter av 
med-strukturering som särskilt intressanta. Den första lyfts av Lövheim, som 
menar att medier kan förstås som med-strukturerande till politisk och religiös 
förändring genom att ta ställning i komplexa frågor rörande hur en demokra-
tisk stat kan och bör hantera religionsfrihet (Lövheim 2019:289). Den andra 
relaterar de sociala mediernas roll i med-strukturering och det som beskrivs 
ovan, sociala medier som forum där alternativa röster i en medialiserad kon-
flikt kan uttryckas (Herbert 2018:159-160; Hjarvard och Lundby 2018:59). 
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Ytterligare ett sätt som med-strukturering kan förstås i relation till sociala me-
dier, som utgör den tredje aspekten, är hur plattformens egenskaper och förut-
sättningar spelar roll för hur konflikten framställs. Instagram bildsätter en kon-
flikt och på Twitter formuleras den i slogans, som religionssociologen David 
Herbert (2018:159-160) uttrycker det. Herbert påpekar dock att denna förstå-
else av med-strukturering till viss del går utanför den betydelse som Hjarvard 
och kollegor lägger in i begreppet. Det inflytande som sociala medier kan tän-
kas ha på en medialiserad konflikt är ett annat än det som kommer från infly-
telserika individer eller företag genom massmediers makt över konflikten. 
Den med-strukturering som sker via sociala medier är ofta av en snabbare och 
mer flyktig karaktär, och det är genom den nätverkande massan (eng. networ-
ked crowd) som makten produceras.  

Jag är intresserad av att analysera hur den medialiserade konfliktens dyna-
miker bidrar till att strukturera de analyserade hybrida mediediskussionerna – 
oavsett om eller till vilken grad de definieras som medialiserade konflikter om 
religion och politik. Hjarvard med kollegor påpekar att förhållandet mellan 
medier och konflikter inte är en enkelriktad väg från medier till sociala aktö-
rer. Medier är del av sociala maktsystem, och påverkas på olika sätt av sociala 
aktörers försök att använda dem i enlighet med sitt eget syfte (Hjarvard, Mor-
tensen och Eskjær 2015:8-10). Denna aspekt spelar roll, inte minst i relation 
till det forum i vilket de analyserade diskussionerna förs. Det övergripande 
forskningsproblemet för denna studie utgår från antagandet att de hybrida me-
diemiljöerna bidrar till att strukturera de analyserade Facebook-diskussion-
erna. Denna formulering utesluter dock inte att sociala aktörer i sin tur på olika 
sätt kan påverka de hybrida medierna och deras olika egenskaper, förutsätt-
ningar och funktioner för kommunikation.27 

3.4.2. Känsloreaktioner som politisk handling 
Av särskilt intresse för analysen är den roll som känslor spelar i de analyserade 
hybrida mediediskussionerna, vilket knyter an till tanken om olika sätt för 
medborgare att vara politiska aktörer genom deltagande i de forum för offent-
lig debatt och opinionsbildning som uppkommit genom de nyare medierna. 
Genom att analysera hur känslor används i Facebook-kommentarerna blir det 
möjligt att synliggöra en form av politiskt engagemang som utmanar idén om 

                                                 
27 Ett utslag för sådan påverkan är exempelvis Facebooks reaktionsknappar. Efter efterfrågan 
från användarna, såg Facebook det som en lönsam utveckling att skapa fler möjligheter till 
reaktioner på inlägg än bara “gilla”. Idag går det att reagera på sju olika sätt. Med start i februari 
2016 introducerades reaktions-emojisarna like, love, haha, wow, sad och angry (vilka kom till 
svenska Facebook under våren 2017). Under Corona-sommaren 2020 tillkom ännu en möjlig 
reaktion: omtanke (eng. care). Wahl-Jorgensen (Wahl-Jorgensen 2019a:165) menar att denna 
förändring av Facebooks arkitektur innebär ett paradigm för offentlig debatt via sociala medier, 
och synliggör det hon betecknar som “the emotional economy of our mediatized world”. Jag 
återkommer till känslor och sociala medier i nästa stycke.  
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det deliberativa samtalets rationella och sakliga utformning, men inte dess in-
kluderande ambition om medborgarnas deltagande i offentliga politiska sam-
tal (jfr Habermas 1992; Rasmussen 2016). Papacharissi (2015) argumenterar 
för att känslomässiga reaktioner spelar roll för att skapa mening kring det in-
nehåll som möter oss i sociala medier. Genom att tolka en situation med hjälp 
av känslor som liknar de som uttrycks av den som befinner sig i situationen, 
skapas en närhet som inte går att uppnå enbart genom att tänka eller resonera 
på liknande sätt (Papacharissi 2015:4). Denna relationella aspekt finns in-
byggd i de nyare mediernas struktur. Exempelvis definierar Facebook själv 
känslor som en av de saker som genererar störst värde på plattformen; sociala 
relationer är nyckeln till värdeskapande, såväl för användare och utvecklare 
som för annonsörer och marknadsförare, och det är känslor som bäst ökar vär-
det då de får oss att interagera både mer och oftare (Karppi 2015:222, 225; 
Wahl-Jorgensen 2019a:157-158).  

Innan jag går vidare behöver jag dock säga något om vad jag lägger i be-
greppet känslor. Det knyter an till en större diskussion om huruvida det är 
relevant att skilja mellan de båda begreppen affekt (eng. affects) och känslor 
(eng. emotions). Jag lutar mig här mot medie- och kommunikationsvetaren 
Karin Wahl-Jorgensen (2019a) som förespråkar en uppdelning mellan de 
båda, där affekt förstås som individens kroppsliga upplevelse, medan känslor 
är den relationella tolkningen av denna upplevelse28 (Wahl-Jorgensen 
2019a:7; jfr Papacharissi 2015:14-15). Denna uppdelning, menar Wahl-Jor-
gensen, är hjälpsam för den som närmare vill studera de performativa, sociala, 
kollektiva och potentiellt politiska konsekvenserna av hur känslor artikuleras 
i en medialiserad kontext:  

Precisely because emotions are in part socially constituted and profoundly 
shaped by power relations, their public articulation – particularly in mediated 
contexts – tells us about more than merely how individuals feel: it tells us about 
how we collectively and socially narrate emotions for larger purposes. It pro-
vides an emotional compass that we – as audience members and citizens – can 
use to orient ourselves in a confusing world. It directs us in particular ways to 
make sense of events unfolding around us, ranging from economic crises to 
natural disasters and elections. (Wahl-Jorgensen 2019a:10) 
 

I denna studie är det känslor, i den betydelse de tillskrivs ovan, som är i fokus. 
De individuella kroppsliga affektioner som föregått den offentliga artikule-
ringen av känslor har jag ingen kännedom om, och de ligger också utanför 
studiens intresseområde.  

Digitaliseringen har inneburit stora förändringar för den offentliga sfären, 
som idag bör förstås som flerdimensionell. Rasmussen (2008) identifierar två 

                                                 
28 Olika positioner i diskussionen redogörs för av Abdel-Fadil (2019), vars egen hållning skiljer 
sig från min användning av begreppet, då hon menar att emotions och affects kan och bör an-
vändas ”interchangeably, referring to an entity that cannot be neatly separated from thought or 
connectivity or other individuals and collectivities” (Abdel-Fadil 2019:16).  
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dimensioner: den representationella och den presentationella dimensionen. I 
den förra, den representationella, finns en heterogenitet av ämnen, stilar och 
deltagare. Det som förut var hänvisat till privata vardagskonversationer i fika-
rum och vid köksbord har idag blivit en del av det offentliga, genom digitala 
mediers etablering (Rasmussen 2008:78-79). Rasmussen pekar ut tre områden 
där diversifieringen är tydlig. För det första finns en större bredd av ämnen 
som ofta utmärks av att vara mer specifika, privata och lokala. För det andra 
finns ett större spann av stilar och genrer som möjliggör att uttrycka sig på 
andra sätt (impulsivt, känslomässigt, informellt osv.) än vad som tidigare har 
varit fallet i offentlig diskussion. För det tredje är de röster som hörs fler och 
andra än jämfört med en massmedierad offentlighet. Det finns också en större 
möjlighet att röra sig mellan olika roller, såsom att vara en passiv medborgare 
och att vara en aktiv kommunikatör i en specifik fråga. Konsekvenserna är 
tudelade, då det innebär både en differentiering och diversifiering av det of-
fentliga, men också en ökande inkludering och demokratisering. Det senare 
beskriver Rasmussen som ett möjliggörande för individen att:   

voice opinion directly to public power, to participate in campaigns, and social 
movements, and to exchange opinions on online forums in her own ways and 
language, drawing upon personal experiences, knowledge, engagements, val-
ues and judgements. Because the threshold for speaking up on the Internet de-
creases, more people do, and increasing participation lower the threshold even 
further. (Rasmussen 2008:77) 

   
Den presentationella dimensionen utgår istället från Habermas ([1962]2003) 
tanke om deliberativ debatt. Idealet är det rationella argumentet, och antaget 
delade åsikter och agendor uttrycks för att verka som resonansbotten för poli-
tiskt beslutsfattande. Ett begränsat antal frågor relateras till igenkänningsbara 
referenser och former, och kommunikationen sker inom ett fördefinierat ram-
verk. Debatten förs av centrala aktörer i ledande positioner. Den generali-
sering som blir effekten syftar till att skapa en större igenkänning och därmed 
möjlighet för medborgaren att orientera sig i den offentliga och politiska de-
batten (Rasmussen 2008:79). Dock, betonar Rasmussen, är offentlig debatt 
idag aldrig stillastående, utan rör sig mellan den offentliga sfärens olika di-
mensioner och uppvisar mönster av såväl generalisering som diversifiering 
(Rasmussen 2008:79-80).   

Efterfrågan på en mer mångfacetterad förståelse av offentlig politisk dis-
kussion och engagemang finns också hos Papacharissi (2015:3), som vänder 
sig mot en beskrivning av politiskt engagemang som endast inkluderar ration-
ella uttryck och sakliga argument. Istället bör det finnas en hänsyn för en 
heterogenitet av uttryck, liknande de som Rasmussen beskriver i sin flerdi-
mensionella förståelse av det offentliga. Papacharissi betonar att en stor del av 
det samhällsengagemang som tar plats på olika plattformar online går förlo-
rad, om det som eftersöks endast är ett rationellt formulerat politiskt engage-
mang. Ett sådant exempel är att dela personliga erfarenheter:  
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Autobiographical statements include the presentation of private thoughts to a 
public setting as a way of creating a bond of intimacy with an imagined audi-
ence and simultaneously affirming the authenticity of the performance. Thus, 
audiences validate the performance as authentic because the person has shared 
a truly private thought, no matter how uncomfortable and potentially compro-
mising this disclosure may be. At the same time, the individual has employed 
performativity to stage a narrative that conveys authenticity, creates intimacy, 
and presents a political statement. (Papacharissi 2015:109)  

 
Enligt en liknande linje argumenterar Wahl-Jorgensen (2019a:167) att känslor 
och rationalitet inte ska förstås som motsatser, istället är båda nödvändiga och 
sammankopplade ingredienser i det offentliga. För Wahl-Jorgensen går denna 
sammanblandning så långt som till påståendet att ”[p]olitical participation is 
predicted upon emotion and could not exist without it.” Den som vill fördjupa 
sin förståelse av internet som en samtida politisk miljö behöver således också 
inkludera hur sociala nätverksplattformar gör plats för känslor som en form 
av politiskt agerande (Abdel-Fadil 2019; Evolvi 2019; Jensdotter och Löv-
heim 2020).  

Att känslor spelar roll i politik blir tydligt inte minst genom de populist-
iska rörelser som vunnit allt mer mark under senare år. I den auktoritära 
populismens placerande av makten hos folket finns en korresponderande syn 
på kunskap, där vetenskap och rationalitet trumfas av såväl egna erfarenheter 
som det så kallade sunda förnuftet (Arato och Cohen 2017; Brubaker 2017; 
Norris och Inglehart 2019:67). Norris och Inglehart (2019) menar att det 
auktoritära språkbruket syftar till att framkalla känslor såsom ilska och av-
sky, riktat mot de grupper som finns utanför den egna, och på vilka olika for-
mer av problem kan skyllas (Norris och Inglehart 2019:73). Ett samtida ex-
empel på ilskans allt mer betydelsefulla roll i politik återfinns i Donald 
Trump och den politiska rörelse som uppstått runt honom (Wahl-Jorgensen 
2019a, kap. 5). Ett exempel från den svenska kontexten är hur känslor är dri-
vande i hur invandringsfientligt innehåll genereras och sprids till en större 
publik genom Facebook-gruppen som ”Stå upp för Sverige” (Ekman 2019; 
Törnberg och Wahlström 2018).  

I populismens betoning på känslor och personlig erfarenhet finns, menar 
Bjereld och Demker (2020:20) en reell demokratisk fara: 

Den verkliga faran är att det vi kallar populism blivit en legitim politisk driv-
kraft i våra samhällen. Populismen hyllar okunnigheten, mobiliserar medbor-
garna på känslomässig grund och ifrågasätter möjligheterna att vissa kan ha 
större insikter och kunskap än andra.  

 
Bjereld och Demker argumenterar för att ”kunskapens auktoritet” ifrågasätts 
i den allmänna samhällsdebatt som förs mellan medborgare, beslutsfattare 
och experter, då känslor och personliga erfarenheter lyfts fram som legitim 
kunskap (Bjereld och Demker 2020:18).   
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Bjereld och Demkers resonemang är av stor vikt för den samtida politiska 
utvecklingen, samtidigt kan känslor också ha en annan funktion i den politiska 
debatten. Papacharissi menar att kan känslouttryck på sociala medier utmana 
den politiska sfärens gränser. Då individer använder sociala medier för att ut-
trycka sina reaktioner på de händelser som sker i deras omgivning samman-
blandas fakta, åsikter och känslor på ett sätt som efterliknar de sätt vi reagerar 
på som politiska varelser i vår vardag (Papacharissi 2015:26-27). Dessa ut-
tryck formuleras i sammanhang som går utöver det som traditionellt förstås 
som explicit politisk kontext, och påverkas på olika sätt av de sociala medier-
nas förutsättningar och funktioner. Den digitala medieforskaren Tim High-
field (2016:153) uttrycker det som att ”social media offer myriad ways for 
discussing and participating in political contexts” genom att det i såväl ni-
schade nätverk som på öppna sidor uppmanas till ett direkt delande av varda-
gens erfarenheter genom olika kommunikationsmedel såsom bilder, texter, vi-
deos eller emojis.  

I denna studie använder jag mig av Bakardjievas (2009) begrepp subaktiv-
ism i analysen av de många olika former av uttryck för känslor som återfinns 
i studiens material. Bakardjieva beskriver subaktivism som:  

a kind of politics that unfolds at the level of subjective experience and is sub-
merged in the flow of everyday life. It is constituted by small-scale, often in-
dividual, decisions and actions that have either a political or ethical frame of 
reference (or both) [...]. (Bakardjieva 2009:92) 

 
Subaktivism uppstår genom individens ställningstaganden och handlingar i 
relation till värdekonflikter som utspelar sig i det omgivande samhället, men 
finns också i den självidentifikation som individen gör i samband med sådana 
händelser. Denna kan ske likväl genom en tyst individuell handling som att 
läsa och tolka politiska nyheter, i en privat konversation som tar plats runt 
köksbordet, eller genom engagemang i olika semi-publika forum som fot-
bollsföreningen eller grannsamverkan. Subaktivism kan således vara hand-
lingar som aldrig lämnar den privata sfären, eftersom de aldrig uttalats eller 
stannar i fikarummet eller i föreskolefoajén, men de kan också läcka ut till 
offentligheten, exempelvis genom olika forum på internet (Bakardjieva 
2009:93-95).  

Sett till ovanstående resonemang, att politik inte bör begränsas till ration-
ella uttryck utan förstås som sammanblandad med känslor och att uttryck för 
individens politiska engagemang kan uttryckas på en ”myriad” olika sätt på 
sociala medier, vill jag använda Bakardjievas resonemang som en teoretisk 
lins i läsningen av de kommentarer jag analyserar i föreliggande studie. Ut-
gångspunkten för en sådan analys är att de analyserade kommentarerna alla är 
del av en offentlig debatt om religion och politik i en hybrid mediemiljö.  

Ovan beskrev jag den medialiserade konflikten som ett socialt fenomen, 
karaktäriserad av aktörer med olika, motgående, syften. Jag argumenterade 
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också för att deltagare i de analyserade hybrida mediediskussionerna bör be-
traktas som aktörer i den medialiserade konflikten. I enlighet med medialise-
ringsteorin menar jag att medialiserade konflikter spelar roll i politisk debatt, 
då de utgör en offentlig förhandling av värden och normer (jfr Cottle 2006). 
Abdel-Fadil (2019:19) menar att de medialiserade konflikter som är inten-
sivast och pågår längst är ofta de som relaterar till teman som på olika sätt 
triggar känslor genom att knyta an till fenomen som människor bryr sig 
mycket om, och som upplevs som viktiga för deras identitetsskapande. Relig-
ion är ett sådant engagerande ämne, liksom politik i olika former. Abdel-Fadil, 
som analyserar känslor i en Facebook-grupp om en medierelaterad religiös 
kontrovers (se mer kapitel 2.3.2), poängterar att alla känsloinlägg som formu-
leras i medialiserade konflikter på sociala medier är riktade till de som befin-
ner sig i samma debatt. Att agera genom känslor är ett sätt att påverka hur 
andra reagerar i en konflikt, och därmed ett sätt att påverka konfliktens ut-
veckling: ”Emotional enactments of conflicts are an effective way of gover-
ning others and steering controversies in a particular direction, and are thus 
and integral part of how the politics of affects take hold of mediatized contro-
versies about religion” (Abdel-Fadil 2019:21).  

Sammanfattningsvis vill jag använda känslor för att analysera flera olika 
processer i det analyserade materialet. Det handlar dels om att identifiera käns-
lor för att analysera hur de, på olika sätt, påverkar medialiserade konflikter om 
religion och politik, dels genom att analysera materialet med hjälp av Bakar-
djievas teori om subaktivism. Genom att inkludera den sammankopplade re-
lationen mellan religion och politik i analysen av sociala medier som ett forum 
för offentlig debatt och opinionsbildning av värderingar i samhället, ser jag en 
möjlighet att utveckla analysen av politisering av religion i det analyserade 
materialet. Här finns en möjlighet att analysera hur de politiska handlingar 
som individen gör – i form av att posta en kommentar om religion och politik 
i en hybrid mediediskussion – både kan bidra till politisering av religion ge-
nom att göra religion till objekt i politisk debatt, och till en ökad möjlighet för 
religiösa aktörer och arguemnt att fungera som subjekt i densamma.  

3.5. Forsknings- och analysfrågor 
I kapitel 1 presenteras det övergripande forskningsproblem som jag vill un-
dersöka i denna studie:  
 
Vilka föreställningar om religion samt relationen mellan religion och politik 
framkommer i de studerade hybrida mediediskussionerna, och hur bidrar den 
hybrida mediemiljön till att strukturera dessa föreställningar såväl i fråga om 
innehåll som form?  
 
Det övergripande forskningsproblemet föranleder två forskningsfrågor, vilka 
i sin tur konkretiseras i ett antal analysfrågor. För att besvara frågorna kommer 
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jag att använda de teorier som presenterats i kapitlet ovan, där diskursanalysen 
står för den initiala analytiska ingången och kombineras med teorier om poli-
tisering av religion samt medialisering av religion. Analysfrågorna har en di-
rekt utgångspunkt i de teorier som presenterats ovan, och har fungerat vägle-
dande i analysen av studiens resultat. Nedan presenteras de båda forsknings-
frågorna, samt de analysfrågor som är kopplade till respektive fråga:  
 
På vilka sätt politiseras religion i de studerade hybrida mediediskussionerna?  
 
I analysen av politisering av religion tar jag, i enlighet med beskrivningen av 
teorin ovan, min utgångspunkt i Lindbergs (2015) samt Ivanescus (2010) an-
vändning av begreppet. Jag riktar därtill ett särskilt fokus på Brubakers (2017) 
teori om civilisationistisk populism, och hur religion kommit att spela en av-
görande roll i konstruktionen av inne- och utegrupper. Det föranleder följande 
analysfrågor: 

- Vilka dominerande gränsdragningskonflikter med utgångspunkt i re-
ligion går att finna i de analyserade hybrida mediediskussionerna? 

- Vilka föreställningar om religion diskuteras som objekt samt vilka re-
ligiösa argument och aktörer synliggör religion som subjekt, då relig-
ion diskuteras i relation till olika politiserade frågor?  

- Vilka inslag av civilisationism går att finna i det analyserade materi-
alet?  

 
På vilka sätt strukturerar den hybrida mediemiljön de studerade kommenta-
rernas dynamiker?  
 
För att analysera medialisering av religion har jag valt att fokusera på de dy-
namiker Hjarvard och kollegor (2015) lyfter fram i den medialiserade konflik-
ten. Därtill lyfter jag känsloreaktioner som en form av politisk handling, med 
utgångspunkt i Bakardjievas (2009) teori om subaktivism. Dessa teoretiska 
perspektiv konkretiseras i följande analysfrågor:  

- På vilka sätt kan de analyserade hybrida mediediskussionerna förstås 
som medialiserade konflikter om religion och politik?  

- Hur bidrar den medialiserade konfliktens dynamiker till att strukturera 
de analyserade hybrida mediediskussionerna?  

- Vilka former av känslouttryck går att finna i materialet, och vilka ef-
fekter har de på den medialiserade konfliktens dynamiker? 

- Kan de känslouttryck som identifieras förstås som exempel på subakt-
ivism? 

 
Utöver att besvara studiens övergripande forskningsproblem och forsknings-
frågor vill jag genom denna studie även bidra till att utveckla analysen av 
såväl politisering av religion som medialisering av religion. 
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4.  Metodologi, material och metod 

I detta kapitel är studiens metod och material i fokus. Kapitlet inleds med en 
diskussion om studiens metodologiska utgångspunkter. Därefter kommer en 
genomgång av materialets utformning och avgränsning. De metoder jag an-
vänder i genomförandet av analysen benämner jag som metoder för distans-
läsning respektive närläsning. De presenteras närmare därnäst, strukturerade 
efter de tre analysnivåer som tillsammans bygger Faircloughs modell för kri-
tisk diskursanalys: textnivå, diskursiv praktik samt social praktik. Kapitlet av-
slutas med en diskussion kring validitet, reflexivitet och etiska ställningsta-
ganden.  

4.1. Att studera digitala material 
Den digitala forskningen är ett nytt och snabbväxande forskningsfält inom hu-
maniora och samhällsvetenskap, vilket innebär metodologiska utmaningar 
och nya frågor, inte minst genererade av tillgången till stora material.29 In-
formations- och medievetarna danah boyd och Kate Crawford (2012) lyfter 
ett antal viktiga punkter, genom vilka de vill skapa en diskussion om hur stora 
material påverkar forskningens grundläggande premisser: Hur kan vi definiera 
vad kunskap är, sett till den form av material vi har att tillgå? Vilka anspråk 
kan vi göra baserat på det material vi har att tillgå? Vilka etiska ställningsta-
ganden måste vi göra utifrån det material vi arbetar med? Jag hoppas besvara 
dessa frågor i relation till min studie under kapitlets gång. 

Det informationssamhälle vi idag lever och verkar i ställer upp en ny typ 
av utmaningar för den som vill bedriva forskning om och på internet (Kitchin 

                                                 
29 Stora matieral kallas ofta big data med ett engelskt uttyck. Den form av material jag arbetar 
med i detta projekt är inte big data såsom begreppet generellt används, utan snarare en form av 
small data (jfr Cocq 2016). Dock väcker diskussionen om stora material frågor som är giltiga 
för den digitala forskningen i stort, och fungerar därför som ingång i denna diskussion. För att 
säga något kort om vad big data är så finns i det närmaste lika många definitioner som det finns 
forskare som sysslar med denna typ av material (Blanke och Prescott 2016:186). Generellt kan 
big stor sägas hänvisa till stora mängder material genererade och tillgängliggjorda genom in-
ternet (Constantiou och Kallinikos 2015:44). Det handlar dock – sitt namn till trots – inte pri-
märt om ett datasets storlek, utan om att materialet är strukturerad på ett sätt som gör att det är 
möjlighet att söka, aggregera och korsreferera i de insamlade dataseten (boyd och Crawford 
2012:664).  
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2014; Lagoze 2014, Boellstorff 2014). Asymmetri i maktförhållanden och till-
gång till kunskap och information har kommit att bli (än mer) sammanlänkade 
i den globala infrastruktur som av många betraktas som nödvändig för att 
kunna delta i det sociala (Zuboff 2015:83). Den ojämlika fördelningen av till-
gång till material skapar nya digitala klyftor, då de som har tillgång till eko-
nomiska resurser eller befinner sig inom ett företag kan producera en annan 
typ av forskning än de som finns på utsidan. Därtill försvåras också möjlig-
heten att utvärdera de metodologiska ställningstaganden som görs av dem som 
har en privilegierad tillgång till material (boyd och Crawford 2012:647). En 
annan utmaning återfinns i det resonemang som presenterats av den digitala 
medieforskaren Richard Rogers (2013), nämligen att internet inte bara bör be-
traktas som ett forskningsobjekt, utan också som ett metodverktyg i sig. Ge-
nom att upplösa uppdelningen mellan virtuell/verklighet uppstår en ny förstå-
else av internet, och ett nytt syfte för internetforskning där: ”one is not so 
much researching the Internet, and its users, as studying culture and society 
with the Internet.” (Rogers 2013:38, kursiv i original). Dagens tekniker erbju-
der ett nytt sätt att studera sociala händelser på och med hjälp av internet, och 
därigenom i stor skala fånga in ”the everydayness, the tweaks and trivial con-
cerns of online crowds and the different social and institutional habits they 
embody” (Constantiou och Kallinikos 2015:55). Samtidigt, poängterar Ro-
gers, görs detta på specifika premisser. Det är exempelvis inte möjligt att ta 
del av innehållet på en Facebook-feed eller ett Twitter-flöde på ett sätt som 
inte styrs av de intentioner som finns inbyggda i tjänsten (Rogers 2013:24-
27). Som forskare är detta något som vi måste förhålla oss till. I fallet med det 
specifika material jag arbetar med i detta projekt handlar det bland annat om 
att jag accepterar att det material jag analyserar i hög grad är resultatet av 
Facebooks algoritmer, som bland mycket annat styr vem som ser vad i sitt 
Facebook-flöde och därigenom påverkar vem som kommenterar på de Fa-
cebook-inlägg som är del av mitt material. Rörande informationstillgång har 
Facebook sedan jag samlade in studiens material försvårat insamlingen av 
material från plattformen väsentligt. Även det är en förutsättning som jag be-
höver hantera i genomförandet av mitt forskningsprojekt (jag återkommer mer 
till materialinsamlingen nedan, se 4.2).  

4.1.1. Kval + kvant = sant 
Nya plattformar, begrepp, och sociala praktiker uppkommer och försvinner i 
en hög hastighet, vilket innebär en utmaning för akademins mer långsamma 
forskningsprocesser. Ett sätt att ta sig an både de möjligheter och huvudbry 
som den digitala forskningen för med sig är att följa sociologen Simon Lind-
grens (2017) uppmaning om att: ”embrace research methods as a creative act” 
(Lindgren 2017:234). Istället för att endast luta sig på existerande metodlitte-
ratur förespråkar Lindgren en pragmatisk inställning, där den valda forsk-
ningsstrategin kan beskrivas som ett metodologiskt bricolage: att ständigt re-
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flektera, vara kreativ och ta till sig ny kunskap för att på så sätt föra forsk-
ningen framåt (Lindgren 2017:234-237). Mitt försök att anta utmaningen har 
varit att inkludera metoder som hjälper mig att belysa mitt material från flera 
olika perspektiv och utifrån de behov som identifierats under arbetets gång. 
Om det kvalitativa från start var min självklara utgångspunkt, har insikten om 
behovet av en annan typ av metoder vuxit sig starkare; det finns ett tydligt 
värde för mitt projekt att analysera både det generella och det specifika. 

Jag landade i slutsatsen att den kritiska diskursanalys jag genomför av stu-
diens material kan stärkas genom att inkludera en kombination av metoder för 
närläsning och för distansläsning. Där den förra syftar till att dyka djupt in, 
förmår den andra att skapa överblick och synliggöra mönster i materialet (jfr 
Gelfgren 2016:93; Nicholson 2012:245; Baker och Levon 2015:233; Jarl-
brink, Snickars och Colliander 2016:38; Lindgren 2016:346-347; Norén 
2016:24; Törnberg och Törnberg 2016a:417). Medie- och kommunikations-
vetaren Fredrik Norén (2016:12-13) argumenterar för att det digitala skiftet 
har ändrat förutsättningarna för studiet av texter. Genom det digitala skapas 
nya möjligheter att växla mellan olika perspektiv och avstånd i analysen, vil-
ket möjliggör ett induktivt förhållningssätt. Till skillnad från andra former av 
kvantitativ analys förmår dagens metoder för maskininläsning att identifiera 
teman i en större textmassa, också med minimal input. Att utgå från en förut-
bestämd teori och givna variabler är därför inte längre en nödvändighet, istäl-
let går det att i efterhand identifiera vad som är det intressanta att analysera 
vidare. Norén formulerar det som att ”[e]n algoritm kan med andra ord ge 
andra resultat än den mänskliga förhandskodningen” (Norén 2016:13). 

Samtidigt ville jag inte luta mig tillbaka och nöja mig med det. Liksom 
Norén påpekar behöver forskaren också gå i närkontakt med det specifika, för 
att kunna ge substans och mening till det generella. Således är syftet inte att 
ersätta en metod med en annan, utan att möjliggöra för att generera fler olika 
perspektiv från det studerade materialet (Norén 2016:24). Liknande slutsatser 
drar också lingvisterna Paul Baker och Erez Levon (2015). I en metodfokuse-
rad studie har de analyserat hur olika konstruktioner av maskulinitet represen-
terats i brittisk press, med hjälp av en kvalitativt respektive kvantitativt utförd 
kritisk diskursanalys. Deras resultat visar att de olika metoderna når liknande 
resultat, men också att deras förmågor att identifiera olika saker i materialet 
till viss del skiljer sig åt. Om den kvalitativa metoden förmådde att synliggöra 
mer subtila mönster och koppla dem till en bredare ideologisk kontext, kunde 
den kvantitativa metoden hantera en avsevärt större materialmängd och där-
med identifiera ett större antal representationer och ge en indikation på hur 
ofta de förekom i materialet (Baker och Levon 2015:231-233; jfr Baker et al 
2008). Jag har i min studie valt en analysprocess som utnyttjar de olika meto-
dernas styrkor och kompletterar deras svagheter. Jag återkommer till de olika 
metoder jag valt att använda för analys längre fram i kapitlet.  
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4.1.2. Att läsa nära och på distans 
I bevekelsegrunderna bakom olika former av metoder för korpuslingvistik är 
begreppet distansläsning (eng. distant reading) återkommande, myntat av lit-
teraturvetaren Franco Moretti (2000). Begreppet användes ursprungligen 
inom litteraturvetenskapen, och fick motta kritik inom fältet (Nicholson 
2012:239). Det är måhända inte konstigt, då Morettis utgångspunkt är att den 
som vill säga något om världslitteraturen måste gå utanför kanon, då denna 
utgör en alltför begränsad del av den totala andelen publicerad litteratur. Och 
eftersom ”[r]eading ’more’ is always a good thing, but not the solution” (Mo-
retti 2000:55) behövs ett nytt angreppssätt: distansläsning. Denna ansats, som 
väl beskrivs i citatet av Moretti nedan, är dock inte begränsad till analysen av 
skönlitteratur utan går att applicera på andra typer av texter, så också på de 
texter som jag analyserar i denna studie:  

At bottom it’s a theological exercise—very solemn treatment of very few texts 
taken very seriously—whereas what we really need is a little pact with the 
devil: we know how to read texts, now let’s learn how not to read them. Distant 
reading: where distance, let me repeat it, is a condition of knowledge: it allows 
you to focus on units that are much smaller or much larger than the text: de-
vices, themes, tropes—or genres and systems. And if, between the very small 
and the very large, the text itself disappears, well, it is one of those cases when 
one can justifiably say, Less is more. If we want to understand the system in 
its entirety, we must accept losing something. We always pay a price for theo-
retical knowledge: reality is infinitely rich; concepts are abstract, are poor. But 
it’s precisely this ’poverty’ that makes it possible to handle them, and therefore 
to know. This is why less is actually more. (Moretti 2000:57-58) 
 

Distansläsningen gör det, med andra ord, möjligt att identifiera mönster i 
materialet som endast går att skönja på avstånd. Att konstatera att representat-
ionen av agens i böckerna om Harry Potter är tydligt könad och att detta är 
kopplat till hur kroppsdelar såsom händer, fötter och ben beskrivs i relation 
till de olika karaktärerna, är ett exempel på de mönster en distansläsning kan 
skönja i en större textmängd (Hunt 2015:282).  

Istället för att stanna där är studiens ambition, liksom skrivs ovan, att göra 
en läsning av materialet som sker både på distans men också nära. Därigenom 
hoppas jag kunna berika analysen av materialet, genom flera olika perspektiv 
(jfr Lindgren 2016:344). För om distansläsningen är ett fruktbart sätt att ta sig 
an större korpus, är närläsningen avgörande för den klassiska diskursanalysen: 
”The level of text is the bread and butter of CDA” som Hjelm uttryckt det 
(Hjelm 2014b:78). Med det sagt, det som karaktäriserar den kritiska diskurs-
analysen är ett bredare intresse för text och språk som går utöver betydelsen 
av ord och grammatik (även om dessa i sig är av intresse) (Wodak och Meyer 
2016:2). Genom att använda olika metoder i genomförandet av en diskursana-
lys belyses olika aspekter av materialet, och en rad positiva synergieffekter 
kan uppstå (jfr Baker och McEnery 2015:6; Baker et al 2008). Jag återkommer 
till hur jag kommer att använda mig av dessa insikter konkret i användningen 
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av projektets metoder, men innan det kommer en beskrivning av det material 
jag arbetar med.  

4.2. Materialets utformning och avgränsning  
Studiens material består av kommentarer hämtade från kommentarstrådar som 
skapats under utvalda inlägg från de respektive Facebook-sidorna för nyhets-
redaktionerna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet 
och SVT Nyheter.30 Varje inlägg innehåller en länkad artikel. Den samman-
tagna insamlingsperioden för alla tre analyserade hybrida mediediskussioner 
sträcker sig från januari 2015 till september 2017, med olika tidsramar för 
varje analyserad diskussion. Som nämns i kapitel 1.7 är det endast kommen-
tarerna som är föremål för analys, och inte de länkade artiklarna eller de in-
lägg i vilka artiklarna lagts upp på redaktionernas Facebook-sidor. Materialet 
utgörs av så kallat naturligt uppkommet material, där forskarens påverkan 
kommer först i urvalsprocessen31 (jfr Taira 2013:29). Insamlingen av materi-
alet har skett med hjälp av Facebooks API,32 och urvalet av inlägg har skett 
genom specifika sökord och tidsavgränsning (se mer nedan). 

4.2.1. Materialet om Miljöpartiet, ministern och handskakningen 
Materialet består av totalt 14 147 kommentarer från Facebook, hämtade från 
81 olika kommentarstrådar. Inläggen har valts ut med hjälp av sökorden ”Ka-
plan” respektive ”Khan” i sidornas sökfunktion.33 Sammantaget framkom 67 
poster och 7 628 kommentarer genom sökningen på Kaplan, och 14 poster och 
6 519 kommentarer genom sökningen på Khan. Antalet inlägg skiljer sig så-
ledes åt, men antal kommentarer kan sägas var relativt jämnt. En tidsavgräns-
ning gjordes från de 14 april till den 31 maj 2016. I bilaga 1 redovisas samtliga 
Facebook-poster som inkluderats i materialet. 

                                                 
30 De fem är utvalda då de alla återfinns bland Sveriges största nyhetsredaktioner, och har en, 
för nyhetsredaktioner, relativt stark position på Facebook. Den 30 augusti 2016, (insamlings-
tillfället för materialet kring Miljöpartiet) var antalet gilla-markeringar för de respektive sidorna 
följande: Aftonbladet 318 395, Dagens Nyheter 116 711, Expressen 318 393, Svenska Dagbla-
det 71 464 samt SVT Nyheter 94 057.  
31 Här är det dock relevant att påminna om resonemanget ovan, att det “naturligt uppkomma” 
materialet i hög grad är påverkat av det forum på vilken det uppkommit (Rogers 2013).  
32 Jag har använt Facebooks API (Application Programming Interface), kallat The Graph API, 
som ger möjlighet att läsa material som finns på Facebook i ett strukturerat textformat. Detta 
gör det möjligt att sedan läsa in materialet i applikationer (som i detta fall Google Kalkylark) 
för vidare behandling (se Facebook 2020).  
33 Det utgör ca hälften av de 150 inlägg som kom fram genom en bredare sökning för att täcka 
alla artiklar som berörde krisen i Miljöpartiet. För denna sökning används följande sökord: Ka-
plan, Khan, islam, islamism, islamist, islamisering, muslim, religion, religiös, Miljöpartiet.  
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Tabell 4. Materialet om Miljöpartiet, ministern och handskakningen 

 Antal kommentarer Antal  
kommentarstrådar 

Hela materialet  14 147 81 

Inlägg om Kaplan 7 628 67 

Inlägg om Khan 6 519 14 

 
De länkade artiklarna i de utvalda Facebook-inläggen består av såväl nyhets-
artiklar som åsiktstexter i form av ledartexter, krönikor och debattartiklar. 
Uppdelningen mellan inlägg rörande Kaplan respektive Khan till trots, är en 
mer sanningsenlig beskrivning att både Kaplan och Khan ofta diskuteras i 
samma artikel och att båda förekommer i flertalet kommentarsfält. Det finns 
också en sammanblandning mellan såväl ämnen som personer, där framförallt 
Kaplan och Khan återkommande omtalas som samma person i kommenta-
rerna.34  

Diskussionerna om Kaplan och Khan förs i en kontext där Miljöpartiet be-
finner sig i en kris, och där partiets opinionssiffror befunnit sig i nedåtgående 
sedan de gick in i regeringsställning efter valet 2014. I debatten om Kaplan 
och Khan syns också ett större allmänt missnöje med partiet och dess språkrör. 
Det förstärks genom språkrörens agerande i samband med den akuta krisen 
rörande Kaplans avgång och Khans uteblivna handskakning. Bland annat ut-
tryckte Gustav Fridolin att han ”inte förstått hur kränkande vissa kvinnor 
tycker det kan vara” att av religiösa skäl bli nekade att hälsa i hand (Hållbus 
och Carlén 2016). Åsa Romson, å sin sida, sa i en intervju i ett av SVT:s mor-
gonprogram om Kaplan att ”[h]an har varit ordförande för unga muslimer i 
samband med svåra situationer som kring 11 september-olyckorna” (Näslund 
2016). Båda dessa uttalanden är ofta refererade i diskussionerna. Flest kom-
mentarer återfinns i en kommentarstråd under en post från Expressen, med en 
länkad artikel som återger en intervju med Khan som dagen innan publicerats 
i Dagens Nyheter. Den länkade artikeln har rubriken ”Yasri Khan: ’Jag skulle 
inte ha behandlats så här om jag hade varit en vit man’” (Expressen 2016c) 
och har vid tidpunkten för materialinsamlingen genererat 1 928 kommentarer.  

                                                 
34 Analysen av kommentarsfälten skiljer sig inte åt beroende på hur den kategoriseras, och upp-
delningen syftar endast till att ge en fingervisning om hur medierapporteringen såg ut.  



95 

4.2.2. Materialet om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 
Materialet innehåller 3 847 kommentarer från sammanlagt 20 kommentarstrå-
dar. Samtliga poster är publicerade under 2015 och 2016. I bilaga 2 återfinns 
information av de inlägg som utgör materialet. 
 
Tabell 5. Materialet om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 

 Antal kommentarer Antal  
kommentarstrådar 

Hela materialet  3 847 20 

Inlägg om hbtqi 2 142 14 

Inlägg om abort 1 750 6 

 
Sammantaget 14 inlägg med länkade artiklar, som genererat 2 142 kommen-
tarer, berörde hbtqi-frågor. Här återfinns ett antal olika händelser: en kristde-
mokratisk lokalpolitiker jämför Prideflaggan med IS-flaggan (2 artiklar) och 
en annan med hakkorsflaggan (4 artiklar), pingstpastorn Tommy Dahlman 
som varit riksdagskandidat för Kristdemokraterna har offentligt uttalat att ho-
mosexuella hamnar i helvetet (2 artiklar), samt nyheten om och kritik mot att 
Ebba Busch35 som första kristdemokratiska partiledare deltar i Pridetåget i 
Stockholm (6 artiklar). Av artiklarna rörande hbtqi återfinns flest kommenta-
rer (516 st) under en artikel som rapporterar om jämförelsen mellan Prideflag-
gan och terrorrörelsen Islamiska statens flagga.  
Den del av materialet som istället handlar om abort innefattar 6 inlägg med 
artiklar, och totalt 1 750 kommentarer. Här återfinns också de artiklar som fått 
flest antal kommentarer. De handlar alla om frågor om så kallad samvetsfrihet 
och möjligheten för vårdpersonal att neka till att genomföra aborter. Det in-
lägg som genererat överlägset flest kommentarer (1 588 st) länkar till en arti-
kel om en läkare på Länssjukhuset i Kalmar som reagerade på Busch uttalande 
om att vårdpersonal ska få neka till att utföra aborter (Aftonbladet 2015a) ge-
nom en Facebook-status där han, enligt egen utsago ironiskt, skrev:  

Och jag säger det igen!!!!!!! människor som tror på någon fiktiv högre makt 
och vill använda sina vanföreställningar i samhällsstyrning, d.v.s. RELI-
GIÖSA människor skall inte tillåtas få vara politiker. Jag vägrar från och med 
nu att vårda kristna p.g.a. min personliga okränkbara övertygelse att de har en 

                                                 
35 Under den period från vilken materialet i den hybrida mediediskussionen om Kristdemokra-
terna, hbtqi och abortfrågan är hämtat (2015-2016) omskrevs vanligen den kristdemokratiska 
partiledaren med namnet Ebba Busch Thor. Efter skilsmässa från sin make bytte hon i mars 
2020 namn till enbart Busch (Clason 2020). Jag använder därför Ebba Busch då jag skriver om 
henne i texten, men ändrar inte då Busch Thor förekommer i det insamlade materialet.  
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inre demon som kan skada och kränka mig.....man ser riktigt hur ”ond” hon 
är....tvi vale vilka dårar. (Glaes 2015) 

 
Av de fem artiklar som handlar om abortfrågan berör tre läkaren i Kalmar, en 
är en ledartext som uttalar sig kritiskt mot Busch uttalande om samvetsfrihet 
(vilken genererat näst flest kommentarer i materialet med 1 027 kommentarer) 
samt ett webb-tv klipp från Dagens Nyheter med rubriken ”Busch Thor: Be-
hov av nollvision för aborter” (Dagens Nyheter 2015a). 

4.2.3. Materialet om Sverigedemokraterna och kyrkovalet 
Materialet rörande Sverigedemokraterna och kyrkovalet består av 2 449 kom-
mentarer hämtade från 29 kommentarsfält. Inläggen är postade under septem-
ber 2017. I bilaga 3 finns ytterligare information om de inkluderade Facebook-
inläggen.  
 
Tabell 6. Materialet om Sverigedemokraterna och kyrkovalet 

 Antal kommentarer Antal  
kommentarstrådar 

Hela materialet  2 449  29 
 
Fyra av materialets Facebook-inlägg länkar till informativa artiklar/filmer om 
kyrkovalet och lika många innehåller rapportering om valets resultat. Den 
största kategorin är poster som länkar till olika åsiktstexter, såsom krönikor 
eller debattartiklar. Elva sådana texter återfinns i materialet. De inkluderar pri-
märt krönikor signerade av tidningarnas egna skribenter, eller i form av de-
battartiklar signerade av aktörer som på olika sätt engagerar sig i kyrkovalet. 
Flest kommentarer, 493 stycken, återfinns i en kommentarstråd under en post 
från Aftonbladet. Posten länkar till en artikel som rapporterar från Sverigede-
mokraternas upptakt till kyrkovalrörelsen. Inläggstexten består av ett citat från 
dåvarande gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, som i sitt tal till de sam-
lade partikamraterna uttryckte: ”Att läsa högt ur Koranen i en kristen kyrka är 
nästan att jämföra med att läsa högt ur ’Mein Kampf’ i en synagoga” (Afton-
bladet 2017a).  

4.2.4. De hybrida mediediskussionernas relation till varandra 
I april 2016 var jag i färd med att påbörja arbetet med det som skulle bli min 
avhandling. Den skulle enligt projektplanen handla om möjligheter och omöj-
ligheter med att vara religiös politiker i Sverige. Så började rapporteringen om 
dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan rullas ut i medierna, följd av den 
så kallade handskakningskontroversen. Plötsligt pratade alla om religion och 
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politik och om religiösa praktiker i den offentliga sfären. Mina avhandlings-
planer styrdes om, och jag hade den första hybrida mediediskussionen till min 
studie klart. De två andra diskussionerna, om Kristdemokraterna och hbtqi 
samt Sverigedemokraterna och kyrkovalet valdes för att komplettera materi-
alet. Syftet var att skapa en bredd, för att därigenom ringa in ett fenomen: 
relationen mellan religion och politik och hur den kommit att förändras och 
aktualiseras i det samtida Sverige. De olika partierna som inkluderats i de tre 
hybrida mediediskussionerna bidrar till denna bredd, liksom de politiska frå-
gor som diskuteras. Samtliga tre partier är relativt nya i den svenska partiflo-
ran, och har alla grundats med en ambition att vara ett alternativ till den i Sve-
rige så dominerande vänster/höger-konflikten. Miljöpartiet och Sverigedemo-
kraterna är de partier i den svenska riksdagen som tydligast positionerar sig 
mot varsin pol på GAL/TAN-skalan, där Miljöpartiet står för en grön och li-
bertär inriktning medan Sverigedemokraterna sällar sig till det traditionella, 
auktoritära och nationalistiska. Kristdemokraterna har av strategiska skäl rät-
tat in sig som ett mer konventionellt konservativt högerparti, även om denna 
position allt mer utmanats under senare år. Det är också ett parti som i hög 
utsträckning lockat religiösa väljare (mer om de respektive partierna, se kapi-
tel 5.1.2, 6.1.2 samt 7.1.2). Av de utvalda frågorna som diskuteras i de olika 
hybrida mediediskussionerna kan två klassas som frågor som ger tydligt utslag 
på GAL/TAN-skalan: frågor om hbtqi och jämställdhet (den senare exempli-
fieras här genom abort) samt frågor rörande religionsfrihet, religiösa praktiker 
i det offentliga och integration. De senare exemplifieras här genom diskuss-
ionen om en muslimsk minister och om handskakningskontroversen. Den 
tredje frågan, om kyrkovalet, representerar istället religion i betydelsen in-
stitutionaliserad majoritetsreligion och knyter an till Svenska kyrkan. Denna 
fråga får därmed representera en annan aspekt av religion, som satt en stark 
prägel på relationen mellan religion och politik i det svenska samhället.  

Varje material kommer att analyseras i sin egen rätt i de tre resultatkapitlen, 
och en jämförande diskussion kommer ske i avhandlingens två avslutande ka-
pitel. Jag betraktar dock den hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, mi-
nistern och handskakningen som studiens centrala material, då det är runt detta 
som studien formats. 
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Figur 7. De hybrida mediediskussionernas relation till varandra 

 
 

4.2.5. Materialinsamling 
En fördel med att arbeta med digitalt material är den stora mängd material som 
finns att tillgå. Forskare med kvalitativa ambitioner måste dock motstå impul-
sen att samla in allt tillgängligt material, för att istället stanna vid det som 
definierats som meningsfull i relation till det specifika projektet (jfr Johansson 
och Lundgren 2016:153). Liksom synliggörs i redogörelsen för materialet i de 
respektive hybrida mediediskussionerna är materialet om Miljöpartiet, mi-
nistern och handskakningen betydligt större än de båda andra. Jag ser dock att 
det som brukar kallas mättnad har uppnåtts också i det betydligt mindre 
materialet om Sverigedemokraterna och kyrkovalet samt Kristdemokraterna, 
hbtqi och abortfrågan. Således drar jag slutsatsen att ett betydligt mer avgrän-
sat material gällande Miljöpartiet, ministern och handskakningen hade varit 
tillräckligt. När jag påbörjade min studie hade jag dock få liknande studier att 
jämföra med och ta till hjälp i metodfrågor. En del i det jag ovan beskriver 
som ett metodologiskt bricolage har varit att testa mig fram, vilket också in-
kluderar material. Materialet om Miljöpartiet, ministern och handskakningen 
var det första jag samlade in, och utan tydliga referenser att förhålla mig till 
tog jag det säkra före det osäkra och samlade in allt det material jag fann vara 
relevant. Den som vill göra en liknande studie i framtiden skulle jag dock råda 
att nöja sig med ett mindre material.  

Jag vill också lyfta två andra aspekter relaterade till materialinsamlingen: 
materialets föränderlighet samt audio/visuella Facebook-inlägg. För den som 
använder material hämtat från internet kommer problematiken kring den kon-
stanta, och ofta mycket hastiga, förändringen av sidor och texter. Det påverkar 
möjligheten till transparens i fråga om urval, men också möjligheten att åter-
skapa det använda materialet (KhosraviNik och Unger 2016:206). Detta gäller 
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också denna studie. Även då jag redovisar de Facebook-inlägg från vilka 
materialet är insamlat, är sannolikheten mycket liten att kommentarsfälten un-
der inlägg jag hänvisar till ser ut på samma sätt som vid tillfället då material-
insamlingen gjordes. Kommentarer och reaktioner försvinner och kommer till, 
och även om det är ovanligt att de sidor som jag använt för mitt urval raderar 
hela inlägg är det inte en omöjlighet. Denna föränderlighet är delvis resultatet 
av att diskussioner i hybrida mediemiljöer kan vara levande långt efter det att 
debatten förlorat nyhetsvärde i äldre mediekanaler. Då jag har allt material 
sparat i textform menar jag dock att denna förändring är ett överkomligt pro-
blem. Jag vill dock poängtera att den genomförda analysen berör diskussion-
erna såsom de såg ut vid insamlingsdatum och inte vid något annat tillfälle.  

Sammanlagt sex av de inlägg under vilka kommentarstrådarna skapats be-
står av någon form av rörlig bild istället för en länk till en artikel. I materialet 
om Miljöpartiet, ministern och handskakningen finns två sådana inlägg (SVT 
Nyheter 2016e och 2016h), materialet om Kristdemokraterna, hbtqi och ab-
ortfrågan innehåller ett inlägg med ett webbtv-klipp (Dagens Nyheter 2015b), 
medan det i materialet om Sverigedemokraterna och kyrkovalet finns tre in-
lägg bestående av rörlig bild (Aftonbladet 2017c, Dagens Nyheter 2017a och 
Svenska Dagbladet 2017c). Tidigare studier visar att visuella och audio-visu-
ella inlägg på Facebook ofta genererar ett större engagemang (Larsson, 
2020b). Alla de inlägg som ingår i denna studie inkluderar någon form av bild, 
ofta en bild av en person eller något som på annat sätt illustrerar det fenomen 
som diskuteras. Skillnaden mellan en artikel och en video är därför inte så stor 
som man skulle kunna tänka. Jag har valt att behandla alla inlägg på samma 
sätt, oavsett om de består av en artikel (med medföljande bild) eller rörlig bild. 

4.2.6. Till protokollet: Stavfel, språkbruk och troll 
Innan jag lämnar materialet vill jag säga något kort om det språkbruk som 
karaktäriserar materialet. Såsom ett material som tillkommit på ett socialt nät-
verksforum präglas det av en speciell form av språkbruk (jfr Thurlow och 
Mroczek 2011). Även då diskussionerna förs på en typ av offentlig arena öp-
pen för alla med ett Facebook-konto, präglas den av den privata ton som är ett 
av karaktärsdragen för den sociala medielogiken. Det ger bland annat effekten 
att diskussionerna har en lägre grad av komplexitet och brist på självreflexivi-
tet än vad som vanligen präglar offentligt tal (jfr Rasmussen 2008:78). Vad 
gäller metodaspekter har det dock en begränsad betydelse. Det inofficiella 
språkbruk som präglar sociala medier, med slang, förkortningar och stavfel, 
kan skapa praktiska problem för exempelvis utformningen av relevanta stopp-
ordlistor som används för att genomföra distansläsning (se mer 4.4.2) (Törn-
berg och Törnberg 2016b:135). I förhållande till den textnära läsningen är 
denna typ av språkliga karaktärsdrag något som snarast bidrar till analysen, 
förutsatt att de valda analysverktygen tar hänsyn till den specifika genre i vil-
ken språkpraktiken sker (KhosraviNik och Unger 2016:217). Jag har valt att 
citera kommentarerna utan att korrigera eventiella språkliga felaktigheter. 
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Slutligen, några ord om troll. Jag har valt att inte göra någon bedömning 
om huruvida kommentarerna i materialet är publicerade av så kallade inter-
nettroll eller ej. Även om vissa kommentarer uppenbart skulle kunna sorteras 
bort som trollinlägg eller avfärdas från diskussionen då de har ett uppenbart 
syfte att provocera eller polarisera, utgör de en aktiv del av de förda diskuss-
ionerna. De bör därför också inkluderas i det analyserade materialet. Bakom 
detta val finns en principiellt viktig fråga, relaterad till det resonemang från 
medie- och kommunikationsvetaren Emma A. Jane (2017) och kriminologen 
Imran Awan med kollegor (2016) som jag återkommer till i diskussionen om 
studiens etiska dimensioner (kapitel 4.9.). Det finns en tendens att det som 
uttrycks på internet avfärdas som mindre verkligt, som en specifik praktik som 
är giltig endast i ett specifikt forum, eller som något som är en del av internet 
som var och en får hantera bäst den kan. Därmed flyttas ansvaret bort från 
dem som uttrycker hat och hot eller på andra sätt reproducerar diskurser som 
får faktiska åverkningar på människors liv (Jane 2017:81). Oavsett vem som 
postar en kommentar och vad syftet bakom kommentaren är (något jag dess-
utom inte anser mig kunna bedöma utifrån på det material jag analyserar) bör 
jag, om jag är intresserad av att förstå den debatt jag studerar, inte avfärda 
kommentarer baserat på vad jag anser som tillräckligt goda skäl att delta i en 
diskussion.  

4.3. Analysprocessen 
Jag använder mig av metoder för distansläsning och för närläsning, genom 
vilka de tre materialen kommer att analyseras separat. De respektive resultaten 
presenteras i kapitel 5, 6 och 7. Även om analysen redovisas på ett sätt där 
distansläsning följs av närläsning är denna progression endast delvis korrekt. 
De olika delarna av analysen bygger till viss del på varandra, men det är inte 
möjligt, eller heller önskvärt, att helt separera dem. Istället handlar det snarare 
om att integrera de olika delarna med varandra för att kunna utföra en så bra 
analys av materialet som möjligt (jfr Törnberg och Törnberg 2016b:136). 
Denna mer undersökande ingång i analysen kan upplevas som ett problem i 
relation till den kvantitativa analysen, som av tradition kräver mer definierade 
variabler för ett gott genomförande. Den typ av digitala metodverktyg jag valt 
att använda mig av här lämpar sig dock väl för ett mer explorativt tillväga-
gångssätt, både då de kräver en liten input för att generera intressanta resultat 
att arbeta vidare med (jfr Norén 2016:13), och för att dess enkelhet innebär att 
analysen lätt kan göras om och justeras för att förbättra resultaten under ana-
lysarbetets gång (jfr Jarlbrink, Snickars och Colliander 2016:38).  

Liksom beskrevs i kapitel 3 utför jag en Fairclough-inspirerad kritisk dis-
kursanalys, som byggs upp av de olika metoder för analys som jag har valt att 
använda mig av. För att påminna om den socialkonstruktionistiska position 
jag utgår från, kallade jag den ovan för kontextuell och beskrev min förståelse 
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av diskurs som ”diskurs i världen”: att materiella händelser och sociala feno-
men existerar bortom de sätt som vi talar om dem (jfr Hjelm 2014b:89). Det 
går väl ihop med den kritiska diskursanalysen i den version jag använder här. 
Jag har också lyft fram att diskursanalysen bör betraktas som ett paket, inne-
hållande både teori och metod. Hur resultaten från de metoder jag valt kommer 
att användas är, i enlighet med denna tanke, beroende av de teoretiska resone-
mang som framkommer i teorikapitlet. Innan jag kommer till de olika analys-
metoderna behöver jag dock återkomma till hur jag identifierar de olika dis-
kurserna i de respektive analyserade materialen.  

En diskurs är ingenting som existerar i sig själv, utan är något som identi-
fieras genom att analysera språkbruk som en form av handling. Inom kritisk 
diskursanalys betraktas diskurs som en cirkulär process: sociala praktiker på-
verkar texter genom den kontext och de tillstånd i vilka de är producerade, 
medan text å sin sida påverkar samhället genom att skapa föreställningar och 
åsikter hos dem som konsumerar den. När jag i analysen kategoriserar en text 
(i detta fall en kommentar) som del av en diskurs gör jag därmed ett antagande 
om hur den är kopplad till handling, i betydelsen vilken föreställning om sam-
hället som kommentaren understödjer genom hur den är formulerad36 (jfr Ri-
chardson 2007:37). Jag analyserar i denna studie diskurser om religion och 
politik i diskussioner som förs i en specifik kontext, både gällande tid (under 
de tre olika mediehändelser som ingår i studiens material, samt i en tid då 
frågor om religion allt mer kommit att diskuteras i den offentliga debatten) 
och rum (den analyserade diskussionen är hämtad från ett specifikt forum och 
utgör bara en liten del av den större diskussionen som fördes i ett stort antal 
sammanhang då de tre respektive mediehändelserna pågick). Detta är en viktig 
premiss för de slutsatser jag drar i min analys. Vidare hävdar jag inte att de 
diskurser jag identifierar är heltäckande, utan är medveten om att också andra 
åsikter och diskurser skulle gå att lyfta fram i materialet. De diskurser jag pre-
senterar i de respektive resultatkapitlen har gemensamt att de alla presenterar 
en föreställning om hur förhållandet mellan religion och politik bör regleras i 
det svenska samhället, och därmed också har något att bidra med till svaret på 
de forskningsfrågor som jag ställer i denna studie.  

Det bör påpekas att diskurserna har identifierats med hjälp av alla de olika 
analysverktyg som används i studien, som alla bidrar till att skapa en helhets-
bild av det studerade materialet och de diskurser som återfinns i det. Här kan 
resultatkapitlens struktur skapa en föreställning om en linjär process, där den 
ena analysen leder till den andra. Liksom påpekats ovan är analysarbetet en 
betydligt mer komplex process än så, och det är i summan av de olika resulta-
ten jag har identifierat de diskurser som presenteras som del av de respektive 
diskussionerna. Av läsbarhetsskäl kommer dock de olika diskurserna att pre-
senteras innan övriga resultat i varje kapitel, för att kunna användas i diskuss-
ionen av resultaten. De analyserade kommentarerna kommer att kategoriseras 

                                                 
36 Det ska tilläggas att detta görs utan vetskap om vem som skrivit kommentaren eller med 
vilken intention den skrivits. Bedömningen görs uteslutande baserat på textens innehåll. 
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som tillhörande den ena eller andra diskursen baserat på de diskursiva kon-
struktioner av religion och/eller relationen mellan religion och politik de ger 
uttryck för. Denna kategorisering går tillbaka till det återkommande påståen-
det som är centralt för min användning av diskursbegreppet: diskurs som en 
form av handling. Avgörande är därmed i vilken riktning denna handling pe-
kar: på vilket sätt argumenterar kommentaren för hur religion och/eller relat-
ionen mellan religion och politik bör se ut? En kommentar kan ha inslag av 
flera olika diskursiva konstruktioner vilket i sig är en intressant aspekt att in-
kludera i analysen, inte minst i relation till analysen av interdiskursivitet och 
intertextualitet (se nedan, 4.5.1). 

4.4. Analys på textnivå 
Som beskrivs i kapitel 3 gestaltas Faircloughs modell av diskurs ofta genom 
tre boxar, som symboliserar tre olika analysnivåer: textnivå, nivå för diskursiv 
praktik samt nivå för sociala praktiker (se figur 2, kapitel 3.2.1). Fairclough 
(1992) föreslår själv att den som vill genomföra en diskursanalys bör börja i 
nivån för de diskursiva praktikerna, den nivån genom vilken den ömsesidiga 
påverkan mellan text och omgivande samhälle går. Jag har dock valt att börja 
i textnivån, då jag finner att det är en analysordning som faller sig mer naturlig. 
Närmast sanningen är dock det som Fairclough också poängterar: de tre ana-
lysnivåerna går i praktiken in i och överlappar varandra (jfr Fairclough 
1992:231).  

Det första steget i analysen befinner sig, med andra ord, på textnivå, den 
innersta av de tre boxarna i Faircloughs modell. Analysen genomförs med 
hjälp av flera olika metoder. Två av dem betecknas som distansläsning, och 
kan också placeras in under kategorin kvantitativa metoder i betydelsen att det 
handlar om att visa på mönster och tendenser i materialet. De använda analys-
metoderna är samförekomstanalys och ämnesmodellering, vilka kompletteras 
av det mer kvalitativa analysverktyget ordbetydelser, hämtat från Faircloughs 
verktygslåda. Nästa del av analysen genomförs genom närläsning av utvalda 
delar av materialet. Här riktas fokus mot de enskilda kommentarerna, då denna 
version av kritisk diskursanalys med fördel görs genom en närgående analys 
av ett mindre antal exempel på den undersökta diskursen (jfr Fairclough 
1992:230). För analys på textnivå har jag valt att använda mig av analysverk-
tyg inlånade från retoriken, däribland Aristoteles klassiska begrepp etos, patos 
och logos. Den retoriska analysen görs med utgångspunkt i kritisk diskursa-
nalys, inspirerad av Richardsons (2007) argumentationsdiskurs (eng. argu-
mentative discourse). Därtill kommer jag att närmare analysera användningen 
av känslor (patos) i det studerade materialet, tillsammans med en analys av 
modalitet (också det ett begrepp hämtat från Faircloughs analysverktyg). Jag 
kommer nedan att redovisa hur de respektive analyserna gått till. Först kom-
mer dock en redogörelse för det initiala steget i arbetet med det empiriska 
materialet: den manuella kodningen. 
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4.4.1. Att lära känna sitt material: Kodning 
Jag har kodat alla kommentarer i det kvalitativa kodningsprogrammet NVivo, 
som är ett så kallat Computer Assisted Analysis Software (jfr Johansson och 
Lundgren 2016:148). Här har jag använt mig av en abduktiv ansats där ko-
derna kommit till under arbetets gång, men till viss del influerats av de teorier 
jag haft i åtanke för min studie. Genom kodningsarbetet har jag fått en god 
förståelse för materialet, både till innehåll och karaktär.  

Kodningsprocessen i NVivo innebär att samtliga kommentarer i materialet 
har lästs, och att den absoluta merparten har kategoriserats med en eller flera 
koder. Koderna har skapats utifrån intressanta och återkommande teman i 
materialet. För diskussionerna om Sverigedemokraterna och kyrkovalet och 
Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan gäller detta både i den specifika dis-
kussionen, och i relation till den för analysen centrala diskussionen om Miljö-
partiet, ministern och handskakningen. Alla kommentarerna har dock inte äg-
nats samma uppmärksamhet. För att använda kommentarerna från diskuss-
ionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet som belysande exempel, har 
en större uppmärksamhet getts åt kommentarer inom de koder som definierats 
som relevanta för studiens forskningsfrågor, exempelvis ”kyrkan”, ”politik”, 
”Jesus” och ”islam”. Mindre noggrannhet har ägnats åt kommentarer som be-
dömts som mer perifera, exempelvis diskussioner om utrikespolitik. Nästan 
alla kommentarer har tilldelats minst en kod, och många flera stycken. Detta 
”nästan alla” kommer av att kommentarer som endast innehåller emojis eller 
kommentarer av karaktären ”Heja SD!” och liknande inte alltid har kodats.37 
I vissa fall har också diskussioner som spunnit iväg åt håll som ligger långt 
bort från studiens fokus förbisetts.  

Arbetet i NVivo har kompletterats med ett manuellt arbete med sax, färg-
pennor, tejp och annat man kan finna i skrivbordslådan. Jag har bland annat 
klistrat upp kommentarerna på väggen i en stor tankekarta och på andra sätt 
försökt att arbeta med dem för att öka min kännedom om det material jag ska 
analysera. Därigenom fungerar kodningen som ett viktigt initialt steg för att 
lära känna materialet, samt organisera det och göra det mer lätthanterligt för 
kommande analyser. För den som vill se hur kodschemat för de respektive 
materialen ser ut, går dessa att finna i bilaga 4. 

4.4.2. Distansläsning: Samförekomstanalys 
Samförekomstanalysen syftar till att synliggöra samförekomster av ord i 
materialet, och genom analysen extraheras semantiska länkar mellan ord, till-

                                                 
37 Om allt för många allt för lika kommentarer följt på varandra har jag tagit mig friheten att 
endast koda några av dem. Om det finns 23 eller 123 kommentarer med snarlikt innehåll (ex-
empelvis “Heja SD!”) under en viss kod menar jag inte spelar någon roll för den fortsatta ana-
lysen. 
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sammans med en beräkning av deras statistiska signifikans. Genom denna me-
tod är det således möjligt att synliggöra ordens relation till varandra i det stu-
derade materialet (Wiedemann och Niekler 2017).  

Syftet med analysen är att räkna ut hur många gånger orden i materialet 
förekommer, samt hur samförekomsten dem emellan ser ut. Det intressanta är 
dock inte att räkna hur många gånger ett ord i sig förekommer, utan om ord 
förekommer tillsammans eller inte. För detta görs också en beräkning av sam-
förekomsternas statistiska signifikans.38 Gällande samförekomst av ord är det 
relationen mellan antalet olika enheter (meningar) i texten, antalet gånger ett 
fördefinierat ord förekommer (här används religion respektive politik som för-
definierade ord), antalet gånger andra jämförande ord förekommer, samt an-
talet gånger det fördefinierade ordet förekommer tillsammans med det jämfö-
rande ordet. Beräkningen ger ett värde som indikerar huruvida ett ord före-
kommer signifikant oftare tillsammans med ett visst ord eller inte. Resultatet 
blir en karta som är upprättad enligt följande princip: de femton ord som har 
den högsta signifikanta samförekomsten tillsammans med det fördefinierade 
ordet inkluderas, och samma procedur upprepas sedan i sin tur för alla de in-
kluderade femton orden.39 Mellan orden dras linjer som visar på hur de hänger 
samman med varandra, och de samband som har den starkaste samförekoms-
ten är markerade. 

För att få ett så bra resultat som möjligt behöver materialet bearbetas på 
olika sätt, däribland genom att göra en lemmatisering40 och utforma en stopp-
ordlista. Syftet med stoppordlistan är att exkludera ord som av olika anled-
ningar bör rensas ut ur materialet, för att på så sätt höja kvaliteten på analysens 
resultat. För mer information om hur arbetet med stoppordlistan sett ut samt 
vilka ord som inkluderas i stoppordlistan, se bilaga 5.  

4.4.3. Distansläsning: Ämnesmodellering 
Syftet med ämnesmodellering (eng. topic modeling) är att finna underliggande 
ordmönster, så kallade ämnen (eng. topics), i en större textmassa (Blei, Carin 

                                                 
38 Detta görs med hjälp av log-likelihood, en statistisk beräkning med syfte att uppskatta san-
nolikhetsfördelning för en samling data (Myung 2003). 
39 I de fall då statistisk signifikans inte uppnås för 15 ord i beräkningens andra led blir antalet 
ord som skrivs ut på kartan helt sonika färre. Bland de ord som förekommer tillsammans med 
politik i materialet om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan, återfinns exempelvis stat som 
ett av de 15 vanligaste orden, vilket inte har några ytterligare ord kopplade till sig (se figur 14 
i kapitel 6.4.2).  
40 På grund av språkets uppbyggnad använder vi olika former av ord när vi talar: vi böjer verb, 
vi talar i bestämd eller obestämd form och i singular eller plural. För att förbättra en analys som 
utgår från förekomst av specifika ord är det därför bra att föra samman olika former av ord till 
ett och samma. I den lemmatisering jag genomfört innan samförekomstanalysen har därför 
dessa olika ordformer och ändelser bytts ut till förmån för grundordet. Det betyder exempelvis 
att ordet religion också inkluderar religionen, religionens, religioner, religionerna, religioner-
nas.  
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och Dunson 2010:55). Analysen kan beskrivas som ett sätt att synliggöra dis-
kursers ”klibbighet” (Norén 2016:17). Modellen bygger på Latent Dirichlet 
Allocation (LDA), en statistisk modell utvecklad av datavetarna Blei, Ng och 
Jordan (2003) med syfte att identifiera de ämnen som finns i en dokument-
samling. Grundantagandet är att dokument med liknande ämnen kommer att 
använda en liknande grupp av ord. Med andra ord, varje dokument innehåller 
ett antal ämnen, och varje ämne har i sin tur en spridning av ord som är asso-
cierade med det. Syftet med LDA är att synliggöra dessa. Utan att gå in på de 
matematiska beräkningarna bakom LDA är det viktigt att notera att modellen 
inte syftar till att analysera ordfrekvenser, utan istället bygger på en sannolik-
hetsberäkning: dokument har en sannolik distribuering av latenta ämnen, me-
dan ämnen har en sannolik distribuering av ord (Blei, Ng och Jordan 2003; 
Blei, Carin och Dunson 2010). 

Jag har valt att använda mig av LDA-verktyget MAchine Learning for Lan-
guagE Toolkit (MALLET) (McCallum 2002) för att genomföra min analys.41 
Innan analysen genomförs behöver materialet städas,42 och delas upp i så kal-
lade dokument.43 Utkomsten från MALLET består av en textfil där ämnen 
listas. Varje ämne tilldelas ett identifikationsnummer, samt ett värde som visar 
på den sannolika vikt som det utgör av den totala textmassan. Därefter följer 
de tjugo ord programmet beräknat som mest sannolika i relation till ämnet, 
presenterade i storleksordning (jfr Norén 2016:18).  

Syftet med ämnesmodelleringen är att visa på underliggande mönster i det 
studerade materialet. Det kan diskuteras hur mycket ämnesmodelleringens re-
sultat egentligen säger, då det betraktas för sig. En svaghet med modellen är 
behovet att på förhand behöva bestämma antal ämnen, vilket är problematiskt 
för en modell vars syfte är att undersöka dolda strukturer i det analyserade 
materialet (Blei, Carin och Dunson 2010). Det finns inte heller någon tydlig 
modell för hur valet av antal ämnen ska väljas eller på vilka grunder (Wallach, 

                                                 
41 Jag har därtill tagit hjälp av de instruktioner som erbjuds genom The Programming Historian 
för att manövrera MALLET (se Graham, Weingart och Milligan 2012). 
42 Eftersom den beräkning som ämnesmodelleringen baseras på inte bygger på ordens frekvens 
utan på en antagen sannolikhet, är städningen av dokumenten ett viktigt moment i arbetspro-
cessen. De analyserade dokumenten har bearbetats genom att överföras till textfiler och länkar 
har uteslutits. Därtill har en stoppordlista använts. Denna stoppordlista är samma som för sam-
förekomstanalysen, då de båda analyserna utförts parallellt. Se bilaga 5 (jfr Törnberg och Törn-
berg 2016b:135).  
43 Uppdelningen av materialet i dokument kan göras enligt olika principer beroende på materi-
alets utformning. Jag har valt att betrakta varje kommentarstråd som ett dokument. Då (mer-
parten av) de olika kommentarerna som återfinns i varje kommentarstråd på ett eller annat sätt 
relaterar till varandra och/eller till den kommenterade artikeln, är det möjligt att betrakta dem 
som en form av kollaborativt dokument, vilket motiverar denna uppdelning. Ett annat alternativ 
hade varit att definiera varje kommentar som ett eget dokument. Det alternativet kan dock in-
nebära problem för programmet då vissa dokument då endast kommer att bestå av ett enstaka 
ord. Ett tredje alternativ hade varit att samla alla kommentarer och sedan konstruera dokument 
innehållande ett önskvärt antal ord, utan hänsyn till kommentarstrådarna. Jag har valt det första 
av dessa alternativ, då jag menar att det är en rimlig uppdelning med hänsyn till den typ av 
material det handlar om.  
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Mimno och McCallum 2009:7). För att finna ett för analysen lagom stort antal 
ämnen har jag gjort ett antal analyser av samtliga tre material44 och valt det 
resultat som jag funnit gett det bästa resultatet (jfr Norén 2016:17).  

Slutligen är det relevant att säga något om den vikt de olika ämnena har i 
relation till det större materialet. Viktningsfunktion tar hänsyn till att vissa 
ämnen är mer generella och därmed mer utbredda, samtidigt som andra är mer 
specifika och därmed mindre vanliga men fortfarande kan säga något väsent-
ligt om materialet45 (Wallach, Mimno och McCallum 2009; MALLET 2018). 
Flera av de ämnen som jag bedömer som intressanta och relevanta för min 
analys har en relativt låg viktningsgrad. Det betyder att den absoluta merpar-
ten av de ord som utgör det material jag valt att studera egentligen har litet att 
bidra med för att svara på studiens forskningsproblem. Det kan delvis härledas 
till att materialet är insamlat från sociala medier, där mycket språkligt ludd är 
vanligt förekommande som del av kommunikationen. Jag menar att det är nå-
got som bör uppmärksammas, men inte bortförklaras. Att genomföra ett ana-
lysarbete i denna typ av stökiga material består till stor del av att mejsla fram 
de för studien intressantaste delarna, utan att drunkna i allt det som omger 
dem. Att genomföra en ämnesmodellering får därmed också funktionen av att 
validera de russin som jag oundvikligen kommer att plocka ur den allt för 
mastiga kaka som utgör mitt material. 

4.4.4. Distansläsning: Ordbetydelser 
De båda metoderna för distansläsning kompletteras med en analys av ordbe-
tydelser, hämtad från Faircloughs samling av analysbegrepp för textnivån (se 
Fairclough 1992, kap. 8). Fairclough förespråkar en mer kreativ förståelse av 
den potential som finns i meningsskapande genom ord: 

Creative texts are characterized by ambiguities and ambivalences of meaning, 
and by rhetorical play with the meaning potentials of words. Creative texts 
necessarily use meaning potentials as a resource, but they contribute to de-
structing and restructuring them, including the shifting of boundaries and rela-
tions between meanings. (Fairclough 1992:187) 

 
Relationen mellan ord och mening kan beskrivas som gående i båda rikt-
ningar: ord kan ha många olika meningar, och meningar (i betydelsen bety-
delser) kan ordas på olika sätt. Vilka ord vi använder är alltid en fråga om val 

                                                 
44 För analysen av materialet rörande Miljöpartiet, ministern och handskakningen har jag gjort 
sammanlagt sju analyser, mellan 10 till 40 ämnen. För de båda mindre materialen rörande Krist-
demokraterna, hbtqi och abortfrågan respektive Sverigedemokraterna och kyrkovalet har jag 
gjort sammanlagt fyra analyser mellan 10 till 25 ämnen.  
45 Vikttalet, hur stor del ämnet antas utgöra av den totala textmassan, kommer fram genom en 
så kallad “hyperparameter optimization”, som syftar till att få modellen att bättre passa materi-
alet. Detta genom att vissa ämnen tillåts vara mer dominerande än andra.  
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som individen gör i samband med den kommunikativa händelsen, och ef-
tersom en individ aldrig är en isolerad enhet påverkas valen av de sociala och 
kulturella processer som individen är en del av (Fairclough 1992:185). De 
specifika sätt på vilka ett ords mening struktureras är en del av ordets menings-
potential, och fungerar som en arena för kamp om hegemoni (Fairclough 
1992:236). Jag menar att de ord som kommer fram genom samförekomstana-
lysen samt de ord från ämnesmodelleringen som kategoriseras som relaterade 
till religion och/eller politik, kan betraktas som en form av nyckelord. I kapitel 
5.5 redogör jag mer ingående för hur kategoriseringen går till. Här nöjer jag 
mig med att konstatera att det genom att studera nyckelord i materialet går att 
synliggöra hur ordens betydelse varieras och förändras inom och mellan dis-
kurser.  

4.4.5. Närläsning: Den retoriska triangeln 
I linje med den kritiska diskursanalysen går det, argumenterar Richardson 
(2007), att förstå retorik som en process som visar på effekterna av ett visst 
språkbruk i en viss social kontext. För Richardson har språk också en materiell 
påverkan, då en viss form av argumentation kan få konsekvenser för männi-
skors välfärd. Som exempel tar han rasistisk retorik som han finner i de tid-
ningsinsändare han analyserat. De sätt på vilka den rasistiska retoriken artiku-
leras visar på vilka åsikter som har normaliserats i samhället och därmed kan 
användas som en del av insändarens argumentation. Men konsekvensen stan-
nar inte där, den förflyttar sig utanför texten genom att (re)producera och för-
ändra maktrelationer också inom andra fält (Richardson 2007:171). Således, 
genom analys av retorik blir det också möjligt att analysera hur olika former 
av övertalningsstrategier kan påverka diskursens bredare sociala effekter 
(Higgins och Walker 2012:205). Som analysverktyg utmärks de retoriska be-
greppen av ett fokus på övertalning, vilket alltid inkluderar en maktaspekt. I 
fokus är hur språk och andra symboliska former påverkar det sätt som åhö-
rarna tänker, känner eller agerar och den retoriska analysen ligger därmed nära 
en diskursiv språkförståelse och fungerar som ett användbart diskursanalytiskt 
verktyg (Higgins och Walker 2012:197). Gemensamt för alla de kommentarer 
som återfinns i studiens material är att de är reaktioner på ett inlägg med en 
artikel eller någons kommentar om en artikel, och som sådana kan de analys-
eras som en form av övertygande retorik, i betydelsen diskussionsinlägg. Jag 
är dock inte intresserad av analyser av typen rätt argumentation (såsom rim-
lighet eller felslut) (jfr Richardson 2007:165-170), utan de strategier som an-
vänds för att formulera de olika argumenten.  

Även om Aristoteles utvecklade sina tankar om retorik i en värld främ-
mande för internet och sociala nätverk skiljer sig inte sociala medieanvändares 
bruk av retorik från hur retorik har använts genom historien: som ett socialt 
verktyg (Berlanga-Fernández, García-García och Victoria-Mas 2013:133). 
Liksom diskuterats tidigare främjar de sociala nätverken genom sin struktur 
vissa kommunikationssätt. Exempelvis har tidigare forskning visat att patos 
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(känslor) blir en stark faktor i kommunikation på Facebook, då det är ett soci-
alt nätverk som främjar olika former av affektiva relationer och kommunikat-
ion (Abdel-Fadil 2019; Berlanga-Fernández, García-García och Victoria-Mas 
2013:132; Karppi 2015; Papacharissi 2015). Kommunikationsvetarna In-
maculada Berlanga-Fernández, Francisco García-García och Juan Salvador 
Victoria-Mas (2013) kallar Facebook-användaren ”the new rhetorican of our 
time”, då retorik har en stark närvaro i den audio-visuella kommunikation som 
utmärker sociala nätverk med olika former av retoriska figurer som främjar 
dialog och effektiv kommunikation (Berlanga-Fernández, García-García och 
Victoria-Mas 2013:134). Facebook-kommentaren, den textform som analyse-
ras i denna studie, skiljer sig mot många andra typer av texter. Inte minst från 
de längre genomarbetade tidningsinsändare som Richardson analyserat, men 
också från de Facebook-inlägg som Berlanga-Fernández och kollegor stude-
rar. Kommentarerna är ofta korta, de är formulerade som svar eller reaktioner 
på ett inlägg, en artikel eller en annan kommentar, och de är ofta spontana 
diskussionsinlägg tillkomna i stundens hetta. Det gör dem till en speciell form 
av text, men de är fortfarande en text för vilka de retoriska begreppen är an-
vändbara för analys.  

Richardson betonar tre delar av argumentationsdiskurs: den är aktiv, den 
är social och den är en gemensam process. Ett arguments syfte är att lösa me-
ningsskiljaktigheter som uppstår i en specifik materiell och social kontext. 
Deltagare erbjuder argument som de menar stödjer och stärker deras egen 
ståndpunkt, och som kan utgöra ett inflytande på andras åsikter, attityder och 
beteenden. Med andra ord, argumentation är aktiv i betydelsen att de som del-
tar använder språk för att göra vissa saker, såsom att förespråka eller försvara 
sin egen åsikt eller attackera någon annans. Den är social då det är en aktivitet 
som innebär en kommunikativ process mellan personer och grupper, snarare 
än att uttrycka en individuell övertygelse. Slutligen är argumentation en ge-
mensam process i form av interaktion som kräver av sina deltagare att de ska 
vara både producenter och konsumenter av argument (Richardson 2007:155-
156).  

I den retoriska triangeln ingår flera nivåer av argumentativ diskurs. Den 
första nivån berör olika former av övertygande argumentation, vilka har spe-
cifika retoriska mål och olika strategier för att uppfylla dessa: forensic, 
epideictic respektive deliberativ retorik. Forensic retorik inkluderar argumen-
tativ diskurs, där den som argumenterar fördömer eller försvarar någons tidi-
gare handlingar. Epideictic retorik handlar om nuet, och syftar till att visa på 
om någon eller något är värt beundran eller ogillande. Bedömningen av en 
person eller handling är nära sammanhängande med karaktären på det omdis-
kuterade fenomenet eller personen, där den som argumenterar försöker få sina 
åhörare att känna beundran på grund av dess godhet eller ogillande på grund 
av dess dålighet. Slutligen används den deliberativa retoriken då den som ar-
gumenterar överlägger om huruvida ett beslut – ofta ett politiskt sådant – är 
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önskvärt eller inte. Här är det framtiden som berörs, och argumentationen upp-
manar åhörarna att agera på det ena eller andra sättet beroende på önskad ut-
gång (Richardson 2007:157).  

På den andra nivån kommer de retoriska figurerna: etos, patos och logos. 
Etos handlar om att den som argumenterar presenterar sig som en viss typ av 
person, i syfte att ge ökad legitimitet åt det framförda argumentet (Richardson 
2007:160). Även Fairclough använder etos som ett analysverktyg på textnivå, 
med syfte att analysera konstruktionen av ett själv eller social identitet (Fair-
clough 1992:235). Detta själv:et är en bärande konstruktion i ett argument 
byggt på etos; ett argument blir framgångsrikt när åhörarna tillskriver den som 
argumenterar kunskap, erfarenhet eller egenskaper som gör dem benägna att 
lita på och stödja de argument som framförs (Richardson 2007:160).  

Patos kan översättas till känslor, och kan användas explicit och implicit i 
ett argument. Syftet med ett argument baserat på patos är att få åhörarna att gå 
från ett emotionellt läge till ett annat: att känna ilska, rädsla, medlidande eller 
att lugna ner en upprörd publik. Genom att använda patos i en argumentation 
kan åhörarna göras mer mottagliga för de framförda argumenten, vilket ökar 
möjligheten att övertyga dem (Richardson 2007:160-161). Jag återkommer till 
patos nedan (se 4.4.6).  

Slutligen kommer logos som handlar om hur argumentet är strukturerat, 
för att det ska kunna övertyga åhörarna om att den som argumenterar har rätt 
(Richardson 2007:161). Här är det viktigt att skilja på logos och logik. Logos, 
såsom det används inom retoriken, handlar inte om huruvida något är ration-
ellt eller inte, utan snarare om hur något framstår som rationellt; det som fram-
står som rationellt i betydelsen sunt förnuft kräver inte alltid logik för att vara 
övertygande (Higgins och Walker 2012:198). Här kommer en tredje och fjärde 
nivå in, då argument baserade på logos kan delas upp i deduktiva och induk-
tiva argument, vilka i sin tur består av olika typer av argumentation. För att 
börja med deduktiva argument handlar det om argument där en slutsats följs 
av ett påstående: om premissen är korrekt kan slutsatsen inte vara fel. Här 
finns, på nästa nivå, det deduktiva argumentet i form av en enthymeme, där 
premissen saknas men lämnas åt åhöraren att själv fylla i, vilket gör att argu-
mentet framstår som svårare att ifrågasätta och därmed mer kraftfullt. Induk-
tiva argument använder istället ett specifikt fall som stöd för generella slutsat-
ser. Här finns tre olika argumentationsformer. Symptomatiska argument an-
vänder association eller sammankoppling, där ett individuellt exempel an-
vänds för att illustrera ett större mönster. I denna typ av argument används 
uttryck som ”är karaktäriserad av/typisk för/visar på/bevisar att/innebär”. Den 
andra formen ett induktivt argument kan ta är jämförelse eller analogi. Här 
används uttryck som ”på samma sätt/liknande/också/mer än” eller andra mer 
implicita anspelningar. Här spelar åhörarna en avgörande roll, och när argu-
mentets premisser på ett framgångsrikt sätt anpassas efter åhörarnas ideolo-
giska eller politiska övertygelser fungerar den effektivt för att stärka åhörarnas 
hängivenhet för slutsatsen. Slutligen finns den kausala argumentationen, som 
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indikeras av uttryck som refererar till en utkomst konsekvenser, såsom 
”skapar/innebär/leder till” (Richardson 2007:162-162).  

I figur 8 nedan återfinns de begrepp som presenterats i denna genomgång, 
och vad som karaktäriserar dem. I analysen på textnivå i de respektive resul-
tatkapitlen kommer de att fungera som analysverktyg vid närläsningen av ett 
utdrag från en kommentarstråd med fokus på diskussionens former.  
 
Figur 8. Den retoriska triangeln 

 
 

4.4.6. Närläsning: Patos och modalitet 
Som en del i besvarandet av studiens forskningsfrågor kommer jag närmare 
analysera patos: användningen av känslomässiga tematiker eller språkbruk för 
att få åhörarna mottagliga för den egna slutsatsen. Aristoteles formulerade det 
som: ”Our judgments when we are pleased and friendly are not the same as 
when we are pained and hostile.” (citerad i Richardson 2007:160). Richardson 
(2007) använder rädsla som exempel, där rädslan för den Andre är ett ständigt 
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återkommande inslag i politisk debatt, med syfte att förstärka åhörarnas mot-
taglighet för de egna argumenten. En åhörare som uppvisar en lagom dos 
rädsla kommer att tolerera andra typer av slutsatser och beslut än vad den an-
nars skulle acceptera. På samma sätt kan känslor såsom ilska, kärlek och öm-
kan användas för att få åhöraren att instämma med det egna argumentet (Ri-
chardson 2007:161).  

För att kunna genomföra analysen behöver jag identifiera känslor i det ana-
lyserade materialet. Abdel-Fadil (2019), som analyserat en Facebook-grupp 
om rätten för nyhetsankare på norska NRK att bära halskors i sändning (se 
kapitel 2.3.2), menar att känslor kopplade till upprördhet och ilska är mest 
synliga i känslodrivna debatter i de sociala nätverkens diskussionsforum, men 
att det vid en närmare granskning går att finna betydligt fler känslor än så 
(Abdel-Fadil 2019:29). Ett sätt att identifiera känslor är genom en analys av 
det som explicit skrivs ut, men lika viktigt är olika kommunikativa strategier 
såsom ordval, skiljetecken och användandet av emojis (jfr Abdel-Fadil 
2019:21). Det är sådana kommunikativa strategier jag kommer att leta efter i 
materialet för att identifiera olika former av känslouttryck.  

Analysen av patos kommer att ske tillsammans med ett annat analysverk-
tyg, hämtat från Faircloughs verktygslåda: modalitet. Modalitet handlar om 
grad av instämmande med det sagda, och utgör en viktig dimension av diskur-
sen (Fairclough 1992:158-162). Fairclough menar att genom att undersöka ett 
uttalandes modalitet går det att säga något om hur sociala relationer skapas i 
diskursen, men också om vilka representationer av verkligheten som förekom-
mer och vilken status dessa representationer har (Fairclough 1992:236). Jag 
har valt att begränsa min analys av modalitet till att analysera graden av mo-
dalitet, och huruvida den kan kategoriseras som subjektiv eller objektiv. Sub-
jektiv modalitet innebär att den subjektiva utgångspunkten är explicit uttryckt; 
det är jag som uttrycker någonting. Det behöver inte innebära att detta jag har 
en lägre grad av instämmande med det sagda, däremot att en uttryckt åsikt inte 
tillskrivs någon annan än mig. I den objektiva modaliteten lämnas utgångs-
punkten istället implicit, och det tydliggörs inte vems perspektiv som repre-
senteras. Denna objektiva framställning innebär ofta att den som uttrycker en 
utsaga tar sig tolkningsföreträde, vilket gör den kommunikativa händelsen till 
en form av maktutövande (Fairclough 1992:159). 

I analysen kommer jag att identifiera kommentarer som använder sig av 
patos som en del av sin argumentation, vilka sedan kommer att analyseras 
tillsammans med modalitetsbegreppet. På så sätt hoppas jag kunna säga något 
inte bara om vilka känslomässiga tematiker och språkbruk som används, utan 
också om de sätt på vilka dessa framförs i debatten: Uttrycks de som objektiva 
sanningar, som personliga erfarenheter eller som ambivalenta frågeställningar 
utan självklara svar?  
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4.4.7. Urval av material för närläsning 
Att närläsa material av den storlek som förekommer i denna studie är närmast 
en omöjlighet, istället är analys av ett mindre utdrag av materialet att föredra. 
Jag har därför valt ut mindre utklipp av materialet som får fungera som exem-
pel. För Fairclough (1992) är det i sprickor eller krisögonblick som de intres-
santa exemplen uppstår, då det i sådana lägen uppstår ett krav på att synliggöra 
den diskurs som annars är dold: 

Such moments of crisis make visible aspects of practices which might normally 
be naturalized, and therefore difficult to notice; but they also show changes in 
process, the actual ways in which people deal with the problematization of 
practices. (Fairclough 1992:230) 
 

Ett exempel på en sådan spricka i diskursen kan vara då en förgivettagen åsikt 
uttrycks offentligt och möter motstånd; då en antagen sanning måste artikule-
ras kommer den underliggande diskursen att synliggöras. En kommentar som 
denna: ”Religion och politik är en usel mix” (Kommentar till Svenska Dag-
bladet 2016a) säger något om innehållet i den studerade diskussionen, men 
mindre om de underliggande diskursiva konstruktioner på vilka påståendet är 
baserat. De kommer fram tydligare i följande kommentar (båda hämtade från 
diskussionen kring Miljöpartiet, ministern och handskakningen):  

Maida Du blandar ihop offentligt och privat. Då kan han inte vara svensk of-
fentlig politiker och företräda svenska väljare. Han bryter mot svensk jäm-
ställdhet och svensk jämlikhet och då kan han inte representera något svenskt 
parti. Han kan inte både ha och äta kakan. Han har frihet att välja bort politiken 
och det offentliga rummet. Det har han gjort. (Kommentar till Aftonbladet 
2016h)46 

 
Det är med andra ord då en kommentar blir ifrågasatt i diskussionen, eller då 
diskussionen i sig innebär ett ifrågasättande av den egna världsbilden – ett 
krisögonblick – som den annars självklara och oartikulerade diskursen synlig-
görs. I de delar av materialet som valts för närmare analys har jag försökt att 
synliggöra just sådana sprickor. I ett material som detta går det inte att välja 
ut en liten del som representativ för helheten. Jag har istället valt enskilda 
kommentarer eller utsnitt ur kommentarstrådar där åsikter uttrycks, ifrågasätts 
och diskuteras på olika sätt. De utvalda kommentarerna fungerar som exempel 
som kan illustrera diskussionens former, och hur diskurser konstrueras, utma-
nas eller vidmakthålls genom språkbruk.  

                                                 
46 Liksom skrivs ovan (se 4.2.6) har jag valt att citera kommentarerna utan att korrigera even-
tuella språkliga felaktigheter. I de fall då personer namnges i kommnetarerna är det i form av 
fingerande namn (se 4.9.3). 
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4.5. Analys på nivån för diskursiva praktiker 
Analysen av diskursiva praktiker, det steg i Faircloughs modell som befinner 
sig mitt emellan texten och de sociala praktikerna, kommer att genomföras 
med hjälp av de båda analysbegreppen intertextualitet och interdiskursivitet. 
Analysen berör hur de diskurser som identifierats i de respektive hybrida me-
diediskussionerna förhåller sig till varandra, och återfinns i kapitel 7. I fokus 
för analysen rörande intertextualitet och interdiskursivitet finns frågan om sta-
bilitet och förändring: Hur bidrar de diskursiva praktikerna till att antingen 
reproducera samhället (i betydelsen sociala identiteter, sociala relationer, kun-
skapssystem och trosföreställningar) eller att transformera detsamma? Det är 
såklart en fråga som ligger utanför det som är greppbart för denna studie att 
ge ett helhetligt svar på, men går tillbaka till förståelsen av diskurs som en 
form av handling. Här finns den diskursiva praktiken som bryggan mellan text 
och den sociala praktiken: hur språkliga praktiker kan påverka sin omgivning. 
Om text handlar om lingvistiska praktiker i en mer traditionell betydelse, så 
handlar den diskursiva praktiken om lingvistiska praktiker med fokus på tex-
tens tillkomst och mottagande, samt hur dessa är relaterade till den omgivande 
sociala kontexten.  

4.5.1. Intertextualitet och interdiskursivitet 
Intertextualitet och interdiskursivitet är båda begrepp som används för att be-
lysa att diskurser och de texter genom vilka de kommer till uttryck på, på olika 
sätt bygger på varandra på mer eller mindre medvetna sätt. Fairclough (1992) 
citerar själv Foucault för att beskriva grundtanken bakom intertextualitetsbe-
greppet: ”there can be no statement that in one way or another does not reac-
tualize others” (Foucault 1972:98, citerad i Fairclough 1992:101).  

Fairclough betonar att det finns flera nivåer av intertextualitet, som belyser 
olika språkliga strategier och intertextuella relationer (Fairclough 1992:118). 
Dessa är dock till mer nytta då intertextualitet används som analys på textnivå. 
Jag kommer här istället att fokusera på intertextualitet och interdiskursivitet 
som ett sätt att synliggöra hegemonisk kamp (att strukturera diskursord-
ningen) samt på stabilitet och förändring i diskursen. Fairclough skiljer mellan 
konstituerande intertextualitet (eng. constitutive intertextuality) och manifest 
intertextualitet (eng. manifest intertextuality). Konstituerande intertextualitet 
betecknas också som interdiskursivitet, och det är det begrepp jag använder i 
denna text (jfr Fairclough 1992:104). Interdiskursivitet är ett begrepp som vi-
sar på hur diskurser konstitueras genom en kombination av andra diskurser 
och andra element inom och mellan diskursordningar (Fairclough 1992:118). 
Manifest intertextualitet, å sin sida, handlar om att en text på ett tydligt sätt 
bygger på andra specifika texter. Detta kan ske via direkta citat och använd-
ning av specifika ord och fraser och liknande, men också genom omskriv-
ningar av en annan text med egna ord (Fairclough 1992:104). Genom att refe-
rera till andras utsagor i en eller annan form innebär att diskursen representeras 
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(eng. discourse representation). Detta är vanligt förekommande i en stor del 
av de texter vi möter, exempelvis i nyhetsmedier, ofta explicit utmärkt genom 
citattecken och referenser till ”hon sa” eller ”han påstod”, i juridisk bevisfö-
ring, politisk retorik men också i vardagliga konversationer där vi på det ena 
eller andra sättet redogör för vad andra har sagt (Fairclough 1992:107). Jag 
kommer här att lämna begreppet diskursrepresentation därhän, men ta med det 
som Fairclough vill belysa med begreppet: den som återger en viss del av en 
annan text (vilket också inkluderar vad andra har sagt eller andra former av 
utsagor) gör alltid ett urval. Med andra ord, att representera en diskurs innebär 
alltid val om hur den framställs (Fairclough 1992:118).  

I kritisk diskursanalys finns en nära koppling mellan interdiskursivitet, in-
tertextualitet och förändring (Fairclough 1992:102-103). Då en diskurs bygger 
på andra diskurser eller texter på nya och kreativa sätt ökar det möjligheten 
till förändring av diskursordningen. Enligt samma mönster kan en låg grad av 
interdiskursivitet och/eller intertextualitet innebära att den rådande diskurs-
ordningen reproduceras och förändringen uteblir. Det innebär dock inte att så 
alltid är fallet. Hög interdiskursivitet och/eller intertextualitet innebär inte all-
tid förändring, på samma sätt som en låg grad av desamma inte alltid innebär 
att diskurser reproduceras. Dock pekar de båda begreppen mot att förändring 
eller reproduktion är möjlig. Relationen mellan intertextualitet och hegemoni 
är viktig ur denna aspekt. Fairclough uttrycker det som: ”The relationship be-
tween intertextuality and hegemony is important. The concept of intertextual-
ity points to the productivity of texts, to how texts can transform prior texts 
and restructure existing conventions (genres, discourses) to generate new 
ones.” (Fairclough 1992:102) 

Jag kommer att använda begreppen intertextualitet (i betydelsen manifest 
intertextualitet) och interdiskursivitet (i betydelsen konstituerande intertextu-
alitet) i min analys av diskursiva praktiker, genom att synliggöra hur de ana-
lyserade texterna (kommentarerna) på olika sätt bygger på varandra och/eller 
på element från andra diskursordningar, antingen genom att explicit eller mer 
indirekt använda delar av andra texter eller genom att på olika sätt kombinera 
olika diskurser på ett sätt som förändrar innebörden i dem, så kallad kreativ 
diskursiv praktik. Fokus för analysen är på förändring, och huruvida texten, 
genom praktiker av intertextualitet och interdiskursivitet, kan bidra till att re-
producera eller transformera diskurser och därmed den sociala praktiken till 
vilka dessa diskurser relaterar. 

4.6. Analys på nivån för sociala praktiker 
Det övergripande syftet med att analysera sociala praktiker beskrivs av Fair-
clough (1992:237) som att synliggöra den sammantvinnade relationen mellan 
text, diskursiva praktiker och sociala praktiker. Liksom beskrivits tidigare går 
textens påverkan på de sociala praktikerna alltid genom de diskursiva prakti-
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kerna. Samtidigt har de sociala praktikerna en påverkan på de diskursiva prak-
tikerna (i betydelsen produktion, distribution och konsumtion av text). Ett an-
nat sätt att beskriva analysen av sociala praktiker är att det är den kontext som 
omger de hybrida mediediskussionerna som nu kommer i fokus. Analysen 
sker, i enlighet med den tanke om interdisciplinaritet som finns inbyggd i den 
kritiska diskursanalysen (Wodak och Meyer 2016:6-7), med hjälp av det teo-
retiska ramverk som presenteras i kapitel 3 samt tidigare forskning. Genom 
att diskutera resultatet från den kritiska diskursanalysen i relation till studiens 
teoretiska ramverk och tidigare forskning är det möjligt att säga något om re-
lationen mellan de hybrida mediediskussionerna och det samhälle som omger 
dem (jfr Richardson 2007:114). Således kommer resultatet från den genom-
förda diskursanalysen att diskuteras utifrån teorier rörande politisering av re-
ligion, med fokus på religion som subjekt eller objekt i diskussion om politi-
serade frågor och hur religion används i gränsdragningsfrågor samt inom ci-
vilisationistisk populism. Därtill kommer medialisering av religion, med fo-
kus på den medialiserade konfliktens dynamiker och känsloreaktioner som en 
form av politisk handling. Till skillnad från tidigare kapitel har jag inte valt ut 
specifika diskursanalytiska analysverktyg för genomförandet av analysen. 
Istället sker analysen, enligt ovan, genom en diskussion kring de resultat dis-
kursanalysen gett, i relation till de teorier som återfinns i studiens teoretiska 
ramverk samt till tidigare forskning.  

4.7. Validitet och generaliserbarhet 
Forskning är i hög grad en fråga om val, och varje val innebär att något annat 
har valts bort. Detta gäller inte bara de val som tydligt träder fram i en avhand-
ling (den valda metoden, val av teorier, materialurval etc.), utan också alla de 
andra val som är en del av arbetsprocessen, vissa för små för att ens noteras, 
andra stora och förenade med vånda. Jag ser att detta är en naturlig del av 
forskningsprocessen och genom att acceptera det som ett faktum åtar jag mig 
att i så hög utsträckning som möjligt vara transparent med de val jag gjort, och 
reflektera kring de metoder jag valt att använda mig av (jfr Baker och 
McEnery 2015:8-9). Med en socialkonstruktivistisk ansats kommer föreställ-
ningen att forskaren alltid befinner sig i en viss position i relation till det un-
dersökta, och att denna påverkar vad som är möjligt att se (och inte se). ”Det 
finns alltid andra positioner varifrån verkligheten skulle se annorlunda ut” som 
Winther Jørgensen och Phillips (2000:29) formulerar det. Kunskap är, med 
den feministiska forskaren Donna Haraways (1988:585) ord, situerad, och 
”[v]ision is always a question of the power to see”. Denna insikt har jag burit 
med mig genom forskningsprocessen.  

Att kombinera olika typer av metoder för analys, såsom jag valt att göra i 
detta projekt, har varit ett sätt (om än inte det enda) att vidga mitt eget synfält 
som forskare. Jag menar, i enlighet med resonemanget om fördelar med att 
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kombinera metoder för när- respektive distansläsning (se 4.1.1), att den kom-
bination av metoder jag valt har en potential att stärka studiens validitet. Re-
sultatet från en kvalitativ analys, baserad på ett mindre och specifikt utvalt 
material, lämpar sig sällan, för att inte säga aldrig, för att dra generaliserande 
slutsatser utanför det specifikt studerade området. Möjligheten att addera en 
kvantitativ metod blir ett sätt att öka validiteten och reliabiliteten hos den kva-
litativa analysen (jfr Baker och Levon 2015:233). Min hållning är att resultatet 
från föreliggande studie inte är generaliserbart, men att det däremot bör be-
traktas som användbart för den som önskar veta något om närliggande feno-
men. Genom den bredd som studien omfattar, med hänvisning till samman-
sättningen av studiens material samt metoder för analys, menar jag att resul-
tatet pekar på användbara insikter giltiga också utanför de specifika hybrida 
mediediskussioner som analyseras.  

4.8. Reflexivitet 
Ett av de tre karaktärsdrag Hjelm lyfter fram för den socialkonstruktionistiska 
forskningen är dess ideal om forskning som frigörande (Hjelm 2014b:16). 
Detta emancipatoriska anslag är också något som betonas i den kritiska dis-
kursanalysen, som vill producera och sprida kunskap som möjliggör för män-
niskor att frigöra sig själva från olika former av förtryck (Wodak och Meyer 
2016:7). Det handlar exempelvis om att synliggöra det dolda och därigenom 
skapa förutsättningar för förändring (Fairclough 1992:9). Denna lovvärda am-
bition till trots har den kritiska forskningen fått motta kritik. Socialpsykologen 
Kenneth J. Gregen (2015) menar att det allt för ofta finns en förutsägbarhet, 
där den insatta ofta utan större svårighet kan gissa sig till utgången och att 
resultatet formuleras och publiceras på ett sådant sätt att det snarast blir en 
fråga för de redan invigda (Gergen 2015:299). Därtill ifrågasätts föreställ-
ningen om kunskap som något konstruerat som utgångspunkt för forskning: 
om allt kan vara sant eller falskt, hur ska man då förhålla sig till de olika utsa-
gor som framkommer? Denna kritik är givetvis relevant, men handlar i grun-
den om epistemologi och vetenskapssyn och det ligger utanför denna avhand-
lings ambition att sortera de många argument som framförts i frågan. Jag nöjer 
mig med att ställa mig bakom en tydligt artikulerad socialkonstruktionistisk 
ansats, och delar föreställningen om att vetenskapligt konstruerad kunskap bär 
ett värde också utan att ta sig absoluta sanningsanspråk (jfr Winther Jørgensen 
och Phillips 2000:152). 

Tanken om forskningens möjlighet att ge ett bidrag till en bättre värld är 
något som jag sympatiserar med, även då jag inser den begränsade potential 
för världsförbättring som en enskild avhandling besitter. Jag förstår mitt pro-
jekt som ideologiskt i betydelsen att jag önskar belysa strukturer som verkar 
begränsande för människors möjligheter att leva och verka, och genom det 
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lägga grunden till en möjlig förändring. Det för mig in på frågan om reflexi-
vitet, det vill säga: vem är jag som forskarsubjekt, och hur påverkar det den 
forskning jag utför?  

Jag har själv varit partipolitiskt aktiv, med medlemskap likaväl som förtro-
endeuppdrag för Socialdemokraterna – både i den sekulära politiken och i kyr-
kopolitiska sammanhang. Jag är därtill medlem i Svenska kyrkan och har på 
olika sätt engagerat mig i Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga. Jag me-
nar dock att denna typ av samhällsengagemang, politiskt såväl som inom det 
bredare civilsamhället, inte innebär ett hinder för den som vill studera sam-
hällsfrågor. Om något menar jag att min personliga erfarenhet ger mig en ökad 
kompetens kring hur jag ska närma mig olika frågor som dyker upp i forsk-
ningsarbetet. Min huvudsakliga ståndpunkt är att jag som forskarstuderande 
har förmågan att, för att låna ett ofta använt uttryck i den politiska debatten 
anno det sena 2010-talet, hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Således, det 
jag för med mig in i forskningen såsom innehavare av exempelvis en viss 
kropp och socio-ekonomisk status, tillsammans med vissa hjärtefrågor och 
personliga intressen, påverkar vilka frågor jag anser vara intressanta och rele-
vanta att bedriva forskning kring. Däremot kan jag göra en analys av frågor 
om religion och politik som går utöver mina egna personliga politiska och 
religiösa preferenser, likaväl som jag är förmögen att följa procedurerna för 
god forskning. 

4.9. Etiska överväganden  
Återstående del av kapitlet ägnas åt etikfrågor. Denna diskussion tillåts uppta 
ett relativt stort utrymme, då forskning om och på internet innebär såväl nya 
förutsättningar som nya etiska överväganden. Jag försöker i nedanstående dis-
kussion avhandla några av de frågor som jag finner ha extra stor relevans i 
relation till den genomförda studien. Innan jag går in i denna diskussion vill 
jag dock klargöra att studien inte har föregåtts av en ansökan till etikpröv-
ningsnämnden. En sådan ansökan bedömdes inte som nödvändig med hänvis-
ning till det studerade materialets karaktär, såsom det beskrivs mer nedan. 

4.9.1. Forskning om och på internet: Nya förutsättningar, nya 
frågor 
I en allt mer digital och global värld betraktas medie- och informationskun-
nighet av FN som en grundläggande mänsklig och medborgerlig rättighet, av-
görande för social integration och delaktighet i samhället och en nyckel för att 
stärka yttrande-, informations- och pressfriheten i världen (Carlsson 
2016:502). Mot den bakgrunden kan utvecklingen som digitaliseringen med-
fört omfamnas, förkastas eller problematiseras. Oavsett vilket går det inte för-
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neka att den påverkar såväl den privata som offentliga sfären på ett genomgå-
ende sätt, och att det krävs en aktiv politik på området för att undgå att den för 
samhället så viktiga medie- och informationskunnigheten inte utlämnas till 
marknadens godtycke (Bolin 2016:127-128). För att forma en sådan politik 
behövs mer forskning som kan belysa olika aspekter av det nya digitala me-
dielandskapet och därmed en ökad samtidsförståelse, något som jag önskar 
bidra till genom denna studie. Avhandlingen har således ett viktigt samhälls-
bidrag att komma med, inte bara i frågor som rör religion och politik, utan 
också om den typ av diskussioner som här studeras: debatt och opinionsbild-
ning om samhälls- och värderingsfrågor som utspelar sig i en ny form av di-
gitaliserad offentlighet. Samtidigt kräver denna typ av forskning en genomgå-
ende etisk reflektion; nya förutsättningar ger nya frågor, ofta utan självklara 
svar. Det gäller inte minst för material insamlat från sociala nätverk, såsom är 
fallet i detta projekt. ”Just because it is accessible does not make it ethical” 
som boyd och Crawford träffande formulerar det (boyd och Crawford 
2012:671; jfr Cocq 2016:115-116). Här finns en rad frågeställningar att re-
flektera över, rörande forskningsetik generellt, men också mer specifikt forsk-
ning på den typ av material som används i denna studie: medierelaterat 
material insamlat från ett socialt nätverk. För att resonera kring det vill jag ta 
ett steg tillbaka och diskutera inte bara de specifika etiska frågorna, utan också 
hur den typ av material studien är baserat på kan och bör betraktas. Jag vill 
därför börja där jag redan varit och dit jag återkommer längre fram, i hur di-
gitaliseringen påverkat medier, såväl gällande innehåll som produktion. 

4.9.2. Digitaliseringens påverkan på användargenererat 
medieinnehåll 
Digitaliseringens påverkan på medierna berör såväl medieproducenter som 
mediekonsumenter, men också de värden som omgärdar medierna (Bolin 
2016:110). Medie- och kommunikationsprofessorn Göran Bolin (2016) lyfter 
fram en rad olika förskjutningar inom medieproduktionen, som rör medie-
marknadens strukturella förhållanden samt användargenererat innehåll i kom-
mersiella sammanhang. Några av dessa förskjutningar är av relevans för denna 
studie, däribland maktförskjutningar som skett från traditionella medieföretag 
till nya digitalt orienterade företag. De har uppstått i och med nya sätt att skapa 
och paketera det Bolin kallar för publikvaran, vilket i sin tur lett till att företag 
som Facebook vuxit sig stora och fått ledande positioner som innehållsdistri-
butörer. En annan förskjutning handlar om den ökade handlingsfrihet för me-
dieanvändare som digitaliseringen inneburit. Här finns den dubbelhet som jag 
återkommer till på flera ställen i avhandlingen: uppkomsten av digitala platt-
formar innebär ett expanderande utrymme för offentlig diskussion som kan 
öka det demokratiska deltagandet, men är också ett utrymme som villkoras av 
en lång rad faktorer, inte minst att deltagandet sker på plattformar som är kom-
mersiella miljöer styrda av vinstsyftande algoritmer (Bolin 2016:122-125).  
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Medie- och kommunikationsvetarna Susanne Almgren och Tobias Olsson 
(2016) intresserar sig för den senare av dessa förskjutningar, medieanvändar-
nas möjlighet till deltagande, med fokus på dagstidningar. De menar att an-
vändardeltagande och läsarproducerat material alltid varit viktigt för dagstid-
ningarna, också innan digitaliseringens intåg. Familjesidor bestående av in-
sända grattishälsningar och nekrologer kan ses som ett uppskattat exempel på 
detta, ett annat är tidningarnas insändarsidor där läsare ges ett utrymme att 
offentligt uttrycka sin åsikt i olika frågor. Det som är nytt är de digitala medi-
ernas interaktiva form, stora räckvidd och enkelhet, vilket har gett läsardelta-
gandet nya möjligheter (Almgren och Olsson 2016:378-379). Det finns dock 
fortfarande specifika förutsättningar som villkorar användarnas deltagande,47 
och en av de frågor som Almgren och Olsson ställer är hur professionella in-
nehållsproducenter formar, och därmed styr, utrymmen för användardelta-
gande. I sin studie av svenska dagstidningar undersöker de närmare hur tid-
ningarna format utrymmen för användardeltagande online. Resultatet från stu-
dien visar att de flesta tidningar erbjuder användarna möjlighet att kommen-
tera mellan 40-60 procent av sina artiklar, men att det här finns en stor variat-
ion mellan tidningarna. Den absolut mest använda deltagarpraktiken är att dela 
artiklar via Facebook, vilket är 20 gånger mer vanligt förekommande än att 
kommentera artiklarna på tidningarnas webbsidor. Att dela artiklar via Fa-
cebook är också den deltagarpraktik som i högst utsträckning erbjuds läsarna: 
80-100 procent av alla artiklar kan delas via Facebook (Almgren och Olsson 
2016:385-391). Almgren och Olsson menar att det faktum att nyhetssajternas 
gränssnitt innebär att deltagandet i större utsträckning utlokaliseras från den 
egna webbplatsen till Facebook, är ett typiskt exempel på hur de möjligheter 
som erbjuds formar medieanvändarnas praktiker; forumet ger formen (Alm-
gren och Olsson 2016:393-394). 

Facebook är således en viktig spelare, men deltagarpraktikerna begränsar 
sig inte till delande av nyhetsartiklar. Sociala medier spelar en betydande roll 
för nyhetskonsumtion på nätet, med Facebook som den absolut viktigaste ka-
nalen för att nå en större publik (Hedman 2016:363). Många nyhetsredakt-
ioner har stängt möjligheten att kommentera och diskutera nyheter på den 
egna sajten (enligt Almgren och Olssons studie var detta möjligt endast för 
runt hälften av artiklarna), och hänvisar publikdialogen till sociala medier – 

                                                 
47 Almgren och Olsson lyfter fram tillgångsmässiga, ekonomiska och tekniska villkor som på 
olika sätt påverkar användarnas förutsättningar att delta, och menar att dessa villkor förtjänar 
en större uppmärksamhet från forskningen som allt för ofta hanterat dem som “marginalanteck-
ningar, i bästa fall, i reflektioner kring det medielandskap som de sociala medierna sägs ha 
skapat. Här har man istället allt som oftast föredragit att se framför sig framväxandet av med-
skapande användare och en uppluckrad producent-användarrelation” (Almgren och Olsson 
2016:382). Här får jag erkänna mig skyldig till en liknande marginalanteckning; utöver att no-
tera dessa villkor kommer jag att fokusera på just effekterna av sociala medier gällande använ-
darproducerat material och inte gå in på de ekonomiska och tekniska villkoren för dessa.  
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framförallt Facebook48 (Hedman 2016:363). En tredjedel av internetanvän-
darna uppger att de tar del av nyheter via sociala medier varje vecka genom 
att följa en nyhetsredaktion, och 16 procent följer en journalist (Hedman 
2016:366). Utöver denna primära nyhetspublik kommer en sekundär publik 
som får del av nyheter i sina flöden genom andra användares aktiviteter, såsom 
den delning av artiklar som Almgren och Olsson visat på. Denna sekundära 
publik utgör hälften av dem som använder sociala medier, där 25 procent upp-
ger att de tar del av nyheter i sociala medier dagligen och 25 procent en eller 
flera gånger i veckan (Hedman 2016:362-364). Journalistiskforskare Ulrika 
Hedman (2016) menar att två faktorer går att koppla till dem som aktivt väljer 
att ta del av nyheter via sociala medier genom att följa en nyhetsredaktion 
och/eller journalist: det är vanligare att följa en nyhetsredaktion och/eller jour-
nalist bland dem som är yngre än bland dem som är äldre, och de som har ett 
politiskt intresse följer i högre utsträckning än de som inte är intresserade av 
politik (Hedman 2016:367-368).  

4.9.3. Att använda användargenererat material i forskning 
Att jag i denna avhandling studerar läsarproducerat mediematerial har att göra 
med det som framkommer ovan; det är en typ av material som ökat både i 
mängd och i betydelse som del av den offentliga diskussionen kring olika ak-
tuella samhällsfrågor. Innan jag kommer in på hur detta material kan och bör 
användas i forskning vill jag säga något kort om hur användarna själva relate-
rar till det innehåll och den information de genererar på internet. Det finns hos 
många både en medvetenhet och oro över hur informationen kan komma att 
användas. Forskning visar att människor oroar sig över bristande kontroll över 
                                                 
48 Sedan Almgren och Olsson och Hedmans forskning publicerades har vissa tidningssajter åter 
börjat erbjuda kommentarsmöjligheter på den egna sajten. De fem nyhetsaktörer som är inklu-
derade i denna studie har valt olika strategier. Dagens Nyheter beskriver själva att kommentars-
funktionen på deras sajt togs bort dels eftersom “merparten av kommentarerna flyttat till Fa-
cebook, dels problem med kvaliteten och brott mot kommentarsreglerna.” Sedan augusti 2017 
är det dock möjligt att återigen kommentera utvalda artiklar direkt på Dagens Nyheters sajt, 
genom den externa kommentarstjänsten Ifrågasätt (DN 2017). Ett liknande resonemang finns 
från Svenska Dagbladet som 2015 stängde möjligheten till kommentarer på den egna sajten, då 
“Tanken var att debatten om artiklarna skulle styras över till Svenska Dagbladets Facebooksi-
dor”. Sedan februari 2018 är det dock möjligt att kommentera ett urval av artiklar på Svenska 
Dagbladets sajt, genom Schibsted-koncernens kommenteringstjänst Core Comments (Jerdén 
2018). Gemensamt för dessa båda tjänster är att de kräver inloggning för att kunna skriva kom-
mentarer. Tidningarna har också fortsatt att publicera artiklar på Facebook med möjligheter för 
läsare (och andra) att kommentera. Expressen har sedan 2011 hänvisat läsare till Facebook för 
att kommentera tidningens artiklar (Cramne 2016), och på Aftonbladet hänvisas den som vill 
kommentera tidningens debattartiklar vidare till samma sajt genom en länkad uppmaning om 
att “Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook” (se 
exempelvis Lysén 2020). En liknande uppmaning som hänvisar läsarna vidare till Facebook 
finns också hos SVT Nyheter: “Om du gillar vår Facebooksida får du ta del av våra nyheter i 
ditt flöde” (SVT Nyheter 2020). SVT publicerar på sin sajt utförliga kommenteringsregler för 
dina sociala mediekanaler, som går i linje med SVT:s uppdrag “att stå upp för alla människors 
lika värde” (SVT 2020).  
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internetgenererad information, och hur den kan användas i andra kontexter än 
där den först delades. Trots den ökade oron har de inte gjort någon större för-
ändring i sin informationsdelning eller integritetsskydd, och människor accep-
terar ofta villkor för olika tjänster utan att läsa den information som står i det 
digitala medgivandet. Här finns med andra ord en integritetsparadox, där me-
dieanvändare nyttjar tjänster med medvetenhet om att de kan vara integritets-
kränkande, samtidigt som de uppger sig ha en stark oro för att information 
samlas in när de använder produkter och tjänster på internet. Här spelar dock 
syfte och potentiella fördelar roll, då användare uppger att de är villiga att dela 
mer personlig information under förutsättning att de medför gratis eller mer 
effektiva tjänster (Appelgren och Leckner 2016:169-171). 

Användarnas förhållande till den information de genererar online är såle-
des komplext, vilket kan göra etiska överväganden kring forskning baserad på 
denna typ av material svårare. Oavsett det finns det regelverk att förhålla sig 
till. Ett sådant är den dataskyddsförordning som EU implementerade 2018, 
som är känd under förkortningen GDPR (The General Data Protection Regu-
lation). För gemene person märktes inrättandet av den nya lagstiftningen 
kanske främst genom de många mail som trillade in i olika inboxar där alla 
olika aktörer bad om tillåtelse att hantera personliga uppgifter, och genom de 
dialogrutor med godkännande av insamlade ”kakor” som sedan dess poppar 
upp vid besök på olika webbsidor. Den nya lagstiftningen har sin utgångs-
punkt i att ”[d]en snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat 
nya utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter” (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 (6)). Personuppgifter förstås här i en 
bred bemärkelse som: ”all information som rör en identifierad eller identifier-
bar fysisk person” (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 
(26)). För att få registrera denna typ av information krävs ett aktivt samtycke, 
vilket också gäller insamling av material för forskning. Det innebär dock inte 
att forskning på material insamlat från internet inte längre är möjlig. Katrine 
Utaaker Segadal (2015), sektionsledare på Norsk Senter for Forskningsdata, 
menar att det finns såväl svart och vitt som gråzoner när det gäller forskning 
på internet. Även om grundregeln alltid är att hantering av personuppgifter 
kräver samtycke, är det möjligt att inom rådande lagstiftning bedriva forsk-
ning innehållande personliga uppgifter från internet också utan samtycke, om 
forskare kan motivera varför det är nödvändigt att använda detta material och 
om dess bidrag väger över eventuella nackdelar det kan innebära för individen 
(Utaaker Segadal 2015:47).  

Material från sociala medier som på något sätt har en begränsad tillgång, 
såsom en inloggning, skiljer sig från annan typ av material som kan samlas in 
från internet. Detta då det är möjligt att individer som publicerar information 
om sig själv i sådana sammanhang anser sig befinna sig på en privat arena och 
inte i ett offentligt forum. Det kräver extra eftertanke innan sådant material 
används. Samtidigt kan det som publiceras i sociala nätverk i vissa fall betrak-
tas som offentlig, just för att det är publicerat i ett offentligt forum. Utaaker 
Segdal menar att det gällande material från exempelvis Twitter, där ett stort 
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antal människor diskuterar en offentlig fråga såsom ett parlamentsval, är legi-
timt att inte inhämta samtycke med hänvisning till den offentliga karaktär som 
finns för såväl källan som för materialets innehåll (Utaaker Segadal 2015:44-
45). Digitaliseringsforskaren Leanne Townsend och sociologen Claire Denise 
Wallace (2017) gör en liknande bedömning, där politiska diskussioner på 
Twitter används som exempel på material som bör betraktas som offentlig. I 
sitt exempel använder de material som samlats in med hjälp av hashtags som 
på olika sätt berör Donald Trumps kandidatur i det amerikanska valet 2016. 
De menar att materialet kan betraktas som offentlig, då Trump-supportrar an-
vänt hashtags för att nå en bred publik och gå in i politisk diskussion. Som 
forskare blir det därmed möjligt att anta att innehållet är skapat med avsikt att 
nå för användarna också främmande personer. Townsend och Wallace argu-
menterar därför för att det är möjligt att i forskning direkt citera den typen av 
tweets utan att först skaffa informerat samtycke. Däremot menar de att det är 
en god praktik att inte inkludera användarinformation om användare som inte 
är offentliga personer (Townsend och Wallace 2017:205; jfr Elgesem 2015). 

Med stöd i ovanstående resonemang gör jag en liknande bedömning av det 
material, insamlat från Facebook, jag studerar i detta projekt. Innan jag går 
vidare och diskuterar olika etiska aspekter jag tagit hänsyn till i bedömningen 
av studien, vill jag dock betona den huvudsakliga motiveringen till varför jag 
menar att materialet kan och bör användas i forskning. Denna motivering 
handlar, med hänvisning till det inledande resonemanget om behovet av mer 
forskning som bidrar till förståelsen av det nya digitala medielandskapets på-
verkan på samhälle och politik, om studiens betydelse för att öka kunskapen 
kring de frågor som finns i studiens fokus: medborgares möjlighet till offentlig 
debatt och opinionsbildning om samhälls- och värderingsfrågor (om religion 
och politik).  

Här vill jag också ta tillfället i akt att uppmärksamma de beslut jag fattat 
rörande anonymisering av de personer som skrivit de analyserade kommenta-
rerna. Samtliga kommentarer är publicerade på Facebook, ett socialt nätverk 
som kräver en inloggning och där olika grader av öppenhet kan väljas i de 
egna kontoinställningarna, men de är publicerade i kommentarsfält på de re-
spektive nyhetsredaktionernas officiella sidor. Det är därmed ett rimligt anta-
gande att användarna har gjort sina kommentarer med syfte att diskutera de 
olika frågor som artiklarna berör i ett publikt forum och med personer de inte 
känner. Utifrån hållningen att det insamlade materialet har en offentlig karak-
tär, argumenterar jag för att jag, utan samtycke, kan använda materialet och 
publicera kommentarer i form av direkta citat.49 Jag har dock valt att anony-
misera kommentarerna i så motto att jag har bytt ut användarnas namn mot 
fingerade dito. Samtidigt är det inte en anonymisering i en traditionell bemär-
kelse. Även om de enskilda kommentarerna inte är sökbara genom att exem-
pelvis klistras in i en sökmotor, går det att finna dem genom ett aktivt sökande 

                                                 
49 Liknande ställningstagande finns bland annat hos Ekman (2019:611) och Hagren Idevall 
(2016:35-36), vilka använder liknande material i sin forskning. 
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i den aktuella Facebook-posten. Jag har således prioriterat transparensen i att 
inkludera referenser till de analyserade kommentarstrådarna framför en star-
kare grad av anonymisering.   

Med detta fastslaget finns en rad frågor att ta i beaktande gällande etiska 
förhållningssätt till forskning på sociala nätverk. Forskning om och på internet 
kräver en kontextualiserad förståelse av det studerade materialet, där forska-
ren kontinuerligt reflekterar över etiska frågor och i sina ställningstagande ut-
går från det specifika forskningsprojektet (Markham och Buchanan 2012:5). 
Därtill kräver mindre matieral insamlat från sociala nätverk ofta mer nog-
granna etiska övervägande än stora material, eftersom det ofta är mer avgrän-
sat, medvetet utvalt och lokalt insamlat (Cocq 2016:119). Medie- och kom-
munikationsvetaren Annette Markham och informationsforskaren Elizabeth 
Buchanan (2012) har uttryckt det som: ”We emphasize that no set of guideli-
nes or rules is static; the fields of internet research are dynamic and heteroge-
neous” (Markham och Buchanan 2012:2).  

Townsend och Wallace har skapat ett ramverk i form av ett frågebatteri för 
forskning på sociala medier, vilket berör tre områden: lagstiftning och andra 
typer av ramverk, frågor om integritet och risk, samt återgivning och publice-
ring (Townsend och Wallace 2017:197). Rörande det första området är GDPR 
en sådan lagstiftning som skulle kunna påverka möjligheten att använda det 
insamlade materialet. Här menar jag i och med materialets offentliga karaktär 
att det är möjligt för mig att använda det utan insamlat samtycke (jfr Utaaker 
Segadal 2015). Vidare finns här Facebooks egna policys som skulle kunna 
spela in. Den som skrivit under på Facebooks användarvillkor har accepterat 
att vem som helst kan ta del av den information som läggs upp publikt, också 
av dem som inte själva har ett konto på nätverket. Vidare anger villkoren att 
det går att ladda ned publik information på olika sätt, bland annat genom Fa-
cebooks API (Facebook 2018), vilket är den metod jag använt för att få till-
gång till det studerade materialet. Således, det sätt som materialet har samlats 
in på har skett i enlighet med det som varje Facebook-användare har accepterat 
då de blivit del av nätverket.50  

Nästa område, rörande integritet och risk, handlar om huruvida sociala me-
dieanvändare rimligen kan förvänta sig att bli observerade av främlingar. Frå-
gan är såväl viktig som intressant. Kommentarer på en artikel, en tweet eller 
ett blogginlägg är en publik post, men där publiken är osynlig och odefinierad. 
Det är en av de saker som utmärker kommunikation på internet, och som gör 
att frågan om samtycke kan vara mer komplex här än i andra forskningssam-
manhang (Elgesem 2015:17). Här återkommer jag till mitt argument ovan, att 
den offentliga karaktären av materialet föranleder en hållning där jag menar 
att materialet kan samlas in och analyseras i forskningssyfte. Ytterligare frågor 
                                                 
50 Tilläggas bör att insamlingen av material skedde innan Facebook stängde möjligheten att 
öppet samla in material via sitt API, en förändring som kom år 2018 i och med avslöjandet att 
företaget Cambridge Analytica anklagades för att ha använt Facebook-insamlad information 
för att påverka det amerikanska presidentvalet 2016. I skrivande stund måste den som vill an-
vända denna väg för materialinsamling få sin förfrågan godkänd av Facebook.  
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i denna kategori handlar om huruvida det rör sig om sårbara personer eller ett 
så kallat känsligt ämne. Rörande sårbara personer som inkluderas i studien 
uppmanar Markham och Buchanan (2012:11) reflektion inte bara om studien 
inkluderar minderåriga eller sårbara personer, men också vilka specifika frå-
gor som kan uppstå i relation till dem. Det finns olika sätt att svara på denna 
fråga. Min hållning är att detta är en textstudie. Det jag studerar är skriven 
text, närmare bestämt den text som står i de kommentarsfält jag definierat som 
relevanta för studien. Således, det är vad som står i texten som intresserar mig, 
inte vem som har skrivit det eller varför. Med det sagt går det inte att komma 
ifrån att kommentarerna är författade av personer. Vissa av dem, även de som 
valt att gå in i en öppen diskussion om en tidningsartikel, kan finna det upp-
rörande att deras ord används i en studie och därmed sprids utanför det forum 
där de valt att delge dem. Andra kanske har uttryckt en åsikt som de sedan har 
ändrat eller tagit avstånd ifrån.51 Ämnen rörande såväl religion som politik är 
att betrakta som forskningsetiskt känsliga, men här är återigen den offentliga 
karaktären på materialet avgörande; det rör sig om åsikter som berör religion 
och politik, men åsikter som uttrycks i offentliga diskussioner. Jag som fors-
kare tar enbart del av den information som redan finns publicerad, och söker 
inte själv aktivt upp information om användarnas religiösa eller politiska ställ-
ningstaganden eller knyter kommentarer eller analyser till specifika personer. 
Ett liknande resonemang kan föras om de personer som finns i centrum för de 
analyserade diskussionerna, såsom politiker som miljöpartisterna Mehmet 
Kaplan och Yasri Khan, kristdemokraterna Ebba Busch eller Tommy Dahl-
man eller Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson, eller 
de debattörer, pastorer, journalister, forskare och andra som medverkar genom 
att vara omdebatterade eller själva debattera. I denna studie är dessa aktörer 
inte intressanta i egenskap av personer, utan det är de åsikter de uttrycker i 
diskussionen samt de diskussioner som uppstår runt dem som studeras.  

Ytterligare en relevant aspekt i denna diskussion är att de kommentarer 
som återges och analyseras i studien kan befinna sig på gränsen till diskrimi-
nering eller hets mot folkgrupp. Den senare av dessa handlar om ”[a]tt offent-
ligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, 
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekän-
nelse eller sexuell läggning” (Åklagarmyndigheten 2020). På senare år har det 
fallit en rad domar som både friat och fällt personer för kommentarer de skrivit 
på sociala nätverksforum gällande hets mot folkgrupp. Huruvida en kommen-
tar är hets mot folkgrupp eller bara passerat gränsen för vad som är olämpligt 
är en fråga om juridisk bedömning. Exempelvis bedömdes en person för hets 
mot folkgrupp efter att ha riktat kommentaren ”Ut med dom! Parasiter och 
kackerlackor” mot den generella gruppen invandrare i Facebook-gruppen Stå 
                                                 
51 Jag har inte kontrollerat om de kommentarer som jag inkluderar som citat i studien fortfa-
rande är publicerade eller om de är borttagna (av personen som skrev dem, en moderator eller 
av någon annan anledning). Då jag inte kopplat kommentarerna till namn utan endast till den 
tråd i vilken de publicerats går en sådan kommentar inte att spåra upp. Den person som skrivit 
en kommentar och av någon anledning valt att ta bort den igen kan därmed inte identifieras.  
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upp för Sverige. Samtidigt friades han för kommentaren ”Övervåld! Då kan 
han åka tillbaks till sitt land så kan han få se på övervåld! Jävla parasiter” då 
denna var riktad mot en specifik händelse istället för en allmän inriktning på 
personer med ett visst ursprung (Thomasson 2019). Jag har i denna studie valt 
att inkludera alla de kommentarer jag har funnit i de utvalda kommentarsfälten 
och skildra dess innehåll som en del av analysen, så även kommentarer som 
uttrycker åsikter som ligger snubblande nära den fällda kommentar som 
nämns ovan.52 Jag gör detta med medvetenhet om att jag därigenom för vidare 
kommentarer som potentiellt kan vara diskriminering eller hets mot folk-
grupp, men har valt att inte gå in i en diskussion om huruvida så är fallet eller 
ej. Motiveringen bakom valet att inkludera också problematiska kommentarer 
vilar i huvudsak på insikter från tidigare forskning om hot och hat på internet, 
och vikten av att ta det på allvar. De drastiska effekter som hat och hot på 
internet kan få, lyfts fram i bland andra Janes (2017) studie av kvinnohat on-
line och Awan med kollegors (2016) studier av virala hatbrott mot muslimer. 
Wahlström och Törnberg (2019) menar att sociala medier inte enbart utgör ett 
forum där högerextrema åsikter sprids och förstärks, utan också skapar en in-
teraktion som ökar risken för att ord översätts i handling i form av våld. Jane 
understryker att genom att avfärda det som uttrycks på internet som mindre 
”verkligt”, flyttas ansvaret bort från de personer som uttrycker hat och hot 
eller på andra sätt reproducerar diskurser som får faktiska åverkningar på män-
niskors liv (Jane 2017:81). Effekter av hot och hat på internet återfinns också 
i Internetstiftelsens undersökning av svenskarnas internetvanor. Då de tillfrå-
gades uppgav 27 procent av svenska internetanvändare att de avstått från att 
uttrycka politiska åsikter på internet för att undvika hård kritik, hat eller hot. 
Att inte vilja uttrycka politiska åsikter på internet var också vanligare bland 
dem som någon gång utsatts för näthat. I denna grupp uppgav 44 procent att 
de avstått från att uttrycka politiska åsikter på internet. Rädslan för att utsättas 
för näthat i samband med uttryck av politiska åsikter tycks också befogad en-
ligt undersökningen. Bland dem som flera gånger uttryckt politiska åsikter på 
internet har 38 procent utsatts för näthat eller att någon skrivit negativt om 
dem, motsvarande siffra för dem som inte uttryckt politiska åsikter online är 

                                                 
52 Dock bör det tas med i diskussionen att det insamlade materialet är hämtat från modererade 
kommentarsfält, och att kommentarer som bryter mot redaktionernas kommenteringsregler tas 
bort innan de blir synliga för andra användare (Lascelles 2020; Österberg 2020; Timan 2020). 
Som ett exempel på hur modereringsarbetet går till har exempelvis SVT Nyheter tidigare haft 
ett sociala medier-team bestående av fyra reportrar som arbetat skift med att moderera kom-
mentarsfälten. I moderatorsuppdraget ingår att mana till sansade dialoger och god ton, svara på 
frågor och radera kommentarer som bryter mot SVTs kommenteringsregler. För att hantera den 
ökande mängden kommentarer använder SVT Nyheter sedan hösten 2019 en centraliserad mo-
dereringsdesk som är bemannad 07-23 alla veckans dagar. Den som kommenterar under natten 
kan själv se sin kommentar, men den är dold för andra fram till det att modereringsdesken 
godkänner kommentaren. Syftet med SVT Nyheters modereringsarbete är att säkerställa att fö-
retaget lever upp till sin egen sociala medier-policy. Som del av Public service-medier anser 
man att det är viktigt att ta ansvar för samtalsklimatet på de egna plattformarna, och att de ska 
vara trygga platser för diskussion (Lascelles 2020).  
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8 procent (Internetstiftelsen 2018:24-28). Utifrån detta menar jag att det är 
viktigt att forskningsstudier inkluderar också de mörkare sidorna av kommu-
nikation och diskussion på internet. Jag menar därför att det från ett forsk-
ningsperspektiv går att motivera att problematiska kommentarer upprepas, då 
det samtidigt möjliggör en ökad förståelse för det offentliga samtalets karaktär 
och hur det bidrar till diskursiva föreställningar med påverkan på det omgi-
vande samhället. Genom att synliggöra och analysera sker ett återupprepande 
av det sagda, men också en möjlighet till förändring (Wodak och Meyer 
2016:7).  

Slutligen ställer Townsend och Wallace frågor om återgivning och materi-
alhantering. I enlighet med Uppsala universitets riktlinjer om hantering av 
material samt god forskningssed finns samtliga analyserade kommentarer att 
tillgå på en säker plats i enlighet med rådande riktlinjer om att förvara forsk-
ningsmaterial. De kommentarer som citeras i texten hänvisas till den Fa-
cebook-post under vilken kommentaren postats och inkluderas i den ordinarie 
referenslistan. Information om och länkar till samtliga 130 Facebook-poster 
går att finna i bilaga 1 2 samt 3. Liksom nämnts tidigare är det kommentarstrå-
darnas utformning vid tidpunkten för insamling som utgör mitt material. För 
den som söker upp någon av de inkluderade Facebook-posterna kommer dessa 
med stor sannolikhet skilja sig åt från insamlingstillfället, gällande antal kom-
mentarer, reaktioner och liknande. Alla de kommentarer som återfinns i de 
sparade dataseten är således inte möjliga att nå via deras ursprungliga post, 
och de kommentarer som tillkommit efter insamlingen är inte inkluderade som 
del av materialet.  

4.9.4. Sammanfattning: Etiska överväganden 
För att sammanfatta de viktigaste punkterna från resonemanget ovan:  

- Föreliggande studie är en textstudie, och det är texten – det som står i 
de analyserade kommentarerna – som utgör studiens forsknings-
material. Jag tar således inte hänsyn till faktorer som vem som har 
kommenterat eller varför. Jag gör inte heller någon bedömning av 
huruvida en kommentar faller inom eller utanför ramen för diskrimi-
nering eller hets mot folkgrupp.  

- Jag menar att det insamlade materialet är av en offentlig karaktär och 
har valt att återge de insamlade kommentarerna i form av direkta citat, 
trots att det gör dem möjliga att spåra genom att söka i den Facebook-
post under vilken de publicerats och som refereras i texten.  

- Jag har anonymiserat kommentarerna i den mån att jag bytt ut namnen 
på dem som kommenterar eller omskrivs i texten mot fingerade namn.  

- Jag motiverar ovan ställningstagande i relation till tidigare forskning 
och etiska riktlinjer om forskning på och om internet, men hänvisar 
primärt till forskningens betydelser för att öka kunskapen om det för-
ändrade medielandskapets påverkan på offentlig debatt och opinions-
bildning om samhälls- och värderingsfrågor.  
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5. Miljöpartiet, ministern och handskakningen  

 
(Kommentarer till Aftonbladet 2016i) 
 
Kapitel 5 är det första av sammanlagt tre resultatkapitel. Det är tillägnat den 
hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen, 
vilket är studiens centrala material. Materialet består av sammanlagt 14 147 
kommentarer, hämtade från 81 kommentarsfält. 67 kommentarsfält som in-
kluderar 7 628 kommentarer kan hänvisas till inlägg innehållandes artiklar 
som i huvudsak berör Mehmet Kaplan, medan 14 kommentarsfält innehål-
lande 6 519 kommentarer utgår från inlägg med artiklar om Yasri Khan. Lik-
som konstateras i kapitel 4.2.1 går dock diskussionens olika ämnen i hög grad 
in i varandra.  

Kapitlet är strukturerat på följande sätt: Först kommer en introducerande 
del med syfte att ge bakgrund till såväl de diskuterade händelserna (den avgå-
ende ministern och handskakningskontroversen) som till det parti som är i fo-
kus för diskussionen (Miljöpartiet). Därefter följer resultatdelen. Denna inleds 
med en diskussion om huruvida den hybrida mediediskussionen kan förstås 
som en medialiserad konflikt eller inte, samt en presentation av de diskurser 
om religion och politik jag identifierat i det analyserade materialet. Den kri-
tiska diskursanalysen befinner sig på nivån för textanalys, och resultat och 
analys är uppdelat i två delar. Den första delen av den kritiska diskursanalysen 
genomförs med hjälp av metoder för distansläsning. Efter det kommer en när-
läsning, med fokus på diskussionens former. Kapitlet avslutas med en diskuss-
ion av resultat och slutsatser. 

Syftet med kapitlet är att bidra till svaret på studiens övergripande forsk-
ningsproblem och forskningsfrågor. De presenteras i kapitel 3.5. Så gör också 
de analysfrågor som fungerat vägledande i analysen.  
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5.1. Bakgrund 
Jag kategoriserar rapporteringen kring Miljöpartiet, ministern och handskak-
ningen som en medieskandal, då det finns en stor intensitet i medierapporte-
ringen, som visar upp många av de karaktärsdrag som är vanliga för medie-
skandalen (jfr Jacobsson och Löfmarck 2008; Pollack 2015). Det särskiljer 
rapporteringen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen från studiens 
båda andra mediehändelser. Debatten kring Sverigedemokraterna och kyrko-
valet 2017 definieras i denna studie som ett medieevent, medan det i debatten 
kring Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan handlar om en kontinuerlig 
rapportering (se mer kapitel 4.2).  

Nedan följer en genomgång av de händelser som föranledde medieskanda-
len, men också om Miljöpartiet. Denna första del av kapitlet syftar till att ge 
en bakgrund till analysen. Jag menar att händelser likaväl som parti, spelar roll 
för den diskussion som utvecklar sig i de analyserade hybrida mediemiljöerna.  

5.1.1. Om en avgående bostadsminister och en handskaknings- 
kontrovers  
Den 14 april 2016 uppmärksammade den alternativa mediesajten Aktuellt Fo-
kus att miljöpartisten och bostadsministern Mehmet Kaplan deltagit på en 
middag tillsammans med representanter från den högerextrema organisat-
ionen Grå Vargarna i Turkiet, en rapportering som snabbt följdes upp av flera 
etablerade medier (Medierna 2020). I den efterföljande rapporteringen ifråga-
sattes Kaplan på en rad punkter som rörde hans olika kontakter och tidigare 
uttalanden. Bland annat lyftes en jämförelse från Almedalen 2014 mellan unga 
svenskar som åker till Syrien för att kriga och frivilliga i Finska vinterkriget 
fram, liksom en liknelse mellan israelers agerande mot palestinier och nazis-
ternas behandling av judar från 2009. Kaplan hade länge anklagats för att ha 
en islamistisk agenda, bland annat av den tidigare ordföranden för S-kvinnor 
Nalin Pekgul (2014), anklagelser som dök upp igen i samband med att han 
utnämndes till minister 2014 och återigen i samband med hans avgång.  

Den 18 april avgick Kaplan på egen begäran från sin ministerpost med or-
den:  

Jag tar avstånd från alla former av extremism. [...] Den gröna ideologin står för 
fred, mångfald och global solidaritet. Detta är mina värderingar. [...] Låt mig 
vara tydlig, det här är inte en bekräftelse av de uppgifter om mig som jag anser 
vara felaktiga. Jag vet vem jag är. Därför kan jag tryggt kliva av. Jag tänker 
fortsätta mitt engagemang. Jag känner ett mycket starkt stöd från mitt parti. 
(Bergevin 2016) 

 
Liksom Kaplan själv uttrycker hade han fortfarande ett stort stöd från stora 
delar av Miljöpartiet och partiets språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson 
uttalade sitt förtroende för Kaplan också efter hans avgång. Krisen för partiet 
slutade dock inte här, istället kom diskussionen om islamism i Miljöpartiet att 



129 

eskalera. Den utlösande faktorn inträffade kvällen den 19 april, då Yasri Khan, 
kommunpolitiker från Upplands Väsby och på valberedningens förslag till 
partistyrelsen, valde att inte hälsa i hand med en kvinnlig reporter från TV4 
under en intervju i vilken han försvarar Mehmet Kaplan. Han motiverade själv 
den uteblivna handskakningen med hänvisning till sin muslimska tro och till 
sin uppväxt, enligt vilken ”fysisk beröring med det motsatta könet anses vara 
väldigt intimt” samt genom rätten att själv få bestämma över sin egen kropp 
(Tiberg 2016).  

Mediekonsumenter översköljdes av rubriker som ”Röstjakt får MP att 
flörta med islamister” (Madon 2016) och ”Islamism och hästhuvud är MP:s 
nya strategi” (Svanell 2016). Statsminister Stefan Löfven kommenterade hän-
delsen i riksdagens frågestund genom påståendet: ”I Sverige hälsar man på 
varandra, man tar både kvinnor och män i handen” (Ridderstolpe 2016). Det 
fanns dock fler sidor av debatten. Vissa menade att det var en kris sprungen 
ur Miljöpartiets struktur. Partiets regeringsduglighet ifrågasattes, de utmåla-
des som ”amatörer” (Svahn 2016) och krishanteringen beskrevs som under-
målig. Andra hävdade att debatten var ett utslag av islamofobi, och Rashid 
Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer, menade att det som hänt vi-
sade ”att svenska muslimer inte har en plats i de politiska finrummen” (Ljung-
berg och Ahmad 2016).  

Krisen, som började med Mehmet Kaplan och fortsatte med Yasri Khan, 
sammanföll med politiskt tunga motgångar och dalande opinionssiffror för 
Miljöpartiet, där de väljarundersökningar som gjordes under perioden visade 
på ”Miljöpartiets lägsta stöd hittills” (Renman och Staf 2016). Båda språkrö-
ren ställde i slutet av april sina platser till förfogande och under Miljöpartiets 
kongress i början av maj byttes Åsa Romson ut mot Isabella Lövin som parti-
ets kvinnliga språkrör. Gustav Fridolin blev dock omvald till uppdraget som 
manligt språkrör.  

Det är inte första gången vare sig politiker med en påstådd islamistisk 
agenda eller uteblivna handskakningar diskuteras i Sverige. Ett samtida exem-
pel på det förra går att finna i den debatt som följde då Omar Mustafa 2013 
blev invald, och kort därefter lämnade, Socialdemokraternas Partistyrelse (se 
Jensdotter 2015). Gällande uteblivna handskakningar uppstod en debatt om 
frågan 2008, då två kvinnliga programledare för SVT-programmet Halal-tv 
inte ville skaka hand med den inbjudna gästen Carl Hamilton. Programledar-
nas agerande möttes av stor upprördhet, både från Hamilton själv och från 
tittare och samhällsdebattörer (se Lövheim och Axner 2011). Frågan om 
handskakningens obligatorium har varit uppe i domstol, och i augusti 2018 
föll en dom i Arbetsdomstolen med stöd för Diskrimineringsombudsmannens 
linje att det är diskriminering att kräva att hälsning ska ske genom handskak-
ning. Arbetsgivaren kan dock kräva likabehandling av sina anställda vid häls-
ning (Diskrimineringsombudsmannen 2018). Frågan om att skaka hand eller 
ej kommer också återkommande upp till offentlig debatt i samband med inter-
nationell politik. Exempelvis kritiserades utrikesminister Margot Wallström 
då hon inte hälsade i hand på Irans utrikesminister vid hans besök i Stockholm 
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i augusti 2019. En av kritikerna var kristdemokraternas partiledare Ebba 
Busch som kommenterade den uteblivna handhälsningen på Twitter ”Är det 
här feministisk utrikespolitik i praktiken, Margot Wallström? Att krusa för en 
representant för en av världens mest kvinnoförtryckande regimer?” 
(@BuschEbba 2019). Margot Wallström svarade själv, också hon på Twitter, 
att ”hälsningsritualer inte få stå i vägen” för viktiga diplomatiska diskussioner 
(@margotwallstrom 2019). Enligt en undersökning53 presenterad i Dagens 
Nyheter i december 2019 svarade 55 procent att de var negativa till ”att män-
niskor av religiösa skäl inte tar i hand?”. Endast 7 procent var positiva, medan 
33 procent svarade varken eller och 5 procent vet ej (Eriksson och Rosén 
2019). Coronapandemin som svepte över världen under 2020-talets inledning, 
verkar dock ha förändrat svenskarnas inställning till handskakning som den 
givna hälsningspraktiken. I en studie genomförd av Sveriges Radio och Novus 
uppgav nio av tio västsvenskar att de har slutat skaka hand, och mer än var 
femte uppgav att de inte tror att de kommer handhälsa igen, även när pandemin 
anses över (Hedin 2020). Pandemin till trots valde dock Trelleorgs kommun i 
februari 2021 att klubba igenom ett förslag på krav för anställda inom kom-
munen att handhälsa. Kommunstyrelsens moderata ordförande motiverade be-
slutet med att ”[d]et är en signal om att ta seden dit man kommer” (Bonde och 
Granath 2021).  

5.1.2. Om Miljöpartiet 
Miljöpartiet bildades 1980 och kom in i riksdagen 1988, som ett parti med en 
annorlunda framtoning och fokus på miljöfrågan. Med utgångspunkt i den 
gröna ideologin följer partiet och dess representanter en annan logik än den 
som präglar den traditionella vänster/höger-skalan (Barrling 2014:108; Lager-
gren och Oskarson 2015:200).  

Inför valet 2018 beskrevs Miljöpartiets väljare på följande sätt av analys-
företaget Novus: Miljöpartiet är det parti som har högst andel kvinnliga sym-
patisörer och har sitt starkaste stöd bland unga väljare. Partiet är absolut star-
kast i storstäderna och en stor andel av deras sympatisörer har en högre utbild-
ning. Miljö och klimat uppges som den viktigaste politiska frågan, följt av 
skola och utbildning, samt sjukvård. Det som främst får Miljöpartiets väljare 
att rösta på partiet är partiets ideologi och grundläggande värderingar, därefter 
kommer partiets politik i sakfrågor och på tredje plats vilka partiet kan tänkas 
samarbeta med i en eventuell regering. Av Miljöpartiets sympatisörer anser 
nästan tre fjärdedelar att samhället utvecklas åt rätt håll, vilket gör dem till de 
mest optimistiska sympatisörerna av alla riksdagspartier. I jämförelse med va-
let 2014 är Miljöpartiet det parti som tappat flest sympatisörer, inte ens hälften 
av dem som 2014 röstade på partiet uppgav att de skulle göra detsamma inför 

                                                 
53 DN/Ipsos gjorde under perioden 8–21 oktober 2019 digitala intervjuer med 1 291 röstberät-
tigade väljare.  
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valet 2018. Miljöpartiet är också det parti vars väljare har lägst förtroende för 
de egna partiföreträdarna (Sjöström 2018). 

Statsvetarna Fredrika Lagergren och Maria Oskarson framhåller att en bred 
representation och mångfald är en viktig princip för Miljöpartiet, och partiet 
tillämpar en rotationsprincip för politiska förtroendeuppdrag för att möjlig-
göra för så många som möjligt att kunna delta i politiska sammanhang (La-
gergren och Oskarson 2015:191). Denna inställning hänger samman med de 
politikerideal som finns inom partiet där det som, enligt statsvetaren Katarina 
Barrling, betraktas som avgörande är att partiets representanter har ett känslo-
mässigt engagemang för politiken, samtidigt som uttalade personliga karriär-
ambitioner kan undergräva möjligheten att vinna status och förtroende 
(Barrling 2014:115). Den pluralistiska hållningen och önskan om en bred re-
presentation gäller också religion. Exempelvis avvaktade det nuvarande 
språkröret Gustav Fridolin sin kandidatur tills han var säker på att den mus-
limskt aktive partikamraten Mehmet Kaplan inte ville ställa upp. För Fridolin 
hade det stor symbolisk betydelse om en aktiv muslim skulle inneha en så 
ledande post i svensk politik (Madestam 2014:185; Strömberg 2016:292).  

Efter valet 2018, som blev ännu ett valnederlag för partiet som endast sam-
lade 4,4 procent av väljarstödet (Valmyndigheten 2020a), konstaterade partiet 
i sin egen valanalys att det fanns en föreställning om att Miljöpartiet har pro-
blem med islamism som påverkat partiet negativt. Här nämns medieskandalen 
kring Mehmet Kaplan och Yasri Khan, tillsammans med en lokal kandidat 
från Miljöpartiet i Botkyrka som under valrörelsen 2018 erbjöd röster till Mo-
deraterna i utbyte mot att de skulle stödja ett moskébygge (Henke, Svenungs-
son och Hopf Berger 2018). Valutvärderingen konstaterar att: 

Dessa kriser har skapat en bild av att Miljöpartiet i värsta fall har infiltrerats av 
islamister eller i bästa fall ’bara’ har stora problem med att identifiera sådana 
krafter. Det är viktigt att komma ihåg att denna bild har påverkat inställningen 
långt utanför de kretsar som mer eller mindre rutinmässigt avskyr Miljöpartiet. 
(Miljöpartiet de gröna 2018:11) 

5.2. En medialiserad konflikt? 
Utifrån debattens karaktär och innehåll menar jag att den hybrida mediedis-
kussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen går att definiera 
som en medialiserad konflikt. De händelser som finns i diskussionens fokus 
genererar en offentlig debatt, som i hög utsträckning drivs genom olika me-
dier. I relation till Hjarvard med kollegors (2015) definition av den media-
liserade konflikten, uppvisar diskussionen en tydlig dimension där olika aktö-
rer med olika uppfattningar i de omdebatterade frågorna deltar i en större dis-
kussion om samhälleliga värden, vilket i förlängningen kan förstås som en 
offentlig förhandling av desamma (jfr Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015; 
Cottle 2006).  
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Den initiala konflikten utgår från avgående bostadsminister Mehmet Ka-
plan, och berör framförallt frågan huruvida det är möjligt att kombinera en 
religiös övertygelse (här primärt en muslimsk sådan) med att vara politiker. 
Konflikten utvecklades sedermera till att inkludera också den handskaknings-
kontrovers som blossade upp i och med Khans uteblivna handskakning med 
en kvinnlig reporter. I och med denna händelse förs andra värden in i konflik-
ten på ett sätt som höjer konfliktnivån. Från att ha handlat om muslimers möj-
lighet att inneha politiska uppdrag i Sverige, breddas diskussionen till att om-
fatta svenska värderingar och hur religion, primärt islam men också religion 
på ett mer generellt plan, är kompatibla med dessa. Den medialiserade kon-
flikten kan således beskrivas handla om religion och politik.  

Denna beskrivning av konflikten är, givetvis, en förenkling. Konflikten 
uppvisar en komplexitet, där olika spår av konflikten utvecklas åt olika håll. I 
vissa av dessa sidospår saknas antingen politik eller religion som en avgörande 
aspekt i diskussionen. Exempelvis rör den stora upprördhet som finns i fråga 
om politikers ersättningar och fallskärmar en aspekt av konflikten som är obe-
roende av religion. Denna del av diskussionen genereras av medierapporte-
ringen om den fallskärm som tilldelas avgående bostadsminister Mehmet Ka-
plan, efter att han valt att avgå från sin post. De upprörda kommentarerna 
handlar, till den absoluta merparten, om att politiker som en mer generell ka-
tegori får motta denna typ av ersättningsbelopp och inte om att Kaplan – som 
en religiös politiker – får det. Andra delar av konflikten handlar om islams 
kompabilitet med det svenska samhället, på ett sätt där politikaspekten saknas. 
I denna del av konflikten är inte muslimska politiker i fokus, utan den gene-
rella kategorin muslimer/islam.  

Liksom jag skriver i kapitlets inledning kategoriserar jag debatten kring 
Kaplan och Khan som en medieskandal, då den följer många av medieskan-
dalens karaktäristiska mönster och medierapporteringen kring händelserna har 
en hög intensitet (jfr Jacobsson och Löfmarck 2008; Pollack 2015). Denna 
intensitet, och övergången av densamma, går att skönja i tidpunkten för pub-
licering av de inlägg vars kommentarsfält utgör studiens material, men också 
i det engagemang de genererar. Den mest kommenterade artikeln i materialet 
publiceras i ett inlägg den andra maj 2016 på Expressens Facebook-sida (Ex-
pressen 2016a). Det är en återgivning av en intervju som Yasri Khan dagen 
innan gjort med Dagens Nyheter och den har, vid tidpunkten för insamlingen, 
genererat 1 928 kommentarer. Nästa gång Expressen publicerar en artikel re-
laterad till medieskandalen i ett inlägg på Facebook har det gått två veckor 
(den 15 maj) (Expressen 2016a). Denna artikel genererar endast 30 kommen-
tarer. Vid det laget har det varit ett tio dagars glapp i de insamlade inläggen 
(från den 4-15 maj) och frånvaron av inlägg likaväl som det låga antalet kom-
mentarer pekar mot att Kaplan och Khan inte engagerar som de gjorde endast 
ett par veckor tidigare. Detta trots att rubrik och inläggstext för artikeln från 
Expressens Facebook-sida den 15 maj plockar upp såväl Kaplan som Khan, 
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religion och skattefinansierad verksamhet,54 ämnen som lockat till stort enga-
gemang tidigare under medieskandalen. Stormen har dragit vidare.  

5.3. Diskurser om religion och politik  
Jag har identifierat sex diskurser som ingår i diskursordningen om religion och 
politik i den hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern och hand-
skakningen. De är alla listade i tabell 9 nedan. Kommentarerna kategoriseras 
som tillhörande en eller flera diskurser beroende på hur de konstruerar förstå-
elsen av religion och/eller relationen mellan religion och politik (se kapitel 
4.3).  
 
Tabell 9. Diskurser om religion och politik i den hybrida mediediskussionen om 
Miljöpartiet, ministern och handskakningen 

Diskurs: Grundläggande  
antaganden: 

Exempelkommentar: 

Sekularistisk 
diskurs 

• Religion är privat, poli-
tik är offentlig och en 
strikt gräns finns dem 
emellan.  
• Religion hör hemma i 
det privata, och ska inte 
påverka agerande i det of-
fentliga.  
• Svenska värderingar är 
att vara sekulär (i det of-
fentliga).  

Religion  och politik  är vä-
sensskilda begrepp. Har i 
grunden inget gemensamt. 
(Kommentar till Svenska 
Dagbladet 2016b) 

Antimuslimsk 
diskurs 

• Islam är ej kompatibelt 
med svenska värderingar. 
• Muslimer kan ej vara 
politiker, då det innebär 
ett hot mot svenska värde-
ringar. 
• Tydlig uppdelning i Vi 
(sekulära/kristna svens-
kar) och Dom (muslimer).  

Svenska politiker  ska före-
träda svenska folket och där-
för vill jag inte ha några po-
litiker  som sätter sin(för oss 
främmande)religion i 
främsta rummet, som um-
gås/samarbetar? med isla-
mister och som inte tar kvin-
nor i hand. Om vi låter såd-
ana politiker  vara med och 

                                                 
54 Rubriken på artikeln är “Kaplan får äta middag med vem han vill – så länge skattebetalarna 
slipper betala” och inläggstexten lyder: “DEBATT: Den största likheten mellan Mehmet Ka-
plan och Yasri Khan är inte religiös tillhörighet – utan karriärerna inom skattefinansierade or-
ganisationer, skriver juristen Ilan Sadé.” 
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bestämma så finner vi snart 
att våra lagar kommer med 
små steg att anpassas till just 
deras religion . Man försöker 
ju redan med separata badti-
der för kvinnor, att inte låta 
muslimska flickor delta i 
gympalektioner eller i sim-
undervisning. Små små 
steg.... (Kommentar till Ex-
pressen 2016b) 

Positiv  
religions- 
frihetsdiskurs 

• Det finns utrymme för 
religiösa praktiker i den 
offentliga sfären.  
• Religion och politik kan 
blandas (så länge man föl-
jer demokratins premis-
ser). 
• Sverige är ett land med 
flera olika religioner.  

Fast det där stämmer inte alls 
och det är inte relevant. Or-
ganisationsfrihet, religions-
frihet  och demokrati spelar 
roll. Så länge organisationen 
följer demokratiska regler så 
har de sin fulla rätt att bed-
riva politik  baserad på sin 
religionstillhörighet.  
(Kommentar till SVT Ny-
heter 2016f) 

Offentlighets- 
diskurs 

• Politiker är offentliga 
personer, och det innebär 
speciella krav (t.ex. skaka 
hand med alla).   
• Politiker får aldrig 
blanda religion med sitt 
politiska uppdrag. 
 

Kan man inte ta kvinnor i 
hand så bör man kanske inte 
jobba som politiker? Offent-
liga uppdrag = skaka hand 
med dom man träffar. Vill 
man inte det av olika anled-
ningar = jobba inte med of-
fentliga uppdrag. Sen att det 
är upp till var och en att 
skaka hand eller inte är en 
helt annan sak, vad du gör 
som PRIVATPERSON ski-
ter jag i men jobbar du inom 
politiken  ska du fan kunna 
hälsa på ALLA och inte 
blanda in religion . (Kom-
mentar till Aftonbladet 
2016i) 

Sverige är ett 
kristet land- 
diskurs 

• Sverige är ett kristet 
land, kristendom är del av 
svensk kultur.  

Han tycker att vi som kvin-
nor ska anpassa oss och ac-
ceptera hans religion men 
han tycker inte att han själv 
behöver anpassa sig och vara 
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• Om/när religion är ett 
problem gäller det islam, 
inte kristendom. 
 

vidsynt när det gäller de so-
ciala normer som gäller i 
Sverige! Om nu det är relig-
ionen som är trumfkortet så 
tycker inte VÅR religion att 
detta är OK!!! Sug på den du 
YK!!! Släng ut fanskapet ur 
alla politiska diskussioner 
och sluta dalta med individer 
som honom! (Kommentar till 
Aftonbladet 2016h) 

Ta seden dit  
man kommer- 
diskurs 

• Man måste anpassa sig 
och ta seden dit man kom-
mer.  
• Svensk sed är att vara 
jämställd och sekulär. 

Slutaaaaa har ingen med 
svart och vit att göra utan att 
du måste också lära dig re-
spektera våra seder våran re-
ligion våran kultur ! Inte tro 
att vi bara som är kristna ska 
älska eran religion ,kultur ! 
Om jag åker till Iran har jag 
ingen rätt att kräva att få gå 
utan slöja så snälla försök åt-
minstone tänka på att vi inte 
delar eran syn ! Alltså seden 
dit man kommer ! !! (Kom-
mentar till Expressen 2016a) 

5.4. Distansläsning: Samförekomstanalys 
Jag har i denna studie inkluderat två analysmetoder för distansläsning, samfö-
rekomstanalys samt ämnesmodellering (se kapitel 4.4.2 samt 4.4.3). De syftar 
till att visa på större mönster i texten, som riskerar att gå förlorade om läs-
ningen enbart rör sig nära materialet. Som komplement till distansläsningen 
använder jag ett analysverktyg hämtat från Faircloughs diskursanalytiska 
verktygslåda: ordbetydelser (se mer kapitel 4.4.4). Ordbetydelser syftar till att 
synliggöra att en individ alltid väljer vilka ord hen använder, samt vilken me-
ning som hen tillskriver dessa ord (Fairclough 1992:185). Genom att, med 
hjälp av de nämnda metoderna ovan, identifiera nyckelord i materialet, är det 
möjligt att analysera vilken roll dessa spelar i konstruktionen av mening i de 
diskursiva förståelser av religion och politik som framkommer i materialet (jfr 
Fairclough 1992:236). För båda de metoder som används för att möjliggöra 
en distansläsning gäller samma premiss: de för analysen mest signifikanta ter-
merna är religion och politik. Detta går tillbaka till studiens forskningsfrågor; 
det är föreställningar om religion och dess relation till politik jag är intresserad 
av att analysera i denna studie.  
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Samförekomstanalysen visar på hur ord i materialet är kopplade till 
varandra, och jag menar att de ord som framkommer i analysens resultat kan 
betraktas som nyckelord, då de spelar roll för hur föreställningen om religion 
och politik konstrueras diskursivt i de analyserade hybrida mediediskussion-
erna. Jag har genomfört analysen i två steg. Först med utgångspunkt i ordet 
religion, därefter med utgångspunkt i ordet politik. Resultatet från de båda 
analyserna kommer att presenteras separat, för att därefter diskuteras samman-
taget.  

5.4.1. Samförekomst: Religion 
Analysen av samförekomst av ord i materialet om Miljöpartiet, ministern och 
handskakningen med utgångspunkt från ordet religion55 resulterade i följande 
samförekomstkarta (se figur 10). 

Den starkaste länken på kartan, markerad i grönt, går mellan orden religion 
och politik (markerade med mörkgrönt). Samförekomstkartan stärker anta-
gandet att den medialiserade konflikt som utspelas i den hybrida mediemiljön 
har relationen mellan religion och politik i centrum, men visar också på hur 
diskussionen knyter an till andra tematiker.  

För att stanna vid den starka kopplingen mellan religion och politik, visar 
kartan att dessa två ord, utöver att vara kopplade till varandra, också knyter 
samman med orden blanda och ihop. Ordet ihop kopplar i sin tur vidare till 
ordet höra (alla tre ord markerade i blått). Jag tolkar det som ett uttryck för 
den Sekularistiska diskursens genomslag: religion och politik ska hållas sepa-
rat och inte blandas ihop, såsom det bland annat uttrycks i kommentarerna 
nedan:  

Religion kan folk ha som hobby, att bland in det i samhället är sjukt. (Kom-
mentar till Aftonbladet 2016f) 

Politik  och religion  hör absolut inte ihop och att inte hälsa på en kvinna p.g.a 
sin tro är att blanda ihop religion  med politik , det hör inte hemma i Sverige. 
Stå upp för dina åsikter och blanda inte in rasism i detta, i Sverige ska män och 
kvinnor behandlas på likvärdigt sätt. (Kommentar till Expressen 2016a) 

 

                                                 
55 Ordet religion inkluderar följande former och felstavningar: religion, religionen, religionens, 
religioner, religioners, religionerna, religionernas, religions, relgion, relgionen, relegion, re-
legionen. 
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Figur 10. Samförekomstanalys: Religion i Miljöpartiet, ministern och handskak-
ningen 

 
 
Att diskussionen sker i en kontext med islam i fokus, synliggörs genom den 
triangel som utgörs av orden religion, politik samt islam, där de båda senare 
kopplar vidare till ordet muslimer (islam och muslimer markerade med ma-
genta). Denna koppling återfinns i båda kommentarerna nedan: 

Att vara muslim har inget med politik  att göra, det är en religiös  inriktning 
och inget annat. (Kommentar till Svenska Dagbladet 2016b) 

Muslimer verkar ha svårt att förstå problemet. Det är religionen  som är pro-
blemet för det första politik och religion  hör inte i hop religion  får aldrig 
påverka politiken. Det innebär att politikerna  får aldrig uföra handlingar som 
kan tolkas som en religiös  handling (Kommentar till Aftonbladet 2016c) 

För vi använder inte vår religion på det sättet i Sverige genom att ställa en 
massa krav utifrån den. De flesta har sin tro privat. (Kommentar till Aftonbla-
det 2016a) 
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Liknande innebörd kan läsas in i ordkombinationen som går från religion till 
privatsak och utöva, och vidare till fritid som också återkommer i kommenta-
ren nedan. I kommentarerna återfinns den föreställning som är bärande i Of-
fentlighetsdiskursen, som betonar att politiker, som offentliga personer, aldrig 
får blanda sina politiska uppdrag med religion (”Att vara muslim har inget 
med politik att göra”, ”politikerna  får aldrig utföra handlingar som kan tolkas 
som en religiös  handling”). Samtidigt finns alternativ till denna tolkning, där 
samma ordkombinationer i stället kan kopplas till den Positiva religionsfri-
hetsdiskursen och dess grundläggande föreställning om att det visst är möjligt 
att förena religiös tro med politiska uppdrag. 

Den Sekularistiska diskursen såväl som Offentlighetsdiskursen ger också 
andra utslag på kartan, bland annat genom de kopplingar som går från religion 
och vidare till orden: privat, privatsak, fritid, utöva och tro (markerade med 
lila). Kommentaren nedan är ett exempel på hur denna föreställning artikule-
ras i den analyserade hybrida mediediskussionen:  

För att mänskligheten ska kunna hålla sams måste ALLA religiösa attribut läg-
gas åt sidan i det offentliga rummet. Där måste lika lagar regler rättigheter och 
skyldigheter gälla för alla. Sin religion bör man utöva på sin fritid. Nästan Alla 
världens oroligheter beror ju på religion. Tycker att det är bevis nog iaf för mej. 
(Kommentar till Aftonbladet 2016h) 

 
Kommentaren uppvisar antaganden hämtade från den del av den Sekularist-
iska diskursen som inte bara betonar att religion och politik bör hållas separat, 
utan att en överträdelse av denna separation innebär ett hot mot samhället ef-
tersom religion leder till konflikter (”Nästan Alla världens oroligheter beror 
ju på religion”). Här går det att notera att orden samhälle och privatsak möts i 
ordet modern (ljusgrön cirkel). Denna sammankoppling återfinns i den Seku-
laristiska diskursens antagande om att separationen mellan religion och politik 
är en del av det moderna samhället. Den föreställningen artikuleras i kommen-
taren nedan:  

Tyvärr så är många av deras religiösa värderingar långt ifrån gångbara i det 
svenska samhället. Nu gäller det egentligen även andra religioner än just bara 
islam också. Vi har i Sverige moderniserat bort religionernas styre över vårt 
samhälle tack och lov (Kommentar till Svenska Dagbladet 2016b) 
 

Ett annat kluster av ord utgår från religion och vidare till orden respektera, 
tradition, kultur och samhälle (markerat i gult). I olika konstellationer kopplar 
dessa vidare till orden: högaktningsfull, lag, sed, flytta, svensk, anpassa, land, 
sverige, regel, vilja (markerade med ljusare gul). De olika kombinationerna 
går att koppla till inslag från samtliga identifierade diskurser, men där kom-
mentarer baserade på antaganden som är starka i Ta seden dit man kommer-
diskursen är drivande för flera av de nämnda samförekomsterna. Kommenta-
ren nedan är ett sådant exempel:  
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Kommer man till Sverige så följer man svenska lagar å seder ,vi ska stå upp 
för jämställdhet och demokrati ,inte stå upp för islamister , vi får fan inte ta 
med våran kultur å lagar och kräva en massa ,utan finna oss snällt i deras lag å 
kultur så hur jävla svårt kan de vara då ta lag å sed dit du kommer eller dra 
Sverige ska vara ett demokratiskt land inte gå mot islam vi lever inte på 600 
talet (Kommentar till Aftonbladet 2016i) 

 
Ett explicit sätt som handskakningskontroversen gör avtryck på samföre-
komstkartan är den kombination av ord där religion kopplar vidare till orden 
olik,56 oavsett, samt respektera, vilka i nästa steg sammanstrålar i ordet hälsa 
(markerade i rött, undantaget respektera markerad med gult). Kommentaren 
nedan handlar om respekt och synliggör hur handskakningsfrågan kopplas till 
jämställdhet och likabehandling av kvinnor och män (”ALLA ska behandlade 
lika oavsett kön”).   

Han kunde hälsa på mig genom att stå huvudet om han ville det, bara han 
gjorde lika för män och kvinnor. Jag vill inte bli särbehandlad av respekt. Lika 
illa det. ALLA ska behandlade lika oavsett kön. Att skylla på att det är av re-
spekt är ju ingen bra anledning. Varför skulle han respektera män mindre i så 
fall. Vill inte bli placerad på en piedestal… (Kommentar till Aftonbladet 
2016i) 
 

Återigen är det här frågan om en kombination av ord som återfinns också i 
andra diskurser med andra innebörder, såsom den Positiva religionsfrihetsdis-
kursen: 

Ja, jag ser att det är ett respktfullt sätt att hälsa! Genom att hålla handen på 
hjärtat. Men vi är jo olika och var och en har sitt sätt att tolka saker och ting 
självklart (Kommentar till Aftonbladet 2016c) 

 
På kartan återfinns ett stort antal ord kopplade till jämställdhets- och jämlik-
hetsperspektivet på handskakningskontroversen: kön, ras, hudfärg, behandla, 
etnicitet, färg, ålder, beroende, läggning, människa (markerade med rosa). Om 
ordet kön tydligt knyter an till diskussionen om jämställdhet, visar de tre orden 
färg, ras och etnicitet på en annan aspekt av diskussionen. Denna föranleds i 
hög grad av den intervju med Yasri Khan som först publicerades på Facebook 
av Dagens Nyheter (Dagens Nyheter 2016b), och sedan återges i artiklar som 
publiceras på Facebook av de respektive tidningarna Aftonbladet (Aftonbladet 
2016h) och Expressen (Expressen 2016a) och som genererar en stor mängd 
kommentarer (sammantaget 3 036 kommentarer). Här lyfter Khan själv att han 
skulle ha behandlats på ett annat sätt om han varit vit, ett citat som används i 
rubrik och inläggstext i de publicerade posterna från Expressen och Aftonbla-
det. Kommentarsfälten under dessa artiklar är fyllda av kommentarer som på 
olika sätt uttrycker reaktioner på detta, där många av de ord som är inklude-
rade i samförekomstkartan återkommer, liksom kommentaren nedan:  
                                                 
56 Olik inkluderar också formen olika.  
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Nu är det så att i Sverige hälsar vi genom att ta i hand, oavsett kön och/eller 
etnicitet...= räknas i dagligt tal som allmänt hyfs... Vi ÄR ett tolerant land och 
TROR på jämlikhet och människors lika värde... Som företrädare för ett ”fe-
ministiskt” parti bör man veta bättre... Tänker med automatik på begreppet; 
”...man får ta seden dit man kommer..” och jag har svårt att förstå hur någon 
som är född i Sverige...som representerar ett parti i regeringsställning har såd-
ana, i mina ögon, förlegade tankar och värderingar...VI i Sverige vill inte ha 
”bakåtsträvare” inom politiken utan moderna politiker som utvecklas i takt 
med samhällets utveckling... Som du förstår tycker JAG att du gjorde helt rätt 
när du valde att lämna dina uppdrag...för företrädare med dina värderingar vill 
i alla fall inte jag se eller ha… (Kommentar till Expressen 2016a) 

 
Kommentaren är ett bra exempel på hur olika diskurser blandas i en och 
samma kommentar (Ta seden dit man kommer-diskurs, Offentlighetsdiskurs, 
Sekularistisk diskurs), och hur Facebook-diskussionen knyter an till olika po-
litiserade frågor, såsom jämställdhet, jämlikhet, religion i det offentliga och 
svenska värderingar.  

Den sista av dessa frågor, svenska värderingar, föranleder att gå vidare i 
analysen till andra samförekomstkartan, som istället tar sin utgångspunkt i or-
det politik. I relation till resultatet från denna samförekomstanalys är svenska 
värderingar ett relevant tema att analysera vidare.  

5.4.2. Samförekomst: Politik 
Samförekomstanalysen med utgångspunkt i ordet politik57 resulterade i föl-
jande karta (se figur 11).  

Liksom i samförekomstanalysen med utgångspunkt i ordet religion, utgörs 
den starkaste länken av den mellan religion och politik (markerad med grönt). 
Här finns dock ytterligare en signifikant länk (också den markerad i grönt) 
mellan orden land och sed. Jag återkommer till det ordkluster där båda dessa 
ord ingår längre fram. För att återgå till orden religion och politik (markerade 
i mörkgrönt) kopplar de vidare till orden blanda, höra samt ihop (markerat 
med lila), på ett liknande sätt som i resultatet från den föregående samföre-
komstanalysen. Det är samma diskursiva antagande som gör genomslag här: 
den Sekularistiska diskursens föreställning om att religion och politik inte hör 
ihop. I kommentaren nedan beskrivs en sådan sammanblandning som ofören-
lig med ett demokratiskt samhälle:   

De bör lära och acceptera demokratiska spel regel först. dvs mänskliga ,rättig-
heter , frihet och individens rätt , att inte blanda religion i politik . En muslim 
kan inte leva i frihet och utnyttja demokratiska rättigheter här och samtidigt 
använda sin rättighet att propagera och verka för religösa förtryck i sin hem-
land eller här . (Kommentar till Svenska Dagbladet 2016b) 

                                                 
57 Ordet politik inkluderar följande former och felstavningar: politik, politiken, politikens, po-
litk, politken, poltik, poltiken. 
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Figur 11. Samförekomstanalys: Politik i Miljöpartiet, ministern och handskakningen 

 
 
En sak som skiljer de båda kartorna åt är den position som ordet sverige har 
(markerat med gult). I kartan över religion återfinns sverige först i andra led, 
men har en sammankoppling med ordet politik. Ordet befinner sig mitt i ett 
ordkluster bestående av orden: samhälle, vilja, regel, norm, anpassa, fungera, 
leva, land, sed, lag, passa samt kultur (markerade i blått). Här återfinns den 
andra av de två signifikanta länkarna, den mellan land och sed. Orden i detta 
kluster är relaterade till föreställningar bärande i Ta seden dit man kommer-
diskursen. De båda kommentarerna nedan är exempel på hur antaganden från 
denna diskurs artikuleras i den hybrida mediediskussionen: 

NI har fått förmånen att få bo i Sverige lev då efter våra normer och lagar. 
Diskussionen borde överhuvudtaget inte finnas. Bo i Sverige bli svensk    
(Kommentar till Aftonbladet 2016i) 

Jag förstår inte att man kan vara FÖDD i Sverige och ÄNDÅ ha så svårt att 
anpassa sig till svenska seder och bruk?! Då förstår man hur djupt denna relig-
ion sitter! Yasri Khan talar om att han är muslim så till den grad att om han 
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tvingas ta en kvinna i hand så kan han inte längre vara sig SJÄLV?! Han ÄR 
alltså sin religion, han utövar den inte bara?! Det kan verka ”smått” ytligt sett, 
men om inte detta är religiös fanatism så vet inte jag... (Kommentar till Dagens 
Nyheter 2016b) 

 
Exemplen visar hur antaganden från Ta seden dit man kommer-diskursen ten-
derar att skapa tydliga inne- och utegrupper. ”NI” ställs mot ”våra normer och 
lagar”, och där ”NI” behöver ”bli svensk” för att ”få bo i Sverige”. Här är 
religion ett implicit tema, då jag, utifrån den kontext i vilken kommentaren 
skrivits, tolkar ”NI” som ”muslimer”. Mer explicit uttryckt är religion i den 
andra kommentaren. Här finns inslag också från den Sekularistiska diskursen, 
genom att betona oförmåga att hålla religionsutövandet inom accepterade 
gränser: ”Han ÄR alltså sin religion, han utövar den inte bara!?”, som det ut-
trycks i kommentaren.  

Innan jag lämnar kartan över samförekomster med ordet politik vill jag 
belysa ytterligare ett kluster av ord. Det är ord som på olika sätt kan härledas 
till en mer ingående diskussion om religion och politik än den som indikeras 
genom frågan om huruvida religion och politik kan höra/blandas ihop eller ej. 
Bärande nyckelord i denna diskussion är, utöver politik, orden religion, infly-
tande, muslim, islam, svensk politik,58 tro samt islamist (markerat med ma-
genta). Vidare finns en kopplingen mellan orden inflytande och värderingar 
(markerat med orange), där värderingar i sin tur kopplar vidare till ordet sve-
rige. Ytterligare en kombination med liknande tematik men som relaterar till 
en annan uppsättning ord är den kombination som går från politik till religiösa 
och land, vilka kopplas samman i ordet styra (religiös och styra markerat med 
rött, land i gult). De olika kombinationerna av ord kan härledas till flera av de 
identifierade diskurserna. I enlighet med föreställningen i den Positiva relig-
ionsfrihetsdiskursen argumenterar kommentaren nedan för att också den som 
”följer sin religion” kan vara ”lämplig” som politiker:  

Varför det? Är han mindre lämplig bara för att han följer sin religion ? Hans 
insikt politiskt  kan fortfarande tillföra något gott. (Kommentar till Aftonbladet 
2016i) 

 
Denna typ av åsikter är dock i minoritet i den hybrida mediediskussionen. 
Istället betonas behovet av att särskilja religion och politik på olika sätt. I en-
lighet med en Offentlighetsdiskurs behöver den som är ”politiskt  aktiv” lämna 
sin religion hemma, som det uttrycks i kommentaren nedan:  

Religion ska inte ha något inflytande alls på politiken. Visst får man vara reli-
giös, men sin religion bör man lämna hemma om man är politiskt aktiv. Om 
man inte är med i ett religiöst parti förstås. Men även då bör man betänka att 
religion och demokrati inte är sams alls. (Kommentar till SVT Nyheter 2016g) 

                                                 
58 I samförekomstanalysen genomförs en analys av vanligen förekommande flerordskombinat-
ioner, vilka, om de är tillräckligt frekventa, inkluderas som ett enskilt ord i kartan. Svensk po-
litik är exempel på en sådan flerordskombination. 
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Kommentaren relaterar även till den Sekularistiska diskursens föreställning att 
”religion  och demokrati inte är sams alls”, vilken artikulerats också i tidigare 
kommentarer. I min tolkning förstärker samförekomstkartan över ord kopp-
lade till politik den bild som gavs i analysen av motsvarande karta för ordet 
religion: att en stor del av orden berör frågan om vilket inflytande religion bör 
ha över politik menar jag indikerar att det är en tematik som engagerar delta-
garna i Facebook-diskussionen, och därmed leder till en förstärkning av den 
medialiserade konflikten om religion och politik.  

5.4.3. Slutsats: Samförekomstanalys 
Utifrån resultatet från samförekomstanalysen går det att konstatera att de båda 
kartorna visar på liknande mönster i det analyserade materialet. Att kopp-
lingen mellan orden religion och politik utgör den starkaste länken, förstärker 
bilden att relationen mellan religion och politik är central i den medialiserade 
konflikten. Jag tolkar de identifierade nyckelorden och deras relation till 
varandra som utslag av den starka position den Sekularistiska diskursen har i 
den analyserade Facebook-diskussionen. Samtidigt visar samförekomstkar-
torna på hur de identifierade diskurserna går in i varandra på olika sätt. Olika 
nyckelord kan vara en del av olika diskurser, med motsatta innebörder, vilket 
visar på det grundläggande antagandet bakom begreppet ordbetydelser: att 
olika ord tilldelas olika betydelser då de används, i enlighet med intentionen 
hos den som använder dem (jfr Fairclough 1992:185).  

Vidare menar jag att analysen av samförekomstkartorna synliggör politi-
sering av religion, i och med att religion kopplas till en lång rad olika politi-
serade frågor (jfr Ivanescu 2010). Två sådana exempel är konflikt (”Nästa Alla 
världens oroligheter beror ju på religion”) och jämställdhet (”att inte hälsa på 
en kvinna p.g.a sin tro är att blanda ihop religion  med politik”, ”Tror ni vi 
accepterar att det kommer folk med gammal patriarkal kvinnosyn”). Därtill 
aktualiseras också den definition av politisering av religion som lyfts av Lind-
berg (2015), att religion politiseras genom att stå som utgångspunkt för kon-
flikter om olika gränsdragningsfrågor. I den del av konflikten som lyfts ovan 
handlar gränsdragningen om vad som är hemmahörande i den privata respek-
tive offentliga sfären och vilken plats religion kan ha i respektive sfär. Även 
andra gränsdragningar aktualiseras, däribland frågan om hur jämställdhet ska 
definieras som genomsyrar en stor del av det analyserade materialet. Den se-
nare av de båda kartorna visar på ett tydligt sätt också svenskhet på listan över 
de politiserade frågor som religion diskuteras i relation till. 

Slutligen visar analysen av resultatet hur konstruktioner av Vi och Dom 
sker i de olika diskurserna. De kommentarer som visar på en uppställning mel-
lan islam och det svenska samhället följer i hög grad den beskrivning som 
Brubaker (2017) menar är typisk för den civilisationistiska populismen, där 
islam och muslimer förstås som Dom (”eran religion ,kultur”, ”deras lag å 
kultur”) som ställs mot ett Vi (”våran religion, våran kultur”, ”våran kultur å 
lagar”). I kommentarerna är det möjligt att identifiera inslag från alla de tre 
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delar som Brubaker lyfter fram som bärande inom civilisationismen. Här åter-
finns inslag av kristendom (”vi bara som är kristna”) och det Brubaker kallar 
för en liberal retorik, vilket bland annat exemplifieras genom demokrati och 
jämställdhet. Därtill finns inslag av sekularism, exempelvis i beskrivningen av 
Khans religiositet: den religion som sitter så ”djupt” att den är något man 
”ÄR” platsar inte in i ”svenska seder och bruk”. Vidare tolkar jag det faktum 
att orden muslim, islam och islamist är inkluderade i samma ordkluster som 
svensk politik (i samförekomstkartan rörande politik) som exempel på hur 
islam används i kommentarerna för att skapa inne- och utegrupper enligt po-
pulistiskt mönster. Detta mönster återkommer, som visats, ofta i kommentarer 
från Ta seden dit man kommer-diskursen och har en innebörd som ligger nära 
den Antimuslimska diskursen. Jag menar dock att det finns skillnader i hur 
sådana antaganden artikuleras i de olika diskurserna. I Ta seden dit man kom-
mer-diskursen blir gränsdragningen ofta tydligare, genom en framskrivning 
av vad som inkluderas i svenska seder och normer. Resultatet av denna fram-
skrivning blir liknande det som återfinns inom den Antimuslimska diskursen 
– ett svenskt Vi och ett muslimskt Dom – med skillnaden att denna gränsdrag-
ning sker mer på implicita grunder i den Antimuslimska diskursen. I denna 
diskurs är grundantagandet att det muslimska Dom inte är kompatibelt med 
det svenska så pass etablerat att det kan tas för självklart och därmed inte be-
höver specificeras.  

5.5. Distansläsning: Ämnesmodellering 
Ämnesmodellering är en metod där ämnen konstrueras baserat på relationen 
mellan de 81 dokument (varje kommentarstråd är här ett dokument) och de 
315 558 ord som den hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern 
och handskakningen består av. Varje ämne består av totalt 20 ord (mer om 
ämnesmodellering, kapitel 4.4.3).  

I denna avhandling vill jag studera föreställningar om religion och dess 
relation till politik. Som första steg i analysen av ämnesmodelleringens resul-
tat har jag därför valt att, genom en induktiv kategorisering, markera ord i de 
frammodellerande ämnen som är relaterade till religion och/eller politik. Ovan 
beskrev jag de ord som ingick i samförekomstkartorna som nyckelord, då de 
genom sin närhet till orden religion respektive politik bidrar till att konstruera 
den mening som tillskrivs dessa båda signifikanta termer i de olika diskur-
serna. Enligt samma resonemang kan de ord som här modelleras fram och som 
kategoriserats som relaterade till religion och/eller politik, förstås som nyck-
elord. 

I kategoriseringen av ord spelar de omdiskuterade händelserna en avgö-
rande roll, och skiljer sig därför mellan de olika kapitlen. Exempelvis: att 
handskakningskontroversen gör jämställdhet till en viktig tematik i de hybrida 
mediediskussionerna om Miljöpartiet, ministern och handskakningen innebär 
att jag väljer att kategorisera ordet kvinna som ett politiskt ord, då det knyter 
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an till den politiska frågan jämställdhet. På liknande sätt har orden miljö och 
miljötänk markerats eftersom diskussionen utgår från Miljöpartiet.  

Som stöd för kategoriseringen har jag tagit min utgångspunkt i de definit-
ioner av religion respektive politik som presenteras i avhandlingens inledande 
kapitel (se kapitel 1.3 samt 1.5). För att börja med religion aktualiseras här 
den substantiella delen av religionsdefinitionen. För att kunna göra en relevant 
kategorisering behöver jag göra antaganden om vilka ord som har en koppling 
till religion. Dessa kopplingar omfattar olika aspekter av religion, såväl mer 
generella ord (såsom religion), religion som ett samhällsfenomen (ord som 
sekulariserade, religionsfriheten), religiösa institutioner och organisationer 
(såsom kyrka och moské eller smfr (Svenska Muslimer för Fred och Rätt-
visa)), traditioner (såsom islam och kristen), som religiös tro (ord som allah 
och paradiset) eller praktik (exempelvis sharia). Därtill kommer ord som kan 
anses vara betydelsebärande i den diskursiva konstruktionen av religion. Här 
återfinns exempelvis geografiska referenser såsom arab och mena (den eng-
elska förkortningen av Middle East and North Africa).  

På motsvarande sätt har jag här kategoriserat ord som relaterade till politik 
om de kan kopplas till någon av följande aspekter: Sverige som politisk/kul-
turell enhet (ord som sverige, mångkultur eller normer), svenska politiska in-
stitutioner (såsom riksdag, minister eller miljöpartiet), politiska händelser i 
Sverige (exempelvis diskussionen om handskakningen) samt andra samhälls-
områden där debatter om fördelningen av värden aktualiseras (ord som jäm-
ställdhet och välfärd). Liksom beskrivs i kapitel 1.5 sker urvalet med utgångs-
punkt i forskningsfrågornas fokus på relationen mellan religion och politik. 
Ord som är relaterade till politik, men saknar denna koppling är därför inte 
inkulderade. Detta förklarar varför ord kopplade till exempelvis utrikespolitik 
(ord som Turkiet, pkk och Israel) inte är markerade.  

Resultatet från ämnesmodelleringen analyseras primärt genom en beskriv-
ning av hur olika nyckelord i materialet förhåller sig till varandra. Därtill lyfter 
jag fram exempel på hur nyckelorden används i de identifierade diskurserna. 
Syftet med analysen är det som beskrivits vara en av distansläsningens för-
tjänster, att visa på mönster i ett större material. Relaterat till studiens fråge-
ställningar menar jag att detta förfarande blir ett sätt att synliggöra politisering 
av religion genom de sätt som de olika orden kombineras i de frammodelle-
rade ämnena.  

Totalt modellerades 30 ämnen fram (se bilaga 6), varav alla utom ett ämne 
innehåller ord kopplade till religion eller politik och hälften (15 ämnen) inne-
håller ord kopplade till både religion och politik.59 Då ämnena redovisas i re-
sultatgenomgången är ord kopplade till religion markerade genom att strykas 
under, medan ord kopplade till politik är markerade genom kursiv stil. Ord 
som kategoriserats som relaterade till både religion och politik har markerats 
genom en kombination av understruken och kursiv stil. Ämnets vikttal redo-
visas inom parentes, avrundat till 2 decimaler.  
                                                 
59 Ämne: 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 28. 
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5.5.1. Ämnen som inkluderar religion 
De ämnen som innehåller ord kopplade till religion är 18 till antalet.60 Majo-
riteten av dem har kopplingar till islam, såsom allah, muslimer och sharia. 
Värt att notera är att islamism i olika former förekommer i sju ämnen,61 vilka 
dels relaterar till Kaplan och handskakningen, men också till invandring, is-
rael/palestina samt ämnen som inkluderar mer allmänna ord kopplade till re-
ligion och politik. Kristendom förekommer endast i form av ett ord (kristna), 
inkluderat i ämne 9 nedan.  
 

Ämne 9 (0,49): muslimer islam religion politik muslimska plats politiken 
muslim kristna samhälle tro islamister värderingar demokrati länder namn 
samhället politiskt muslimskt sverige  

 
Ämne 9 är det frammodellerade ämnet som inkluderar flest ord kopplade till 
religion och politik. Utifrån de många ord relaterade till religion som ingår i 
ämnet är det svårt att hänvisa det som utslag för en viss diskurs. Däremot kan 
flera av orden knytas till den föreställning som är dominerande i den Seku-
laristiska diskursen: att religion inte har plats i politik i Sverige. Andra ord går 
att koppla till en Antimuslimsk diskurs, där religion i föreställningen ovan byts 
mot islam. I kommentaren nedan kombineras denna föreställning med anta-
gande från Sverige är ett kristet land-diskursen. 

Muslimer, som vill förändra våra svenska demokratiska lagar och våra kristna 
värderingar med dess öppna religionsfrihet, har inte i riksdagen att göra, såvida 
de inte accepterar våra värderingar. (Kommentar till Svenska Dagbladet 
2016e) 
 

Mer generella ord kopplade till religion utgörs av exempelvis: gud, religion, 
religiösa och tro. Ordet sekulariserade förekommer i relation till diskussion 
om Turkiet (ämne 5), medan religionsfrihet förekommer i ett ämne (ämne 28, 
se nedan), som kan relateras till handskakningen.  
 

Ämne 28 (0,09): religionens röra diskriminera identitet tvärtom svt sam-
hällets visar religionsfriheten gentemot badtider känslor sharia betalar citatet 
menade representera äldre kvinnlig allah  

 
Generellt om orden kopplade till religion återfinns de i ämnen som innehåller 
ord som också relaterar till teman som Kaplan, handskakningen, utrikespoli-
tik, Sverige/svenskhet, demokrati/värderingar, invandring och Miljöpartiet. I 

                                                 
60 Ämne: 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29. Ord: allah, arab, djävulen, 
extremism, extremister (2), fundamentalismen, gud, islam, islamism/en (2), islamisera, isla-
miskt, islamister/na (3), judarna, kristna, mena muhammad, muslim/er/na (3), muslimsk/a (2), 
muslimskt, paradiset, relegion, religion/ens (3), religionsfriheten, religiösa, sekulariserade, 
terrorism, sharia, smfr, tro (2). 
61 Ämne: 9, 12, 13, 14, 16, 18, 25. 
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den analyserade hybrida mediediskussionen används återkommande generella 
ord såsom religion och tro synonymt med islam, i artikuleringen av föreställ-
ningar hämtade från den Antimuslimska diskursen. Liksom kommentaren 
ovan visar kan även ord som religionsfrihet spela roll i artikuleringen av den 
Antimuslimska diskursens antagande där islam antas vara ett hot mot relig-
ionsfrihet. Då religion används med en mer generell betydelse sker det ofta i 
enlighet med den Sekularistiska diskursens antagande om att religion och po-
litik är samhällsfenomen som bör hållas separat – oavsett vilken religion det 
handlar om – såsom i den första av de båda kommentarerna nedan. Som det 
skrivs ut i den andra kommentaren kombineras dock inte sällan denna före-
ställning med antaganden som närmast hör hemma i den Antimuslimska dis-
kursen:  

Jag tycker alltså inte heller att specifikt kristna värderingar ska ha inflytande 
över lagstiftning. Religion är en privatsak. (Kommentar till Dagens Nyheter 
2016b) 

Det ska inte finnas en ända islamist i politiken. Det handlar inte om att vara 
islamofob, politik och religion ska vara separerade, det är anledningen till att 
man kan leva i demokrati. Religionen får man sköta på hemmaplan. Om det 
inte passar folk ska man naturligtvis inte vistas i vårt land. (Kommentar till 
Aftonbladet 2016e) 

5.5.2. Ämnen som inkluderar politik 
Politik å sin sida diskuteras i alla ämnen utom tre (ämne 2 11 och 13).62 Ord 
byggda på ordstammen politi- är politik, politiken, politisk samt politiker. De 
tre första återfinns alla i ämne 9 som redovisades ovan. Politiker förekommer 
två gånger, dels i relation till Kaplan (ämne 27) och dels i relation till diskuss-
ion om politikers fallskärmar.63  

                                                 
62 Ord: a-kassa/n (2), antisemit/ism (4), arbetsförmedlingen, bostadsminister, demokrati (2), 
diskriminera, diskriminering, extremism, extremister (2), feminism, feminist, folk/et (2), folk-
grupp, fundamentalismen, högerextrem/ism (2), integration, integritet, invandrade, invandrar, 
invandringspolitik, jämnställda, jämställda, kvinna (2), kvinnlig, kvinnor, kvotering, kön, miljö, 
miljötänk, minister, ministerpost, ministrar, mångkulturellt (2), män, nationella, nazister/na (2), 
normer, osvenska, parti/et (3), partiprogram, pension, politik/en (2), politiker (2), politiskt, ras-
ism (2), rasist, regering/en (4), representant, representera, riksdagen, rättigheter, samhälle/t/s 
(3), seden, seder, sionistiska, skatten, skattepengar, statsminister (2), sedvänjor, svensk/a/r (5), 
sverige (3), sweden, talman, terrorism, terrorister, välfärd/en (2), väljare, vänstermedia, värde-
ringar (3), yttrandefrihet. Namn: attefall, fridolin (2), khan, kaplan/s (2), kapland, löfven (2), 
miljöpartister, moderaterna (2), sdare, sd:s, sossarna, sverigedemokrater/na (2), miljöpartiet, 
romson (3), yasri. 
63 Två ämnen berör tydligt dessa fallskärmar, ämne 24 samt 30. Här går det att finna ett antal 
ord kopplade till politik: arbetsförmedlingen, a-kassa, skattepengar, välfärden, välfärd, a-kas-
san, pension,  
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Ord relaterade till den mer formella politiska sfären återfinns i tio ämnen,64 
och inkluderar ord som minister, parti, riksdag och regering.65 Sådana ord dis-
kuteras i relation till Miljöpartiet, både generellt (som i ämne 27 nedan) och 
mer specifikt till Kaplan (som i ämne 12 nedan) och Khan. Därtill kommer 
Sverigedemokraterna, i relation till vilka orden partiprogram och väljare före-
kommer.66  
 

Ämne 27 (0,64): politiker parti svenska miljöpartiet fel partiet människor re-
geringen media riksdagen åsikter regering hoppas undrar sitta demokrati vär-
deringar tid folket romson  
 
Ämne 12 (1,20): kaplan avgå regeringen minister hela löfven fridolin rege-
ring kaplans middag sitter umgås turkiet islamist ministrar terrorister bo-
stadsminister extremister vargarna förtroende  

 
Här är det värt att stanna upp och reda ut hur de olika ämnena förhåller sig till 
de båda muslimska politikerna Kaplan respektive Khan. Kaplan gör tydligt 
avtryck, och hans samröre med representanter från organisationen Grå var-
garna och följande avgång är del av fem ämnen,67 däribland ämne 12 ovan. 
Liksom kommentaren nedan visar kombineras ofta kritik mot bostadsminister 
Kaplan med kritik mot Miljöpartiet och/eller regeringen:  

Det är en skandal att sätta en radikal islamist som minister, dessutom har mil-
jöpartiet bara 6% väljarröster. Hur fan gick det här till. Sparka honom på stå-
ende fot. Inga islamister ska få ingå i någon regering. Nu får det vara nog! 
(Kommentar till Aftonbladet 2016a) 

 
Khan finns å sin sida med i ett ämne (ämne 21, se nedan), men handskak-
ningen är del av fler ämnen än så. I totalt nio ämnen68 återfinns ord kopplade 
till handskakningen, vilka antingen är explicita (såsom hälsning, handskak-
ning) eller implicita genom att beröra teman eller artiklar/rubriker i relation 
till vilka handskakningsfrågan diskuteras i de analyserade kommentarstrå-
darna (såsom uppfostran, karriär, hygien).  
 

Ämne 21 (0,28): hand kvinnor män sverige kvinna hälsa hälsar handen seden 
respekt skaka religion människor khan land yasri seder svenska kön anpassa 

 
I ämne 21 menar jag att Ta seden dit man kommer-diskursen gör ett tydligt 
avtryck, vilket framkommer genom orden seden, seder, sverige, svenska, an-

                                                 
64 Ämne: 1, 8, 10, 12, 18, 22, 25, 26, 27, 28. 
65 Ord: ministerpost, statsminister (2), representant, regeringen (2), minister, regering (2), mi-
nistrar, bostadsminister, partiet (2), partiprogram, väljare, riksdagen, representera, talman. 
66 Sverigedemokraterna förekommer i totalt tre ämnen: 14, 23 samt 26. 
67 Ämne: 1, 11, 12, 22, 23. 
68 Ämne: 3, 4, 6, 10, 15, 19, 21, 25, 28. 
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passa, land och respekt. Därtill inkluderas flera ord som relaterar till en jäm-
ställdhetstematik (kvinnor, män, kvinna, och kön) i enlighet med den föreställ-
ning som menar att jämställdhet är en del av svenska normer och seder. Denna 
föreställning artikuleras i kommentaren nedan, där också Yasri Khans reli-
giösa tillhörighet beskrivs som den mest problematiska aspekten i den upp-
komna handskakningskontroversen på ett sätt som kan härledas till den Anti-
muslimska diskursen:  

Det är minst sagt odemokratiskt att inte ta seden dit man kommer. I Sverige 
har kvinnor och män lika värde, om man inte har respekt för detta har man 
absolut inte i någon partistyrelse att göra. Det är skrämmande att muslimer 
eller andra med en för oss främmande och obeveklig människosyn när det gäl-
ler könen skall kunna komma in i styrande politik och i regeringen. (Kommen-
tar till Dagens Nyheter 2016b) 

 
I ytterligare fyra ämnen69 förekommer ord relaterade till Miljöpartiet, utan att 
direkt knyta an till någon av de båda debatterna. Här utmärker sig Åsa Romson 
genom att omnämnas i fyra olika ämnen,70 men också det andra miljöpartist-
iska språkröret gör avtryck då Fridolin förekommer i två ämnen.71 I ämne 15 
(nedan) finns tydliga referenser till de kommentarstrådar som genererats under 
inlägg med artiklar där Fridolin uttryckt att han inte förstått hur kränkande det 
kunde vara att inte bli handhälsad på av en person av det motsatta könet. Orden 
feminism, feminist och jämnställda [sic], härstammar från den debatt detta ut-
talande genererade, huruvida det är en åsikt som är förenlig med en feministisk 
hållning (som såväl Miljöpartiet som den regering som Fridolin är minister i 
har antagit). Orden idiot och tomte visar på att många inte tycker att så är 
fallet.  
 

Ämne 15 (0,05): fridolin kränkande anledningen feminism kränkta övertygad 
tolkningar lägre feminist kännas idiot förstått pojken sandlådan grannar jämn-
ställda tomte inlägget sicket stående 

 
Jämställdhet förekommer, förutom i ämne 15, i ytterligare fyra ämnen genom 
ord som jämställda, kvinna och integritet.72 Utifrån de frammodellerade orden 
i dessa ämnen blir det tydligt att jämställdhet diskuteras i relation till hand-
skakningen, och att det genererar känslor av upprördhet (ord som trams, idiot, 
tomte, jävla och skitsnack), vilket också framkommer i de båda kommenta-
rerna nedan:  

                                                 
69 Ämne: 8, 18, 20, 27. Ord: miljö, miljötänk, romson (4), miljöpartister, kaplan, kaplans, fri-
dolin (2), yasri, khan, kapland, miljöpartiet. 
70 Ämne: 8, 18, 22, 27. 
71 Ämne: 12, 15. 
72 Ämne: 4, 15, 19, 21, 28. Ord: feminism, feminist, integritet, jämställda, jämnställda [sic], 
kvinna (2), kvinnlig, kvinnor, kön, män. 
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Han får ta i vems hand han vill. Men, jag kommer fortfarande tycka att han är 
en idiot. (Kommentar till Aftonbladet 2016j) 

Som politiker har man ett ansvar mer än andra, man måste visa vägen för alla 
människor och då duger det inte att t ex inte ta i hand när det gäller kvinnor. 
blir fel signal för unga personer främst....I sverige har vi jämställdhet...så är 
det!!!!!!!!!!!!! (Kommentar till Aftonbladet 2016j) 

 
I den andra kommentaren framkommer, utöver Ta seden dit man kommer-
diskursen, föreställningar från Offentlighetsdiskursen då kommentaren beto-
nar att ”politiker” har ”ett ansvar mer än andra”.  

Samtidigt är det viktigt att återigen påminna om att det finns alternativa 
åsikter som går i opposition med de dominerande diskursernas föreställningar, 
men där samma typ av ord används för att artikulera dessa ifrågasättanden. I 
kommentaren nedan är det ett ifrågasättande av Ta seden dit man kommer-
diskursen som artikuleras, tillsammans med ett ifrågasättande av den Anti-
muslimska diskursens antagande att diskriminering mot kvinnor är ett innebo-
ende karaktärsdrag i islam.  

Susanne avslöjar vad? Jag kan garanterad slå vad att jag har mer respekt till 
kvinnor än alla här som snackar skit om Yasri Khan tillsammans! För kvinnan 
är min mor; min syster; min fru; min dotter. Att man inte handskakar innebär 
inte att man ser ner på dem. Finns såna som handskakar men våldtar, slår, miss-
handlar kvinnor… (Kommentar till Dagens Nyheter 2016b) 

 
Relaterat till handskakningen återkommer, såsom framkommit ovan, ord 
kopplade till seder och normer vilka återfinns i tre ämnen,73 däribland ämne 
10 nedan.  
 

Ämne 10 (0,04): rättigheter kramas sedvänjor relationer representant antal 
sapiens brev partner mångkulturellt lagen miljöpartister kontakt homo slipper 
paradiset död hantera bekanta hår  

 
Ord kopplade till Sverige förekommer i 8 ämnen,74 kopplade till flera olika 
tematiker. Tre ämnen relaterar till handskakningen och ett till Kaplan. Därtill 
förekommer ordet sverige i ämne 9 som tar upp mer allmänna termer kopplade 
till religion/islam och politik. Ämne 17 (nedan) sticker ut på två sätt, dels är 
det största ämnet sett till vikttalet, vilket indikerar på hur stor del av hela 
materialet som ämnet utgör. Dels är Sverige den tematik som är i fokus i äm-
net.  
 

Ämne 17 (2,30): sverige tycker folk land själv tror svensk ser fan står håller 
hela landet behöver förstår menar sak skit fall svenskar  

                                                 
73 Ämne: 6, 10, 21. Ord: normer, seden, seder, sedvänjor. 
74 Ämne: 3, 4, 7, 9, 17, 21, 27, 29. Ord: folk/et (2), folkgrupp, nationella, osvenska, svensk/a/r 
(5), sverige (3), sweden. 
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Här finns fyra ord som direkt eller indirekt är kopplade till Sverige (sverige, 
svensk, svenskar och folk). Därtill kommer verb såsom tycker, behöver, för-
står, tror och menar. Om dessa läggs samman menar jag att de hänvisar på en 
diskussion om vad Sverige och svenskhet står för i relation till diskussionen 
om Miljöpartiet, ministern och handskakningen. Att det inte är idel positiva 
tillrop, utan det motsatta, som dominerar indikeras av att orden fan och skit 
inkluderats. Det blir också tydligt i kommentaren nedan. I kommentaren dis-
kuteras inte religion explicit, däremot används referenser till icke-jämställt 
”grottmänniskortänk” som återkommer i föreställningar inom den Antimus-
limska diskursen om islam som en icke-modern religion. I huvudsak är det 
dock Ta seden dit man kommer-diskursens antagande om Sverige som jäm-
ställt som skrivs ut:  

Vilket jävla skitsnack Yasri Khan, spelar väl ingen roll vilken hudfärg nån har! 
Man hälsar med en handskakning oavsett om det är en kvinna eller man, är så 
jävla trött på att vissa män ska se ner på kvinnan som en lägre stående männi-
ska, sånt grottmänniskotänk håller vi inte på med i Sverige 2016! Har även 
själv bevittnat män som vägrar tala med en kvinna, hälsa eller ens tittat på en 
kvinna (förskolelärare är denna kvinna) och frågar efter en manlig personal 
istället, detta gör mig så jävla förbannad för detta är ett kränkande och nedvär-
derande sätt att agera på. Så snälla politiker, ta er samman och styr upp vårt 
älskade land. Jag är stolt svensk , jag älskar mitt land, jag älskar mina vänner 
som både är svenskar och som kommer från andra länder, men nu får ni ta tag 
i er själva och leda vårt land i rätt riktning!  Allas lika värde är något jag alltid 
kommer stå upp för och hoppas många fler känner likadant. (Kommentar till 
Expressen 2016a) 

 
Ytterligare några ord är värda att nämnas kort. Först finns en grupp ord kopp-
lade till samhälls- och värderingsfrågor. Här återfinns ord som samhälle, de-
mokrati och värderingar, men också ord som rättigheter, diskriminering, 
mångkultur och yttrandefrihet. I sina olika former är de inkluderade i sam-
manlagt sju ämnen, däribland ämne 6 och 12 nedan.75 I de ämnen där dessa 
ord finns, förekommer också ord kopplade till handskakningen, religion och 
Miljöpartiet. Därtill är yttrandefrihet och diskriminering del av ämne 5 med 
en koppling till Turkiet.  
 

Ämne 6 (0,06): värderingar vanor ändra född karriär svd uppfostrad ändrar 
integration ställt karriären vinna passa jämställda normer våga lov grundläg-
gande främmande grönt  
 
Ämne 25 (0,03): bestämma autism flörta adel fantastiska islamisterna lov 
mångkulturellt total trampar farligare undersökningar hygien muslimerna 
pension sparka partiet spärren ninja mena  

 

                                                 
75 Ämne: 5, 6, 9, 10, 25, 27, 28. Ord: demokrati (2), diskriminera, diskriminering, mångkultu-
rellt (2), rättigheter, samhälle/t/s (3), värderingar (3), yttrandefrihet. 
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Ämne 6 ovan inkluderar ordet integration, och är ett av tre ämnen där invand-
ringsfrågan på något sätt explicit kommer upp.76 Ämne 6 kan kategoriseras 
som relaterat till handskakningen. Utöver ämne 6 förekommer invandring i 
ämnen som också inkluderar ord kopplade till religion mer generellt och isla-
misering specifikt, skatt (skatten) samt Sverigedemokraterna. Ord kopplade 
till extremism förekommer i fem ämnen,77 vilka är kopplade till Kaplan samt 
Sverigedemokraterna. Ord relaterade till rasism, nazism och antisemitism78 
förekommer också de i fem ämnen. Dessa är kopplade till Khan, Miljöpartiet 
och Kaplan samt till Israel/Palestina-konflikten. Slutligen förekommer medi-
erelaterade ord i sex ämnen,79 framförallt relaterade till handskakningen, in-
vandring, politikerfallskärmar samt de båda partierna Sverigedemokraterna 
samt Miljöpartiet. 

5.5.3. Slutsats: Ämnesmodellering 
Jag menar att det främsta bidraget från de 30 ämnen som modellerats fram (se 
bilaga 6) är att de sammantaget ger en bra överblick av den hybrida mediedis-
kussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen. Genom att defini-
era nyckelord kopplade till religion respektive politik menar jag att ämnesmo-
delleringen förstärker bilden av att relationen mellan religion och politik är 
central i den medialiserade konflikten: hälften av de frammodellerade ämnena 
är kopplade till både religion och politik, och alla ämnen utom ett ämne är 
kopplade till det ena eller andra av dessa begrepp. Vidare visar resultatet från 
ämnesmodelleringen att religion diskuteras primärt i mer generella termer el-
ler med islam som utgångspunkt, medan kristendom endast förekommer ge-
nom enstaka ord. Då de ord som modellerats fram relaterats till de identifie-
rade diskurserna är den Antimuslimska diskursen återkommande, inte minst i 
kombination med andra diskurser: Ta seden dit man kommer, Sekularistisk 
och Sverige är ett kristet land-diskursen. Härledda till enskilda kommentarer 
synliggörs dock den viktiga slutsatsen att samma ord kan användas för att ar-
tikulera en viss diskurs eller gå i opposition mot densamma.  

Resultatet av ämnesmodelleringen förstärker de mönster som framkommer 
genom analysen av samförekomstkartorna, då båda resultaten visar att religion 
på olika sätt diskuteras i relation till olika politiserade frågor. Utöver diskuss-
ionen om relationen mellan de signifikanta termerna religion och politik, 
kopplas religion också samman med frågor såsom jämställdhet, svenskhet och 
integration. Utifrån de kommentarer där ordkombinationer relaterade till dessa 
frågor förekommer gör jag tolkningen att dessa diskussioner ofta handlar om 
                                                 
76 Ämne: 6, 14, 26. Ord: integration, invandrade, invandrar, invandringspolitik 
77 Ämne: 12, 22, 23, 26, 29. Ord: extremister (2), extremism, fundamentalismen, högerextrem-
ism, högerextrem, extremt, extrem, terrorister, terrorism 
78 Ämne: 16, 18, 19, 20, 22. Ord: rasism (2), rasistkortet (2), rasist, nazister, nazisterna, nazi-
tyskland, anti- semitism (2), sionistiska 
79 Ämne: 6, 14, 23, 24, 27, 28. Ord: svd, vänstermedia, svt (2), journalist, häxjakt, granska, 
artikel, media 
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gränsdragningar, såsom: Vad är svenska värderingar? Vem är svensk? Vad 
betyder jämställdhet och likabehandling? Resultatet från distansläsningen vi-
sar således att det förekommer en politisering av religion i den analyserade 
diskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen (jfr Ivanescu 
2010; Lindberg 2015), och att denna till stor del drivs genom frågor med en 
hög grad av politisering och med koppling till GAL/TAN-skalans fokus på 
kulturella värderingar (jfr Ohlsson, Oscarsson och Solevid 2016:24; Norris 
och Inglehart 2019). 

5.6. Närläsning: Den retoriska triangeln 
I denna del av kapitlet flyttar sig analysen närmare texten, och de enskilda 
kommentarerna hamnar i analysens fokus. Som analysverktyg har jag valt att 
inkludera begrepp lånade från retoriken till min kritiska diskursanalys, inspi-
rerad av Richardson (2007). Genom dem är det möjligt att synliggöra de kom-
munikativa strategier som finns bakom konstruktionen av och mötet med dis-
kurser (Higgins och Walker 2012:196). Genom att bryta ner diskursens argu-
ment går det att analysera hur den är aktiv genom att försöka påverka, före-
språka eller attackera olika åsikter, hur den är social genom interaktion med 
andra personer eller grupper och hur den är en gemensam process där delta-
garna är såväl producenter som konsumenter av de argument som delas (Ri-
chardson 2007:155-156). Dessa tre aspekter, den aktiva, sociala och gemen-
samma processen, är alla del av den retoriska triangel som jag har valt att an-
vända mig av i analysen (jfr Richardson 2007:176), vilket presenteras närmare 
i metodkapitlet (se kapitel 4.4.5). Ambitionen med analysen är att synliggöra 
hur den hybrida mediemiljön bidrar till att strukturera den analyserade dis-
kussionen genom de sätt som föreställningar från de olika identifierade dis-
kurserna förs fram, både sett till innehåll och form. Analysen av diskussionens 
former utgår från ett längre urklipp från en av materialets kommentarstrådar 
(se kapitel 4.4.7 för urvalsprinciper för material till närläsning). 

5.6.1. Diskussionens former 
Kommentarerna i analysen är en del av en kommentarstråd som uppstått under 
ett inlägg innehållandes en ledartext av Sakine Madon, publicerad på Expres-
sens Facebook-sida den 23 april 2016 (Expressen 2016a).80 Rubriken på arti-
keln är ”SAKINE MADON: Röstjakt får MP att flörta med islamister”. Över 
den länkade artikeln går det att läsa följande inläggstext: ”Avslöjandena om 
Miljöpartiets Mehmet Kaplan är bara toppen på ett isberg. Partierna måste 
göra upp med den destruktiva identitetspolitiken”. Vid dagen för insamling 
hade inlägget genererat 554 reaktioner, 81 delningar och 157 kommentarer. 

                                                 
80 Samma referens gäller för samtliga analyserade kommentarer i detta avsnitt. 
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Artikeln kategoriseras under den del av materialet som rör dåvarande bostads-
minister Mehmet Kaplan, då den bild som illustrerar artikeln i Facebook-in-
lägget innehåller en bild av just Kaplan vid sidan om en bild av skribenten. 
Artikeln relaterar dock i sitt innehåll till de båda politikerna Kaplan och Khan. 
I artikeln går Madon till angrepp på det hon menar är partiernas jakt ”på röster 
och mångfald” istället för på representanter som delar partiernas ”åsikter och 
ideologi”, och hon skriver att ”[i] stället för att lyfta fram politiker utifrån vad 
de står för, har man fokuserat på etnicitet och religiös bakgrund” (Madon 
2016).  

Den huvudkommentar som föranleder följande svarstråd kommer från 
Yvonne.  

Yvonne: Dags att börja rensa ur människor med fel religion i de politiska par-
tierna. 

 
Med utgångspunkt i den retoriska triangelns analysverktyg kan kommentaren 
klassas som deliberativ, i betydelsen att den handlar om en framtida handling. 
Därtill är den ett logosargument i form av en enthymeme; argumentet är struk-
turerat på ett sätt där mottagaren själv behöver fylla i den saknade premissen. 
I detta fall handlar den saknade premissen om vilken religion som åsyftas som 
”fel religion”. Om premisserna översätts med diskursens grundantagande, det 
som leder en slutsats från A till C, visar utelämnandet av antagandet att dis-
kursen är så pass etablerad att premissen inte behöver skrivas ut för att argu-
mentet ändå ska gå att förstå. Att så är fallet med kommentaren ovan, som 
innehåller antaganden från den Antimuslimska diskursen (under förutsättning 
att ”fel religion” här ersätts med ”islam”), blir tydligt av det svar som följer.  

Karin: ”Fel” religion för vem????? Finns det en rätt eller en fel religion och 
vem bestämmer i så fall vilken som är den rätta? Hur ställer du dej till proble-
met på Irland där katolik stod mot protestant? Vilken av de två skulle du rensat 
ut??? Hur ställer du dej till en religion som anser att KKK är något bra - ska de 
också rensas ut ur amerikansk politik? Anser du att Sverige ska ta bort lagen 
om religionsfrihet? Nästa bit blir väl att ”rensa ut” ”fel” politiska partier...... 

 
I svaret påpekar Karin avsaknaden av premiss i Yvonnes argument (”’Fel’ 
religion för vem????? Finns det en rätt eller en fel religion och vem bestämmer 
i så fall vilken som är den rätta?”), men visar ändå att hon förstår att ”fel” 
refererar till islam genom att lyfta fram problematiska former av kristendom 
(den religiösa konflikten på Irland, ”religion som anser att KKK är något bra”) 
i sitt svar. Argumentet från Karin kan klassas som ett induktivt och jämförande 
logosargument, då hon använder specifika fall för att stödja sin slutsats och 
använder jämförande exempel, med utgångspunkt i Yvonnes kommentar. 
Bakom argumentet finns antaganden från en Positiv religionsfrihetsdiskurs, 
då Karin lyfter det problematiska i att kategorisera olika religioner som rätt 
respektive fel, samt påpekar att det skulle strida mot ”lagen om religionsfri-
het”.  
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De två kommentarer som följer instämmer båda med föregående talare, 
men medan den första uppmuntrande applåderar (” ”) Karins kritik av 
Yvonnes kommentar, anser den andra istället att Yvonnes kommentar ut-
trycker något ”sunt” medan Karin uppmanas att ”tänk efter”.  

Toivo: Karin  

Agneta: Sunt,Yvonne. Karin, tänk efter.  
 

Detta ”tänk efter” hänvisar, på ett liknande sätt som Yvonnes kommentar, till 
en så pass etablerad diskursiv föreställning att det inte behöver specificeras 
närmare vad Karin ska tänka på.  

Genom kommentaren från Emmy breddas diskussionen, och den Seku-
laristiska diskursens föreställning om att religion och politik aldrig bör kom-
bineras förs in i diskussionen.  

Emmy: All religion är fel i samma sekund den äntrar den politiska scenen. Re-
ligion är en privatsak och ska stanna inom hemmets fyra väggar. 

 
Argumentet är ett deduktivt logosargument, då det är strukturerat på ett sätt 
där slutsatsen följer av ett påstående. Premissen är att ”Religion är en privat-
sak” och därmed ”fel i samma stund som de äntrar den politiska scenen”. Till 
skillnad från Emmys kommentar som inte gör skillnad mellan olika religioner 
(”All religion är fel…”), för Malin i nästa kommentar tillbaka diskussionen 
till islam. 

Malin: Alldeles riktigt Yvonne. Sverige är inte muslimskt och borde inte ha 
muslimer i riksdagen. Så enkelt borde det vara. För än hur folk försöker för-
neka det är Sverige ett kristet land i grunden. Inte muslimskt. 

 
Malins kommentar har en epideictic form, där en nuvarande karaktär (Sveri-
ges) omskrivs. Vidare är det, liksom Emmys kommentar ovan, ett deduktivt 
logosargument, där premissen (”sverige är kristet”) innebär att slutsatsen 
(Sverige ”borde inte ha muslimer i riksdagen”) inte kan vara fel. I Malins 
kommentar kombineras antaganden från Antimuslimsk diskurs med föreställ-
ningar från Sverige är ett kristet land-diskursen. Kommentaren inleds genom 
att Yvonnes påstående om ”fel religion” beskrivs som ”alldeles riktigt”, och 
argumentet utvecklas sedan vidare genom påståendet att muslimer inte bör ta 
plats i riksdagen eftersom Sverige inte är ”muslimskt”. I enlighet med grund-
antagandet i Sverige är ett kristet land-diskursen omskrivs Sverige istället som 
”ett kristet land [...] än hur folk försöker förneka det”. 

Amiras reaktion på Malins kommentar innehåller ett ifrågasättande av den 
inramning som Malin försöker ge konflikten. Det handlar, menar Amira, ”inte 
om Sverige är kristet eller muslimskt”.  
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Amira: Nu handlar detta inte om Sverige är kristet eller muslimskt. Klart att 
sverige inte är muslimskt. Men Sverige är ett mångkulturellt land. Vad en per-
son som sitter i regeringen praktiserar för religion är irrelevant. Lär er skillna-
den på att vara Islamist och muslim. Eller ska folk behandlas olika beroende 
på trosuppfattning? Väx upp! 

 
Amiras argument baseras på antaganden från den Positiva religionsfrihetsdis-
kursen, där Sverige beskrivs som ett ”mångkulturellt land”, religiös tillhörig-
het hos riksdagsledamöter är ”irrelevant” och att människor inte ska ”behand-
las olika beroende på trosuppfattning”. Även här är argumentet av en 
epideictic karaktär, där det deduktiva logosargumentet istället har premissen 
att ”Sverige är mångkulturellt” och att människor därför inte ska ”behandlas 
olika beroende på trosuppfattning”. Därtill kritiserar Amira sammanbland-
ningen mellan ”att vara Islamist och muslim”. Jag tolkar Amiras kommentar 
som en förstärkning av konflikten, då hon ifrågasätter de grundantaganden 
som hennes meningsmotståndare baserar sina argument på.  

När Emmy återkommer i diskussionen går hennes argument i linje med det 
tidigare påståendet om att ”All religion” är en ”privatsak”. 

Emmy: Malin sverige är inte ett kristet land, sverige är sekulariserat och befol-
kat till stor del av agnostiker eller ateister. Så nä, några kristna bör vi isåfall 
inte heller ha i politiken.. 

 
Hon ifrågasätter premissen hos Malins argument genom ett induktivt logos-
argument med en jämförande karaktär. Istället för att beskriva Sverige som 
kristet, menar Emmy att ”sverige är sekulariserat”, och om, som Malin påstår, 
Sverige inte ”borde [...] ha muslimer i riksdagen” eftersom det är ett ”kristet 
land”, borde samma premiss gälla utifrån påståendet att ”sverige är sekulari-
serat”. Emmy konstaterar därför, i enlighet med den Sekularistiska diskursen, 
att denna jämförelse innebär att ”några kristna bör vi isåfall inte heller ha i 
politiken”.  

Utväxlingen av argument mellan Malin och Emmy visar på det som med 
ett diskursanalytiskt språkbruk kan beskrivas som en kamp om hegemoni mel-
lan den Sekularistiska diskursen och den Antimuslimska diskursen. Kampen 
står här mellan vilket grundantagande som ska vara gällande för förståelsen 
av religion som samhällsfenomen. Malin argumenterar för en diskursiv för-
ståelse där religion, i form av kristendom, är en del av Sverige ”i grunden”, 
medan Emmy istället argumenterar utifrån en diskursiv förståelse där ”sverige 
är sekulariserat”. Att vara den som sätter grundackordet – det som den hege-
moniska kampen står om – spelar roll för giltigheten hos de olika slutsatser 
som följer. Om antagandet att ”Sverige är kristet” etableras som den hegemo-
niska förståelsen, blir det därefter möjligt att bygga vidare med den Antimus-
limska diskursens antagande om Sverige som ”inte muslimskt” och de restrikt-
ioner det ger för vilka offentliga positioner som är möjliga för muslimer att 
inneha. Om istället Emmys argument om att ”sverige är sekulariserat” vinner 
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kampen om att stå som utgångspunkt för förståelsen om vilken roll religion 
bör ha i samhället, är det istället andra slutsatser som blir möjliga att dra.  

Denna kamp, mellan den Sekularistiska och den Antimuslimska diskursens 
antaganden, fortsätter när diskussionen går vidare. Nästa kommentar, från Da-
vid, visar på en annan möjlig relation mellan den Sekularistiska och den An-
timuslimska diskursen än den där de motsäger varandra. I sin kommentar 
kombinerar David istället antaganden från de båda diskurserna.  

David: Släpp ALDRIG in religion i politiken hela jäkla MENA är juh fan ett 
lysande exempel på varför man ALDRIG ska tillåta detta. Och det värsta är att 
dom förstår inte själva att det är just religionen som gör det till en total sopstat-
ion 

 
Davids kommentar är ett deliberativt argument och därtill ett induktivt logos-
argument med en kausal karaktär, där ett specifikt exempel används för att 
visa på en potentiell och avskräckande konsekvens (”MENA är juh fan ett 
lysande exempel på varför”) av en framtida handling (att släppa in ”religion i 
politiken”). Genom påståendet att man ”ALDRIG” ska släppa ”in religion i 
politiken” skiljer sig Davids kommentar från kommentarerna från Yvonne och 
Ann (som fokuserar sina argument på att ”rensa ur människor med fel religion 
i de politiska partierna” samt att Sverige inte borde ”ha muslimer i riksda-
gen”), genom att utgå från en förståelse om relationen mellan religion och 
politik som snarare går i linje med den Sekularistiska diskurs Emmy föresprå-
kar. Konsekvensen av en sådan sammanblandning skiljer sig dock från Em-
mys argumentation, då det exempel som lyfts fram (”hela jäkla MENA”), går 
in i den Antimuslimska diskursens antagande om islam. 

De två följande kommentarerna är båda riktade till Malin från Karin, och 
kan läsas som ifrågasättanden av Malins argument. 

Karin: Malin Sverige har en lag om religionsfrihet.... 

Karin: Malin Sverige är inte ett land i Afrika. Betyder det att vi inte ska ha 
afrikanska politiker i riksdagen???? 

 
Den första kommentaren hänvisar detta ifrågasättande till den rådande lag-
stiftningen i Sverige. Den andra riktar istället in sig på den bristande logik 
Karin ser i Malins argument.  

Gunilla: Amira (Y)81 
 
Innan Malin besvarar Karins kommentarer flikar Gunilla in en uppmuntrande 
kommentar i diskussionen, i form av en teckenkombination (”(Y)”) som sym-
boliserar tummen upp. Denna uppmuntran riktas till Amira, och utgör exem-
pel på ett av de möjliga sätten att aktivt delta i en Facebook-diskussion genom 
                                                 
81 Motsvarar tumme upp-emoji.  
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att uttrycka stöd åt argument formulerade av någon annan. När Malin sedan 
svarar Karin gör hon det med tre kommentarer.  

Malin: Karin helt ok med afrikaner. Så länge de inte är muslimer och vill inför 
muslimska lagar och seder. 

Malin: Och jo Sverige är ett kristet land. Vi är inte muslimskt, eller buddistiskt 
osv. 

Malin: Ni får blanda religioner bäst ni vill, Sverige har ändå en kristen grund. 
 

Den första riktar sig till Karin, och tydliggör de antaganden från den Antimus-
limska diskursens som Malin bygger sin argumentation på, då hon gör klart 
att etnicitet är underordnat religionstillhörighet (”helt ok med afrikaner. Så 
länge de inte är muslimer”). Här tillkommer ytterligare en premiss som tidi-
gare saknats i Malins argument, då hon specificerar den problematiska kate-
gorin till muslimer som ”vill införa muslimska lagar och seder”. Nästa kom-
mentar saknar en direkt hänvisning i form av att ”tagga” en person i diskuss-
ionen, men fungerar som svar på Emmys påstående om att ”sverige är seku-
lärt”. Malin vidhåller här den tidigare ståndpunkten, i enlighet med Sverige är 
ett kristet land-diskursen, att ”Sverige är ett kristet land”. Det deduktiva i ar-
gumentets karaktär kommer av Malins uppställning av premisser och slutsat-
ser, vilka också tydliggör vilka grupper hon betraktar som inne- respektive 
utegrupper. I den första kommentaren slår hon fast vilken grupp som hon me-
nar är det huvudsakliga problemet (”muslimer”), i den andra använder hon 
pronomenet ”Vi” för att beskriva Sverige som hon menar ”är ett kristet land”. 
I den tredje kommentaren identifierar hon slutligen ytterligare en utegrupp: 
”Ni” som ”får blanda religioner bäst ni vill”. ”Vi” inkluderar således Sverige 
som ett kristet land, medan ”Ni” omfattar såväl muslimer som ”vill införa 
muslimska lagar och seder” likaväl som ”ni” som inte ser att Sverige har ”en 
kristen grund” utan ”blanda[r] religioner”.  

Yvonne: Jag kan skilja på islamist och muslim men jag anser att politik och 
religion hör inte ihop. Vi har kommit långt i jämställdhet och så ska förbli. 
Absolut inga islamister i vår riksdag. 

 
Nästa argument kommer från Yvonne och är intressant på flera sätt. Det är ett 
logosargument av enthymeme karaktär, där flera slutsatser saknar premisser. 
Argumentet inleds med ett svar på Amiras tidigare anklagelse: ”Lär er skill-
naden på att vara Islamist och muslim”. Denna skillnad säger sig Yvonne 
kunna göra, men låter det påståendet följas direkt av ett ”men” efter vilket 
grundantagandet i den Sekularistiska diskursen presenteras som Yvonnes 
egen åsikt (”jag anser att politik och religion inte hör ihop”). Här har Yvonnes 
avståndstagande således ökat från det initiala ”människor med fel religion” 
som det är dags att ”börja rensa ur” från ”de politiska partierna” i kommen-
tarstrådens inledande kommentar, till det mer generella påståendet att ”politik 
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och religion hör inte ihop”. Därefter följer påståendet att ”Vi har kommit långt 
med jämställdhet och ska så förbli”, innan avslutningen slår fast: ”Absolut 
inga islamister i vår riksdag.” Argumentets uppbyggnad speglar föreställ-
ningen av religion, mer specifikt islam, i den Antimuslimska diskursen. Med 
utgångspunkt i påståendet om den egna förmågan att skilja mellan muslim och 
islam, kopplar Yvonne, genom sitt efterföljande ”men”, samman islam med 
en sammanblandning av religion och politik. Denna sammanblandning leder 
vidare till påståendet om jämställdhet, vilket kopplas till ett ”Vi”. Den följande 
meningen visar på det potentiella hot som Dom, som här definieras som isla-
mister, är mot Vår jämställdhet.  

Emmy återkommer med en kommentar som går att klassificera som ett lo-
gosargument med en induktiv och symptomatisk karaktär, då hon använder 
specifika exempel för att illustrera ett större mönster (”vi är inte ett kristet 
land”): 

Emmy: Malin Nä..sverige har separerat kyrkan från staten så vi är inte ett kristet 
land. Och sett till befolkningen så är vi mer ett andligt land där de flesta tror 
på någon form av andlighet dock inte enkom kopplat till kristendomen utan 
snarare på en andlig syn om en större energi. I allafall enligt undersökningar 
där folk svarat hur de förhåller sig till religion. Och det är skilknad på att ett 
land baserat på en kristen grund mot ett land som är kristet. 

 
Argumentationen mot föreställningen om Sverige som ett kristet land sker ge-
nom att lyfta fram att ”sverige har separerat kyrkan från staten” och att ”de 
flesta tror på någon form av andlighet dock inte enkom kopplat till kristendo-
men”. Därefter poängterar Emmy att det finns en skillnad mellan att vara ”ett 
land baserat på en kristen grund” och att vara ”ett land som är kristet”. Det är, 
återigen, den Sekularistiska diskursens antaganden som återkommer i Emmys 
argumentation. Även om hon här tillskriver Sverige egenskapen av att vara ett 
”andligt land” är denna andlighet, sett till hennes tidigare argument, något som 
bör vara en ”privatsak”.  

Därefter kommer, återigen, ett argument från Karin, riktat till Malin, där 
hon ifrågasätter i hållbarheten Malins argument ovan.  

Karin: Malin Oh PLEASE! Slänger vi ut påven då för han skakar heller inte 
hand... Dalai Lama????? 

 
Denna gång knyter Karin i sin kritik mot Malin an direkt till handskaknings-
frågan, genom argumentet att ”Påven” och ”Dalai Lama” inte slängs ut fast de 
”skakar heller inte hand”. Kommentaren svarar mot ett påstående som Malin 
inte gjort.82 Malin argumenterar för att Sverige inte borde ”ha muslimer i riks-
dagen”, vilket sedan specificerats till de som ”vill införa muslimska lagar och 

                                                 
82 Med reservation för att det i en annan del av kommentarstråden kan finnas ett sådant påstå-
ende från Malin och att kommentaren visas i olika ordning beroende på vilka inställningar som 
har valts.  
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seder” samt med islamister. Varken Påven eller Dalai Lama passar in i denna 
beskrivning, och är inte heller politiker som kan slängas ut från riksdagen.  

Nästa kommentar, återigen från Karin, riktar sig istället till Yvonne.  

Karin: Yvonne Har det gjort oss lyckligare...? 
 

Här initierar Karin en mer filosofisk dimension av debatten, där olika hand-
lingar kan bedömas utifrån vilken grad av lycka de skänker. Vad det är som 
har gjort oss lyckligare eller ej framgår inte av Karins kommentar, men det 
faktum att den riktar sig till Yvonne gör att en möjlig hänvisning är Yvonnes 
påstående om jämställdhet tidigare i diskussionen. Det är också möjligt att 
Yvonne har gjort ytterligare någon kommentar som hon eller någon annan valt 
att radera från tråden efter det att Karin ställer sin fråga. Yvonne ger inte heller 
något svar på Karins fråga, och det gör inte heller någon annan deltagare i 
konversationen. Det initierade samtalet om lycka kommer därmed aldrig 
längre än till den initiala frågan.  

I de två kommentarer som därefter följer förekommer ett personligt tilltal, 
och frågan om ”raser” lyfts in i diskussionen.  

David: Karin varför blandar du in raser i allt din rasist!!!! 

Karin: David Vad har raser med religion att göra???? Med tanke på de vänner 
jag har och de kulturer jag bott i ska du nog ta och tagga ner. Eller är det en 
fråga om vad gäller dej att ”På sej själv känner man andra?” 

 
I sitt svar formulerar Karin ett etosargument, där hon lyfter fram att ”de vänner 
jag har och de kulturer jag bott i” ger henne kompetens i den aktuella frågan. 
Hon använder också etos då hon försöker vända Davids påstående mot honom 
själv och ifrågasätta hans karaktär genom uttrycket ”’På sej själv känner man 
andra’”.  

Även Amira, som står för nästa kommentar i diskussionen, fortsätter med 
ett personligt tilltal då hon formulerar sitt svar till Davids kommentar om ”hela 
jäkla MENA”.  

Amira: David, Du verkar opåläst. För majoriteten i MENA länderna är seku-
lära. Och religionen får inte ha ett inflytande i politiken. Vad som sker idag är 
ju knappast något folket eller regeringarna rår för. Problemet är ju snarare alla 
utomstående länderna utanför MENA som finansierar dessa barbarer. Så gör 
dig inte till åtlöje. 

 
Här använder Amira etos för att ifrågasätta Davids kunskap i frågan (”du ver-
kar opåläst”) och säga att han gör sig ”till åtlöje”. Utöver att ifrågasätta Davids 
person sällar Amira sig till det sekularistiska grundantagandet om att ”religion 
får inte ha ett inflytande i politiken”. Hon ifrågasätter dock den antimuslimska 
föreställningen som David förde fram i sin kommentar, om att ”dom” inte 
”förstår [...] att det är just religionen som gör det till en total sopstation”. 
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Amira menar att det är felaktigt att peka ut ”dom”, vilka hon läser som ”folket 
eller regeringarna”, som drivande i utvecklingen. Istället kopplar Amira frå-
gan till en större utrikespolitisk utveckling.  

Även nästa argument kommer från Amira, och riktar sig till Yvon [sic]: 

Amira: Yvon, klart att religion inte ska ha ett inflytande i politiken. Det håller 
jag med om. Men de flesta muslimerna praktiserar Islam andligt, majoriteten 
vill varken predika Islam för andra eller framföra det i något politiskt syfte. Så 
varför ska alla muslimer stämplas för att en eller 2 visade sig vara Islamister?  

 
Utifrån de två kommentarerna från Amira går det att observera att båda utgår 
från den Sekularistiska diskursens grundantagande att ”religion inte ska ha 
inflytande i politiken”, men därefter ifrågasätter de påståenden som förs fram 
av David respektive Yvonne. I kommentaren riktad till David utmanar Amira 
förståelsen om utvecklingen i Mellanöstern, och i fallet med Yvonne ifråga-
sätter hon föreställningen om vem som är islamist respektive muslim. I sitt 
svar ställer Amira frågan varför ”alla muslimer [ska] stämplas för att en eller 
2 visade sig vara Islamister”. En möjlig tolkning av denna formulering är att 
hon anser att Kaplan och/eller Khan tillhör denna kategori, men värjer sig mot 
föreställningen att ”islam [...] i något politiskt syfte” kan tillskrivas ”majori-
teten”. Istället poängterar hon att ”de flesta muslimerna praktiserar Islam and-
ligt”. Innehållsmässigt är de båda argumenten således konstruerade på lik-
nande sätt, om än riktade mot olika Antimuslimska föreställningar om islam 
och muslimer. Skillnaden mellan de två kommentarerna finns i fråga om ton-
läge, då den senare kommentaren riktad till Yvonne saknar den etoskaraktär 
som präglade kommentaren till David och som ifrågasatte hans kompetens.  

När diskussionen går vidare återkommer Karin med en annan infallsvinkel 
på debatten, då hon hänvisar till effektiviteten hos ”den svenska propaganda-
maskinen backad av media”.  

Karin: Karl83 Genom att läsa ditt inlägg märker man hur otroligt effektiv den 
svenska propagandamaskinen backad av media har lyckats med att få sitt paket 
av lögner förankrade hos folk i allmänhet. Vad är det du är så rädd för??? För 
det är det propagandamaskinen vill att du och alla andra ska vara. Du frågar 
om Amira har läst Koranen? Har du???? 

 
Kommentaren är av en epideictic typ och ett logosargument som kan klassas 
som en enthymeme, även om det också innehåller inslag av patos. Karins pre-
miss i argumentet är att det finns en framgångsrik propagandamaskin som har 
fått sitt ”paket av lögner förankrade hos folk i allmänhet” och skapat rädsla 
(”Vad är det du är så rädd för???”). Vad denna propaganda består av eller hur 
den nått sin framgång (utöver att vara ”backad av media”) framgår dock inte 

                                                 
83 Inlägget från Karl saknas i tråden. Kommentaren kan antingen ha blivit bortmodererad eller 
så har personen själv valt att ta bort kommentaren.  
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av Karins argument. Att det handlar om islam kan dock läsas ut av den mot-
fråga som Karin ställer till Karl (en diskussionsdeltagare vars inlägg blivit 
borttagna av honom själv eller någon annan): ”Du frågar om Amira har läst 
Koranen? Har du?????”. Frågan visar på en aspekt av karaktären hos de hy-
brida mediediskussionerna, där en fråga kan riktas till en specifik person (här 
från Karl till Amira), men då den ställs i ett offentligt forum kan den bemötas 
med svar från andra personer än den tilltalade (här från Karin till Karl). Den 
publika konversationen ger olika möjligheter i fråga om att producera och 
mottaga argument, vilket är ett av de sätt som det aktuella forumet bidrar till 
att strukturera diskussionens utveckling på; om inte Karl hade formulerat sitt 
argument till Amira på det sätt som han gjorde, kanske Karin inte formulerat 
sitt argument om en propagandamaskin och den analyserade tråden hade fått 
en annan avslutning än den nuvarande.  

Nästa kommentar i diskussionen kommer från Agneta, och knyter an till 
den förda diskussionen genom en argumentation med ursprung i Sverige är ett 
kristet land-diskursen, och utgår från Amiras första kommentar om Sverige 
som ”ett mångkulturellt land”.  

Agneta: Amira, Sverige är kristet. Det är uppbyggt på sådana grunder. Mång-
kulturellt har bara skapat problem. Vill man leva här så förmodar jag att man 
vill leva på det svenska sättet. 

 
Agnetas argument är av en epideictic karaktär och ett deduktivt logosargu-
ment, där slutsatser följer på de uppsatta premisserna. Den första av dessa pre-
misser är att ”Sverige är kristet” eftersom det ”är uppbyggt på sådana grun-
der”. Vidare finns premissen att den som ”Vill [...] leva här” förmodas vilja 
”leva på det svenska sättet”. Slutsatsen av de fastställda premisserna är att det 
”svenska sättet” är ett ”kristet” sätt, vilket kontrasteras mot det mångkultu-
rella. Av Agnetas argumentation framgår att ”Mångkulturellt har bara skapat 
problem”, ett påstående som bidrar till slutsatsen att ”det svenska” och därmed 
kristna ”sättet” inte leder till problem. Svarstråden avslutas med ett långt in-
lägg från Amira.  

Amira: Haha, håller med Karin. Ni är totalt hjärntvättade. Ni är verkligen ett 
lätt byte för den här propagandan. Om folk vände sig till kunskap och fakta 
istället för att sitta här med era påhopp och smutskastning. Koranen varken 
förespråkar våld mot kvinnor, ojämställdhet eller islamism. Ska vi prata om 
fyra fruar så är Koranen den enda av de heliga skrifterna som uppmanar till en 
fru. De andra heliga skrifterna har ju inte begränsat polygami. Och ska vi tala 
om våld så är inte Toran eller Bibeln befriade från det. Dessa böcker är tvety-
diga och facsism har förekommit i alla världens religioner. Det finns ju troende 
kristna i regeringen också. Vad får dig att tro att en troende muslim är mer en 
fara än en troende kristen? Börjar bli löjligt att folk ska beskylla en religion 
eller en bok för människors handlingar. Lägg ner det där. Det börjar bli uttjatat. 
(Kommentarer till Expressen 31) 
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Kommentaren är av epideictic karaktär, och framför kritik mot de personer 
och åsikter som framkommit i den tidigare diskussionen. I argumentet finns 
inslag av såväl etos (ifrågasättande av karaktären hos dem kommentaren riktas 
till och betoning på den egna kunskapen om Koranen), patos genom känslo-
mässigt språkbruk (”Haha”, ”börjar bli löjligt”) och tematiker (propaganda, 
polygami och våld) samt jämförande logosargument (”Det finns ju troende 
kristna i regeringen också. Vad får dig att tro att en troende muslim är mer en 
fara än en troende kristen?”). Genom sin jämförelse mellan islam och kristen-
dom, i vilken båda framställs som lika möjliga som religiös tillhörighet för 
regeringsmedlemmar, kan kommentarens föreställning av religion och dess 
relation till politik kategoriseras som del av den Positiva religionsfrihetsdis-
kursen. Kommentaren kan vidare ses som ett exempel där en deltagare i dis-
kussionen vidareutvecklar ett tidigare framfört argument från en annan dis-
kussionsdeltagare. I detta fall är det Amira som lägger ytterligare betydelse i 
Karins påstående om ”den svenska propagandamaskinen”. 

5.6.2. Slutsats: Diskussionens former 
Jag menar att analysen av den urklippta kommentarstråden på ett bra sätt be-
lyser hur den hybrida mediemiljön som forum för diskussion bidrar till att 
strukturera de framförda argumenten. Exempelvis utgörs många argument av 
logosargument i form av enthymemer, argument strukturerade på ett sätt som 
innebär att mottagaren själv behöver fylla i den saknade premissen. Denna typ 
av argument indikerar att den diskurs från vilken argumentets antaganden 
kommer har en stark position, eller rent av har kommit att få funktionen som 
en ideologi i Faircloughs (2015) bemärkelse; att fylla i premissen betraktas 
inte som nödvändigt då den anses vara en självklar sanning eller del av det så 
kallade sunda förnuftet (tänk på Agnetas kommentar till Karin att ”tänk[a] 
efter”). Enligt samma logik synliggörs diskursiva grundantaganden genom ar-
gument som struktureras på ett sätt där en slutsats följer av en given premiss, 
vilket blir tydligt i de argument som har en deduktiv logoskaraktär. Liksom 
jag argumenterat för tidigare menar jag att premisser kan översättas med dis-
kursiva antaganden. Utifrån analysen menar jag att de kommunikativa möjlig-
heter som präglar den specifika mediemiljö som studeras här (Facebooks kom-
mentarsfält) bidrar till att tydligare artikulera de olika diskursiva konstrukt-
ioner av religion och dess relation till politik som framkommer i kommenta-
rerna. Då slutsatser utan premisser förs fram som del av en argumentation, 
ifrågasätts de ofta av andra deltagare i diskussionen. Detta ifrågasättande, som 
ofta leder till att den saknade premissen fylls i och den diskursiva föreställ-
ningen därmed tydligt artikuleras, blir möjligt just genom det specifika foru-
mets karaktär som underlättar en snabb och direkt respons på de argument som 
förts fram. Ytterligare ett sådant karaktärsdrag är de analyserade kommentars-
fältens öppenhet, som bjuder in till diskussion med en heterogenitet av olika 
åsikter representerade. I ett mer slutet forum (såsom en Facebook-grupp eller 
ett forum med en mer likartad publik) hade ifrågasättandet mer troligt bytts ut 
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mot instämmanden. I kommentarernas innehåll framkommer föreställningar 
hemmahörande i flera av de identifierade diskurserna, som på olika sätt går in 
i eller mot varandra. Exempelvis återfinns föreställningar som på olika sätt 
kombinerar antaganden från den Sekularistiska diskursen eller Sverige är ett 
kristet land-diskursen med den Antimuslimska diskursen. Sådana föreställ-
ningar går i de flesta fall i konflikt med argument från den Positiva religions-
frihetsdiskursen. Ett exempel är kommentarerna från Malin, vars argument går 
att tolka med hjälp av Brubakers (2017) civilisationism. ”Sverige” beskrivs av 
Malin som ett ”kristet land i grunden” vilket sätts i kontrast till islam: Sverige 
är ”Inte muslimskt”. Malins kommenterar kan användas som illustrerande ex-
empel på hur inne- och utegrupper skapas, i enlighet med den civilisationist-
iska populismens användning av religion. Samtidigt finns det också exempel 
på hur argument från den Sekularistiska diskursen används för att argumentera 
mot föreställningar hämtade från en Antimuslimsk diskurs, där den senare i 
sin tur kombineras med antaganden från Sverige är ett kristet land-diskursen 
(såsom Malin gör i sin kommentar).  

Malins argument kan också användas som exempel på politisering av re-
ligion genom att religion blir subjekt i diskussionen (jfr Ivanescu 2010). Även 
om Malin inte använder religiösa argument i betydelsen att hon bygger sin 
argumentation på bibelcitat, religiösa utsagor eller en egen religiös överty-
gelse, är ändå religion – genom påståendet ”Sverige är ett kristet land” – ut-
gångspunkten för Malins argument. Även här blir Brubakers civilisationism 
användbar för att förstå Malins argument. När hon använder religion är det i 
enlighet med hur kristendom konstrueras inom den civilisationistiska popul-
ismen: kristendom som identitet och symbol snarare än tro och dogmer. I de 
analyserade kommentarerna kan man hitta fler exempel på hur religion blir 
subjekt i diskussionen. Ett exempel finns hos Amira som bygger sin kritik mot 
Yvonne genom ett argument som utgår från muslimsk tro (”de flesta musli-
merna praktiserar Islam andligt”). Ett annat exempel finns i Emmys kommen-
tar, där hon argumenterar mot Malins föreställning om Sverige som ett kristet 
land med ett argument som utgår från hur människor i Sverige tror: ”de flesta 
tror på någon form av andlighet [...] på en andlig syn om en större energi”.  

Jag har identifierat flera olika kommunikativa strategier i de argument som 
förts fram, vilka på olika sätt påverkar den medialiserade konfliktens utveckl-
ing. Dels sker en förstärkning av konflikten, som delvis kan knytas till de re-
toriska karaktärsdragen hos etos respektive patosargument. Däribland finns 
etos i form av ifrågasättande av andras karaktär på ett sätt som gör att diskuss-
ionen flyttas till ett personligt plan. Strategin används bland annat av Amira, 
som avslutar en av sina kommentarer med uppmaningen ”Väx upp!”. Denna 
formulering fungerar som konfliktförstärkande då det innebär ett ifrågasät-
tande av etos, karaktären, hos de personer hon argumenterar mot och därmed 
gör personfrågor till en del av konflikten. Ett annat exempel finns i de två 
kommentarer från Karin respektive David som dels använder personligt tilltal 
och dels för in ras som begrepp, vilket kan betraktas som ett triggande tema 
(jfr Abdel-Fadil 2019). Sett till Karins reaktion på Davids påstående (”Karin 
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varför blandar du in raser i allt din rasist!!!!”), upplever hon det som ett opro-
vocerat påhopp. En möjlighet, sett till olika inslag som återkommande dyker 
upp i konversationer på sociala medier, är att tolka Davids kommentar som en 
form av flaming. Flaming är en aggressiv kommunikation med huvudsakligt 
syfte att provocera (jfr Svensson 2014; Hutchens, Cicchirillo och Hmielowski 
2015; Jane 2017) som, oavsett syfte, påverkar många diskussioner i sociala 
medier genom sin ton och sitt innehåll. I den analyserade diskussionen fram-
kallar Davids aggressiva framtoning en liknande ton i det svar som riktas till 
honom från Amira. Det är ett bra exempel på hur en konfliktnivå kan eskaleras 
eller mildras beroende på val av ton, tilltal och innehåll i de kommentarer som 
framförs.   

Patos förekommer genom olika förstärkande och känsloladdade sätt att ut-
trycka det framförda argumentet men också genom att knyta diskussionen till 
triggande teman (jag återkommer till patos nedan, se 5.7). Exempel är kom-
mentarerna från Karin. Karin använder återkommande kommunikativa strate-
gier som förstärker känslor i sina kommentarer, vilket samtidigt förstärker den 
medialiserade konflikten. Användningen av skiljetecken (”?????”) är en sådan 
strategi, en annan är att stapla flera frågor på varandra (se Karins första kom-
mentar, riktad till Yvonne). Båda dessa strategier skapar en intensitet i kom-
mentarerna, som jag tolkar som en eskalerad konfliktnivå; Karin uppvisar en-
gagemang och formulerar sitt argument på ett sätt som leder till en ökad volym 
och hastighet (jfr Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015). Konflikten, i vilken 
de båda står på olika sidor, handlar om en gränsdragningsfråga om vilken roll 
religion kan och bör ha i det offentliga, specificerat genom möjligheten att 
vara religiös politiker i Sverige.  

Karins svar på det hon upplever som en provokation från David kan också 
läsas i ljuset av teorin om subaktivism. Bakardjieva (2009) menar att subakt-
ivism tar sin utgångspunkt i individens subjektiva erfarenheter som kommer 
till uttryck genom de reaktioner hon har på händelser i sin omvärld och om-
givning. Därtill finns en aspekt av självidentifikation i relation till händelsen, 
på ett sätt som gör att etik och politik blir sammantvinnade; genom den poli-
tiska reaktionen visar jag vem jag är i relation till den händelse jag reagerar 
på. Att Karin är starkt engagerad i den diskuterade frågan kan utläsas av de 
kommunikativa strategier hon använder för att formulera sina argument, vilket 
framkommer ovan. Utöver det visar hennes svar på Davids kommentar vari-
från drivkraften till detta engagemang kommer. Karin är engagerad och defi-
nierar sig själv som en person som går i opposition mot kommentarens påstå-
enden om ”fel religion” och ”raser”, vilket, i den tolkning jag gör av hennes 
kommentar, hänger samman med ”de vänner jag har och de kulturer jag bott 
i”.  

Den medialiserade konfliktens utveckling påverkas också genom den dis-
kuterade frågans inramning (jfr Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015). I ana-
lysen visar jag på hur en rad olika aspekter av den diskuterade frågan lyfts, 
såsom jämställdhet och integration. Diskussioner om islam kontra islamism är 
ett annat spår som konflikten tar, liksom frågan om huruvida Sverige är ett 
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kristet land eller inte. En annan sådan öppning mot spårbyte finns i Karins 
fråga om lycka (”Har det gjort oss lyckligare...?”). Jag menar att den hetero-
genitet i såväl stilar som ämnen, som enligt Rasmussen (2008) karaktäriserar 
den representationella dimensionen av den offentliga sfären, bidrar till möj-
ligheterna att förändra konfliktens inramning. Då fler diskussionsforum är till-
gängliga för fler deltagare sätts en annan typ av ramar för vilka sidospår som 
upplevs som relevanta av diskussionsdeltagarna. Det kan jämföras med en mer 
traditionellt organiserad offentlig sfär, där färre röster för talan åt fler i enlig-
het med mer fördefinierade former och tematiker (jfr Rasmussen 2008:78-29). 
Således argumenterar jag för att alla de olika ingångarna i diskussionen för-
ändrar konfliktens inramning och bidrar, i den mån de olika aspekterna rela-
terar till politiserade frågor, samtidigt till en process genom vilken religion 
politiseras genom att bli objekt eller subjekt i den förda diskussionen (jfr 
Ivanescu 2010).  

5.7. Närläsning: Patos och modalitet 
För denna del av den textnära diskursanalysen kommer jag att använda två 
analysverktyg. Det första är patos, hämtat från den retoriska triangeln. Det 
består av två delar: känslomässigt språkbruk respektive känslomässiga tema-
tiker. Båda dessa strategier används med syfte att öka åhörarnas mottaglighet 
för det egna argumentet och dess slutsatser. Det andra analysverktyget är mo-
dalitet, graden av instämmande med det sagda, vilket är hämtat från Fair-
cloughs verktygslåda (se mer i kapitel 3.4.6). Syftet med analysen är att syn-
liggöra olika kommunikativa strategier som används i formulerandet och 
framförandet av olika argument i den analyserade Facebook-diskussionen. 
Framväxten av nya offentliga forum för debatt har skapat utrymme för känslor 
och personliga erfarenheter som bärande delar av de argument som framförs, 
inte minst i diskussioner om politiska frågor (jfr Rasmussen 2008; Bakardjieva 
2009; Papacharissi 2015; Wahl-Jorgensen 2019a), och genom olika former av 
känslouttryck är det möjligt att påverka den medialiserade konfliktens ut-
veckling (jfr Abdel-Fadil 2019). Analysen utgår således från antagandet att de 
hybrida mediemiljöerna bidrar till att strukturera de analyserade hybrida me-
diediskussionerna genom att främja olika former av känslouttryck.  

Att diskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen väcker 
starka känslor blir tydligt vid en genomgång av de ord som inkluderats i de 30 
ämnen som modellerats fram genom ämnesmodelleringen. Här återfinns en 
lång rad ord som på olika sätt går att koppla till känslouttryck: tråkigt, upprörs, 
hemskt, föraktar, trams, trevligt, hycklande, häpnadsväckande, korkad, dålig, 
gnäller, hat, djävulen, idiot, tomte, fan, skit, mupparna, intelligensbefriade, 
idiot, jävla, skitsnack, hyckleri, hycklare, fantastiska, känslor, fjanten, tomtar, 
fan, jävla, skit, skamligt, underbart. Därtill är ”fy fan” är en av de vanligaste 
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flerordskombinationerna i materialet om Miljöpartiet.84 Vad de olika känslo-
uttrycken har gemensamt är att de med några få undantag speglar negativa 
känslor. I kommentarerna används olika kommunikativa strategier som på 
olika sätt inkluderar känslor. Jag kommer här att lyfta några sådana strategier 
som exempel på hur känslor används i den hybrida mediediskussionen, till-
sammans med en analys av den modalitet med vilka de framförs. 

5.7.1. Explicit uttryckta känslor 
Den kanske mest uppenbara strategin för att förmedla känslor är att uttrycka 
dem explicit. I kommentaren nedan återfinns en beskrivning av islam som 
stämmer väl med den Antimuslimska diskursens antagande, och som väcker 
känslor av illamående hos den som formulerat kommentaren.  

Problemet är att västländerna har ingen kunskap om islamister och hur dem 
tänker. Att en muslim tar inte kvinnan i handen för mannen blir smutsig , kan 
inte be och han måste tvätta sig innan han ber. Kvinnan är alltid orsaker synder, 
det är helt enkelt diskriminering . Hur kan man stifta en lag på diskriminering 
uppfattning??? Man mår illa när man läser en sån diskussion (Kommentar till 
Dagens Nyheter 2016e) 
 

I kommentaren går det, utöver att finna explicita känslouttryck, också att iden-
tifiera flera av de delar som är bärande inslag i den civilisationistiska popul-
ismens användning av religion. Här ställs ”islamister” mot ”västländerna”, 
och en framställning av en kvinnosyn inom islam som ”är helt enkelt diskri-
minering”. Kommentaren framförs med en objektiv modalitet, och är på så 
sätt representativ för det stora antalet kommentarer som uttrycker känslor. I 
kommentaren framställs innehållet som vore det allmänna sanningar, och det 
är inte det subjektiva jag:et utan ett mer generellt ”Man” som ”mår illa”.  

Det finns dock undantag, där modaliteten istället är en subjektiv sådan, 
utan att graden av instämmande med det sagda därmed skulle vara lägre. kom-
mentaren nedan är det ett ”Jag” som inte ”fattar [...] vad dom håller på med?” 
och som ”Är jättebesviken på allihopa.”  

Varför håller svenska regeringen och riksdagen på med islam för? Våra lagar 
är ju grundade efter våran bib l och inte koranen. Jag fattar inte vad dom håller 
på med? Är jättebesviken på allihopa. :( Det handlar om uppfostran, vett och 
ettikett samt hövlighet att hälsa genom att skaka hand. Tänka sig att det fattar 
inte denna människa utan kopplar det till intimitet. Vilken idiot!!!! (Kommen-
tar till Dagens Nyheter 2016f) 

 
I kommentaren finns tydliga referenser till föreställningar i tre av de identifi-
erade diskurserna. Den Antimuslimska diskursen kommer till uttryck genom 

                                                 
84 Information om de vanligaste flerordskombinationerna går att extrahera från samföre-
komstanalysen.  
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antagandet att ”islam” är något som den ”svenska regeringen och riksdagen” 
håller på med, samt referensen till en problematisk syn på jämställdhet inom 
islam. Mer explicit kommer Ta seden dit man kommer-diskursen till uttryck, 
då det i kommentaren slås fast att ”Det handlar om uppfostran, vett och ettikett 
samt hövlighet”. Slutligen finns också antaganden som relaterar till en Sverige 
är ett kristet land-diskurs, genom påståendet att ”Våra lagar är grundade efter 
våran bib l och inte koranen”.  

Även i nästa kommentar är modaliteten subjektiv och i kommentaren riktas 
innehållet direkt till Yasri Khan genom pronomenet ”du” och avsändaren är 
ett ”jag” som ”börjar blir så trött på alla de här muslimerna”.  

Men om du inte gillar läget åk då till ett land som du kan utöva ditt förtryck på 
kvinnor..till exempel Syrien. Du kan åka dit å kriga för din rätt som muslimsk 
man och visa dig rätta jag...stick härifrån för fan. jag börjar bli så trött på alla 
de här muslimerna. Detta är Sverige inte något jävla Musse land.... (Kommen-
tar till Expressen 2016a) 

 
I denna kommentar återfinns liknande diskursiva föreställningar som i de båda 
kommentarerna ovan. Den antimuslimska samt Ta seden dit man kommer-
diskursen går igenom, och det problematiska framställs som ”ditt förtryck på 
kvinnor”. Detta förtryck tillskrivs islam och muslimer vilka kontrasteras mot 
Sverige som ”inte [...] är något jävla Musse land….”.  

Ett sista exempel på explicit uttryckta känslor är följande kommentar, som 
kan ses som undantag både i fråga om modalitet och åsikter om den diskute-
rade frågan. Även här finns en subjektiv stark modalitet (”Jag trodde…”) och 
ett försvar av Yasri Khans uteblivna handskakning (”Han hälsade ju!”).  

Han hälsade ju! Jag trodde att i mitt Sverige så har vi rätt att bestämma över 
våra egna kroppar och att vi har religionsfrihet (inklusive rätten att utöva våra 
religioner)... Tyvärr verkar det bara gälla ”de rätta” religionerna. Är så jäkla 
trött på detta!!! (Kommentar till Aftonbladet 2016g) 
 

Kommentaren baseras på den Positiva religionsfrihetsdiskursens föreställning 
om religionsfrihet (”vi har religionsfrihet (inklusive rätten att utöva våra re-
ligioner)”). Denna föreställning kombineras med en alternativ förståelse av 
jämställdhet, jämfört med den som presenteras i kommentarerna ovan, då jäm-
ställdhet beskrivs som ”rätten att bestämma över våra egna kroppar”. Att det 
är en stark modalitet bekräftas inte minst av de tre utropstecken som följer 
efter den uttryckta känslan: ”Är så jäkla trött på detta!!!”.  

5.7.2. Utropstecken och VERSALER!!! 
Känslor uttrycks även på andra sätt än genom att explicit skrivas ut, exempel-
vis genom utropstecken och versaler. Denna strategi återfinns i kommentaren 
nedan, där skiljetecken används för att förstärka en känsla av upprördhet (”!!”, 
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”??!!”), och budskapet betonas genom användandet av versaler (”är det NÅ-
GON som tror”).  

Maja m fl, Muslimer är inte för demokrati, de är för islam !! de försöker mon-
tera ner demokratin med demokratiska metoder !! är det NÅGON som tror det 
blir fria val om de kommer i majoritet ??!! (Kommentar till Aftonbladet 2016f) 

 
Kommentaren är ett exempel på hur den Antimuslimska diskursens antagande 
om islam återkommande artikuleras i den hybrida mediediskussionen, och 
åsikten förs fram med en stark modalitet. 

I nästa kommentar är det utropstecken som används för att förstärka det 
framförda budskapet.  

Du ska inte vara i Sverige!!! Du hör inte hit! Du har ett hemland, Åk tillbaka 
dit, där du hör hemma, och utöva dina idiotiska religiösa idiotier!! (Kommentar 
till Expressen 2016a) 

 
Den Antimuslimska diskursen går igenom också i denna kommentar, och att 
samtliga meningar följs av ett eller flera utropstecken signalerar en känsla av 
upprördhet. I kommentaren används ”Du” återkommande som tilltal. Idevall 
(2014) menar att kombinationen av en objektiv modalitet och ett subjektivt du-
tilltal bidrar till att förstärka det språkliga maktutövandet: ”Du” positioneras 
som innehavare av specifika åsikter/känslor/positioner samtidigt som avsän-
daren blir del av en objektiv hållning. Då denna strategi används i det analyse-
rade materialet refererar ”Du” framförallt till Yasri Khan, såsom i kommenta-
ren ovan. Men det förekommer också kommentarer där den tilltalade är en an-
nan person i diskussionen som uttrycker en åsikt som inte överensstämmer 
med den egna (såsom i kommentaren från Margareta riktad till Ahmed nedan, 
se 5.7.3).  

5.7.3. Känslomässiga tematiker 
I många kommentarer blandas olika strategier för att uttrycka känslor. I kom-
mentaren nedan, som tydligt ger uttryck för antaganden från Ta seden dit man 
kommer-diskursen, används en djävulsemoji för att förstärka den känsla som 
explicit uttrycks (”Så förbannad jag blir”).  
 

Passar inte vår kultur, våra värderingar, stick härifrån. Ta seden och värde-
ringar dit du kommer. Så förbannad jag blir på dessa islamister. 

   (Kommentar till Expressen 2016a) 
 
Jag menar att den analyserade hybrida mediediskussionen är ett exempel på 
det som Abdel-Fadil (2019) beskriver: att känslor är en integrerad del av me-
dialiserade konflikter om religion som utspelas i sociala medier. Känslouttryck 
tillsammans med en stark modalitet, objektiv likaväl som subjektiv, innebär en 
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förstärkning av den medialiserade konflikten, men kan också påverka dess in-
ramning. Genom att betona vissa aspekter, såsom jämställdhet, påverkas dis-
kussionens inramning och frågan om religiösa praktiker, såsom hälsningsritu-
aler, blir också en fråga om jämställdhetsideal: är det ”diskriminering” och 
”förtryck på kvinnor” att välja en religiös hälsningspraktik, eller har alla ”rätt 
att bestämma över våra egna kroppar”? Kopplingen till jämställdhet kan, som 
tidigare konstaterats, förstås i relation till en ökad politisering av religion, men 
kopplingen till religion förstärker samtidigt politiseringen av den jämställd-
hetspolitiska frågan. Utifrån den upprördhet som väcks är det möjligt att förstå 
jämställdhet, då den diskuteras i en kontext där islam spelar en avgörande roll, 
som ett triggande tema (jfr Abdel-Fadil 2019). Triggande teman, såsom de be-
skrivs av Abdel Fadil, ligger nära den andra aspekten av patos: hur känslo-
mässiga tematiker används för att stärka det egna argumentet. Kommentaren 
nedan är ett exempel på de starka känslor och det engagemang som jämställd-
hetstematiken väcker: 

Vi har skakat hand med våra medmänniskor, kvinnor som män, länge. Vi ska-
kar hand nu. Vi kommer att skaka hand vid hälsningar även imorgon. Och 
imorgon. Och imorgon... Det är dags att ena alla, oavsett religion (Vi är seku-
lära här, glöm inte det heller!) i att det INTE är godtagbart att välja bort 50 % 
av befolkningen som ”farliga”, ”smutsiga”, ”mindre värda”, ”sextriggande” el-
ler vad det nu kan finnas för personliga (läs religiösa) skäl att inte hälsa med 
handskakning. Jag ser en förskräckande flathet när det handlar om att stå upp 
för att Sverige är en sekulär stat. Religionen är privat. Inga religiösa agendor 
ska styra om du ska jobba för något parti i Sverige. Vi måste ha politiker som 
jobbar för jämlikhet och demokrati, inte för särskiljande. (Kommentar till Ex-
pressen 2016b) 
 

Kommentaren innehåller patos i form av språkliga strategier (”!”, ”INTE”) och 
explicita känslor (”jag ser en förskräckande flathet”). Den signalerar en stark 
objektiv modalitet, inte minst genom det genomgående användandet av prono-
menet ”Vi” och uttryck som ”Vi är sekulära här, glöm inte det heller!”. I den 
diskursiva konstruktionen av religion som återfinns i kommentaren är den Se-
kularistiska diskursens grundantagande om religion och politik som oförenliga 
fenomen utgångspunkt (”vi är sekulära här”, ”Sverige är en sekulär stat”, ”Re-
ligionen är privat”, ”Inga religiös agendor ska styra om du ska jobba för något 
parti i Sverige”). Kommentaren riktar sitt argument mot det mer generella ”re-
ligionen”, ”(religiösa) skäl” och ”religiösa agendor”, och inte specifikt mot 
islam vilket skiljer den från flera av kommentarerna ovan. Religion framställs 
som ett hot mot jämställdhet i betydelsen likabehandling av kvinnor och män, 
och i enlighet med den Sekularistiska diskursen framställs det sekulära som 
garanten för att upprätthålla jämställdhet, ”jämlikhet och demokrati” och för 
att verka mot ”särskiljande”. 

En annan politiserad fråga som religion diskuteras i relation till är integrat-
ion, också det ett ämne som kan förstås som ett triggande tema och som en 
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känslomässig tematik. De diskursiva föreställningar om integration som fram-
kommer i den analyserade hybrida mediediskussionen är ofta formulerade i 
termer av svenska värderingar eller att ta seden dit man kommer, även om 
referenser till integration går att finna i samtliga identifierade diskurser med 
undantag för Offentlighetsdiskursen. Kommentarerna nedan synliggör att dis-
kussionen inte alltid stannar vid en uttryckt åsikt om vad svenska värderingar 
är, eller vad som är att betrakta som allmän hövlighet och hyfs. Här formuleras 
även konsekvenser, både för den som bryter mot svenska värderingar och för 
det svenska samhället om sådana värderingsbrott accepteras. Det första ex-
emplet består av fyra kommentarer, där de olika deltagarna bekräftar och ut-
vecklar varandras argument.  

Bjørn Terje: Muslimer har inget i Svensk politik att göra varesig nu eller i 
framtiden. Muslimer är i detta landet foilk som sökt skydd från förföljelse eller 
krig. Vi ska skydda dem men politisk makt ska de aldrig ha vet du. De får 
fördelarna med att kunna bo här. Deras barn som är födda här har alla rettig-
heter men de som kommer hit med eller för Islam ska aldrig kunna påverka 
detta samhälle. 

Bjørn Terje: Vi borde nog med facit i hand ge alla invandrare 3 gen-
rationer undantak från rösträtten 

Anki: Kunde inte sagt det bättre själv  

Hermine: Sååå sant . Skydd men definitivt inte rättigheter som de miss-
brukar !!! (Kommentar till Svenska Dagbladet 2016b) 

 
De två första inläggen kommer från samma person, Bjørn Terje. I det första 
inlägget slår han fast att ”Muslimer har inget i Svensk politik att göra”, och 
specificerar vidare att han förstår gruppen ”Muslimer” som finns i Sverige 
som ”foilk som sökt skydd från förföljelse eller krig”. En muslim är i Bjørn 
Terjes förståelse således en person som kommit utifrån, och islam förstås där-
med inte som en inhemsk religiös tradition. I linje med den Antimuslimska 
diskursen konstrueras i kommentaren ett svenskt Vi som ska ”skydda dem”, 
och ett Dom som ”får fördelarna med att kunna bo här” men ”politisk makt 
ska de aldrig ha vet du”. I Bjørn Terjes argument är islam centralt, då han 
tydliggör att ”de som kommer hit med eller för Islam ska aldrig kunna påverka 
detta samhälle”. I den första kommentaren slår han fast att ”Deras barn som 
är födda här har alla rettigheter”. Att det är något som han misstycker om blir 
tydligt i hans andra kommentar, där han slår fast att ”Vi borde [...] ge alla 
invandrare 3 genrationer undantak från rösträtten”. Här utvidgas således un-
dantaget från medborgerliga rättigheter från ”de som kommer hit med eller för 
Islam” till att omfatta ”alla invandrare 3 genrationer”. Det tredje inlägget i 
exemplet består att ett instämmande från Anki (”Kunde inte sagt det bättre 
själv”), medan den fjärde kommentaren, från Hermine, bekräftar Bjørn Terjes 
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argument genom att slå fast att ”de” ska få ”skydd men definitivt inte rättig-
heter som de missbrukar”. Hermines kommentar är formulerad på ett sätt som 
visar att frågan väcker engagemang och känslor. Det initiala inlägget beskrivs 
som ”Sååå sant”, och det egna förslaget om skydd kontra rättigheter avslutas 
med tre utropstecken. Modaliteten i kommentarerna ovan är objektiv: det som 
formuleras framställs som allmänna sanningar och inte som personliga åsikter. 
Detta förstärks genom att lägga till språkliga uttryck som ”vet du” och an-
vändning av pronomenet ”Vi”.  

Känslan av hot går igenom också i nästa exempel. Även detta exempel be-
står av flera kommentarer, där de två första kommer från samma person, Mar-
gareta, och riktas till en annan deltagare i diskussionen, Ahmed.  

Margareta: Ahmed Du och dina muslimska vänner får allt vara så goda att ”Ta 
seden dit man kommer” - om du tycker det är trams hör inte hit!!Ni SKALL 
hälsa vänligt på kvinnor som sträcker fram sin hand!! Punkt!! 

Margareta: Ahmed: ELLER konvertera - valet är ert - men acceptera 
våra levnadsvanor i Sverige!! 

Adriane: PRECIS. Nu fick denna loser till politiker rejält motstånd, vil-
ket är underbart. Frågan är av yttersta vikt för ett demokratiskt samhälle. 
(Kommentar till Dagens Nyheter 2016f) 

 
Liksom i Bjørn Terjes kommentar ovan är islam centralt också för Margareta. 
Utöver att taggas i inlägget tilltalas Ahmed direkt genom pronomenet ”Du” 
och tillskrivs en identitet som muslim (”Du och dina muslimska vänner”). 
Detta görs utan att Ahmed i tidigare inlägg i kommentarstråden själv beskrivit 
sig på det sättet. I sina tidigare kommentarer (3 stycken) har han i första hand 
ifrågasatt proportionerna i debatten om den uteblivna handskakningen.85 I sin 
andra kommentar slår Margareta fast att muslimer kan välja mellan att an-
tingen ”acceptera våra levnadsvanor i Sverige” – vilket i detta fall handlar om 
att ”hälsa vänligt på kvinnor som sträcker fram sin hand” –”ELLER konver-
tera”. Det är, enligt Margaretas resonemang, islam som konstrueras som det 
huvudsakliga problemet, då konvertering framställs som en möjlig lösning. I 
kommentarerna finns ett tydligt patos, där olika kommunikativa strategier 
såsom skiljetecken (”!!”) och versaler (”SKALL”, ”ELLER”) används för att 
betona innehållet. Här finns också en stark modalitet, och att den framförda 
åsikten är odiskutabel slås fast genom att avsluta inlägget med ”Punkt!!”. Där-
till kommer skrivningar som ”får allt vara så goda att” och användandet av 

                                                 
85Ahmed svarar också på de kommentarer som riktas till honom ovan, men inte heller där defi-
nierar han sig uttryckligen som muslim även om hans kommentar är möjlig att tolka på det 
sättet: “Innan ni dömer mig med er ignorans ska ni veta att jag skakar hand med det motsatta 
könet och inget i Islam menar motstatsen. Nu tillbaka till frågor som verkligen berör oss, men 
ni är nog för ignoranta för sånt. I ett demokratiskt samhälle har man religionsfrihet och rätt att 
hälsa på folk hur man vill.” (Kommentar till Dagens Nyheter 2016f) 
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pronomenet ”våra” om de levnadsvanor som finns i Sverige. I den tredje kom-
mentaren från Adriane används också känsloladdade adjektiv som ”looser” 
och reaktionerna på den inträffade händelsen (att Khan mött ”rejält med mot-
stånd”) beskrivs som ”underbart”. Kommentarens innehåll i kombination med 
det känslobetonade sätt på vilket det framförs bidrar till att förstärka konflikt-
nivån i den medialiserade konflikten, och påverkar också dess inramning. I 
sitt tillägg till Margaretas argument slår Adriane fast att det är av ”yttersta vikt 
för ett demokratiskt samhälle”. Precis som ovan knyter den känsla av hot som 
uppstår i mötet med den Andres religiositet an till Ivanescus (2010) diskussion 
om medborgarskapsbegreppet, men är också en bärande konstruktion i den 
Antimuslimska diskursen. Detta hot formuleras tydligare i det tredje och sista 
exemplet nedan:  
 

Sverige har aldrig varit ett muslimskt land, m kommer förmodligen bli det om 
x antal år, med sharialagar mm... OM inget görs...!!! Man tar seden dit man 
kommer, acceptera det eller flytta och ta med Er, era muslimska värderingar... 
Dags för Er politiker att vakna...!!!  (Kommentar till Svenska Dagbladet 
2016d) 

 
I kommentaren beskrivs hotet som att ”OM inget görs” kommer Sverige ”för-
modligen” bli ett ”muslimskt land”. Även här beskrivs att ta ”seden dit man 
kommer” som avgörande, i detta fall för den framtida utvecklingen i Sverige. 
Den som inte anpassar sig efter detta bör ”flytta” och återigen är det ”era mus-
limska värderingar” som beskrivs som det centrala problemet. Den avslutande 
uppmaningen till politikerna att ”vakna” förstärker känslan av hot, och upp-
rördheten signaleras inte enbart genom innehåll utan också genom användning 
av skiljetecken, versaler och emojis (” ”). Modaliteten är tydligt objektiv, 
där det beskrivna framtidsscenariot beskrivs som ett faktum ”OM inget görs” 
och pronomen som ”Man” och ”Er” används. Det finns även ett personligt 
tilltal då kommentaren riktar en uppmaning till ”Er politiker”. 

5.7.4. Slutsats: Patos och modalitet 
I analysen ovan har jag försökt visa hur deltagarna i den hybrida mediedis-
kussionen förstärker de egna argumenten genom att använda patos i form av 
känslomässigt språkbruk, exempelvis att uttrycka explicita känslor, använda 
värdeladdade ord, skiljetecken, versaler eller emojis i kombination med en 
stark modalitet. Förekomsten av sådana kommunikativa strategier visar på ett 
starkt känslomässigt engagemang för den ena eller andra sidan av den media-
liserade konflikten, på ett sätt som förstärker konfliktnivån.  

Utöver ett känslomässigt språkbruk finns även exempel på den andra 
aspekten av patos, att använda känslomässiga tematiker, i kommentarerna. I 
analysen ovan har jag lyft fram två sådana exempel: jämställdhet och integ-
ration. De är båda politiserade frågor, och som sådana väcker de starkt enga-
gemang och känslor hos diskussionsdeltagarna och är viktiga inslag i flera av 
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de identifierade diskurserna och deras konstruktion av relationen mellan re-
ligion och politik. Att knyta an till dessa tematiker innebär en politisering av 
religion, men det påverkar också inramningen av konflikten då det är teman 
som utvecklar den medialiserade konflikten i nya riktningar. Ett exempel är 
kommentarerna från Bjørn Terje, Anki och Hermine. Genom deras menings-
utväxling aktualiseras det Ivanescu (2010:322) beskriver som medborgar-
skapsbegreppets kulturella och moraliska dimension, där islam och dess an-
tagna normer och värderingar vid en jämförelse inte anses kompatibla med 
”detta samhälle” och i förlängningen upplevs som ett hot mot det svenska 
samhället.   

I analysen har jag försökt att visa på hur modalitet används för att förstärka 
det egna argumentet, och menar att även denna argumentationsstrategi kan 
leda till en politisering av religion. I kommentarer med en patoskaraktär åter-
finns genomgående en stark modalitet, som i de flesta fall är en objektiv sådan. 
Kombinationen av en stark och objektiv modalitet innebär en form av makt-
utövande, då en viss åsikt eller känsla framställs som den allmänna (jfr Fair-
clough 1992:159). Maktspråket förstärks ytterligare i de fall då den objektiva 
modaliteten kombineras med ett ”du”-tilltal (jfr Idevall 2014). Ett sådant ex-
empel återfinns i kommentaren från Margareta, riktad till Ahmed. I Margare-
tas resonemang saknas viktiga premisser, men utifrån de antaganden som är 
starka i den Antimuslimska diskursen tillsammans med Brubakers (2017) teori 
gällande den civilisationistiska populismens användning av religion, gör jag 
antagandet att Margareta uppmanar Ahmed och ”hans muslimska vänner” att 
konvertera till kristendomen. Margaretas kommentar utgör ett bra exempel på 
hur kristendom framställs som del av ett Vi och därmed som garant för de 
värderingar (här jämställdhet) som Vi har och som Dom hotar (jfr Brubaker 
2017:9; Roy 2016:198). Här aktualiseras med-strukturering som en av den 
medialiserade konfliktens dynamiker som påverkar den förda diskussionen, 
men hänvisning till plattformens egenskaper och förutsättningar (jfr Herbert 
2018). I en diskussion på Facebook, såsom den som analyseras här, är såväl 
känslor som ett personligt tilltal en legitim del av argumentationen (jfr 
Rasmussen 2008; Papacharissi 2015; Wahl-Jorgensen 2019a).   

Slutligen är de kommentarer som analyserats ovan intressanta i relation till 
Bakardjievas (2009) teori om subaktivism. Subaktivism utgår från tanken att 
individens politiska reaktioner på händelser i hennes omgivning grundas på 
hennes subjektiva upplevelser, och att de bör förstås som en politisk yttring 
även om de formuleras i sammanhang såväl som i ordalag som inte stämmer 
med det som traditionellt betraktas som del av det politiska området. Ett ex-
empel, där inte bara reaktionen på den diskuterade händelsen utan också den 
personliga tolkningen bakom denna reaktion formuleras explicit, är den kom-
mentar som inleds med frågan om ”Varför håller svenska regeringen och riks-
dagen på med islam för?”. Personen bakom kommentaren ”fattar inte vad de 
håller på med?” och uttrycker att hen ”Är jättebesviken på allihopa. :(”. Vidare 
beskrivs Khan som en ”idiot!!!!” eftersom han ”kopplar” handskakningen ”till 
intimitet”. Dessa reaktioner, den uttrycka besvikelsen och upprördheten över 
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ett felaktigt beteende, kan förstås som en politisk reaktion då de knyter an till 
en pågående diskussion om fördelningen av värden i samhället. I detta fall 
handlar värdeförhandlingen om relationen mellan religion och politik och 
huruvida religiösa hälsningspraktiker kan accepteras i det offentliga. Utifrån 
kommentarens argument är det inte religion i sig som är ett problem i politik, 
utan islam (”Våra lagar är ju grundade efter våran bib l och inte koranen”). 
Sett till frågan om handskakningen blir den subjektiva erfarenheten bakom 
personens ställningstagande tydlig utskriven: ”Det handlar om uppfostran, 
vett och ettikett samt hövlighet att hälsa genom att skaka hand”. Att det, lik-
som för personen som formulerat denna kommentar, finns ett tydligt samband 
med synen på islam och dess plats i det svenska samhället, är troligtvis sant 
också för flera andra som kommenterat på ett liknande sätt. Det är dock inte i 
detta mer abstrakta resonemang som de initiala reaktionerna hämtas då de for-
muleras som inlägg i den analyserade hybrida mediediskussionen. I flertalet 
av de kommentarer som utgår från Ta seden dit man kommer-diskursens an-
taganden är det hövlighet och god uppfostran som åberopas, inte principer om 
jämställdhet eller jämlikhet. Istället är det känslan av att bli ohövligt bemött 
som styr reaktionen på händelsen, en känsla hämtad från den subjektiva erfa-
renhetsbanken om vad som utgör rätt och fel i mötet med en annan person. Jag 
menar därför att en teoretisk lins som inkluderar subaktivism kan göra det en-
klare att analysera denna form av kommentarer som politiska reaktioner.   

5.8. Slutsats: Miljöpartiet, ministern och 
handskakningen  
I denna studie är jag, liksom studiens övergripande forskningsproblem tydlig-
gör, intresserad av att studera föreställningar om religion samt dess relation 
till politik i det analyserade materialet, tillsammans med en analys av huruvida 
den hybrida mediemiljö från vilken materialet är hämtat bidrar till att struktu-
rera den analyserade diskussionens innehåll och form. Det huvudsakliga 
forskningsproblemet specificeras i två forskningsfrågor, vilka presenteras i 
kapitel 2.4 tillsammans med de analysfrågor som hör till de respektive frå-
gorna och som varit vägledande i analysen av materialet. I den diskussion som 
här följer kommer jag att först fokusera diskussionen kring den första forsk-
ningsfrågan rörande politisering av religion, för att därefter diskutera den 
andra forskningsfrågan som istället handlar om medialisering av religion.  

Jag har i analysen försökt visa på att, men också var och hur, en politisering 
av religion sker i de analyserade Facebook-diskussionerna. Denna politisering 
möjliggörs av den förändrade roll religion kommit att spela i såväl det poli-
tiska landskapet i Sverige som i de europeiska samhällena i stort, vilket inklu-
derar en ökad sekularisering samtidigt som religionernas roll i det offentliga 
kan beskrivas i termer som ökad synlighet och komplexitet (jfr Furseth et al 
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2019; Hjelm 2014c). Religion har blivit funktion, i den bemärkelse som besk-
rivs av bland andra Beckford (2003), då religiösa symboler, föreställningar 
och praktiker frånkopplats från sin ursprungliga religiösa tradition och istället 
kommit att användas som en form av kulturell resurs. Denna förståelse av re-
ligiös förändring är viktig i relation till hur jag förstår teorin kring politisering 
av religion. Med utgångspunkt i Ivanescus (2010) användning av politisering 
av religion går det att konstatera att religion i den analyserade hybrida medie-
diskussionen diskuteras som objekt i relation till olika politiserade frågor. Ge-
nomgående har analysen visat att jämställdhet och integration är sådana frå-
gor.  

Den andra aspekten av politisering som Ivanescu lyfter, religion som sub-
jekt i diskussion om politiserade frågor, är mer frånvarande i materialet även 
om sådana exempel också går att finna. Liksom jag diskuterade i slutsatsen av 
diskussionens former blir religion subjekt i debatten genom referenser till en 
civilisationistisk förståelse av kristendom som identitet (”Sverige är ett kristet 
land”) samt genom hänvisningar till hur människor tror (”de flesta muslimerna 
praktiserar Islam andligt”, ”de flesta tror på någon form av andlighet”) som 
stöd för den egna ståndpunkten. Ett annat tydligt exempel då religion blir sub-
jekt i den hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern och hand-
skakningen finns i analysen av patos och modalitet, då kommentatorn moti-
verar sin besvikelse över islams inflytande över svensk politik med att ”Våra 
lagar är ju grundade efter våran bib l och inte koranen”, där den religion som 
anses vara Vår blir argumentets utgångspunkt. Även om det inte lyfts fram i 
analysen innehåller materialet också kommentarer där utgångspunkten är en 
egen, oftast muslimsk, tro. Den typen av argument lyfts primärt i relation till 
handskakningskontroversen, och innehåller kommentarer som mestadels men 
inte uteslutande argumenterar för Yasri Khans rätt att avstå handskakning med 
personer av motsatt kön. Därtill förekommer referenser till Koranen, vilka ofta 
har en mer svepande natur. Jag återkommer till referenser till Koranen i dis-
kussionen om intertextualitet i kapitel 8.  

En bärande del i Ivanescus argument är att religion blir synlig och ett pro-
blem först genom Deras religion. Detta argument återfinns också hos exem-
pelvis Hjelm (2014c), som menar att den nya synligheten av religion är upp-
tagen med religiösa praktiker i det offentliga. Det är först då Deras religiösa 
praktiker gör offentliga anspråk (genom att offentligt bära slöja, be om Halal-
mat i skolan eller önskemål om att omskära pojkar inom den offentliga sjuk-
vården) som religion blir en kontrovers eller källan till konflikt (jfr Furseth 
2018b; Lundby 2018b). I en diskussion som till stor del handlar om en sådan 
religiös praktik – att välja att avstå handhälsning med det motsatta könet – kan 
det utgöra en del av förklaringen till det stora engagemang som frågan väcker. 
Ivanescu knyter vidare frågan till det hon kallar medborgarskapets moraliska 
dimensioner, där de normer och värderingar som motsäger varandra (Deras 
och Våra) är de som tilldelas störst betydelse. Utifrån hur föreställningar om 
religion och dess relation till politik konstrueras i de analyserade hybrida me-
diediskussionerna, menar jag att jämställdhet och sekularitet som del av så 
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kallade svenska värderingar kan förstås med hjälp av Ivanescus argument. Då 
islam konstrueras som ett hot sker detta genom att offentliga religiösa prakti-
ker (här avsaknaden av en handhälsning) upplevs som ett hot mot jämställdhet 
och sekularism, och därmed som ett hot mot det svenska. Att nationalstaten 
här spelar en viss betydelse blir tydligt genom kommentarer som på olika sätt 
uppmuntrar muslimer (Yasri Khan specifikt eller i mer generella ordalag) att 
lämna landet, åka hem eller undantas från medborgerliga rättigheter.  

Således, religion diskuteras i relation till politiserade frågor, av vilka fler-
talet återfinns bland de frågor som är centrala på den kulturellt värdebaserade 
GAL/TAN-skalan (jfr Ohlsson, Oscarsson och Solevid 2016). Religion blir 
därigenom politiserad i den bemärkelse som Lindberg (2015) använder be-
greppet, som en källa till konflikt kring olika gränsdragningsfrågor. De sätt 
som exempelvis jämställdhetsfrågan diskuteras, där olika alternativa förståel-
ser av jämställdhet ställs mot varandra (jämställdhet som likabehandling 
kontra jämställdhet som rätt att bestämma över den egna kroppen) visar att 
dessa gränsdragningsfrågor är mer komplexa än vad de vid en första anblick 
kan te sig.  

Tendensen att betona de värderingar som antas särskilja den Andre från ett 
Vi, återkommer också i den andra aspekt av politisering av religion jag foku-
serar på i studien: den roll religion kommit att spela i auktoritär populism, där 
religion fått en bärande funktion i konstruktioner av Vi och Dom (jfr Brubaker 
2017; Arato och Cohen 2017; Marzouki och McDonnell 2016; Roy 2016; 
Lindberg 2015). Jag menar att de hybrida mediediskussionerna som studeras 
här kan ses som exempel på att de konstruktioner av religion som finns inom 
den Antimuslimska diskursen är så pass etablerade att de konkurrerar om en 
ställning som ideologi, i enlighet med Faircloughs (2015) sätt att använda be-
greppet. Även den som inte själv delar den Antimuslimska diskursens före-
ställning om islam kan fylla i saknade premisser eller ersätta omskrivningar 
såsom ”fel religion” i de framförda argumenten. Den stora plats som den An-
timuslimska diskursen tar i diskussionen bidrar aktivt till att etablera kon-
struktioner av Vi och Dom. Sådana konstruktioner återfinns dock i flera av de 
identifierade diskurserna, såsom Sverige är ett kristet land-diskursen och Ta 
seden dit man kommer-diskursen. Den senast nämnda är den diskurs som må-
hända artikulerar denna uppdelning mest explicit, genom att definiera vad som 
är del av svenska seder och normer och därmed vilken typ av (religiösa) vär-
deringar och praktiker som inte ryms däri.  

I de föreställningar om religion och dess relation till politik som framkom-
mer genom analysen, går det identifiera inslag från det som Brubaker (2017) 
betecknar som civilisationistisk populism. Redan nämnt är en stark betoning 
på liberalism i form av jämställdhet, där Vi framskrivs som jämställda och 
Dom som icke-jämställda. Även sekularism har redan varit uppe för diskuss-
ion, där Dom framställs som religiösa medan Vi är sekulära. Här finns dock 
en större komplexitet, där det sekulära Vi:et i Brubakers tolkning samtidigt 
kan vara ett kristet dito. En sådan förståelse av sekularitet konkurrerar med 
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den Sekularistiska diskursen, som är den dominerande diskursen i den stude-
rade hybrida mediediskussionen, där dubbelheten (sekulär men samtidigt kris-
ten) inte är möjlig eftersom religion och politik – oavsett religion – konstrue-
ras som oförenliga fenomen. Samtidigt används en kombination av föreställ-
ningar från den Antimuslimska och Sekularistiska diskursen genom kreativa 
praktiker med potential att förändra de grundläggande föreställningarna inom 
den Sekularistiska diskursen, på ett sätt som gör att religion i den Sekularist-
iska diskursens antagande skulle kunna bli utbytbart mot islam. Jag återkom-
mer till detta i diskussionen om diskursiva praktiker i kapitel 8. Slutligen finns 
den motsatta relationen, där Vi framställs som kristet, men inte nödvändigtvis 
religiöst. Denna diskursiva konstruktion har en stark närvaro i de analyserade 
kommentarerna, inte minst i det längre urklipp som analyserades för att visa 
på diskussionens former. I resultatet för distansläsningen gör denna föreställ-
ning dock ett mer blygsamt avtryck. Exempelvis förekommer endast enstaka 
ord kopplade till kristendom bland alla de ord som tillsammans bygger de 
frammodellerade ämnena. Här kan det således vara klokt att inte överbetona 
betydelsen av kristendom i den större diskussionen. Samtidigt är de fall då 
kristendom diskuteras intressanta då de visar på en tydlig diskursiv konstrukt-
ion av relationen mellan religion och politik, där, i enlighet med Brubakers 
teori om civilisationism, ett kristet Vi är acceptabelt i politik men inte den 
muslimska Andra.  

Den andra forskningsfrågan berör medialisering av religion, och här har 
jag lyft fram den medialiserade konflikten och dess dynamiker som en aspekt 
jag vill analysera närmare (jfr Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015). Jag ar-
gumenterade redan tidigt i diskussionen för att den analyserade hybrida medi-
ediskussionen kan förstås som en medialiserad konflikt, och de båda meto-
derna för distansläsning har visat på att relationen mellan religion och politik 
är en central konfliktfråga. Både religion och politik är inkluderade i hälften 
av de trettio frammodellerade ämnena, och relationen mellan de båda orden 
utgör den starkaste länken i den genomförda samförekomstanalysen. Vidare 
kan diskussionen om politisering av religion användas för att få en bättre bild 
över vilka värderingar konflikten står. Här utmärker sig jämställdhetsfrågan, 
tillsammans med frågor om integration. På så sätt kan den medialiserade kon-
flikten kopplas till diskussionen om vilken roll religion bör ha i samhället, då 
dessa frågor konkretiseras i diskussionen genom att handla om vilka (reli-
giösa) praktiker som betraktas som acceptabla i den offentliga sfären. Det kan 
förstås som en form av inramning av konflikten som samtidigt bidrar till dess 
förstärkning. Genom att ramas in av politiserade frågor om jämställdhet och 
integration, förstärks konflikten och bidrar samtidigt till en ökad politisering 
av religion. Utifrån närläsningen argumenterar jag för att även diskussionens 
form kan bidra till en intensifiering av konflikten, då de olika retoriska strate-
gierna på olika sätt bidrar till konfliktens förstärkning. Bland annat innehåller 
ifrågasättandet av andra diskussionsdeltagares etos ett personligt tilltal som 
tenderar att höja konfliktnivån då konflikten utvidgas till att inte endast inklu-
dera sakfrågan utan också den egna karaktären. Vidare används patos i olika 
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former på ett sätt som förstärker konflikten genom att inkludera känslor. Här 
utmärker sig kommunikativa strategier som skiljetecken, ordval, emojis till-
sammans med triggande teman som konfliktförstärkande.  

Ovan argumenterar jag för att konfliktens inramning påverkas genom att 
konflikten berör politiserade frågor, därtill menar jag att den hybrida medie-
miljön genom att öppna för en spretighet i diskussionen påverkar inramningen 
då diskussionen tillåts ta nya, väntade eller oväntade, vägar. Den del av in-
ramningsdynamiken som betecknas som performativ agens, handlar om den 
specifika dramaturgi som konflikten följer. I den analyserade hybrida medie-
diskussionen menar jag att det är de äldre medierna som primärt styr konflik-
tens dramaturgi. De kommenterade inläggen innehåller av ett urval (gjort av 
de respektive redaktionerna) av artiklar, och inkluderar såväl nyhetsartiklar 
som ledartexter och debattartiklar. Dessa följer de medielogiker som finns för 
äldre medier, och är utformade till stil likaväl som innehåll på ett sätt som 
stämmer överens med den representationella dimensionen av den offentliga 
sfären. De nyare medierna påverkar i sin tur dramaturgin genom de reaktioner 
som de äldre mediernas rapportering genererar i det nyare mediet, i form av 
reaktioner, kommentarer och delningar. Deltagarna i de hybrida mediedis-
kussionerna har en performativ agens genom att de reaktioner som de ger ut-
tryck för kan komma att påverka konfliktens utformning och dramaturgi, då 
exempelvis de äldre medierna kan komma att rapportera mer om de delar av 
en konflikt som väcker engagemang och reaktioner hos läsarna. Det hybrida 
medieforumet är ett av de viktigaste utrymmena där ett sådant engagemang 
kan uttryckas, och är därtill ett forum där det, i linje med Rasmussens repre-
sentationella dimension av den offentliga sfären, återfinns en större heteroge-
nitet av såväl åsikter som sätt att uttrycka dem på (jfr Rasmussen 2008; Jens-
dotter och Lövheim 2020).  

Således, de äldre medierna påverkar konfliktens dramaturgi genom de sätt 
som de rapporterar om den aktuella konflikten, medan de nyare medierna på-
verkar genom att ge utrymme för reaktioner, som i sin tur kan påverka hur 
rapporteringen i de äldre medierna utformas. Nyare medier innebär också 
plattformar där nyckelpersoner kan agera utanför de äldre mediernas spelreg-
ler. Exempelvis är Yasri Khan aktiv på såväl Facebook som Twitter under den 
pågående medieskandalen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen. 
Detta agerande ligger dock inte inom ramen för denna studie att analysera 
närmare. Istället ett par ord om den tredje dynamiken, med-strukturering, vil-
ken handlar om strukturella villkor som påverkar tillgång till och kontroll över 
kommunikativa resurser i den medialiserade konflikten. I den medialiserade 
konflikten om Miljöpartiet, ministern och handskakningen menar jag att den 
aspekt av med-strukturering som Lövheim (2019) lyfter fram är högst aktuell. 
De kommentarstrådar som ingår i studiens material har skapats under inlägg 
innehållandes artiklar som på olika sätt uppmärksammar de händelser som in-
går i den medialiserade konflikten. Bland artiklarna finns de som, i enlighet 
med Lövheims argument, tar ställning i frågor som berör hur ett demokratiskt 
samhälle bör hantera frågor om religionsfrihet. Denna aspekt av diskussionen 
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är också i högsta grad närvarande i de analyserade diskussionerna. Då vissa 
triggande teman fungerar som återkommande ingångar i konflikten, blir frå-
gan om hälsningspraktiker en medialiserad konflikt om integration och jäm-
ställdhet. Därigenom menar jag att medier blir med-strukturerande till politisk 
och religiös förändring i relation till den medialiserade konflikten. Detta reso-
nemang hänger samman med analysen av att, hur och var religion politiseras 
i de hybrida mediediskussionerna. Samtidigt bör det påpekas att det inflytande 
som – sett till de strukturella maktvillkor som sätter gränser för olika aktörers 
möjlighet att påverka konflikten – återfinns hos en etablerad ledarskribent på 
en av Sveriges största nyhetsredaktioner skiljer sig i hög grad från det som en 
deltagare i en diskussion på sociala medier har. Här kommer dock Herberts 
(2018) påpekande in, att deltagande i en medialiserad konflikt på sociala me-
dier innebär en annan form av inflytande. För det första kan alternativa röster 
göra sig hörda, vilket är fallet i den analyserade hybrida mediediskussionen 
om Miljöpartiet, ministern och handskakningen. Även om dessa röster på intet 
sätt är dominerande i diskussionen så finns de där och ger uttryck för en alter-
nativ förståelse än den som dominerar i den analyserade Facebook-diskuss-
ionen och i den massmediala rapporteringen (jfr Hjarvard och Lundby 2018; 
Herbert 2018). För det andra finns en möjlighet till med-strukturering genom 
det Herbert (2018:160) kallar för den nätverkande massan. Det är inte den 
enskilda kommentaren som gör skillnad, men tillsammans kan den hybrida 
mediediskussionens tusentals kommentarer få ett inflytande över konflikten. 
För det tredje kan plattformens egenskaper och förutsättningar bidra till en 
med-strukturering (Herbert 2018). I den medialiserade konflikten om Miljö-
partiet, ministern och handskakningen menar jag att det sker en med-struktu-
rering genom att känslouttryck blir en del av argumentationen. Här finns ett 
samspel mellan de olika dynamikerna: konflikten med-struktureras genom de 
plattformar på vilken den utspelas, där deltagarna i konflikten ges möjlighet 
till en performativ agens att påverka konfliktens inramning, dramaturgi och 
förstärkning. Jag har i min analys försökt att visa på hur känslor spelar roll, 
såväl genom användandet av ett känslomässigt språkbruk som att konflikten 
knyts till känslomässiga tematiker och triggande teman. 

Känslor är centralt också i en annan del av analysen, där jag använt Bakar-
djievas (2009) teori om subaktivism för att analysera processer av politisering 
av religion med utgångspunkt i individen som en politisk aktör. I analysen av 
kommentarerna har jag lyft några exempel på subaktivism. En sådan är kom-
mentaren från Karin i den längre kommentarstråden, där hon uttrycker att hen-
nes engagemang delvis är resultatet av hennes vänskapskrets och tidigare er-
farenheter av att leva i andra kulturer (”de vänner jag har och de kulturer jag 
bott i”). Genom att synliggöra denna källa till engagemang, ett engagemang 
som uttrycks genom strategier som visar på ett starkt patos i frågan, framträder 
också Karins självidentifikation i relation till den diskuterade händelsen: Ka-
rin är en person som reagerar mot vad hon anser är felaktiga påståenden om 
islam, och hon gör det baserat på de erfarenheter hon har samlat på sig i livet. 
Ett annat exempel är de politiska reaktioner på Khans uteblivna handskakning 
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som hänvisar till ”uppfostran, vett och ettikett samt hövlighet”. Här är det den 
subjektiva erfarenheten av vad som utmärker ett gott bemötande av andra 
människor som föranleder reaktionen på händelsen, snarare än principiella re-
sonemang om jämställdhet eller jämlikhet. Genom att läsa kommentarerna 
med Bakardjievas teori om subaktivism som lins, menar jag att de lättare kan 
identifieras som politiska reaktioner, och därigenom tillskrivas en större bety-
delse som medkonstruktörer till den diskursiva förståelsen av religion och po-
litik.  

Jag utgår i denna studie från en förståelse av diskurs som handling, där den 
diskursiva konstruktionen av ett fenomen (här religion och dess relation till 
politik) pekar mot en önskad samhällsförändring. I enlighet med den kritiska 
diskursanalysen hänger språk och makt nära samman, inte minst då språk är 
det sätt genom vilket makt uttrycks och kan bidra såväl till att bevara som till 
att utmana maktens verkningar (Fairclough 2015). Makt handlar i denna för-
ståelse om vad som är möjligt att säga (eller inte säga) inom diskursen, vilket 
i sin tur hänger samman med begreppet ideologi, vilket på ett kortfattat sätt 
kan beskrivas genom frågan: Vad framstår som sunt förnuft? I fråga om den 
roll känslor spelar i den analyserade hybrida mediediskussionen är det sunda 
förnuftet centralt. Det blir inte minst tydligt då analysen visar att huvudparten 
av de kommentarer som på olika sätt innehåller känslouttryck också har en 
stark och ofta objektiv modalitet. De känslor som uttrycks får därigenom ka-
raktären av att vara allmänna – att vara del av det sunda förnuftet – vilket 
samtidigt innebär ett upprätthållande av rådande maktrelationer. Känslor får 
därmed inte enbart funktionen som ett sätt att påverka dynamikerna i den me-
dialiserade konflikten, utan också som ett sätt att förstärka de diskursiva före-
ställningarna om relationen mellan religion och politik.  

Det sunda förnuftet gör sig också påmint på andra sätt, inte minst i de 
många argument som utifrån den retoriska triangeln kategoriserats som de-
duktiva logosargument. Här finns dels de argument som följer den deduktiva 
ordningen: om premissen stämmer kan inte slutsatsen vara fel. Detta argumen-
tationsmönster är återkommande i materialet. I den kommentarstråd som ana-
lyseras för att visa på den hybrida mediediskussionens former återfinns argu-
ment där slutsatsen att ”Att religion är fel i samma sekund den äntrar den po-
litiska scenen” är en logisk följd av premissen att religion är en privatsak, eller 
att slutsatsen att ”Sverige [...] borde inte ha muslimer i riksdagen” är given då 
den bygger på premissen att ”Sverige är ett kristet land i grunden. Inte mus-
limskt”. I sådana argument är det sunda förnuftet drivande, och slutsatserna 
framställs som självklara. Ideologi, i Faircloughs bemärkelse, lyser också ige-
nom i argument som, utöver att vara deduktiva logosargument, också kan be-
skrivas som enthymemer. I dessa fall är den diskursiva föreställningen så pass 
etablerad att den som ger uttryck för en slutsats baserad på denna, inte känner 
sig nödgad att skriva ut premissen. När exempelvis Yvonne argumenterar att 
”religion och politik inte hör ihop. Vi har kommit långt i jämställdhet och så 
ska förbli” hänvisas den saknade premissen till den Antimuslimska diskursens 
föreställning om islam som ett hot mot jämställdhet. För Yvonne är denna 
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föreställning så pass etablerad som en del av det sunda förnuftet, att en sådan 
specificering av premissen för hennes slutsats blir överflödig.  
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6. Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 

 
(Kommentarer till Expressen 2015a) 
 
Detta kapitel handlar om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan, och är det 
andra av studiens tre resultatkapitel. Materialet bakom kapitlets resultat består 
av sammanlagt 3 847 kommentarer från 20 kommentarsfält. Av dem handlar 
2 142 kommentarer från 14 kommentarstrådar om hbtqi och 1 750 kommen-
tarer från 6 kommentarstrådar om frågor relaterade till abort.  

Kapitlet har följande struktur: Inledningsvis kommer en bakgrundsdel, vil-
ken syftar till att ge bakgrund till såväl de diskuterade händelserna (frågor om 
hbtqi och abort) som till det parti som är i fokus för diskussionen (Kristdemo-
kraterna). Därefter kommer i nämnd ordning en diskussion om den hybrida 
mediediskussionen i relation till begreppet medialiserad konflikt, samt en pre-
sentation av de identifierade diskurserna om religion och politik. Resultat och 
analys sker på den kritiska diskursanalysens nivå för textanalys. Analysen har 
genomförts med hjälp av en kombination av metoder för distans- och närläs-
ning, och resultaten från de olika analyserna presenteras och diskuteras var för 
sig. Avslutningsvis kommer en sammanfattande diskussion av kapitlets resul-
tat och slutsatser. 

Genom analysen av kapitlets resultat vill jag bidra till svaren på studiens 
övergripande forskningsproblem och forskningsfrågor. Dessa finns, tillsam-
mans med de analysfrågor som varit vägledande för analysen, i kapitel 3.5. 

6.1. Bakgrund 
Jag har definierat medierapporteringen om Kristdemokraterna, hbtqi och ab-
ortfrågan som en kontinuerlig rapportering. De analyserade inläggen innehål-
ler artiklar som har gemensamt att de alla inkluderar såväl Kristdemokraterna 
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som frågor om hbtqi eller abort. Den hybrida mediediskussionen om Kristde-
mokraterna, hbtqi och abortfrågan skiljer sig från de båda andra analyserade 
diskussionerna då det är frågorna som diskuteras (abort och hbtqi) som kan 
kopplas till politik (och GAL/TAN-skalan), medan partiet i fokus (Kristdemo-
kraterna) utgör kopplingen till religion. I de båda andra hybrida mediediskuss-
ionerna är förhållandet det omvända: de utgår båda från partier som genom 
sin politik, självbild och ideologiska hemvist aktualiserar GAL/TAN-skalans 
respektive sidor. I dessa diskussioner är det istället de diskuterade frågorna 
(muslimska politiker och praktiker samt kyrkovalet) som kan kopplas till re-
ligion. 

De frågor som är i fokus för den aktuella medierapporteringen diskuteras 
närmare nedan, liksom det kristdemokratiska partiet. Jag menar att de omdis-
kuterade frågorna likaväl som Kristdemokraterna som parti har betydelse för 
den analyserade hybrida mediediskussionen.  

6.1.1. Om jämställdhet och hbtqi-frågor i svensk politik  
Efter riksdagsvalet 2014 proklamerade den nytillträdda socialdemokratiska 
statsministern Stefan Löfven att Sverige nu har världens första feministiska 
regering. På sin hemsida beskriver regeringen betydelsen av detta som att:  

 [...] jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och till-
delning av resurser. En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspekti-
vet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och 
internationella arbetet. Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sam-
hället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvi-
sefråga. (Regeringskansliet 2020).  

 
Denna programförklaring från regeringen säger något om jämställdhetsfrå-
gans status i Sverige, som inte sällan beskrivs som ett av världens mest jäm-
ställda länder. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig fråga för 
svenska väljare. Enligt SVTs vallokalsundersökningar som genomfördes i 
samband med riksdagsvalet 2018 rusade frågan upp som den tredje mest be-
tydelsefulla frågan för partival. 48 procent av väljarna uppgav att jämställdhet 
hade mycket stor betydelse för deras val av parti, bara sjukvård samt skola och 
utbildning uppgavs som viktigare.86 För tre partiers väljare (Vänsterpartiet, 
Centerpartiet och Feministiskt initiativ) uppgavs frågan vara den allra viktig-
aste (av 19 olika sakfrågor). Miljöpartisterna ansåg den som viktigast näst ef-
ter miljöfrågan, medan de kristdemokratiska väljarna rankade frågan längre 
ner i ordningen som 11:e viktigast. Sverigedemokraternas väljare var de som 
ansåg frågan ha lägst betydelse av alla väljare, på plats 13 av 19. Det parti 
väljarna uppgav ha bäst politik i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och 
män var Socialdemokraterna, med 20 procent, medan Miljöpartiet hamnade i 
botten. Endast 2 procent av väljarna menade att Miljöpartiet hade den bästa 
                                                 
86 56 respektive 55 procent uppgav att dessa frågor var av stor betydelse. 
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politiken gällande jämställdhet. Kristdemokraternas jämställdhetspolitik sam-
lade 8 procent av väljarna bakom sig87 (Näsman 2018). I fråga om Kristdemo-
kraterna och frågor som jämställdhet och hbtqi finns dock en diskrepans mel-
lan den politik partiet faktiskt för, och den som väljarna antar att de står för 
(Demker 2015a).  

I valrörelsen inför valet till Europaparlamentet 2019 hade Kristdemokra-
terna stora förhoppningar. De hade gjort en raketupphämtning i opinionen, 
och trots usla siffror under stora delar av mandatperioden landat på 6,3 pro-
cents väljarstöd i valet till riksdagen året innan. En av framgångsfaktorerna 
ansågs vara att partiledaren Ebba Busch äntligen nått fram till väljarna då hon 
på ett slagfärdigt sätt debatterade partiets politik. Inför riksdagsvalet 2018 var 
jämställdhet en av de frågor Kristdemokraterna satsat på, med en politik för 
de väljare som såg jämställdhet som en viktig fråga men inte tilltalades av mer 
kvoterad föräldraförsäkring och ”genusflum” i förskolorna (Urisman Otto och 
Eriksson 2018). Efter riksdagsvalet fortsatte Kristdemokraternas kurva brant 
uppåt, och i mätningar under våren 2019 låg partiet nästan på ett dubblerat 
väljarstöd jämfört med valresultatet. En förklaring, menade de själva, var det 
ökade förtroende de fått i jämställdhetsfrågorna och att Ebba Busch lyckats 
locka unga kvinnliga väljare (Carlsson Tenitskaja och Ewald 2019). Partile-
daren paketerade själv den nya jämställdhetspolitiken som ”borgerlig femin-
ism”, som lanseras i en debattartikel i Aftonbladet i mars 2019 under rubriken 
”Nog med menskonst – en ny feminism krävs”. Busch argumenterade i arti-
keln att ett nytt perspektiv på jämställdhet måste till, än könsstereotypa Lego-
figurer, menskonst i Stockholms tunnelbana och andra marginella frågor som 
diskuteras av ”tv-soffornas återkommande feminister”. ”Sanningen”, skrev 
Busch, ”är att de flesta väljare tycker som vi. De flesta anser att jämställdhet 
är bra, viktigt och nödvändigt, men att debatten måste handla om de verkliga 
problemen”. Kristdemokraterna ville istället fokusera ”stenhårt på kvinnors 
ekonomiska, sociala och fysiska otrygghet”, och artikeln lyfte frågor som 
sjukskrivningar, pensioner och kvinnors upplevda otrygghet (Busch Thor 
2019). Jämställdhetsfrågan kom dock att få utslag i valrörelsen till Europapar-
lamentet på ett annat sätt än vad partiet hoppats på. Dagens Nyheter rapporte-
rade mindre än en vecka innan valdagen att partiets EU-parlamentariker tillika 
utrikespolitiska talesperson, Lars Adaktusson, vid 22 av totalt 28 tillfällen då 
Europaparlamentet röstat om frågor som berört kvinnors rätt att göra abort, 
röstat emot (Melchior 2019). Nyheten fick en stor uppmärksamhet, och antogs 
bidra till att Kristdemokraterna tappade i höjd och landande på ett valresultat 
på 8,6 procent (Valmyndigheten 2020b). 

Kristdemokraterna förknippas ofta med moralfrågor som abort, samkönade 
äktenskap och fosterdiagnostik, och partiets företrädare får inte sällan stå till 
svars i medier och debatter när sådana frågor är på agendan. Trots detta driver 
inte partiet någon aktiv eller radikal politik inom området. Under riksdagsåret 

                                                 
87 Övriga partier V:12 procent, C:10 procent, L:7 procent, M:10 procent, SD: 7 procent, FI:7 
procent, ingen uppfattning: 17 procent. 
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2013/14 (som föregick studiens material, insamlat under åren 2015-2016) be-
rörde totalt 33 motioner abort, av dessa stod Kristdemokraterna endast för tre. 
Under hela mandatperioden 2010-2014 motionerade partiet om frågor rörande 
abort vid 16 tillfällen, vara flera var inriktade på fosterdiagnostik (Demker 
2015a:254). Mediebilden är dock inte helt tagen ur luften. Under sin kandida-
tur till partiledarposten gjorde Ebba Busch ett uttalande om ”nollvisioner för 
aborter” som fick stor uppmärksamhet, liksom att hon återkommande uttalat 
att hon tycker att barnmorskor ska ha rätt att neka att utföra aborter, så kallad 
samvetsfrihet (Dagens Nyheter 2015a). Partiet vill dock inte se en förändrad 
lagstiftning gällande samvetsfrihet, då de menar att denna rätt att vägra redan 
finns inskriven i internationella konventioner som Sverige är knutna till, och 
att frågan bör kunna lösas på arbetsplatser när den uppkommer (Zetterman 
2019). I fråga om abort menar partiet att lagen kan behöva justeras, men enbart 
för att anpassas till medicinska framsteg och möjligheten att rädda allt tidigare 
födda barn. En sänkning av abortgränsen från nuvarande 18 veckor är inte 
aktuell, då det inte antas hjälpa partiets huvudmål som är att minska antalet 
aborter (Busch Thor och Henriksson 2017).88  

Även när det gäller frågor kopplade till hbtqi står partiets företrädare ofta 
som representanter för en konservativ hållning. I valrörelsen 2014 fick dåva-
rande partiledaren Göran Hägglund en tårta kastad i ansiktet av en ung person 
med syfte att protestera mot partiets ”homo- och transfobiska politik” 
(Demker 2015a:247). Partiet förespråkar ”en civilrättslig registrering som är 
lika för hetero- och homosexuella par” (Kristdemokraterna 2020), vilket inne-
bär att alla par som önskar gifta sig ska registrera det juridiska förbundet på 
en statlig myndighet. Därefter kan de, i enlighet med de egna preferenserna, 
skapa en ceremoni kring äktenskapet i en religiös eller annan kontext. 2016 
var Ebba Busch den första partiledaren från Kristdemokraterna att delta i 
Stockholms Prideparad. Hon motiverade deltagandet i en debattartikel i Af-
tonbladet, där hon skriver att ”den radikala normkritik och identitetspolitik 
som delvis präglar RFSL:s arbete ligger oss fjärran”, men att deltagandet i 
paraden markerar att ”mänskliga fri- och rättigheter ska gälla alla, alltid” 
(Busch Thor 2016). Busch deltagande i Prideparaden väckte kritik från delar 
av partiet (Kudo 2016). 

Jag har valt att utgå från frågor om jämställdhet och jämlikhet, represente-
rade av abortfrågan och hbtqi-relaterade frågor. Frågan om abort inkluderar 
också diskussionen om möjligheten för vårdpersonal att neka att utföra aborter 
med hänvisning till sitt samvete, så kallad samvetsfrihet. Alla kvinnor i Sve-
rige har sedan 1975 rätt till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan. 
För abort efter denna tidpunkt krävs synnerliga skäl, vilka beslutas av Social-
styrelsen (SFS 1927:596). Under den period som inkluderas i studiens 

                                                 
88 Det förekommer dock att enskilda partiföreträdare eller lokala delar av partiet uttrycker andra 
åsikter. Exempelvis motionerade Kristdemokraterna i Region Kronoberg om samvetsfrihet för 
regionens anställda 2014.  



187 

material har frågan om samvetsfrihet inom vården varit uppe för allmän dis-
kussion, då barnmorskor rättsligt drivit rätten att slippa medverka vid aborter 
med hänvisning till religiös övertygelse (jfr Zillén 2016). Hbtqi-relaterade frå-
gor, å sin sida, diskuteras i denna studie primärt i relation till Pride-rörelsen, 
vilket inkluderar den regnbågsfärgade Prideflaggan samt den Prideparad som 
årligen ordnas i Stockholm, liksom i ett otal andra städer runt om i Sverige 
och världen. Den första Gay Pride demonstrationen hölls i Stockholm 1977. 
Det var fem år efter det att riksdagen 1973 uttalat att homosexuell samlevnad 
är ”fullt acceptabel” från ett samhällsperspektiv, men innan det att skillna-
derna i straffhänseende mellan frivilliga hetero- och homosexuella könsum-
gängen avskaffades 1978. Det skulle dröja ytterligare två år tills dess att ho-
mosexualitet 1979 togs bort ur Socialstyrelsens ”klassifikation av sjukdomar” 
(Svensson 2007:56). Idag lockar Pride-paraden i Stockholm runt 500 000 
åskådare, och bland de 50 000 som tågar med genom Stockholms gator åter-
finns representanter från alla delar av samhället – så även från politiken. Som 
nämns ovan deltog Ebba Busch som första partiledare för Kristdemokraterna 
i paraden 2016 (Stockholm Pride 2020).  

Valet av frågor grundar sig på att de båda är exempel på den typ av värde-
baserade frågor som ger utslag på GAL/TAN-skalan. Här ställs GAL-sidans 
önskan om utökade personliga friheter, såsom fri abort och rätten till samkö-
nade äktenskap, mot TAN-sidans önskan om staten som en moralisk auktoritet 
som begränsar denna typ av rättigheter till förmån för mer traditionella värde-
ringar (Hooghe, Marks och Wilson 2002; Flanagan och Lee 2003; Bakker et 
al 2015). Denna diskrepans går att finna också i svenska politik, då jämställd-
het mellan män och kvinnor tillsammans med hbtqi-personers rättigheter är 
några av de frågor där en politisering har skett över tid (Ohlsson, Oscarsson 
och Solevid 2016:24). Det gör frågan om abort samt frågor kopplade till hbtqi 
i kombination med det kristdemokratiska partiet till en bra utgångspunkt för 
analys av diskussioner av religion och politik i hybrida mediemiljöer.  

6.1.2. Om Kristdemokraterna 
Kristdemokratins historiska rötter går att finna i den historiska konflikten mel-
lan kyrka och stat (Demker 1998). Tvärtemot föreställningen att religion och 
politik i de västerländska samhällena skulle vara helt separata fenomen finns 
det i den europeiska kristdemokratin en stark idétradition som i hög grad kom-
binerar religiösa och politiska inslag. Även om Kristdemokraterna i Sverige 
är ett parti som samlar en mindre del av befolkningen är de kristdemokratiska 
partierna i Europa en betydande partifamilj, inte minst genom sin starka po-
sition i Europaparlamentet (Lönnroth 2019). 

Kristdemokratins uppkomst i Sverige dateras till 1964, då Kristen Demo-
kratisk Samling (KDS) bildades. Genom att betona en värdegrund som kom-
binerade social omsorg och internationell solidaritet med en traditionell håll-
ning i moraliska frågor, försökte partiet tidigt att positionera sig utanför den 
traditionella vänster/höger-skalan som historiskt dominerat svensk politik. 
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Det visade sig dock vara svårt att fånga väljare genom denna strategi, och 
Demker (2015a), menar att det var först när den svenska väljarkåren i valet 
1991 tog ett steg åt höger som det gick framåt också för Kristdemokraterna. 
Valresultatet innebar att partiet för första gången kom in i riksdagen genom 
egen försorg,89 och genom regeringssamverkan med de borgerliga partierna 
fick partiet en borgerlig identitet (Demker 2015a:245-246).  

Kristdemokraternas socialkonservativa position har, enligt Demker, verkat 
attraktivt på den relativt lilla väljargrupp som värnar om traditionella värden 
och familj i kombination med solidaritet och internationellt engagemang. 
Kärnväljare har funnits bland de kyrkligt och ideellt engagerade, medan väl-
jare som återfinns utanför denna grupp har varit lättflyktiga och mindre över-
tygade än anhängare till andra partier (Demker 2015a:257). Under Göran 
Hägglunds tid som partiledare (2004-2015) tonades dock den kristna grunden 
för partiets ideologi ner och ”verklighetens folk” introduceras som en viktig 
referens i partiets kommunikation, med hänsyftning till människor som vill få 
bestämma över sina liv hemma vid köksborden: ”vanligt folks rätt att få vara 
ifred. Att få vara ifred från popvänsterns mest uttalade dumheter” (Hägglund 
2009; Brommesson 2010). Partiet har således breddat sitt spektrum och frågor 
som relaterar till den politiska skiljelinjen mellan periferi och en sekulariserad 
urban elit har blivit del av partiets politik, med fokus på att företräda dem som 
befinner sig utanför centrum. Religionsfrågan har också kommit att omformu-
leras för att inkludera religionsfrihet och rätten till religiösa praktiker på ett 
mer generellt plan90 (Lövheim, Lindberg, et al 2018:90).  

Kristdemokraterna är ett parti med stark organisatorisk intern förankring i 
det frikyrkliga Sverige, med en folkrörelsetradition och med starka regionala 
väljarfästen. Internt har partiet haft flera konflikter kring ideologisk inriktning 
(Demker 2015a:255-257). Med 4,6 procent i riksdagsvalet 2014 gjorde partiet 
sitt sjätte bästa val sedan partiet bildades, trots att partiet under den föregående 
mandatperioden, då de suttit i regeringsställning tillsammans med Alliansen,91 
legat under 4 procentsspärren (Demker 2015a:250). Under den följande man-
datperioden 2014-2018 låg partiet återigen på eller under riksdagsspärrens 4 
procent. Resultatet i valet 2018 blev dock en framgång, då partiet ökade till 
6,3 procent (Valmyndigheten 2020a). De som röstade på Kristdemokraterna i 

                                                 
89 Alf Svensson hade genom teknisk valsamverkan med Centerpartiet fått en riksdagsplats 1985. 
90 Här finns dock undantag. Exempelvis uppmanade Kristdemokraternas ledning sina kommu-
nala företrädare att säga nej till muslimska böneutrop då frågan var uppe i offentlig debatt under 
våren 2018. Ebba Busch uttalade då att “det är väl rimligt att islam i en svensk kontext anpassar 
sig till det landet som man utövas [sic] i.” samt ifrågasatte den jämförelse som återkommande 
gjordes mellan kyrkklockor och böneutrop i debatten. Kyrkklockan, menade Busch “har en 
naturlig särställning i Sverige av tradition och är en del av vårt kulturarv och har som syfte att 
markera högtider medan böneutroppet [sic] har som syfte att proklamera en religions andliga 
makt över ett bostadsområde.” (Eriksson 2018) 
91 Alliansen kallades det samarbete mellan de borgerliga partierna Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna som startades 2004 och sedermera förklarades upplöst efter 
att Centern och Liberalerna i januari 2019 kommit överens med Stefan Löfvens regering (be-
stående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet) i det som kommit att kallas för januariavtalet.  
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valet 2014 utmärkte sig gentemot övriga väljare genom att vara äldre, bättre 
utbildade och mer kyrksamma. Därtill hade de bättre inkomster och var oftare 
tjänstemän än den genomsnittlige väljaren. Tre fjärdedelar av dem placerade 
sig något eller klart till höger på en vänster/höger-skala (Demker 2015a:252). 
Under Ebba Busch, som valdes till partiledare våren 2015, har partiet delvis 
svängt mot en striktare politik rörande migration, en fråga som kommit att bli 
allt viktigare i den politiska diskussionen. SOM-undersökningen från 2018 vi-
sar att migrationsfrågan var central i valet till riksdagen 2018, och att bedöm-
ningen av partiernas invandringspolitik var en av de viktigaste förklaringarna 
till valet att rösta på ett visst parti eller inte. Detta gällde för de allra flesta 
partierna i riksdagsvalet, så också för Kristdemokraterna: invandring var den 
främsta fråga där sakfrågeägarskapet hade störst effekt för de väljare som 
valde att lägga sin röst på Kristdemokraterna, följt av sjukvårdsfrågor 
(Martinsson 2019:149).92  

6.2. En medialiserad konflikt?   
Den hybrida mediediskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 
skiljer sig från de båda andra materialen i det att den inte utgår från en specifik 
händelse utan istället inkluderar en kontinuerlig medierapportering om Krist-
demokraterna och frågor rörande abort och hbtqi. Trots detta definierar jag 
den som en medialiserad konflikt om religion och politik, vilket delvis har sin 
förklaring i det som beskrivs ovan: även om Kristdemokraterna de facto inte 
för en politik som syftar till att ändra lagstiftningen rörande varken abort eller 
samvetsfrihet har de kommit att bli symbol för en sådan politik. Ett liknande 
mönster kan sägas gälla hbtqi-frågor. De reaktioner partiledaren Ebba Busch 
medverkan i Pride-paraden i Stockholm 2016 väckte visar delvis på denna 
inställning där Kristdemokraterna av många betraktas som motståndare till 
hbtqi-rättigheter, ett motstånd som också uttalas av partimedlemmar i de ar-
tiklar som kommenteras. Denna motsättning, upplevd eller verklig, går in i 
definitionen av konflikt som en kamp mellan olika intressen och motsättningar 
i syfte att ändra befintliga maktrelationer (jfr Hjarvard, Mortensen och Eskjær 
2015; Cottle 2006). Här kan en sådan maktrelation dels referera till uppfatt-
ningen om abort och hbtqi-frågor på ett värderingsmässigt plan, men också 
kopplas till konkret politik i form av exempelvis samvetsfrihet som en om-
stridd politisk fråga, tillsammans med olika politiska förslag för att främja 

                                                 
92 Invandring är den viktigaste frågan också för Moderaternas och Sverigedemokraternas väl-
jare. Den kommer som andra fråga för väljare till Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, 
och på tredje plats för Socialdemokraterna. Endast för Miljöpartiets väljare saknas invandring 
som en av de frågor där sakfrågeägarskapet hade störst effekt på att rösta på partiet (Martinsson 
2019:149). 
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hbtqi-personers rättigheter. Liksom betonas ovan är de båda diskuterade frå-
gorna exempel på politiska frågor som får utslag på GAL/TAN-skalan, och 
som visar på att denna spelar roll också i det svenska politiska landskapet. 

6.3. Diskurser om religion och politik 
Liksom beskrivs i kapitel 4 har de sammanvägda resultaten från de olika ana-
lysverktygen använts för att identifiera diskurser i den analyserade diskuss-
ionen. I tabell 12 nedan listas de sex diskurser om religion och politik som jag 
identifierat i den hybrida mediediskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och 
abortfrågan: Sekularistisk diskurs, Religion som hot-diskurs, Modernitetsdis-
kurs, Antimuslimsk diskurs, Kristendomen är en kärleksfull religion-diskurs 
samt Bibeln är en auktoritet-diskurs. Två av dessa känns igen från den hybrida 
mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen som pre-
senterades i kapitel 5 (den Sekularistiska diskursen samt Antimuslimsk dis-
kurs). Här behövs dock visst förtydligande; de diskurser som jag kallar Mo-
dernitets respektive Religion som hot-diskurser har ett innehåll som i analysen 
av Miljöpartiet, ministern och handskakningen inkluderats i den Sekularist-
iska diskursen, och som också här har ett nära samband till den Sekularistiska 
diskursen. Jag har dock valt att skriva ut dem som separata diskurser, då de 
tydligt betonar varsin viktig aspekt i synen på religion och politik i den analy-
serade diskussionen: religion som omodernt och därmed inkompatibelt med 
dagens samhälle samt religion som destruktivt och potentiellt farligt för män-
niskor såväl som samhället. Liksom redogörs i kapitel 4.3 kategoriseras en 
kommentar som del av en eller flera diskurser beroende på den förståelse av 
religion och/eller relationen mellan religion och politik som konstrueras i 
kommentaren.  
 

Tabell 12. Diskurser om religion och politik i den hybrida mediediskussionen om 
Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 

Diskurs: Grundläggande  
antaganden: 

Exempelkommentar: 

Sekularistisk 
diskurs 

• Religion är privat, poli-
tik är offentlig och en 
strikt gräns finns dem 
emellan.  
• Religion hör hemma i 
det privata, och ska inte 
påverka agerande i det of-
fentliga.  
 

Ingen religion ska påverka 
eller styra politiken och vårat 
samhälle då vi är ett sekula-
riserat land. (Kommentar till 
Svenska Dagbladet 2015a) 
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Religion som 
hot-diskurs 

• Religion är något nega-
tivt och potentiellt farligt 
för samhället och indivi-
der. 

Vilken helidiot! Skaffa dig 
en verklighetsuppfattning 
som hör hemma i nutid och 
inte i samma era som dårarna 
i IS! Det är ju livsfarligt att 
ge makt åt människor som 
bygger sin moral på vad som 
står i en antik fantasybok! 
(Kommentar till Expressen 
2015a) 

Modernitets- 
diskurs  

• Religion är en omodern 
företeelse.  
• Inflytande från religiösa 
aktörer innebär att ut-
vecklingen riskerar att gå 
tillbaka. 
• Religion och religiösa 
argument har ingen bäring 
i ett modernt samhälle.  
 

På ett sätt måste man ju 
tycka synd om dom här reli-
giösa fjantarna. Dom lever 
efter en bok som beskriver 
en tid många hundra år till-
baka. ”Det står i Bibeln” sä-
ger dom om allting hur ruttet 
och surt det än är och lever 
sitt liv efter fossila ramar. 
Dessa människor tillåts inte 
leva efter egna tankar utan är 
inlåsta i ett rum där bibelns 
stundom helt sjuka tankar 
tvingas in i deras hjärnor. 
Såna som denne pingst-
gubbe, och en av de tidigare 
klavertramparna Åke Gren 
Mfl mfl ska absolut inte få 
ha någon talan i vårt sam-
hälle. Dom kan få sitta i sina 
sekter i sina kyrkorna och 
dilla sina forntidsfantasier 
med sig själva. (Kommentar 
till Expressen 2015a) 
 

Antimuslimsk 
diskurs 

• Islam är ej kompatibelt 
med svenska värderingar. 
• Tydlig uppdelning i Vi 
(sekulära/kristna svens-
kar) och Dom (muslimer).  
• Det är inte religion i sig, 
utan islam, som är det hu-
vudsakliga problemet.  
• Man får bara kritisera 
kristendom, inte islam.  

Tänk så lätt det är att lyfta 
fram och häckla en kristen 
svensk för dennes inställning 
till homosexualitet när dessa 
är i klar minoritet samtidigt 
som en av världens större re-
ligioner har dödsstraff för 
samma läggning utan att det 
diskuteras och brännmärks 
på samma sätt. Att kritisera 
kristna värderingar grå bra 
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men att samtidigt fördöma 
Islam och deras medeltida 
värderingar, då blir det plöts-
ligt rasism och intolerans. 
Detta beteende kallas dub-
belmoral och verkar vara det 
enda som journalister är bra 
på… (Kommentar till 
Svenska Dagbladet 2015a) 

Kristendom är 
en kärleksfull 
religion- 
diskurs 

• Kristendomen är en in-
kluderande och kärleksfull 
religion.  

Ja de står ju bla. för kärleks-
budskapet i 10 Guds bud !! 
De som tillhör KD och andra 
kristna som  ser ner på olik-
tänkande och sexuella lägg-
ning är HYCKLARE ! 
(Kommentar till Svenska 
Dagbladet 2016c) 
 

Bibeln är en 
auktoritet-  
diskurs 

• Kristna som argumente-
rar mot hbtqi/abort agerar 
i enlighet med Bibeln och 
den kristna läran.  

Många har åsikter om vad 
Tommy säger. Men läs de 
här ställena i Bibeln först: 3 
Mos 18:22, 3 Mos 20:11-13, 
Rom 1:26-27 1Kor 6:9-10. 
Han säger bara det Bibeln 
säger om homosexualitet. 
(Kommentar till Expressen 
2015a) 

6.4. Distansläsning: Samförekomstanalys 
Analysen befinner sig på den nivå som i Faircloughs modell utgörs av nivån 
för text (se kapitel 3.2.1). För att genomföra analysen har två metoder för di-
stansläsning använts: samförekomstanalys och ämnesmodellering. Därtill 
kommer analysbegreppet ordbetydelser, som används i tolkningen av resulta-
tet för att identifiera nyckelord i materialet. Liksom redogjordes för i kapitel 
5 är de för analysen mest signifikanta termerna religion och politik.  

Syftet med samförekomstanalysen är dels att synliggöra mönster i materi-
alet, dels att identifiera nyckelord, nyckelordens samförekomster samt hur 
dessa samförekomster är relaterade till de identifierade diskurserna. Analysen 
har genomförts i två steg. Först en samförekomstanalys med utgångspunkt i 
ordet religion, därefter en analys med utgångspunkt i ordet politik. De båda 
resultaten presenteras först var för sig, varefter de diskuteras sammantaget.   
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6.4.1. Samförekomst: Religion 
Den analys av samförekomst som tog sin utgångspunkt i ordet religion resul-
terade i följande karta (se figur 13):  
 
Figur 13. Samförekomst: Religion i Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 

 
 
Kartans starkaste samband mellan två ord, markerat med blått, är det mellan 
religion och politik (markerade i mörkare blå). Liksom i föregående analys av 
den hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskak-
ningen, kopplar dessa båda ord i sin tur vidare till orden blanda, höra och ihop 
(markerad med grönt). Jag tolkar denna ordkombination som ett utslag av den 
Sekularistiska diskursens grundläggande antagande om att religion ska hållas 
privat och inte blandas ihop med politik eller andra offentliga samhällssfärer. 
Detta antagande artikuleras mer utförligt i kommentaren nedan (”kan vi hålla 
politik och religion isär tack!”), tillsammans med Modernitetsdiskursens an-
tagande om att en sammanblandning av religion och politik inte hör hemma i 
ett modernt samhälle (”Det[...]har historia lärt oss”): 
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Alla får säga vad dom tycker, men kan vi hålla politik och religion isär tack?! 
Det fungerar inte att blanda ihop dem, har historia lärt oss. Vore bättre om han 
sa att han är rädd för män som är homosexuella, då hade han kanske fått empati 
på köpet.  (Kommentar till Svenska Dagbladet 2015a) 

 
Att ordet tvi (markerat i magenta) är inkluderat i kartan i anslutning till ord-
kombinationen visar att det är åsikter som väcker känslor.  

Det ordkluster som går från religion och vidare till orden samhälle, styra, 
sjukvård, vetenskap, oavsett, kvinna, barn samt modern (markerade med gult) 
tolkar jag som härrörande från diskussionen om samvetsfrihet och huruvida 
religiösa övertygelser ska kunna utgöra skäl nog att inte delta i vissa arbets-
uppgifter. I det studerade materialet handlar denna diskussion om barnmors-
kors möjlighet att neka att delta i abort. Av kommentarer som ingår i denna 
diskussion artikulerar flera antaganden från den Sekularistiska diskursen: re-
ligion hör hemma i den privata sfären och inte på arbetsplatsen. En ofta före-
kommande slutsats är att förslag som förespråkar samvetsfrihet innebär en 
sammanblandning av religion och politik. Ett exempel på det återfinns i kom-
mentaren nedan (”Religion bör lämnas därhän i svensk politik”):  

Om det förekommer arbetsuppgifter inom ens yrke som man inte kan/vill ut-
föra skall man byta jobb. Religion bör lämnas därhän i svensk politik då vi 
lever i en sekulär demokrati. Vad är så svårt att förstå i detta? (Kommentar till 
Expressen 2015b) 

 
Att orden vetenskap och modern93 är del av ovan nämnda nätverk av ord tolkar 
jag som uttryck för Modernitetsdiskursen, där antagandet att religiöst motive-
rade åsikter inte ryms i ett modernt samhälle är fundamental. Kommentaren 
nedan är ett exempel på hur denna diskurs artikuleras, men också på hur den 
ofta kombineras med den Sekularistiska diskursen. I kommentaren betonas att 
Bibeln skrevs för 2000 år sedan och att det är dags för en ”modernare och 
tidsanpassad version”: 

Håller med, håll religionen borta från politiken! Bibeln skrevs för 2000 år se-
dan , kanske dags för en modernare och tidsanpassad version? (Kommentar till 
SVT Nyheter 2015) 

 
Här, liksom i alla andra aspekter av debatten, finns andra möjliga tolkningar 
av de olika ordkombinationerna. Även om de diskurser som nämns ovan, Se-
kularistisk diskurs och Modernitetsdiskurs, är de dominerande, förekommer 
också kommentarer som argumenterar för samvetsfrihet och mot abort, och 
inlägg som försöker problematisera frågan. I sådana kommentarer går det 
finna liknande ordkombinationer, men utan de diskursiva föreställningar som 

                                                 
93 Modern är ett ord med två möjliga betydelser, som båda är relevanta i en diskussion om 
samvetsfrihet. Ordet modern i betydelse mamman förekommer enstaka gånger i diskussionen, 
i stället är det i första hand i betydelsen nutida som ordet modern används.  
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kommer med den Sekularistiska diskursen och/eller Modernitetsdiskursen. 
Kommentaren nedan är ett exempel på en sådan problematisering. I kommen-
taren återfinns argument för att diskussionen förenklas, då ställningstagande 
mot abort endast hänvisas till religion (”Det handlar inte om religion utan 
etik”):  

Frågan är om fostret också är en patient eller inte och hur ens samvete ställer 
sig till att i så fall döda det. Det handlar inte om religion utan om etik, synen 
på vad som gör en människa till en människa, en fråga som alla måste förhålla 
sig till och som vetenskapen inte kan besvara. (Kommentar till Dagens Nyheter 
2015c) 

 
En annan ordkombination som tydligt går in i en av de identifierade diskur-
serna går från religion och vidare till förtryck, skrift, krig och ondska (marke-
rade med rött), som kan kopplas till Religion som hot-diskursen. Det bärande 
antagandet här är att religion är något potentiellt farligt för samhället. I kom-
mentaren nedan är denna fara exemplifierad genom religion som orsak till 
”Krig”:  

Ja ja den sista idioten är ju inte född ännu. Krig och religion går ju hand i hand. 
(Kommentar till Aftonbladet 2016b) 

 
Sammanfattningsvis relaterar de nyckelord som är inkluderade i samföre-
komstkartan över religion i första hand till den Sekularistiska diskursen, till-
sammans med Modernitetsdiskursen och Religion som hot-diskursen. Ett lik-
nande mönster går att se på motsvarande karta över nyckelord samförekom-
mande med politik, även om de inkluderade orden skiljer sig åt.  

6.4.2. Samförekomst: Politik 
Den karta som utgår från ordet politik uppvisar många likheter med motsva-
rande karta med utgångspunkt i religion (se figur 14). 

Den starkaste länken (markerad i blått) är också här den mellan religion 
och politik (också markerade i blått), vilken kopplar vidare till samma kombi-
nation av ord som i kartan över samförekomster med ordet religion, nämligen 
blanda, hör och ihop (markerade med grönt). Att det finns en negativ inställ-
ning till sammanblandningen går att utläsa av ord som tvi, skita, dålig och 
stoppa utspridda i ordnätet (markerade i magenta). Det som utmärker kartan 
är framförallt ord kopplade till den mer formella politiska sfären, såsom riks-
dag, kd, kristdemokrat och stat (markerade i rött, undantaget kristdemokrat 
markerat i gult). 
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Figur 14. Samförekomst: Politik i Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 

 
 
I många kommentarer betonas just det problematiska med en sammanbland-
ning av religion och politik i ”en riksdag”, liksom i kommentaren nedan som 
därtill förespråkar ett förbud mot ”att vara religiös och samtidigt vara politi-
ker”:  

Det här är bara början mot att försöka förbjuda aborter eller i varje fall splittra 
svenska befolkningen i frågan. Det här borde vara en tankeställare för alla. 
Religion och politik hör inte samman i en riksdag. Därför borde det vara för-
bjudet att vara religiös och samtidigt vara politiker. Ebba Busch Thor tillhörde 
mörkerkrafterna inom Livets Ord och närmare en extrem fanatiker kan man 
inte komma. Hon har tidigare sagt, Jag har oerhört svårt att se abort som en 
mänsklig rättighet, men har gjort en pudel, påstår hon nu. Livets Ord stod för 
en auktoritär styrning och obarmhärtig syn på sjukdom och fattigdom. Krist-
demokraternas interna debatter har alltid haft en viss fixering vid människors 
underliv och de är numera det enda parti med synpunkter på formerna för 
vuxna människors relationer. Det i en värld där vi går mot öppenhet. Närmare 
bakåtsträvande parti är svår att komma. Det skall bli intressant att se nu 
huruvida de som tillhör Jehovas vittnen ska få vägra blodtransfusioner och om 
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poliser skall kunna vägra att bära vapen på grund av sin tro. Alla förstår att det 
här är en utveckling ingen vill ha. (Kommentar till Expressen 2015b) 

 
Det blomblad till höger på kartan som inkluderar orden religösa [sic], aktör 
och kristdemokrat (markerade i gult) visar på den ofta återkommande uppfatt-
ningen att Kristdemokraterna är att betrakta som ett religiöst parti, och som 
sådant ”inte hör hemma i riksdagen”: 
 

Bra hoppas att partiet åker ur Riksdagen  å då menar ja inget i mot att 
dom går med i Pride tåget bara det att ett religiöst parti inte hör hemma i riks-
dagen  (Svenska Dagbladet 2016c) 

 
I relation till den hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern och 
handskakningen kan ordet svensk (ej markerad ljusblå färg) väcka intresse. 
Jag tolkar dock att ordet är inkluderat i kartan framförallt som del av uttrycken 
svensk politik samt svenska kyrkan, då det knyter samman med de respektive 
orden politik och kyrka åt varsitt håll. Här indikerar ordet svensk således inte 
en motsvarande diskussion om svensk identitet och svenska värderingar 
såsom den som gjorde ett betydelsefullt avtryck i diskussionen om Miljöpar-
tiet, ministern och handskakningen.  

6.4.3. Slutsats: Samförekomstanalys 
Jag tolkar resultatet från samförekomstanalysen av den hybrida mediediskuss-
ionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan som utslag för en stark 
Sekularistisk diskurs, tillsammans eller i kombination med de båda diskur-
serna Modernitet samt Religion som hot. Att negativt känsloladdade ord är 
inkluderade i båda kartorna stärker min tolkning att det är en negativ inställ-
ning till religion och dess sammanblandning med politik och/eller närvaro i 
den offentliga sfären, som primärt ger utslag. Liksom påpekats i resultatredo-
visningen finns dock andra, motsatta, diskursiva föreställningar som också bi-
drar till dessa samförekomster.  

Resultatkartorna över samförekomst med orden religion respektive politik 
uppvisar likheter, men också skillnader. Kartan över politik inkluderar flera 
ord relaterade till den institutionella politiska sfären. Kartan över religion upp-
visar istället ord som kan kopplas till de politiska diskussionerna om abort och 
samvetsfrihet. I kartan över religion återfinns också en explicit referens till 
diskussionen om hbtqi genom ordet hakkors, då en av de händelser som dis-
kuteras i de utvalda artiklarna är en jämförelse mellan Prideflaggan och hak-
korsflaggan. I kartan över ord som samförekommer med politik saknas ord 
som på det sättet explicit går att koppla till någon av artiklarna i de kommen-
terade Facebook-inläggen. 

Det mönster som synliggörs genom samförekomstanalysen menar jag går 
att tolka som att religion politiseras, både genom att omdiskuteras som ett ob-
jekt och genom olika gränsdragningsfrågor rörande vilken roll religion bör 
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spela i relation till politiserade frågor hemmahörande på GAL/TAN-skalan 
(jfr Ivanescu 2010; Lindberg 2015).  

6.5. Distansläsning: Ämnesmodellering 
Den andra metoden för distansläsning är ämnesmodellering, som genom en 
sannolikhetsberäkning skapar ämnen bestående av vardera 20 ord. Antagandet 
bakom modelleringen är att dokument med liknande ämnen kommer att an-
vända en liknande uppsättning ord. I den hybrida mediediskussionen om 
Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan är det relationen mellan de 20 do-
kumenten (kommentarstrådarna) och de 95 518 orden som ingår i dessa som 
analyseras (se kapitel 4.4.3). De ord som modellerats fram betraktas som 
nyckelord i de fall då de kategoriserats som relaterade till religion och/eller 
politik. 

Jag utvecklar principerna bakom kategorisering av huruvida ett ord är re-
laterat till religion eller till politik mer i kapitel 5.5. Kortfattat kan kategorise-
ringen beskrivas som att jag gör antaganden om ordens koppling till de signi-
fikanta termerna religion respektive politik. De ord jag kategoriserar som 
kopplade till religion inkluderar ord som relaterar till religion på en mer gene-
rell nivå, ord som berör religion som samhällsfenomen, religiösa institutioner 
och organisationer, traditioner, religiösa trosföreställningar eller praktiker. De 
ord jag kategoriserar som relaterade till politik berör Sverige som politisk/kul-
turell enhet, svenska politiska institutioner, politiska händelser i Sverige samt 
generella hänvisningar som berör svensk politik. Jag vill också upprepa att 
kategoriseringen sker i relation till den specifika diskussionen, här Kristdemo-
kraterna, hbtqi och abortfrågan. Det betyder att ord kan betraktas som relate-
rade till religion eller politik eftersom de har den funktionen i den analyserade 
hybrida mediemiljön. Homosexualitet och abort är exempel på ord som jag 
kategoriserat som politik här, men som i en annan diskussion som inte berör 
någon av dessa frågor hade kunnat kategoriseras på ett annat sätt. Samma gäl-
ler för orden foster och barn, som kategoriseras som politik just därför att dis-
kussionen berör abort som en politisk fråga. Ett annat exempel är att sjuk-
vårdsrelaterade ord, såsom sjukvård och sjuksköterskor är markerade som po-
litik. Även detta ska förstås i relation till debatten om abort och samvetsfrihet, 
där påståendet att religion och politik inte ska blandas inkluderar föreställ-
ningen att religion bör hållas borta från sjukvården.  

Syftet med ämnesmodelleringen är att visa på större mönster i materialet. 
Att se på hur olika ord kombineras i de olika frammodellerade ämnena menar 
jag är ett sätt att synliggöra politisering av religion i de analyserade hybrida 
mediediskussionerna. Ämnesmodelleringen resulterade i tio ämnen (se bilaga 
7), av vilka alla innehåller ord relaterade till religion eller politik. Sex ämnen 
innehåller ord relaterade till båda dessa signifikanta termer. Då ämnena redo-
visas nedan är ord kopplade till religion markerade genom att strykas under, 
medan ord kopplade till politik är markerade genom kursiv stil. Jag har inte 
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kategoriserat något ord som relaterat till både religion och politik. Jag kommer 
i redovisningen av resultatet nedan först diskutera de ämnen som är kopplade 
till religion och därefter de med en koppling till politik. Ämnets viktnings-
värde redovisas, avrundat till två decimaler, inom parentes.  

6.5.1. Ämnen som inkluderar religion 
Sex av de tio frammodellerade ämnena innehåller ord som jag valt att katego-
risera som relaterade till religion.94 Generellt innehåller ämnen med ord rela-
terade till religion också ord relaterade till hbtqi och Pride, abort och politik.  

Tre ämnen innehåller ord som refererar till kristendom.95 Två av dem, 
ämne 1 (se nedan) och ämne 9, innehåller också tydliga referenser till hbtqi.  
 

Ämne 1 (0,08): helvetet bibeln idiot gud själv himlen helvete homosexuella 
synd jesus tror himmel hamnar homosexualitet gay riksdagen guds idioter 
står pastorn  

 
De många ord som relaterar till olika aspekter av den kristna läran, såsom je-
sus, bibeln, himmel och helvete, kan koppla till de föreställningar som ligger 
till grund för de båda diskurserna Kristendom är en kärleksfull religion re-
spektive Bibeln är en auktoritet. Den första bygger på en föreställning som 
mer explicit artikuleras i kommentaren nedan, om att ”Jesus älskar ALLA”, 
vilket här även inkluderar hbtqi-personer.  

Jag är inte religiös  men visst är det så att Jesus älskar ALLA och allas lika 
värde enligt Bibeln och visst säger Jesus , kom som du är. Är jag helt ute och 
”cyklar” (Kommentar till Expressen 2015a) 

 
Den andra diskursen å sin sida, refererar istället till Bibeln som en auktoritativ 
källa i vilken homosexualitet beskrivs som en synd, vilket uttrycks i följande 
kommentar:  

Vad säger Bibeln om att utöva homosexualitet? Bibeln säger i Romarbrevet 
1:26-27  Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte 
ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det natur-
liga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män 
bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin 
villfarelse. (Kommentar till SVT Nyheter 2016c) 

 

                                                 
94 Ämne: 1, 2, 3, 6, 8, 9. Ord: bibeln (2), gud/s (4), fundamentalist, helvete/t (2), himlen, him-
mel, islam (2), jehovas, jesus (2), kristna, medeltida, musse, pastorn, religion, sagor, synd, tro/r 
(3).  
95 Ämne: 1, 3, 9. Ord: bibeln (2), gud/s (4), helvete/t (2), himlen, himmel, jesus (2), kristna, 
pastorn, synd.  
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Lika många ämnen, tre stycken, innehåller ord som refererar till islam, där-
ibland ämne 8 nedan.96  
 

Ämne 8 (0,07): hitta tolerans yttrandefrihet medeltida tolkning islam hälso-
vård media delar kritisera dödsstraff politiken form ställning kvinnlig uttrycka 
yttrandefriheten överallt fördömande skillnaden 

 
Att islam kommer upp i diskussionen kan tyckas anmärkningsvärt, då det rör 
sig om kommentarer till inlägg innehållande artiklar om Kristdemokraterna, 
hbtqi och abortfrågan. Här är det delvis det politiska partiet Kristdemokrater-
nas förmodade koppling till religion som provocerar fram flera av de kom-
mentarer som refererar till islam, såsom i kommentaren nedan:  

Håller helt med Dig.. Det ingår i BM arbetsbeskrivning. Annars kan man jobba 
nån annanstans.. Egentligen behövs en ny lagstíftning, inga religiösa partier in 
i Sveriges riksdag, släpper man in ett så måste även ett muslimskt parti kunna 
sitta vid makten och då vet vi ju hur det går....-. (Kommentar till Expressen 
2015b) 

 
Kommentaren refererar till en kombination av Sekularistisk och Antimus-
limsk diskurs, där Antimuslimska exempel används för att förstärka Seku-
laristiska argument. Föreställningen bygger på idén att om kristna politiker 
och/eller partier förekommer, måste motsvarande muslimska politiker och/el-
ler partier accepteras, men att konsekvenserna av ett sådant scenario innebär 
ett potentiellt hot mot det svenska samhället (”då vet vi ju hur det går…-.”).  

Det ämne med störst vikttal (vilket indikerar hur stor del av hela materialet 
som ämnet utgör) är ämne 3 (se nedan). Detta ämne går inte att tydligt relatera 
till någon av de övergripande delarna av debatten, hbtqi och Pride eller abort 
och samvetsfrihet, utan innehåller istället mer allmänna ord relaterade till så-
väl religion som till politik.  
 

Ämne 3 (1,03): människor tycker religion vet tror själv sverige folk fel står 
kristna åsikter politiker ser tro håller handlar förstår parti människa  

 
Jag tolkar de ord som inkluderats i ämne 3 som att de berör en mer generell 
diskussion om relationen mellan religion och politik: vad människor/folk har 
för åsikter/tycker/vet/förstår och hur de förhåller sig till religion/kristna och 
politiker/parti i Sverige.  

                                                 
96 Ämne: 6, 8, 9. Ord: islam (2), musse. 
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6.5.2. Ämnen som inkluderar politik 
Samtliga tio ämnen innehåller referenser till politik.97 Fyra relaterar tydligt till 
den del av debatten som handlar om hbtqi och Pride,98 och fem ämnen kan 
istället tydligt kopplas till den del som berör abort och samvetsfrihet.99  

Med utgångspunkt i de frammodellerade orden vill jag lyfta två aspekter. 
Den första är att fem ord refererar till Sverige, fördelade på tre ämnen.100 Ett 
av dem är det mer generella ämne 3 (se ovan), medan ämne 2 kan relateras till 
abort och ämne 10 till hbtqi. Två ämnen, ämne 2 och 3, innehåller också ord 
som kategoriserats som religion. Den andra aspekten rör ord relaterade till rät-
tigheter i olika former. Här finns dels det mer generella ordet rättigheter, som 
återfinns i tre ämnen (se ämne 9 nedan) varav två relaterar till hbtqi och ett till 
abort.101 Därtill kommer ordet yttrandefrihet, som förekommer två gånger i 
ämne 8 (relaterat till abort), ordet tolerans som ingår i samma ämne, det mer 
specifika samvetsfrihet, som återfinns i ämne 5 och är centralt i diskussionen 
om abort, samt ordet rättsprinciper som återfinns i ämne 7 (också det relaterat 
till abort).    
 

Ämne 9 (0,08): homosexuella värde rättigheter gud jesus bibeln förmodligen 
pride sagor rösta guds naturlig älskar islam intolerant prideflaggan partiets 
medlemmar anse pridetåget 

 
Utifrån dessa två tendenser gör jag tolkningen att det i de hybrida mediedis-
kussionerna om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan förekommer dis-
kussioner om Sverige och svenskhet, men att dessa inte utgår från normer och 
seder, utan snarare från rättigheter och lagstiftning. I fyra av de ämnen där 
dessa ord förekommer förekommer också referenser till religion.102  

6.5.3. Slutsats: Ämnesmodellering 
De mönster som framkommer genom distansläsningen av materialet rörande 
Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan visar på en komplex bild. Liksom 
framkom i analysen av samförekomst finns i den hybrida mediediskussionen 
en stark Sekularistisk diskurs, tillsammans med de närliggande Religion som 
hot- och Modernitetsdiskurserna. Ämnesmodelleringen lyfter dock fram en 
                                                 
97 Ord: abort/er (2), barn/et (2), dödsstraff, foster, fostret, gay, hakkors, hbtq, homosexuella (3), 
homosexualitet (2), hälsovård, jämställt, kropp (2), kvinna/n/s (4), kvinnlig, kvinnor, läkare, 
medborgare, nollvision, nurse, parti/et/s (4), politiken, politiker, politisk/t (2), pride (3), pride-
flaggan (2), pridetåg (2), regering, regnbågsflaggan, riksdagen, rättigheter (3), rättsprinciper, 
rösta, röster, röstfiske, samvetsfrihet, sjuksköterskor, sjukvård, sverige (2), svenska, sweden, 
swedish, tolerans, vård/en (2), yttrandefrihet/en (2). 
98 Ämne: 1, 4, 9, 10.  
99 Ämne: 2, 5, 6, 7, 8.  
100 Ämne: 2, 3, 10. Ord: sverige (2), svenska, sweden, swedish.  
101 Ämne: 2, 9, 10. 
102 Ämne: 2, 3, 8, 9. Ord: bibeln, fundamentalist, gud/s (2), islam (2), jesus, kristna, medeltida, 
religion, tro/r (2), sagor. 
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annan aspekt av de analyserade diskussionerna: hur kristendom bör tolkas och 
vilken form av kristendom som kan accepteras i relation till politikers uttalan-
den och ageranden. Denna del av diskussionen exemplifieras genom kommen-
tarerna från Kristendomen är en kärleksfull religion-diskursen respektive Bi-
beln är en auktoritet-diskursen i resultatredovisningen ovan. Jag menar att 
detta mönster visar på politisering i religion i betydelsen att religiösa argument 
blir subjekt i diskussioner om politiserade frågor (jfr Ivanescu 2010). Ämnes-
modelleringen visar således att den hybrida mediediskussionen inte endast 
handlar om religion, utan också förs genom religiösa argument. 

Genom de ämnen som relaterar till politik synliggörs ett annat mönster i 
den hybrida mediediskussionen: Att Sverige och svenskhet diskuteras utifrån 
olika rättigheter och lagstiftning, och att dessa diskussioner sker i relation till 
religion. Båda dessa mönster menar jag kan tolkas som del av en politisering 
av religion i den hybrida mediediskussionen, då de båda utgör exempel på hur 
diskussioner som kombinerar olika typer av politiserade frågor och religion 
aktualiserar olika former av gränsdragningar (jfr Lindberg 2015). I dessa dis-
kussioner konstrueras religion som något motsatt till svenskhet, och som ett 
hot mot lagstiftade rättigheter. Som kontrastpunkt i dessa föreställningar an-
vänds religion förstått som ett generellt fenomen, de oacceptabla former av 
kristendom som diskuteras enligt resonemanget ovan, men också islam på ett 
sätt som kan tolkas utifrån föreställningen om islam som en del av ett icke-
svenskt Dom. Således aktualiseras den civilisationistiska konstruktionen av 
ett sekulärt och liberalt Vi i den analyserade hybrida mediediskussionen om 
Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan (jfr Brubaker 2017; Lindberg 2015).  

6.6. Närläsning: Den retoriska triangeln 
I följande del av analysen är de enskilda kommentarerna i fokus. Analysen 
utgår från en längre, sammanhållen kommentarstråd (se urvalsprinciper i ka-
pitel 4.4.7). Liksom tidigare beskrivits har jag, med inspiration från Richard-
son (2007) valt att använda mig av den retoriska triangeln i genomförandet av 
den kritiska diskursanalysen (se mer kapitel 4.4.5). Syftet med denna del av 
analysen relaterar till studiens övergripande forskningsproblem om huruvida 
den hybrida mediemiljön bidrar till att strukturera de analyserade diskussion-
ernas innehåll och form.  

6.6.1. Diskussionens former 
Föremål för analysen är ett urklipp från en tråd av kommentarer som återfinns 
under ett Facebook-inlägg innehållandes en artikel från Svenska Dagbladet 
(Svenska Dagbladet 2016c).103 Artikeln är skriven den 6 augusti 2016, och 
publicerad på Svenska Dagbladets Facebook-sida samma dag. Rubriken lyder 
                                                 
103 Samma referens gäller för samtliga citerade kommentarer i detta avsnitt. 
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”KD-profil överväger rösta på annat parti efter Pride”. Tillsammans med ru-
brik och länk till artikeln, syns i inlägget en bild av Ebba Busch i Prideparaden 
omgiven av regnbågsflaggor samt en bild av den före detta riksdagsledamoten 
för Kristdemokraterna Annelie Enochson, och inläggstexten: ”’Fortsätter det 
så här så har man tagit ställning för en annan ideologi’, säger tidigare riks-
dagsledamoten Annelie Enochson om Ebba Busch beslut att delta i Pride”. 
Den som klickar sig vidare till själva artikeln kan läsa att Enochson är del av 
en grupp partiföreträdare som är kritiska till Ebba Busch medverkan i Pridetå-
get i Stockholm. Enochson säger bland annat att: ”Jag står bakom KD för att 
jag står bakom vår ideologi. Men hbtq-rörelsens ideologi stämmer inte över-
ens med KD:s. Det har inget att göra med allas lika värde, för det har vi stått 
för för [sic] sedan dag ett” samt att hon överväger att rösta på ett annat parti i 
valet 2018 (Kudo 2016).  

Den första kommentaren i det analyserade urklippet kommer från Kalle, 
och kommentarerna som följer efter är organiserade som svar till Kalles kom-
mentar.  

Kalle: KD kommer sakta men säkert bli ett modernt parti eller försvinna helt 
och hållet. Att den här dinosaurien lämnar partiet försnabbar bara processen. 
Bra av Ebba att hon lämnar dessa järnåldersvärderingar till historen, där de hör 
hemma.  

 
Kommentaren kan klassas ha en epideictic karaktär, då den rör en nuvarande 
handling. Det gäller för nästan alla kommentarer i den följande konversat-
ionen: de kommenterar ett samtida skeende, ofta genom en hyllning eller med 
kritik. I fallet med kommentaren ovan är det hyllningen som kommer fram. 
Det är ”bra av Ebba” att hon går med i Pridetåget och därmed bidrar till att 
göra Kristdemokraterna till ett ”Modernt parti”. Genom hyllningen till ”Ebba” 
kommer också kritik mot de ”dinosaurier” som inte förstår att ”järnåldersvär-
deringar” hör till historien. Trots en indirekt koppling till religion tolkar jag 
kommentaren som ett uttryck för Modernitetsdiskursen; det är endast som ett 
”modernt parti” Kristdemokraterna kan undvika att ”försvinna helt”.  

De två följande kommentarerna, som inleder svarskedjan på Kalles kom-
mentar, rör också den nuvarande handlingen men genom kritik. Den första 
genom påståendet att ”Pride övertagits av vänstern” och den andra att Pride är 
”en naturlig konsekvens i ett samhälle som överger Skaparen och praktiserar 
hedendom”.  

Markus: Du menar åsikten om att Pride har övertagits av vänstern, vilket den 
har?  

Thomas: Pride är järnåldersvärderingar och ingen ny företeelse, utan en natur-
lig konsekvens i ett samhälle som överger Skaparen och praktiserar hedendom. 
Läs Romarbrevet kapitel 1 och Judas brev kapitel 1. 
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Att båda dessa kommentarer har en negativ syftning går att läsa ut av senare 
kommentarer från Markus och Thomas längre ner i tråden. Vad de båda kom-
mentarerna också har gemensamt är att de kan kategoriseras som logosargu-
ment i form av enthymemer: de presenterar båda slutsatser där premisserna 
(varför Pride har tagits över av västern/att Pride är en järnåldersvärdering och 
icke-kompatibel med kristendom) saknas. I Thomas fall görs en intertextuell 
hänvisning till Bibeln, men det saknas fortfarande steg på vägen från A till C 
i den framförda argumentationen. 

Nästa kommentar, från Erik, riktar sig direkt till Thomas, och använder 
ironi för att förstärka poängen.  

Erik: Thomas Läser hellre bra fantasy. Bibeln är så ruggigt dåligt skriven. För-
står inte riktigt förlagets beslut att ens ge ut den. ”Max Potta” har ju till och 
med både bättre språk och berättande. 

 
Eriks kommentar artikulerar en religionskritisk föreställning som snarast hör 
hemma i den Sekularistiska diskursen, då Bibeln avfärdas genom att jämföras 
med ”fantasy” och ”Max Potta” och därmed fråntas sitt värde som legitim re-
ferens för olika åsikter och ställningstaganden. Även nästa kommentar från 
Ulrika innehåller kritik mot Bibeln. Hennes argument kan ses som exempel 
på ett symptomatiskt logosargument, där ett enstaka exempel används för att 
illustrera ett större mönster: att det står i Bibeln att man ska stena sin dotter 
innebär att Bibeln endast kan används för att ”dra styrka och gemenskap ifrån” 
och att den måste läsas som en nytolkning och i kombination med ”sunt för-
nuft”.  

Ulrika: Bibeln föreslår att man ska stena sin dotter om hon blir våldtagen och 
vägrar gifta sig med mannen. Det är endast nytolkningar från den som kan 
användas för att dra styrka och gemenskap ifrån. Är vän med folk som är tro-
ende men använder man endast Bibeln och inte sunt förnuft skapar du inte ett 
tryggt samhälle för alla. Oberoende av sexualitet 

 
Henrics kommentar riktar sig istället till Markus, och synliggör den saknade 
premissen i hans argument ovan.  

Henric: Markus: ”övertagits av vänstern”.? Vad är det som stödjer den teorin? 
 

Markus svar innehåller dels kritik till Thomas (”how about no”), och dels ett 
ifyllande av den premiss som saknas i hans påstående ovan. Att Markus an-
stränger sig för att förklara indikeras av den avslutande meningen, där han 
frågar om Patrik förstår resonemanget trots att det blev ”rörigt”.  

Markus: Thomas: Yeah how about no.. Patrik: Det är så i dagens Sverige att 
om du inte är vänster, så kan du inte hålla med vissa värderingar. I alla fall om 
du frågar vänstern. T.ex. jag som konservativ hade aldrig kunnat gå med i ett 
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sådant tåg just för att jag hade blivit kallad för populist och, som vänstern an-
klagade ett speciellt block för, ”vinna politiska poäng” genom att utnyttja 
Pride. Men är du vänster och går med? Ja men det är fullt ok för att om man är 
vänster så antas det att man håller med exakt allt. Blev rörigt men förstår du 
hur jag menar?:) 

 
Nästa kommentar, från Carlos, är inledningskommentaren till en ny svarstråd. 
Det längre meningsutbytet mellan Carlos och Emil som följer visar på hur 
påståenden ifrågasätts på ett sätt som gör att premisserna behöver skrivas ut 
explicit. Här har Emil en tydlig roll som den som synliggör avsaknaden av 
premisser i Carlos argumentation (som enligt det retoriska språkbruket är en 
enthymeme, där A leder direkt till C utan att synliggöra premissen B).  

Carlos: ”Fortsätter det så här så har man tagit ställning för en annan ideologi”, 
:-) dags att bli vuxen och sluta att tro på sagor, eller varför inte tro på Pokemon 
istället? 
 

Konversationen inleds således genom att Carlos gör en intertextuell referens 
till den kommenterade artikeln och avfärdar den person som uttalar sig där 
(Annelie Enochson) genom att ifrågasätta hennes etos då han jämför henne 
med ett barn som tror på ”sagor”. Jag tolkar Carols sätt att formulera sitt ar-
gument som att föreställningen om religion som ”sagor” har en så pass stark 
diskursiv position, att Carlos inte anser sig behöva skriva ut att det är religion 
han refererar till. Detta trots att den ideologi Enochsson hänvisar till är den 
kristdemokratiska och inte sin religiösa övertygelse. Emil å sin sida initierar 
en diskussion om politik. 

Emil: Sagor som att socialism är fint, menar du?  
 
Carlos väljer dock att hålla fast vid den inslagna vägen om religion (”om 
skapelseberättelser, eller olika gudar”): 

Carlos: japp och om skapelseberättelsen, eller olika gudar. 
 
Görans kommentar, som därefter bryter in i meningsutbytet, kan ses som ty-
pisk för denna typ av Facebook-konversationer, där en person kommer in i en 
konversation och kommenterar något som inte alltid är helt lätt att tolka: 

Göran: Nä, deet är bara kapitalism och militarism som är fint, det syns ju på 
klädseln! 

 
Är det ett försök till humor? Är det en referens till något specifikt? Är det bara 
nonsens? Svaret sitter endast Göran själv på, och hans kommentar genererar 
inte någon respons från de övriga deltagarna i konversationen. Istället fortsät-
ter diskussionen mellan Emil och Carlos.  



206 

Emil: Carlos, du är medveten om att i princip alla kristna idag ser skapelsebe-
rättelsen som en allergori? 

Carlos: Nej, det stämmer inte, i många länder är det fortfarande förbjudet med 
abort, många kvinnor dör pga illegala aborter, många sätts i fängelset pga det. 

Emil: Sant, men hur i hela friden får du in skapelseberättelsen (1:a moseboken) 
i det?  

 
I kommentaren ovan använder Emil patos, i form av en skratt-emoji, för att 
ifrågasätta Carlos etos, vilket indikerar att han ser något absurt eller löjeväck-
ande i Carlos påstående. 

Carlos: Gud skapar och är herre över allt liv på jorden. 

Emil: Mja, visst, men abortfrågan bygger inte på det. 

Carlos: Inte? 

Carlos: Hela västerländsk diskurs och rätten bygger på den kristna läran, rätten 
till livet att människan ska inte bestämma över det som Gud skapat, över em-
bryot, etc 

Emil: Den kristna läran, ja (som iofs inte HELA den västerländska diskursen 
bygger på) Men det är något annat än ”skapelseberättelsen”. Med en välvillig 
tolkning tänkte jag att du menade Bibeln, men abortmotstånd lyser av förklar-
liga skäl med sin frånvaro där. Det är människor som, förmodligen med vad de 
själva skulle kalla de bästa intentioner, försökt tolka Guds vilja och funnit att 
abort strider mot tron. Men det handlar om tolkningar och kanonisk rätt, inte 
”sagor”. 

 
Carlos utvecklar, på Emils uppmaning, sitt argument över flera kommentarer. 
Sammantaget kan Carlos argumentation beskrivas som en induktiv logosargu-
mentation av kausal karaktär. Från skapelseberättelsen och föreställningen att 
”Gud skapar och är herre över allt liv på jorden” kommer påståendet att ”Hela 
västerländsk diskurs och rätten bygger på den kristna läran” vilken i sin tur 
leder till antagandet att den kristna läran innebär att värna ”rätten till livet”. 
Dessa båda kommentarer behöver dock tolkas utifrån slutsatsen, som presen-
teras i en egen kommentar innan de båda andra, att ”i många länder är det 
fortfarande förbjudet med abort, många kvinnor dör pga illegala aborter, 
många sätts i fängelset pga det.”. Att, som Carlos formulerar det i sin första 
kommentar, ”tro på sagor” innebär med andra ord ett direkt hot mot kvinnors 
liv och hälsa. Det resonemang som utvecklas genom Carlos kommentarer byg-
ger således på en föreställning hämtad från Religion som hot-diskursen, där 
religion inte bara avfärdas som något barnsligt eller irrelevant (dags att bli 
vuxen” som Carlos riktade till Annelie Enochson) utan som något destruktivt 
för samhället och som ett hot mot kvinnors rättigheter.  
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Carlos och Emils utbyte av kommentarer bryts av ytterligare en person som 
kommer in i konversationen med en kommentar som försöker styra diskuss-
ionen mot ett nytt tema. Här är det Tomas (som inte ska blandas ihop med 
Thomas ovan) som för in kritik av socialismen i diskussionen som en reaktion 
på Emils kommentar ovan. Tomas lyckas dock inte skapa debatt om ämnet, 
varken med Emil, Carlos eller någon annan kommentator. 

Tomas: Carlos ja, och socialister vill att kvinnor ska kunna hyra deras uterus 
till andra... Fint med socialism slarv industri… 

 
Istället kommer Klas in med en kommentar som jag tolkar som ett ifrågasät-
tande av Carlos etos. Enligt Klas argument har Carlos, genom sin kommentar 
att religion är detsamma som att ”tro på sagor”, visat att han saknar ”andligt 
medvetande”. Om det är något positivt eller negativt utelämnas från kommen-
taren, men sett till konversationens innehåll tolkar jag anmärkningen snarast 
som ett påpekande av en brist i Carlos karaktär.  

Klas: ”Tro på sagor” är ett standard argument för alla som inte har ett andligt 
medvetande. 

 
Carlos svarar själv med den enda kommentaren i urklippet som utöver att vara 
epideictic (handla om en nutida händelse) också kan klassas som forensic, då 
den diskuterar tidigare handlingar.  

Carlos: Problemet med det andliga medvetandet är utrotning av andra männi-
skor som inte tror på samma sagor, spanjorerna i Amerika , USAs utrotning av 
av ursprungsbefolkningen först, sedan fortsätter de i andra kontinenter, engels-
män i Australien Indien, frankike i Mellanöstern nu senast i Libyen etc listan 
kan göras lång 
 

De tidigare händelser Carlos hänvisar till fungerar som anklagelser, då de in-
neburit övergrepp som har begåtts historiskt i det ”andliga medvetandet[s]” 
namn. Carlos argument har formen av ett kausalt logosargument där ett speci-
fikt fall används för att dra generella slutsatser, från vilka en viss konsekvens 
härstammar. I kommentaren artikuleras också den Religion som hot-diskurs 
som utvecklas i Carlos tidigare argument mer explicit. Religion beskrivs som 
något som leder till ”utrotning”, och ”listan kan göras lång”.  

Monika för tillbaka diskussionen till nutid och utgår i sin argumentation 
tydligt från Modernitetsdiskursens dominerande föreställning, då hon prokla-
merar att det är ”förlegat” att se ner på homosexuella. Religion, här omskrivet 
som ”andligt”, utgör inte något undantag för det.  

Monika: Det är inte andligt att se ner på homosexuella. Det är förlegat. 
 
Urklippet avslutas med en kommentar från Simon, vilken efterföljs av två 
svarskommentarer.  
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Simon: Det måste vara jobbigt att vara medlem i ett parti som för första gången 
sedan sitt bildande agerar någorlunda progressivt. Hemskt. Traumatiskt. 
Världsbildsomkullkastande. Frågan är ju vilket parti hon ska rösta på om del-
tagande i Pride stör henne? Nordiska motståndsrörelsen eller SD ligger väl 
närmast... Kör bah kör. 

 
Liksom i Monikas kommentar finns här antaganden från Modernitetsdiskur-
sen, där det epideictiska argumentet har formen av kritik mot den person som 
omskrivs i artikeln, formulerad genom ironi. Den framförda kritiken kan, som 
i flera av kommentarerna ovan, fungera som ett ifrågasättande av den om-
skrivna personens etos: hon måste ha en bristande karaktär om hon upprörs 
över att partiet ”för första gången sedan sitt bildande agerar någorlunda pro-
gressivt”, och hennes åsikter hör närmast hemma i ”Nordiska motståndsrörel-
sen eller SD”.  

Som respons på Simons kommentar återkommer Thomas (som ovan be-
skrev pride som järnåldersvärderingar och icke-kompatibla med kristendom) 
i konversationen med en länk till Kristna Värdepartiet. Denna referens är be-
hjälplig i tolkningen av Thomas kommentar om Pride som något negativt 
ovan.  

Thomas: https://www.facebook.com/kristnavardepartiet/ 
 

Den sista kommentaren i urklippet för in islam i diskussionen med en kom-
mentar som går in i en Antimuslimsk diskurs. Här ger Ann ett logosargument 
i form av en enthymeme, där åhöraren själv får fylla i den saknade premissen.  

Ann: Islam kanske kan vara något. 
 
Kontentan i kommentaren är att ”Islam” kan vara ett alternativ för den som 
inte vill vara med i ett progressivt parti. Slutsatsen är således tydlig, om än 
inte utskriven: islam är något icke-progressivt. Men premisserna, hur denna 
slutsats kom fram, saknas.  

6.6.2. Slutsats: Diskussionens former 
Det analyserade urklippet från den hybrida mediediskussionen om Kristdemo-
kraterna, hbtqi och abortfrågan visar på hur den hybrida mediemiljön på olika 
sätt bidrar till att forma den förda diskussionen. För att börja i utbytet av kom-
mentarer mellan Carlos och Emil kan det ses som en av de ”sprickor” Fair-
clough (1992:230) menar blottar diskursens underliggande antaganden. I kon-
versationen mellan Carlos och Emil blir det tydligt hur Facebook-kommenta-
rens karaktär, i form av korta inlägg och direkt respons snarare än längre och 
mer genomarbetade argumenterande texter, skapar vissa dynamiker i konver-
sationens stil och innehåll. Argumenten byggs över flera kommentarer och 
som respons på andras reaktioner på tidigare kommentarer: konversationspart-
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nerns premisser ifrågasätts (”du är medveten om att...”), ifrågasättandet ifrå-
gasätts (”Inte?”) och argumentet vecklas ut efter hand. Från ett första påstå-
ende om att religion är ”sagor” och det senare tillägget att abort är förbjudet 
på grund av att människor tror på dessa sagor, framkommer ett mer komplext 
argument från Carlos. Enligt Carlos argumentation är en konsekvens av män-
niskors tro på skapelseberättelsen och på Gud som ”herre över allt liv på jor-
den”, att de är emot abort. Då den västerländska lagstiftningen är byggd på 
”den kristna läran” har abort kommit att bli olagligt i många länder. Konse-
kvensen av detta är att kvinnor ”dör” eller ”sätts i fängelse” på grund av ille-
gala aborter. I Carlos föreställning om religion finns det, med andra ord, fler 
lager av betydelse under den inledande första kommentaren om ”sagor” och 
”Pokemon”. I Carlos och Emils diskussion kan köksbordet snarast användas 
som stilförebild. Carlos presenterar sina argument på ett sätt som varken är 
logiskt uppbyggt eller rationellt formulerat och interaktionen med en annan 
person är avgörande; att hela argumentet alls kommer fram hänger på Emils 
motfrågor (jfr Rasmussen 2008). 

Carlos argument är således ett bra exempel på det Papacharissi (2015:3) 
poängterar, att den som enbart letar efter rationella former av politiskt enga-
gemang på sociala medier går miste om andra typer av uttryck för politik som 
följer andra normer och logiker. Carlos inledande kommentar104 är en direkt 
reaktion på en nyhet som han stött på i sitt Facebook-flöde, vilket blir tydligt 
av att han i sin kommentar citerat den inläggstext som fanns i den kommente-
rade Facebook-posten. På så sätt tolkar jag kommentaren som en form av 
subaktivism: som en politisk handling genom deltagande i offentlig debatt och 
opinionsbildning som härrör från en subjektiv känslomässig reaktion 
sprungen ur en nyhetshändelse (jfr Bakardjieva 2009). Att det ligger ett mer 
djupgående politiskt resonemang bakom kommentaren blir också tydligt i och 
med att Carlos argument utvecklar sina åsikter genom meningsutväxlingen 
med Emil. Det sätt som Carlos formulerar sina kommentarer, med glada an-
sikten (” :-)” ), retoriska frågor och referenser till Pokemon gör dock att denna 
typ av kommentarer inte passar in i den rationella mallen om vad som utgör 
ett politiskt argument, och den politiska reaktion som ligger bakom riskerar 
därmed att förbises.  

Carlos kommentar visar på behovet av det flerdimensionella perspektiv på 
den offentliga sfären som Rasmussen (2008) argumenterar för, som inkluderar 
en större heterogenitet av stilar, åsikter och uttryck (jfr Rasmussen 2008). 
Flera exempel på det kommer fram i kommentarerna i den analyserade kom-
mentarstråden. Ett sådat är ironi: att säga något på ett sätt där det är uppenbart 
att det finns en diskrepans mellan innehållet och innebörden av det sagda, och 
som, enligt Fairclough (1992:123), kan användas som ett uttryck för en form 
av manifesterad intertextualitet genom att ge eko åt tidigare uttalanden på ett 

                                                 
104 För den som behöver en påminnelse: ’Fortsätter det så här så har man tagit ställning för en 
annan ideologi’, :-) dags att bli vuxen och sluta att tro på sagor, eller varför inte tro på Pokemon 
istället? 



210 

sätt som kritiserar eller på annat sätt förlöjligar detta. Uttryck av ironi återfinns 
i flera kommentarer: Carlos fråga om att ”varför inte tro på Pokemon istället?” 
kan tolkas som ett utslag av ironi, liksom Eriks kommentar om att han hellre 
läser ”bra fantasy” och att ”’Max Potta’ har ju till och med bättre språk och 
berättande” än Bibeln. Vad de båda kommentarerna har gemensamt, utöver 
att de använder ett ironiskt tilltal, är att de syftar till att förminska religion 
genom att likställa det med sagor, och därmed frånta religion sin betydelse 
som ett samhällsrelevant fenomen. Ett annat exempel finns i Simons kommen-
tar, som också den har en förlöjligande ton riktad mot Annelie Enochson då 
han menar att hon upplever det som ”Traumatiskt. Världsbildsomkullkas-
tande.” att Kristdemokraterna genom att delta i Pride-paraden ”för första 
gången sedan sitt bildande agerar någorlunda progressivt”. I Simons kommen-
tar har ironin funktionen av att uttrycka en Modernitetsdiskurs, där Kristde-
mokraterna generellt och än mer specifikt Enochson, beskrivs som icke-kom-
patibla med ett modernt samhälle.  

Slutligen menar jag att den kommentar som avslutar urklippet, från Ann 
om att ”Islam kanske kan vara något”, utgör ett bra exempel på det som fram-
kommit i flera kommentarer i det analyserade urklippet: tendens att utesluta 
premisserna från det givna argumentet. Liksom beskrevs i motsvarande analys 
i kapitel 5 menar jag att premissen kan förstås som diskursernas grundanta-
ganden, och utelämnandet av ett antagande tyder på att diskursen är så pass 
etablerad att premissen inte behöver skrivas ut för att argumentet ändå ska bli 
begripligt för åhöraren. I de fall då avsaknaden av premisser ifrågasätts, som 
i konversationen mellan Carlos och Emil, framkommer en mer komplex bild 
av diskursens olika antaganden. I de fall då de lämnas okommenterade, som 
Anns kommentar, fungerar läsarens kunskap om den aktuella diskursen (jag 
tolkar Anns kommentar som uttryck för en Antimuslimsk diskurs) som den 
tolkningsram gentemot vilka kommentaren förstås. Här förlitar sig Ann på att 
den Antimuslimska diskursen är så starkt etablerad att premissen inte behöver 
skrivas ut för att kommentaren ska bli begriplig. Föreställningen om att islam 
är emot hbtqi-personers rättigheter är bärande i den Antimuslimska diskursen, 
och kan härledas till den civilisationistiska idé som kontrasterar islam mot 
Våra liberala ideal (jfr Brubaker 2017). Jag menar att Anns kommentar indi-
kerar att det också är en föreställning som kan beskrivas som det Fairclough 
(2015) kallar för ideologi, en typ av föreställningar som underbygger våra var-
dagliga antaganden. Även om vi inte själva delar antagandet att islam är ett 
hot mot hbtqi-personers rättigheter finns föreställningen i våra medvetanden, 
genom den Antimuslimska diskursens inflytande på den offentliga diskuss-
ionen om religion och islam. Det är inte en föreställning som nått en så pass 
dominerande position att den får stå oemotsagd som en neutral sanning, men 
dess etablering får ändock återverkningar. Synen på språk som makt och dis-
kurs som handling innebär att även om jag inte håller med om ett påstående 
blir en upprepning av det (exempelvis för att fylla i den saknade premissen, 
såsom i Anns kommentar) ett sätt att förstärka föreställningens position i den 
rådande diskursordningen.  
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6.7. Närläsning: Patos och modalitet 
Som en del av den textnära analysen vill jag närmare analysera förekomsten 
och formen av patos och modalitet i den hybrida mediediskussionen. Liksom 
beskrivs i föregående kapitel, är syftet med denna del av analysen att under-
söka de sätt som den hybrida mediemiljön möjliggör för en större heterogeni-
tet av röster, åsikter och argument i den offentliga debatten. 

Användningen av ett känslomässigt språkbruk är vanligt förekommande i 
kommentarerna, och ger utslag också i distansläsningen. Ordet tvi är inklude-
rat i de båda kartorna som visar samförekomst med ordet religion respektive 
politik, och därtill är ord som hyckleri, idiot/er, löjligt och dummaste inklude-
rade i resultatet från ämnesmodelleringen. Nedan följer några av de kommu-
nikativa strategier genom vilka känslor uttrycks, som jag har identifierat ge-
nom närläsningen av kommentarer från den hybrida mediediskussionen om 
Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan.  

6.7.1. Explicit uttryckta känslor 
Ett sätt känslor uttrycks på i de enskilda kommentarerna är genom att explicit 
skriva ut dem.  

Pinsamt!!! Fy blir så upprörd på dumma okunniga människor som säger sig 
vara kristna men inte kan se till alla människors rätt att tycka om vem man vill. 
Vem är de som ser sin rätt att döma andra!! (Kommentar till Aftonbladet 
2016b) 

Inte bara de. Alla vi som står upp för alla människors lika värde är upprörda! 
(Kommentar till Aftonbladet 2015b) 

 
I kommentarerna ovan är det upprördhet som uttrycks. Gemensamt för båda 
kommentarerna är också att de uttrycker en stark modalitet. De uttrycker båda 
därtill en objektiv modalitet vilket i den andra kommentaren förstärks av valet 
av pronomen. Genom att, som i den andra kommentaren, formulera känslan 
av upprördhet som något som ”Alla vi” känner, gör kommentaren anspråk på 
att vara språkrör inte bara för den egna åsikten utan för alla ”som står upp för 
alla människors lika värde” och som nu ”är upprörda”.  

6.7.2. Känsloladdade ord 
En annan kommunikativ strategi som används är att välja känsloladdade ord i 
formuleringen av en åsikt. I den första av kommentarerna ovan kan ordet ”Pin-
samt!!!” förstås som ett sådant ord. Andra exempel på samma tema återfinns 
i de båda kommentarerna nedan genom ordvalen ”Oj, oj, så otroligt korkat!” 
och ”Löjligt”:  
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Oj, oj, så otroligt korkat!  Det lär inte göra att de får fler röster. (Kommentar 
till Expressen 2015a) 

Löjligt vi är alla lika iför Gud om hen finns. (Kommentar till Expressen 2015a) 
 
I följande kommentar används det inledande ordet ”Skäms” för att signalera 
upprördhet som riktas direkt mot den som orsakat den. Skånberg refererar i 
denna kommentar till den kristdemokratiska riksdagsledamoten Tuve Skån-
berg, en av de som uttalade kritik mot Ebba Busch deltagande i Pridetåget:  

Skäms, Skånberg. Flytta hem till din egen tid, medeltiden, eller se dig omkring 
och inse att alla vi andra har gått vidare från de unkna värderingar som du 
förfäktar! (Kommentar till SVT Nyheter 2016d) 

 
I denna kommentar, liksom i de båda andra, finns en stark objektiv modalitet. 
I kommentaren ovan signaleras detta exempelvis genom att skriva in sig själv 
och de egna åsikterna som del av något som ”alla vi andra” tycker.  

6.7.3. Skiljetecken, VERSALER och emojis!!!  
En vanligt förekommande kommunikativ strategi handlar om användningen 
av skiljetecken och versaler, vilket fungerar effektivt för att stärka modaliteten 
i det sagda; ingen tvivlar på att något sägs med emfas då det skrivs med stora 
bokstäver och/eller följs av en lång rad utropstecken. Kommentaren nedan ut-
gör ett bra exempel på hur denna strategi ibland används på ett närmast över-
tydligt sätt: 

FY FAN (!) VAD LÅGT (!)  (KD) (!) i SURHAMMAR (!) go home (!) (Kom-
mentar till Svenska Dagbladet 2015b)  

 
Användning av emojis är en annan strategi för att förstärka den känslomässiga 
aspekten av ett formulerat argument. Emojis kan användas för att betona ett 
positivt budskap. I kommentaren nedan handlar det om hejarop riktade till 
Ebba Busch deltagande i Prideparaden:  

Underbart av Ebba    (Kommentar till Aftonbladet 2016d) 
 
I huvuddelen av de kommentarer som använder emoji som del av sin kommu-
nikation är det dock en annan ton och andra känslor som råder, och de negativa 
budskapen dominerar.  
 

Det är med rätta man här kan säga det ! IDIOT ! Detta kan ju inte stämma mot 
den värdegrund Jesus predikade och sedermera korsfästes för !  

   (Kommentar till Expressen 2015a) 
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Ytterligare en annan kommunikativ strategi där emojis spelar roll är i kom-
mentarer där kritik efterföljs av en glad eller positiv emoji, som i exemplet 
nedan: 

Människor som inte vet vad kärlek i alla former är lever ett armt liv. Förutom 
att helvetet inte finns och inte den andra sidan heller, så måste människor få 
leva det liv de är skapta för. Om Gud finns så har han skapat dem så, förklara 
det du Tommy!.Äh, lägg ner. Du lever på medeltiden. <3 (Kommentar till Ex-
pressen 2015a) 

 
Genom att inkludera en positiv emoji använder sig deltagarna av en form av 
artighet (eng. politeness) gentemot övriga diskussionsdeltagare, inklusive me-
ningsmotståndare. I Faircloughs användning innebär artighet att den som del-
tar i en konversation tar hänsyn till språkbrukets sociala aspekt, vilket också 
inkluderar olika former av maktrelationer. Genom att använda strategier av 
artighet kan avsändaren framföra en utsaga i form av kritik eller en fråga, utan 
att mottagaren riskerar att ”tappa ansiktet” (Fairclough 1992:162-6).  

6.7.4. Känslomässiga tematiker 
Utöver språkbruk inkluderar patos också känslomässiga tematiker, vilka även 
kan omskrivas som triggande teman (jfr Abdel-Fadil 2019). En sådan tematik 
är att knyta argument till det personliga för att förstärka ett argument. Flera 
kommentarer där en sådan strategi används är riktade direkt till Ebba Busch, 
som reaktioner på hennes uttalanden om en nollvision för aborter och för sam-
vetsfrihet för vårdpersonal. I kommentaren nedan görs Ebba Busch egna livs-
omständigheter till en del av argumentationen:  

Hörde att du själv är gravid. Men detta barnet är väl önskat eller? Du har säkert 
en inkomst och din man också så du kan försörja detta lilla barn eller! Tänk 
dig en 15-årig tjej utan inkomst! Hur kul är det? Vilken start får fetta lilla barn? 
Mamman vill kanske inte ens ha barnet! Empati efterlyses! Barnet kanske blev 
till av misstag! Hur kul blir det då att behålla det? Nej framför valfrihet som vi 
har o dag. En sådan som Ebba har inta inom politiken att göra! Bör hålla sig i 
sitt eget kök vid grytorna där ingen varken hör eller ser henne. (Kommentar till 
Aftonbladet 2015a) 

 
Liksom visats ovan är en objektiv modalitet vanligt förekommande i kommen-
tarer som på olika sätt uttrycker känslor. I kommentarer där det personliga blir 
en del av argumentationen är däremot den subjektiva modaliteten återkom-
mande. Här ligger skillnaden inte i graden av modalitet, utan att subjektet 
bakom det formulerade argumentet framträder tydligt. Subjektiv modalitet 
kan användas som del av en kommunikativ strategi där den personliga erfa-
renheten utgör argumentets bas. I enlighet med den retoriska triangeln kan 
sådana kommentarer beskrivas som etos; personliga erfarenheter används för 
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att öka trovärdigheten för den som för fram ett budskap, och därmed för bud-
skapet i sig. Denna strategi kombineras ofta med patos, då både känslor och 
egna erfarenheter används för att förstärka en argumentation, såsom i kom-
mentaren nedan:  

Jag jobbar själv inom vården. Det är ett yrke som man valt o vet vad det inne-
bär. Finns andra platser att jobba på isånnafall.  Tänk om jag vägrade vård till 
folk pga min åsikt. Nä fy sjutton (Kommentar till Aftonbladet 2015a) 

 
Användandet av subjektiv modalitet går också att finna i många av de kom-
mentarer som argumenterar mot abort (”Jag anser att”, ”Jag FÖRSTÅR inte”):  

Hur kan det va skrämmande att värna om liv, att se alla människors unika 
värde?  Jag anser att alla människor, även de allra minsta liven har rätt till liv! 
Jag FÖRSTÅR inte- hur jag än försöker- Fatta att man kan tycka ta sig rätten 
att döda ett liv!!!!  Vi har alla rätt till våra åsikter, men aldrig rätt att utöva våld  
och död! (Kommentar till Aftonbladet 2015a) 

 
Slutligen är kombinationen av subjektiv modalitet och personliga erfarenheter 
en kommunikativ strategi som tycks bjuda in till reaktioner och svar som riktar 
sig till den person som formulerat kommentaren, snarare än till debatten i stort. 
Konversationen nedan är ett exempel på det, som också visar på att det finns 
utrymme för omtanke även för den som befinner sig på den andra sidan i en 
debatt: 

Josefine: jag vet  jag vet att det inte är helt ag ska innan nej dom är inte 100% 
det finns det inge som är men som jag också skrev jag är emot abort 98 % det 
vill säja det finns undantag visst det är upp till var och en men till alla inte bara 
till dej Linda tänk er för innan ni har sex det är inte bara att man kan bli med 
barn man kan få sjukdomar med vissa kan man inte bota så skydda er så gott 
ni kan jag har själv ett barn och jag fick kämpa i 4 år för att bli gravid det är 
troligen därför jag är mot abort jag kan själv inte få fler. 

Linda: Josefine :) jag är tant och en gift 2-barnsmamma, jag lär inte få 
några könssjukdomar av min man :) och vi önskar inte heller fler barn.  
Även om vi inte står på samma sida om denna fråga så är jag ledsen att 
höra att du inte kan få fler barn.. 

Josefine: det förstår jag att du inte får ^^ , ok det är ju upp till dej, var 
inte det för den jag fick är den mest underbara unge som finns ^^ och 
den mest önskade.105  (Kommentarer till Expressen 2015b) 

                                                 
105 ^^ kan användas som motsvarande tecken för en emoji med “glada ögon”.  
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6.7.5. Slutsats: Patos och modalitet 
De analyserade diskussionerna knyter an till en rad tematiker rörande abort 
och hbtqi, som alla väcker starka känslor. Kommentarerna uppvisar i huvud-
sak en stark modalitet, som förstärks genom olika språkliga strategier. Mer-
parten av kommentarerna antar ett objektivt tilltal, där argument uttrycks på 
ett sätt som för tankarna till en objektiv sanning snarare än en personlig åsikt. 
Undantag finns från denna strategi, där istället en subjektiv modalitet används. 
Kommentarer som använder subjektiv modalitet kombinerar ofta denna med 
etos, där egna erfarenheter lyfts fram för att öka trovärdigheten i det framförda 
argumentet. Jag tolkar användandet av en sådan strategi i relation till den dis-
kursiva kampen om hegemoni: den som argumenterar i linje med ett anta-
gande som innehar en dominerande position, behöver inte betona trovärdig-
heten i det sagda. Här spelar ideologi en viktig roll, i enlighet med det sätt som 
begreppet används inom kritisk diskursanalys (jfr Fairclough 2015). Fri abort 
kan användas som exempel på en åsikt som kan sägas ha status som en ideo-
logi. I det svenska samhället finns en politisk likväl som allmännelig stark 
konsensus rörande rätten till fri abort inom rådande lagstiftning (se ovan, 
6.1.1). Att hysa denna åsikt är fortfarande en åsikt, men som ofta får stå som 
en oemotsagd självklarhet. Att alla inte håller med, åsiktens ideologiska status 
till trots, blir tydligt i de analyserade kommentarsfälten. Här menar jag att an-
vändningen av olika former av modalitet kan användas som strategi för att ge 
det egna argumentet största möjliga genomslagskraft. Den som argumenterar 
för en föreställning med en närmast hegemonisk position i samhället, såsom 
rätten till fri abort, kan utan större betänkligheter tillskriva åsikten ett all-
mängiltligt Vi. På samma sätt kan den som argumenterar mot inte använda en 
objektiv modalitet där den egna åsikten uttrycks som en sanning eller sunt 
förnuft, eftersom sanningen eller förnuftet snarare inkluderar den motsatta 
åsikten. Istället behövs ett tydligt artikulerat subjektivt ”jag”. Därtill kan etos, 
att betona egna erfarenheter, användas för att stärka jag:ets och därmed argu-
mentets trovärdighet.  

Samma förklaringsmekanismer kan användas för att förklara den låga ni-
vån av religiösa argument mot abort/för samvetsfrihet i kommentarsfälten. I 
en av de kommentarer ovan som argumenterar för samvetsfrihet, handlar ar-
gumentet om att ”värna liv” och se ”alla människors unika värde”. Utan att 
tillskriva personen bakom kommentaren en religiös övertygelse, menar jag att 
kommentaren kan användas som exempel på hur argument anpassar sig efter 
de premisser som råder för den aktuella diskussionen. Distansläsningen av 
materialet visade att den Sekularistiska diskursen intog en stark position i den 
analyserade hybrida mediediskussionen, tillsammans med diskurserna Relig-
ion som hot samt Modernitet. Att formulera sitt argument med sekulära termer 
som ”värna liv” och ”alla människors unika värde” kan vara ett sätt att öka det 
egna argumentets relevans i en diskussion där en Sekularistisk diskurs är den 
dominerande, och där religionskritiska kommentarer är vanligt förekom-
mande. I en diskussion präglad av religionskritik blir religiösa argument inte 
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gångbara, utan behöver, för att låna Habermas (2006) uttryck, översättas (jfr 
Axner 2013). Även om den hybrida mediemiljön uppvisar öppenhet för en 
variation av stilar, åsikter och uttryck, kan denna översättning inte lämnas till 
mottagaren. Den sociala medielogiken tenderar att strukturera diskussioner så 
de snarare premierar polarisering och medvetna missförstånd än inkännande 
och översättning av åsiktsmotståndarens argument (jfr Jensdotter och Löv-
heim 2020). I jämförelse med diskussioner om abort och samvetsfrihet i en 
liknande hybrid mediemiljö (Jensdotter, kommande), fanns där ett större ut-
rymme för religiösa argument, då diskussionen var strukturerad enligt premis-
ser som inkluderade också den religiösa abortmotståndaren som en möjlig po-
sition att inta i debatten. Tillbaka till den hybrida mediediskussionen om Krist-
demokraterna, hbtqi och abortfrågan, visar resultatet att religion i form av re-
ligiösa argument är närvarande i andra delar av diskussionen. Jag återkommer 
till denna komplexitet gällande de religiösa argumentens roll i den hybrida 
mediediskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan i slutsatsen 
(se 5.8).  

Jag menar att negativa känslor höjer nivån av konflikt i den medialiserade 
konflikten. Denna typ av känslouttryck formuleras framförallt genom emojis, 
ordval, versaler och skiljetecken. En annan förekommande strategi för att ut-
trycka känslor är personliga påhopp. De riktas inte sällan mot andra personer 
i kommentarsfältet, som argumenterar för en annan åsikt än den egna. Andra 
vanliga mottagare för personligt riktad kritik är de personer som omskrivs i de 
kommenterade artiklarna. Bland kommentarerna ovan finns flera sådana ex-
empel: ”Skäms, Skånberg” är ett, och ”förklara det du Tommy. [...] Du lever 
på medeltiden” är ett annat. Ytterligare ett exempel återfinns i kommentaren 
riktad till Ebba Busch som inleds med meningen: ”Hörde att du själv är gra-
vid.”. I denna kommentar finns inte enbart ett personligt tilltal, utan det per-
sonliga görs på ett tydligt sätt till del av det politiska argumentet. En sådan 
kombination av starka känslor och personliga tilltal kan tolkas som ett uttryck 
för en uppluckring av tidigare gränser mellan privat/personligt och offentligt. 
Genom den hybrida mediemiljön skapas offentliga diskussionsforum där 
denna typ av argument bär en giltighet som de saknat i tidigare offentlig debatt 
(jfr Rasmussen 2008; Jensdotter och Lövheim 2020). En sådan uppluckring 
av gränser leder inte bara till en ökad grad av personliga påhopp utan också 
andra former av personliga tilltal, vilket blir synligt i den sista kommentaren i 
analysen ovan. Här uttrycker Linda explicit att meningsskiljaktigheter inte är 
skäl nog att inte visa deltagande med den som har en annan åsikt: ”Även om 
vi inte står på samma sida om denna fråga så är jag ledsen att höra att du inte 
kan få fler barn..”. Kommentaren visar att ett personligt tilltal inte med nöd-
vändighet leder till en stegring av konflikten, utan också kan bidra till att 
mildra dess intensitet genom uttryck av förståelse, sympati eller andra former 
av omsorg om andra diskutanter.  

Jag menar också att kommunikativa strategier likt det Fairclough 
(1992:162-6) betecknar som artighet kan innebära en minskning i konflikt-
nivå. I resultatet visar jag hur emojis kan användas som en form av artighet, 
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och menar att det kan tolkas som en kommunikativ strategi i syfte att mjuka 
upp tonen i argumentet (jfr Beißwenger och Pappert 2019) och därigenom 
värna om att kommentarsfälten inte blir rum fyllda av alltför hårda ord. Of-
fentliga diskussioner i den typ av hybrida mediemiljöer som studeras här in-
nefattar ofta en bred palett av åsikter, men det behöver inte betyda att de förs 
fram med en ton som gör att andra inte känner sig bekväma att gå in i diskuss-
ionen av rädsla för att mötas av hat eller att ”tappa ansiktet”. Huruvida ett 
liknande resonemang farit genom huvudet på den kommentator som valt att 
skriva ut ett ”<3” i kommentaren ovan låter jag vara osagt, men jag menar att 
det är en möjlig tolkning.  

Utöver personligt tilltal är de avslutande kommentarerna från Linda och 
Josefine också exempel på hur personliga erfarenheter används som del av 
politisk argumentation. För Josefine har de känslor och åsikter som uppkom-
mit då hon tagit del av en diskussion om abort på Facebook föranlett henne att 
formulera ett inlägg i vilket hennes subjektiva erfarenheter står som utgångs-
punkt för det politiska argumentet: det är hennes egen erfarenhet att kämpa 
för att få barn som ”troligen [är] därför jag är mot abort jag kan själv inte få 
fler.” I det personliga finns således det politiska, och i den hybrida mediemil-
jön får den politiska handlingen i form av ett argument mot abort en möjlighet 
att uttryckas offentligt och med den personliga erfarenheten som en giltig ut-
gångspunkt (jfr Bakardjieva 2009). 

Slutligen visar resonemanget ovan även på en annan av den medialiserade 
konfliktens dynamiker, med-strukturering. De sätt som känslor påverkar den 
hybrida mediediskussionen på, genom att intensifiera och mildra konflikten 
men också som politiska reaktioner på den omdiskuterade frågan, kan förstås 
som en med-strukturering av konflikten, möjliggjord genom plattformens (Fa-
cebooks) specifika egenskaper och förutsättningar (jfr Herbert 2018).  

6.8. Slutsats: Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 
Det övergripande forskningsproblemet i denna avhandling handlar om vilka 
föreställningar om religion samt relationen mellan religion och politik som 
framkommer i de hybrida mediediskussionerna. Därtill frågar jag hur den hy-
brida mediemiljön bidrar till att strukturera dessa föreställningar gällande de-
ras innehåll och form. Detta forskningsproblem konkretiseras i två frågeställ-
ningar, där den första handlar om de sätt på vilka religion politiseras, och den 
andra om huruvida den hybrida mediemiljön bidrar till att strukturera de dy-
namiker som återfinns i de analyserade kommentarerna. Liksom i den avslu-
tande analysen i kapitel 5 kommer jag att strukturera slutsatsen för detta kapi-
tel på ett sätt där jag först diskuterar kapitlets resultat i relation till den första 
av dessa frågor och därefter i relation till den andra. Utgångspunkten för ana-
lysen är, utöver studiens övergripande forskningsproblem och forskningsfrå-
gor, de analysfrågor som presenterades i kapitel 3.5. 
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Utifrån distansläsningen menar jag att det går att finna processer av politi-
sering av religion i de hybrida mediediskussionerna om Kristdemokraterna, 
hbtqi och abortfrågan, både genom att religion omdiskuteras som objekt och 
genom diskussion om gränsdragningsfrågor rörande vilken roll religion ska 
spela i relation till olika politiserade frågor hemmahörande på GAL/TAN-ska-
lan (jfr Ivanescu 2010; Lindberg 2015). Liksom diskuterades i ämnsemodel-
leringens resultat diskuteras Sverige och svenskhet utifrån rättigheter och lag-
stiftning, där religion framställs som motsats till svenskhet, och som ett po-
tentiellt hot mot lagstiftade rättigheter. Religion framställs här som ett gene-
rellt fenomen (i enlighet med den Sekularistiska diskursens antagande om re-
ligion) och genom problematiska former av kristendom (utifrån Kristendomen 
är en kärleksfull religion-diskursens antaganden kring rätt och fel former av 
kristendom). Därtill förekommer diskussioner om islam (utifrån den Antimus-
limska diskursen), och i de fall då islam används som utgångspunkt för gräns-
dragningsdiskussioner görs det på ett sätt som visar likheter med den civili-
sationistiska populismens användning av islam i konstruktionen av Vi och 
Dom (jfr Brubaker 2017).  

En annan form av politisering sker genom att religion blir subjekt i samma 
diskussioner, då religiösa argument om rätt och fel tolkningar av kristendom 
används i diskussionen (jfr Ivanescu 2010). Här återkommer jag till den kom-
plexitet rörande religiösa argument jag pekade på i analysen av patos och mo-
dalitet, då jag konstaterade att religiösa argument mot abort/samvetsfrihet 
lyste med sin frånvaro. Utifrån resultatet av analysen går det att dra slutsatsen 
att det finns en skillnad mellan de olika delarna av diskussionen. Om diskuss-
ionen om abort/samvetsfrihet innehåller en låg grad av religiösa argument är 
kommentarer om rätt och fel former av kristendom, där religiösa argument är 
vanligt förekommande, relativt vanliga i de delar av diskussionen som berör 
hbtqi (se mer i diskussionen om intertextualitet, kapitel 8.1.1).  

Jag definierar diskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 
som en medialiserad konflikt, där Kristdemokraterna har kommit att bli sym-
bol för en politik som antas gå emot majoritetsuppfattningen i frågor rörande 
hbtqi och abort. Det antagandet är så pass etablerat att det kvarstår, trots att 
partiets politik inte alltid stämmer överens med bilden av partiet. I spänningen 
mellan dem som motsätter sig partiets antagna och/eller förda politik och de 
som förespråkar den, uppstår en konflikt om värderingar rörande personliga 
fri- och rättigheter kopplade till jämställdhet och jämlikhetvärderingar som 
gör utslag på GAL/TAN-skalan (jfr Ohlsson, Oscarsson och Solevid 2016). 
Jag menar att diskussionen, genom att den tar sin utgångspunkt i just Kristde-
mokraterna, öppnar upp för dem som hyser en annan åsikt än majoriteten i de 
omdiskuterade frågorna: de som är mot abort och för samvetsfrihet, och de 
som inte vill se någon utvidgning av hbtqi-personers rättigheter. Personer som 
hyser denna typ av åsikter uppfattar ofta att det inte finns utrymme för dem i 
offentlig diskussion (jfr Jensdotter, kommande). I de utvalda inläggen åter-
finns artiklar där dessa frågor lyfts i relation till Kristdemokraterna, vilket gör 
att det uppstår utrymme för en diskussion där också personer med åsikter som 
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går emot majoritetsuppfattningen kan uttrycka sig. Det gäller framförallt i re-
lation till abort/samvetsfrihetsfrågan, då de artiklar som rapporterar om frågor 
rörande hbtqi antar en mer kritisk ton, som gör instämmande med de 
(hbtqi/Pride-kritiska) uttalandena det rapporteras om svårare. Detta aktuali-
serar med-strukturering som en dynamik som påverkar den medialiserade 
konflikten, då den hybrida mediemiljön skapar ett forum där alternativa röster 
kan komma till uttryck (Herbert 2018; Hjarvard och Lundby 2018).  

Resultatet från samförekomstanalysen inkluderade ord direkt relaterade till 
de omdiskuterade artiklarna om abort och hbtqi. Utifrån det drar jag slutsatsen 
att konfliktens dramaturgi i hög grad följer de äldre mediernas rapportering. 
När resultatet från ämnesmodelleringen adderas uppstår dock en mer komplex 
bild av de hybrida mediediskussionerna, då diskussionen om religion också 
inkluderar bibeltolkning i olika former. Denna typ av kommentarer förändrar 
delvis konfliktens inramning, då frågor såsom för eller mot abort och samvets-
frihet i vården får samsas med frågor om vilka former av kristendom som är 
acceptabla, både generellt och i relation till politikers uttalanden och ageran-
den. Jag menar dock att den medialiserade konflikten om Kristdemokraterna, 
hbtqi och abortfrågan skiljer sig från de båda andra hybrida mediediskussion-
erna genom att utgå från en kontinuerlig medierapportering under en längre 
period (2015-2016), vilket påverkar diskussionsdeltagarnas möjlighet att för-
ändra konfliktens dramaturgi och struktur vis-à-vis de äldre medierna. Här 
saknas det element av intensiv debatt och fokus på en specifik händelse, som 
framförallt stämmer in på diskussionen om Miljöpartiet, ministern och hand-
skakningen. En förstärkning av konflikten kan framförallt ses i relation till 
uttryck för starka negativa känslor, uttryckta genom kommunikativa strategier 
såsom emojis, skiljetecken och personligt tilltal. Att inkludera känslor behöver 
dock inte innebära en förstärkning av konflikten, vilket meningsutväxlingen 
mellan Linda och Josefine visade på. Här uttrycker Linda istället deltagande 
med Josefine ”Även om vi inte står på samma sida i konflikten”. De sätt som 
känslor blir en del av den hybrida mediediskussionen menar jag kan förstås 
som en form av med-strukturering, då plattformens (Facebooks) egenskaper 
och förutsättningar bidrar till att påverka konfliktens utveckling (jfr Herbert 
2018).  

Som jag argumenterade för i kapitel 5 kan de retoriska verktygen hjälpa till 
att visa på ideologiska verkningar, genom att synliggöra hur diskursiva före-
ställningar framställs som sunt förnuft i de framförda argumenten (jfr Fair-
clough 2015). Det tydligaste exemplet är den kommentar i form av en 
enthymeme (ett argument där premissen för den presenterade slutsatsen sak-
nas) som avslutar närläsningen av det analyserade kommentarstrådsurklippet. 
I kommentaren konstaterar Ann att ”Islam kanske kan vara något”. Ann base-
rar sin kommentar på en föreställning från den Antimuslimska diskursen (att 
islam inte främjar hbtqi-personers rättigheter) men förlitar sig på att premis-
serna för hennes slutsats är så pass etablerade att de inte behöver skrivas ut. 
Ett annat exempel finns i de kommentarer med inslag av ironi, som på ett lik-
nande sätt är beroende av att de diskursiva hänvisningar som görs har en så 
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pass etablerad position att de är möjliga att uppfatta för mottagaren (jfr Fair-
clough 1992:123). De exempel på ironi som lyfts fram i analysen berör alla 
föreställningar om religion som något omodernt och/eller icke-önskvärt i sam-
hället. 

I analysen av diskussionens former betraktar jag den meningsutväxling 
som uppstår mellan Carlos och Emil som en ”spricka” som blottar underlig-
gande diskursiva föreställningar (jfr Fairclough 1992). I detta fall är det Carlos 
som, genom Emils motfrågor, utvecklar ett resonemang med utgångspunkt i 
Religion som hot-diskursens föreställning om att religion är destruktivt och 
ett potentiellt hot mot samhället. Jag menar att den hybrida mediemiljön bidrar 
till att denna diskursiva föreställning kommer fram och därmed blir en del av 
den offentliga politiska diskussionen, genom det sociala nätverkets diskuss-
ionsstil i form av direkt respons och ifrågasättande som närmast kan liknas 
med diskussionen vid ett köksbord eller ett fikarum (jfr Rasmussen 2008). 
Därtill synliggör meningsutväxlingen mellan Carlos och Emil att kommenta-
rer som är formulerade på ett sätt som saknar rationella uttryck och därmed 
förbises som politiskt engagemang, men vid en mer ingående granskning kan 
vara just det (jfr Papacharissi 2015; Bakardjieva 2009); bakom Carlos glada 
teckengubbe och ironiska kommentar återfanns en tydlig föreställning om re-
lationen mellan religion och politik. Här finner således Bakardjievas idé om 
subaktivism, sprungen ur subjektiva upplevelser och känslor i vardagen, viss 
relevans. Detsamma gäller kommentaren från Josefin, där hon själv beskriver 
sin åsikt om att ”jag är emot abort 98 %” som sprungen ur sin egen upplevelse 
av att ha svårt att få barn. Att politiska åsikter motiveras genom personliga 
erfarenheter är självklart inget nytt, ”det personliga är politiskt” har feminister 
proklamerat sedan 1970-talet (jfr Hanisch 1970). Det Bakardjievas (2009) re-
sonemang kan bidra med i relation till kommentarer såsom de från Josefine 
eller Carlos är att tolka dem som en form av politisk handling, även om de inte 
är formulerade på ett sätt där de gör anspråk på att vara sådana. Genom att – 
med utgångspunkt i sina respektive subjektiva erfarenheter och känslor – rea-
gera på en nyhet i en kommentarstråd på Facebook blir Carlos och Josefines 
kommentarer en form av politiskt agerande: de har valt att i ord formulera den 
reaktion som uppstått i samband med att de tagit del av (diskussionen om) en 
nyhet, de har därtill blivit utmanade av andra diskussionsdeltagare att utveckla 
sina argument, och blir därigenom politiska aktörer och deltagare i offentlig 
debatt och opinionsbildning om fördelningen av värden (här rörande abort re-
spektive relationen mellan religion och politik) i samhället.   
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7. Sverigedemokraterna och kyrkovalet 

 
(Kommentar till Aftonbladet 2017a) 
 
Det tredje och sista resultatkapitlet berör Sverigedemokraterna och valet till 
Svenska kyrkan 2017. Materialet för denna del av studien består av 2 449 
kommentarer från 29 kommentarstrådar (se mer kapitel 4.2.3).  

Kapitlet är strukturerat som följer: Först ut är en bakgrund, där bakgrunden 
till den diskuterade händelsen (kyrkovalet) samt det omdiskuterade partiet 
(Sverigedemokraterna) presenteras. Denna inledande del följs av en diskuss-
ion om den analyserade hybrida mediediskussionen som en medialiserad kon-
flikt. Därefter presenteras de identifierade diskurserna om religion och politik. 
Den analysnivå som är i fokus i kapitlet är den som i den kritiska diskursana-
lysen betecknas som nivån för textanalys. Resultaten för de olika metoderna 
som används för genomförandet av textanalysen presenteras och diskuteras 
separat, följt av en sammanfattande diskussion av resultat och slutsatser sist i 
kapitlet. 

Kapitlets analys syftar till att besvara studiens övergripande forskningspro-
blem och forskningsfrågor, och är genomförd med guidning av de ställda ana-
lysfrågorna. Dessa återfinns i kapitel 3.5. 

7.1. Bakgrund 
Jag definierar rapporteringen och debatten kring Sverigedemokraternas sats-
ning på kyrkovalet 2017 som ett medieevent, i betydelsen en fråga som gene-
rerar en ökad uppmärksamhet i och med en specifik händelse (kyrkovalet). 
Med andra ord, det handlar inte om en medieskandal (som i fallet med Miljö-
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partiet, ministern och handskakningen), men om något som bryter den konti-
nuerliga rapporteringen (som i diskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och 
abortfrågan).  

Nedan följer en genomgång av kyrkovalet och av Sverigedemokraterna, 
med ambitionen att ge en relevant bakgrund till analysen. Liksom poängterats 
i de båda föregående kapitlen menar jag att såväl de händelser som det parti 
som berörs, spelar roll för den diskussion som utvecklar sig i de analyserade 
hybrida mediediskussionerna. 

7.1.1.  Om kyrkovalet 
Sedan Svenska kyrkan år 2000 skildes från staten har kyrkan själv organiserat 
de val där förtroendevalda vart fjärde år väljs på olika nivåer i organisationen. 
Tillvägagångssättet är av ”praktiska och pedagogiska skäl” liknande det som 
finns i de allmänna valen (Svenska Kyrkan 2017). Kyrkovalet kallas ibland 
för det ”glömda valet”, men Weibull (2014:239) menar att det faktum att po-
litiska partier direkt eller indirekt är engagerade i kyrkovalet ändå tyder på att 
det tillskrivs en viss betydelse också utanför Svenska kyrkan. I kyrkovalet 
ställer så kallade nomineringsgrupper upp, vilka kan ha kopplingar till ett po-
litiskt parti eller vara partipolitiskt obundna. I valet 2017 kandiderade närmare 
30 000 personer till ca 15 200 mandat. Totalt ställde 682 nomineringsgrupper 
upp, och den absoluta majoriteten av dem finns endast på stifts- eller försam-
lingsnivå. I valet till Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande 
organ, kandiderade 2 926 kandidater från 19 nomineringsgrupper till Kyrko-
mötets 251 mandat (Svenska Kyrkan 2017). I föregående kyrkoval 2013 
ställde samtliga svenska riksdagspartier, undantaget Moderaterna, upp i kyr-
kovalet med en nomineringsgrupp, och till valet 2017 hade ytterligare tre riks-
dagspartier beslutat att inte ställa upp som nomineringsgrupp. Idag är Social-
demokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna de tre riksdagspartier 
som fortsatt ställer upp som partipolitiska nomineringsgrupper. De tidigare 
partipolitiska nomineringsgrupperna har ombildats utanför partiorganisation-
erna106 och fick alla mandat i Kyrkomötet efter 2017 års kyrkoval (Svenska 
kyrkan 2017b). 

Kyrkovalrörelsen är ofta en ljum tillställning. I den nationella SOM-under-
sökning som genomfördes strax efter kyrkovalet 2013 uppgav 88 procent av 
de tillfrågade svenskarna att de uppmärksammat att det varit kyrkoval. Denna 
siffra sjönk dock drastiskt om frågan istället handlar om kyrkovalets bety-
delse. Endast 5 procent uppgav att de ansåg kyrkovalet vara mycket viktigt, 
och knappt 20 procent ganska viktigt. Den låga betydelse som tillskrevs kyr-
kovalet från en majoritet av befolkningen gällde också för de kyrkotillhöriga, 
där nästan var fjärde medlem ansåg att kyrkovalet inte alls var viktigt. De som 

                                                 
106 Borgerligt alternativ (tidigare Moderaterna), Fria liberaler i Svenska Kyrkan FISK (tidigare 
Liberalerna), Kristdemokrater i Svenska kyrkan (tidigare Kristdemokraterna), Miljöpartister i 
Svenska kyrkan (tidigare Miljöpartiet), Vänstern i Svenska Kyrkan (tidigare Vänsterpartiet). 
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faktiskt ansåg kyrkovalet vara av betydelse återfanns främst i grupperna kvin-
nor, pensionärer och politiskt intresserade (Weibull 2014:249-250). I bedöm-
ningen av viktighet fanns också en tendens att personer som placerade sig ide-
ologiskt till vänster ansåg valet viktigare än personer med en ideologisk hö-
gerposition, ett mönster som förstärktes sett till valdeltagande. Weibull menar 
i sin analys av kyrkovalet 2013 att en trolig förklaring till detta var det fokus 
som under valrörelsen riktades mot Sverigedemokraternas ambitioner att eta-
blera sig starkt i Kyrkomötet och därigenom visa på sin betydelse. Detta med-
förde en mobilisering bland partier och sympatisörer till vänster (Weibull 
2014:253).  

Kyrkovalrörelsen 2017, som är i fokus för denna studie, fick dock en rela-
tivt stor uppmärksamhet också utanför den religiösa pressen. Återigen kom en 
stor del av diskussionen att handla om Sverigedemokraterna, som storsatsat 
på kyrkovalet med målsättningen att fördubbla sin storlek i Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ Kyrkomötet (Aftonbladet 2017a). Kritiska tongångar 
mot Sverigedemokraterna uttrycktes tydligt i olika medier. Bland annat skrev 
DN Kulturs Björn Wiman under rubriken: ”Den enda religion Sverigedemo-
kraterna bryr sig om på allvar är islam” (Wiman 2017), och Expressen rappor-
terade om ”Hatarna som vill styra kyrkan” i sin granskning av sverigedemo-
kratiska kyrkovalskandidater (Baas och Leman 2017). Uppmärksamhet och 
upprördhet riktades också mot partitoppen Mattias Karlssons jämförelse mel-
lan att läsa högt ur Koranen i en kristen kyrka och att läsa högt ur Mein Kampf 
i en synagoga, under partiets kyrkovalsupptakt (Habul 2017). Samtidigt före-
kom kritik mot att debatten kom att fokusera alltför mycket på Sverigedemo-
kraterna: ”Låt inte SD vara det enda skälet att rösta i kyrkovalet” formulerade 
Erika Hallhagen det i en krönika i Svenska Dagbladet (Hallhagen 2017). Även 
om Sverigedemokraterna spelade en stor roll i debatten adresserades också 
andra teman, framförallt Svenska Kyrkans roll i samhället och relationen mel-
lan Svenska kyrkan och de etablerade partierna. 

En liknande förklaring som gavs för kyrkovalet 2013 (Weibull 2014) kan 
troligen överföras också till valet till Svenska kyrkan 2017, med en mobilise-
ring av väljare som antingen uppskattade eller motsatte sig Sverigedemokra-
ternas ambitioner. Efter valdagen gick det att konstatera att valdeltagandet 
blev rekordstort, då över 19 procent av de 5,2 miljoner röstberättigade, nästan 
en miljon medlemmar, avlade sina röster. Det innebar det högsta valdeltagan-
det i kyrkovalet sedan 1934 (Svenska kyrkan 2017a). Efter att rösterna var 
räknade gick det också att konstatera att Sverigedemokraterna fått 9,27 pro-
cent av rösterna till Kyrkomötet, vilket innebar en markant ökning från 2013 
års valresultat på 5,97 procent, men inte den fördubblingen av mandat (från 
15 till 24) partiet själva siktat mot (Svenska kyrkan 2017b). 
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7.1.2.  Om Sverigedemokraterna  
Sverigedemokraterna grundades 1988, och valdes för första gången in i riks-
dagen 2010. I partiets principprogram definierar de sig själva som ”ett social-
konservativt parti med nationalistisk grundsyn”, och med en ”ambition [...] att 
kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideolo-
gierna” (Sverigedemokraterna 2019). I ett politiskt system som det svenska, 
med en historiskt stark dominans av den socioekonomiska konfliktlinjen väns-
ter/höger, kom Sverigedemokraternas etablering och inval i riksdagen 2010 
att förändra det svenska politiska landskapet. Det är en av de avgörande an-
ledningarna till att det idag är relevant att tala om ett flerdimensionellt politiskt 
landskap också i Sverige, där Sverigedemokraterna återfinns på den auktori-
tära sidan av GAL/TAN-skalan (Demker 2015b; Hagevi 2015). I riksdagsva-
let 2014 mobiliserade partiet 12,9 procent av rösterna och blev landets tredje 
största parti, trots allvarliga skandaler, hård bevakning av medier och en iso-
lerad politisk tillvaro i riksdagen (Loxbo 2015:184). Sedan dess har partiet 
stärkt sin position ytterligare, och utmanar Moderaterna om platsen som Sve-
riges andra största parti (SCB 2020).  

Att Sverigedemokraterna lyckats mobilisera väljare som anser att migrat-
ion är den viktigaste politiska frågan, har betraktats som den primära orsaken 
till deras framgång (Loxbo 2015:184). Men också andra faktorer skiljer ut de 
sverigedemokratiska väljarna, såsom deras förtroende för och förhållande till 
samhället (Wännö och Sjörén 2018). Nästan samtliga sverigedemokratiska 
väljare önskar en minskad invandring, och uppger att de ser invandring som 
ett både ekonomiskt och kulturellt hot. De har därtill ett lågt förtroende för 
politiker, och menar i lägre utsträckning att de får valuta för den skatt de be-
talar och att de är respekterade av samhället (Jylhä, Rydgren och Strimling 
2018:86; Wännö och Sjörén 2018). 

Sverigedemokraternas relation till religion är komplex, och partiet använ-
der religion på ett aktivt sätt för att skapa föreställningar om svenskhet och 
dess motsats (Nilsson 2020a; Demker 2018; Lindberg 2015; Haugen 2015). 
Demker (2018) argumenterar för att Sverigedemokraternas inträde i riksdagen 
2010 förde upp frågan om religion på den politiska agendan, och kopplade 
samman religionsfrihet för invandrare med den generella synen på invandring. 
Sverigedemokraternas framgångar i valet 2010 skedde delvis på en starkt 
islamkritisk agenda. Partiledare Jimmie Åkesson utmålade i en debattartikel i 
oktober 2009 islam som det största utländska hotet mot Sverige, och i partiets 
kontroversiella valfilm från den följande valrörelsen 2010 blev en svensk 
kvinnlig pensionär med rullator omsprungen av burkaklädda kvinnor med 
barnvagnar, samtidigt som ett budskap om att ”dra i invandringsbromsen” 
framfördes. Partiet beskriver själva sin inställning till islam i principprogram-
met, där de under rubriken ”Sverigedemokraterna och religionen” skriver: 

Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är en-
ligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig 
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ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kul-
turen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möj-
liga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med 
starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad. (Sverige-
demokraterna 2019) 

 
Om islam utmålas som hot, är framställningen av kristendom som en del av 
den svenska historien och traditionen den andra sidan av myntet – även om 
dessa i hög grad föder varandra (Nilsson 2020a; Martinson 2017). Återigen 
ger partiets principprogram en tydlig bild av Sverigedemokraternas hållning 
till kristendom:  

Den svenska staten kan inte, och bör inte, vara religiöst neutral. Sverige har 
varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intimt sammanvävd med 
den svenska kulturen och identiteten. Få andra läror och institutioner har varit 
lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som kristendomen 
och den svenska kyrkan. [...] Bevarandet av detta kulturarv är således en ange-
lägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke-troende. För att kunna för-
hålla sig strikt religiöst neutral skulle staten behöva fjärma en betydande del 
av det svenska kulturarvet ifrån de offentliga verksamheterna och det offent-
liga rummet och detta är ingenting som Sverigedemokraterna ser som önskvärt. 
Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas att inneha en särställning i för-
hållande till andra religioner i Sverige. (Sverigedemokraterna 2019)  

 
I enlighet med den hållning till kristendom som uttrycks i principprogrammet 
finns ett engagemang från partiet för Svenska kyrkan. Detta engagemang be-
traktas ofta som den inskolning i demokratisk organisering som föregick par-
tiets etablering på den sekulära politiska scenen. Partiets förhållande till 
Svenska kyrkan är dock dubbelbottnat. Svenska kyrkan beskrivs som en 
svensk folkkyrka, men i sitt valmanifest inför Kyrkovalet 2017 skriver Sveri-
gedemokraterna att Svenska kyrkan har: ”utvecklats till en politisk vänsterli-
beral opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten 
till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden” (Sveri-
gedemokraterna 2017). En av de saker som kritiseras starkt är Svenska kyr-
kans samarbete med företrädare från islam. Också i partiets valmanifest finns 
inslag som kan tolkas som kritik mot islam och det som kallas islamisering av 
Svenska kyrkan: ”Kyrkan måste ta avstånd från antikristna, revolutionära, 
våldsbejakande och antidemokratiska läror, och ska inte heller legitimera dy-
lika grupperingar genom att ingå i gemensamma nätverk, manifestationer och 
organisationer” (Sverigedemokraterna 2017). Att det är islam som adresseras 
framkommer tydligare i de kyrkovalskampanjer som förs av partiets lokala 
organisationer och företrädare. Exempelvis är Sverigedemokraterna i Burlöv 
mer explicita då de på sin hemsida inför kyrkovalet 2017 skriver: ”SD anser 
att islam är en antidemokratisk religion som ger jordmån åt terrorism, heligt 
krig ’Jihad’ i religionens tecken. SD uppfattar islam som kvinnoförtryckare 
t.ex. är kvinnan portförbjuden vid bönen i moskén.” (Sverigedemokraterna 
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Burlöv 2017). I Ludvika församling svarar en av partiets kandidater i kyrko-
valet på följande sätt på en fråga från lokaltidningen om den viktigaste frågan 
i kyrkovalet: ”Det måste bli ett stopp på den förbaskade djäkla invandringen. 
De ska inte få bygga en massa islamiska kyrkor i Sverige” (Granling 2017).  

Konflikten mellan partiets företrädare och ledande personer inom Svenska 
kyrkan har inte sällan skett inför öppen ridå, och rör också andra ämnen än 
inställningen till islam. Det medialt kanske mest uppmärksammade exemplet 
var då den dåvarande biskopen i Stockholms stift, Eva Brunne, predikade vid 
den gudstjänst som inledde riksdagens öppnande 2010 och den sverigedemo-
kratiska riksdagsgruppen reste sig och lämnade kyrkan. De menade att Brun-
nes predikan varit kritik riktad mot dem (Bergfeldt et al 2010). Företrädare för 
Svenska kyrkan, inte minst redan nämnda biskop Brunne, har också offentligt 
kritiserat partiet och deras kyrkopolitiska agenda (Delling 2017). 

De ambitioner som partiet uttrycker i sitt valmanifest inför Kyrkovalet 
2017 beskriver Sverige som ett land med ”tusenåriga traditioner, vilandes på 
det kristna arvet” och att ”[k]yrkan är en naturlig del av den svenska 
folksjälen” (Sverigedemokraterna 2017). Detta har dock inte varit en agenda 
som lockat den grupp som kategoriseras som religiösa väljare till partiet, en 
grupp i vilket stödet för partiet varit mycket lågt (Hagevi 2015). Därtill har 
endast en liten del av partiets väljarkår definierat sig som religiös (Haugen 
2015). Tidigare har det istället kunnat uppmätas en relation med ökat engage-
mang i kyrkan (i Svenska kyrkan och än mer i frikyrkan) och en minskad be-
nägenhet att rösta på Sverigedemokraterna (Hagevi 2015).107 

7.2. En medialiserad konflikt?  
Den medialiserade konflikten berör, enligt den definition jag presenterade i 
kapitel 3.4.1, en maktkamp mellan olika intressen med olika målsättningar om 
utfallet (jfr Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015; Cottle 2006). Utifrån denna 
definition menar jag att delar av den analyserade hybrida mediediskussionen 
om Sverigedemokraterna och kyrkovalet bör betraktas som en medialiserad 
konflikt, medan andra delar faller utanför denna beskrivning. De delar som 
innehåller ett tydligt konfliktelement handlar om Sverigedemokraternas för-
hållande till Svenska kyrkan. Därtill utgör de delar av diskussionen som berör 
relationen mellan Svenska kyrkan och politik på ett mer generellt plan en kon-
flikt med tydliga kolliderande intressen. I andra delar av den hybrida medie-
diskussionen saknas tydliga konfliktelement. Detta gäller inte minst de delar 
                                                 
107 I en Sifo-undersökning genomförd i maj 2018 på uppdrag av tidningen Dagen svarar 18 
procent av de “kristna väljarna” att de skulle rösta på Sverigedemokraterna om det var val idag, 
vilket gör dem till tredje största parti. Denna siffra avviker dock starkt från tidigare studier, 
vilket gör att slutsatserna bör vänta till fler undersökningar om denna väljargrupp finns (Zetter-
man 2018). En möjlig förklaring till förändringen är att Sverigedemokraternas väljare allt mer 
kommit att likna gemene man i och med att partiet växt i opinionen och kommit att locka en 
större och mer blandad väljargrupp.  
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av diskussionen som handlar om frågor om vad kyrkovalet är, hur det går till 
och vem som får rösta. Att delar av den analyserade diskussionen kan klassas 
som en medialiserad konflikt men andra inte, kan delvis förklaras med de olika 
typer av mediehändelser som de respektive hybrida mediediskussionerna är 
del av (se kapitel 4.2). I den medieskandal som utgjorde diskussionen kring 
Miljöpartiet, ministern och handskakningen pågick en intensiv diskussion på 
flera olika medieplattformar, där ett inlägg i en kommentarstråd oftare hade 
funktionen av inlägg i den större debatten snarare än som ett direkt svar på 
den artikel under vilken tråden skapats. I den typ av mindre intensiva debatt 
som genereras av det medieevent som kyrkovalet utgör är diskussionsmönstret 
ett annat, och de tematiker artiklarna lyfter genom sitt innehåll, val av rubrik 
och inläggstext får ett större genomslag. Ett liknande mönster, där kommen-
tarerna tydligare följer artikelinnehåll, återfinns också i den hybrida mediedis-
kussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan. Denna diskussion 
berör dock två frågor som genererar ett större engagemang hos fler människor 
än vad kyrkovalet gör, vilket kan vara en förklaring till att konfliktelementet 
är mer genomgående i materialet som härrör från denna diskussion. Där sak-
nas också den aspekt av frågor och svar som är återkommande i materialet 
rörande kyrkovalet; frågor om abort och hbtqi behöver inte förklaras på 
samma sätt som kyrkovalet.  

7.3. Diskurser om religion och politik 
I tabell 15 nedan listas de sex diskurser som jag identifierat i den hybrida me-
diediskussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet 2017. Liksom po-
ängterats i tidigare resultatkapitel kategoriseras kommentarer som del av en 
eller flera diskurser beroende på den föreställning om religion och/eller relat-
ionen mellan religion och politik som konstrueras (se kapitel 4.3). De identi-
fierade diskurserna inkluderar en Sekularistisk diskurs samt en Antimuslimsk, 
vilka återkommer i samtliga tre analyserade hybrida mediediskussioner. Där-
till kommer Religion som hot-diskursen som också förekommer i den hybrida 
mediediskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan. Den fjärde 
och femte diskursen har jag valt att kalla Det står samma sak i Bibeln- respek-
tive Samma Gud-diskursen, vilka båda är specifika för den hybrida mediedis-
kussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet.  
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Tabell 15. Diskurser om religion och politik i den hybrida mediediskussionen om 
Sverigedemokraterna och kyrkovalet 

Diskurs: Grundläggande  
antaganden: 

Exempelkommentar: 

Sekularistisk  
diskurs 

• Religion är privat, poli-
tik är offentlig och en 
strikt gräns finns dem 
emellan.  
• Religion hör hemma i 
det privata, och ska inte 
påverka agerande i det of-
fentliga.  

Lägg ned religionen som 
politisk arena och låt tron 
vara och förbli en privat-
sak för den enskilde tro-
ende. Vi lever i en seku-
lär demokrati!!! Religion 
ska inte ha inflytande i 
samhället liksom heller 
inte andra odemokratiska 
och ovetenskapliga fa-
scistoida krafter som t.ex. 
sd och andra som inte 
stödjer demokratin; dvs. 
frihet, jämlikhet, solidari-
tet. Ett sekulärt samhälle 
och fungerande rättssam-
hälle pa demoktatisk 
grund! (Kommentar till 
Dagens Nyheter 2017b) 

Religion som 
hot-diskurs 

• Religion är något nega-
tivt och potentiellt farligt 
för samhället och indivi-
der. 

Men för alla oss som absolut 
inte vill ha med någon form 
av religion att göra måste väl 
ändå var de bästa männi-
skorna? Tycker jag iaf för all 
form av religion står ju en-
bart för förtryck, hat och 
makt. Nämn ett enda krig 
som inte är religiöst?  
Fridtidsaktiviteter som inklu-
derar förtryck och hat vill jag 
inte varken betala för eller 
medverka till! (Kommentar 
till Expressen 2017c) 

Antimuslimsk 
diskurs 

• Islam är ej kompatibelt 
med svenska värderingar. 
• Tydlig uppdelning i Vi 
(sekulära/kristna svens-
kar) och Dom (muslimer).  

Koranen är ju full med 
så mkt ondska o hat 
som det kan bli o den 
lever fortfarnde många 
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efter och lyder in i de-
talj o i många fall över-
tolkning. I bibeln finns 
åxå ondska o kristendo-
men har mördat många 
för o få igensom sin rätt 
men det var lääääääänge 
sedan. Muslimer lever 
fortfarande ordagrant 
efter koranen (Kom-
mentar till Aftonbladet 
2017a) 

Det står samma 
sak i Bibeln- 
diskurs 

• Det står liknande saker i 
Bibeln och i Koranen.  
• Den som kritiserar Kora-
nen för dess innehåll 
borde kritisera liknande 
innehåll i Bibeln.  

Nu är det ju så att att 
mycket av Bibeln finns 
i Koranen! 
Så det sker absolut i 
moskéer och har gjorts i 
över 800 år.  
Nej jag är ej muslim. 
Bara kolla faktan! 
Kolla och jämför Gamla 
testamentet och Kora-
nen? (Kommentar till 
Aftonbladet 2017a) 

Det är samma 
Gud-diskurs 

• De abrahamitiska relig-
ionerna är i grunden 
samma, men har utveck-
lats åt olika håll.  

Har han inte läst relig-
ion i skola? Det är 
samma Gud, bara annat 
namn och trosuppfatt-
ning osv. (Kommentar 
till Aftonbladet 2017a) 

7.4. Distansläsning: Samförekomstanalys 
I denna studie har jag, liksom redogörs i metodkapitlet, valt att använda mig 
av två metoder för distansläsning, samförekomstanalys och ämnesmodellering 
(se kapitel 4.4.2 samt 4.4.3). I tolkningen av resultaten använder jag mig av 
analysverktyget ordbetydelser för att identifiera nyckelord i materialet. Här 
gäller samma premisser som de som ställdes upp inför presentationen av re-
sultat i kapitel 5, att de för analysen mest signifikanta termerna är religion och 
politik.  
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Samförekomstanalysen syftar till att synliggöra mönster i det analyserade 
materialet, samt att identifiera nyckelord, hur de är kopplade till varandra, och 
hur samförekomsterna relaterar till de identifierade diskurserna. Analysen är 
genomförd i två steg, först med utgångspunkt i ordet religion och därefter i 
ordet politik, vilket resulterar i två olika kartor. Resultatet från de båda ana-
lyserna presenteras separat, för att därefter diskuteras tillsammans.  

7.4.1. Samförekomst: Religion 
Kartan nedan visar hur samförekomsten mellan ord relaterade till religion ser 
ut i den hybrida mediediskussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet 
2017 (se figur 16).  
 
Figur 16. Samförekomstanalys: Religion i Sverigedemokraterna och kyrkovalet 

 
 
De lila strecken markerar de samförekomster som beräknats ha den starkaste 
statistiska signifikansen, vilket kartan visar är flera. En av dem är kopplingen 
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mellan orden religion och politik (markerade i mörklila). Denna samföre-
komst har dock inga ytterligare förgreningar än vidarekopplingen från ordet 
politik till ordet hand. Utöver att konstatera att relationen mellan religion och 
politik är central i det analyserade materialet ger denna observation därför ett 
begränsat bidrag till analysen av resultatet.  

Mer intressant är att försöka få en överblick över den hybrida mediedis-
kussionen som helhet, och analysera hur nyckelorden relaterar till de identifi-
erade diskurserna. Primärt är det den Sekularistiska diskursen samt Religion 
som hot-diskursen som gör avtryck på kartan, bland annat genom ord som 
totalitär, hemsk, opium, elände, krig och orsak (markerade i rött). Samtidigt 
finns också det positivt laddade ordet älska (markerat i orange) inkluderat, 
vilket indikerar att de olika diskursiva föreställningarna utmanas på olika sätt.  

Religion som något destruktivt, i enlighet med de antaganden som är bä-
rande i Religion som hot-diskursen, framkommer då religion kopplar vidare 
till krig och elände genom samband markerade som särskilt starka. Dessa båda 
ord är i sin tur kopplade vidare till ordet orsak (där också sambandet mellan 
elände och orsak är markerat som starkt). Bakom dessa samförekomster finns 
ett antagande om religion som orsak till krig och elände. Ett exempel på hur 
denna föreställning artikuleras i den hybrida mediediskussionen finns i kom-
mentaren nedan:  

 
Det som är mest skrämmande är att folk verkligen tror på bibeln och koranen 
och ännu värre de lever efter den.. Religion är bara krig, elände och ett sätt att 
kuva den stora massan. Reigion hör inte hemma i ett modernt samhälle. Just 
saying   (Kommentar till Aftonbladet 2017a) 
 

Samma kluster av ord indikerar dock att förståelsen av religion som något de-
struktivt för samhället (elände och krig) ofta förläggs utomlands. Detta syn-
liggörs bland annat genom den extra starka kopplingen mellan religion och 
värld, men också ordet utland i nästa led (båda orden markerade i blått). I 
denna typ av kommentarer samsas ofta föreställningar från en Religion som 
hot-diskurs, med inslag från Det står samma sak i Bibeln-diskursen. I enlighet 
med antagandet från den andra av dessa båda diskurser förekommer ofta ett 
jämförande element då föreställningar rörande islam och kristendom artikule-
ras i kommentarerna, liksom i exemplet nedan.  

Både bibeln (gamla testamentet) och koranen går väl att jämföra med andra 
våldsbejakande, ideologiska och totalitära verk som finns där ute. Inget kons-
tigt med det. Varför skulle det vara uppseendeväckande undrar jag. (Kommen-
tar till Aftonbladet 2017a) 

 
Ett sådant jämförande mellan olika religioner gör avtryck bland annat genom 
de ord på kartan som på olika sätt rör de respektive religionernas skrifter: 
skrift, koranen, bibel, helig och bok (markerade i grönt). Det starka sambandet 
mellan religion och helig, som i andra led kopplar vidare till bok är ett sådant 
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avtryck. Helig kopplar också vidare till Bibel respektive Koranen. Inget av 
dessa båda ord har en direkt koppling till ordet religion, utan samförekomsten 
kommer först i andra led. Däremot har de båda en särskilt stark koppling till 
ordet skrift. Kommentarer där skrifter av olika slag diskuteras är i stor ut-
sträckning reaktioner på rapporteringen om den jämförelse som Sverigedemo-
kraten Mattias Karlsson gjorde mellan att läsa Koranen i en kyrka och Mein 
Kampf i en synagoga. Här finns såväl medhåll som motargument mot denna 
liknelse. Kommentaren nedan är exempel på den första kategorin:  

Ha ha, det finns inte en chans på denna jord att man hade fått läsa högt ur bibeln 
i en moske, så det där med broar emellan religionerna kan du fet glömma An-
ton. Muslimska religionen är totalitär, dem skiter i alla andra så kallade heliga 
böcker eller andra kulturer. Det är bara deras som gäller. (Kommentar till Af-
tonbladet 2017a) 

 
Kartan visar vidare att ord relaterade till islam gör avtryck i den hybrida me-
diediskussionen, genom att orden islam, koranen, profet och muslim är inklu-
derade (markerade i gult, koranen fortsatt grön). I kommentarer där islam är 
ett tema återfinns ofta antaganden från Antimuslimsk diskurs, Religion som 
hot-diskurs, Sekularistisk diskurs eller en kombination av dessa. Kommenta-
ren nedan är ett exempel på hur sådana antaganden konstrueras: 

Vi svenskar vill inte ha religion inblandad i politiken. Det är ju så islam verkar. 
Dom vill ju ha stening av kvinnor, halshuggning av otrogna inskrivna i lagen 
o därmed politiken. Nej dom religiösa av olika sorter får praktisera sin tro helt 
privat. Blanda inte in oss som tror på vetenskap och beprövad erfarenhet! 
(Kommentar till Dagens Nyheter 2017c) 

 
Utgångspunkten för kommentaren är ett antagande med hemvist i den Seku-
laristiska diskursen, att ”Vi svenskar inte vill ha religion inblandad i politi-
ken”. Detta ”Vi” refereras i slutet av kommentaren till ”oss som tror på veten-
skap och beprövad erfarenhet”. I enlighet med föreställningar från den Anti-
muslimska diskursen beskrivs islam i negativa ordalag, men också utifrån an-
taganden från Religion som hot-diskursen. ”Dom” utgör ett hot mot såväl 
kvinnor (”stening av kvinnor”), icke-muslimer (”halshuggning av otrogna”) 
och mot det sekulära samhället (”inskrivna i lagen o därmed politiken”).  

Ett ord som lyser med sin frånvaro är kyrka, vilket för analysen över till 
den karta som istället utgår från politik, där ordet kyrka spelar en desto större 
roll i kartan över nyckelordens samförekomster.  
 

7.4.2. Samförekomst: Politik 
En jämförelse mellan de båda kartorna visar att de skiljer sig åt i hög utsträck-
ning, inte bara gällande den roll ordet kyrka har i samförekomsten av ord 
(vilka jag återkommer till snart). I den karta som utgår från ordet politik (se 
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figur 17) saknas den samförekomst av ord som kan relateras till de diskurser 
jag betecknat som Religion som hot, Antimuslimska och Det står samma sak 
i Bibeln. Istället är det ord och samförekomster som kan kopplas mer direkt 
till kyrkovalet som är inkluderade i kartan.  
 
Figur 17. Samförekomstanalys: Politik i Sverigedemokraterna och kyrkovalet 

 
 
Det blir tydligt genom de kopplingar som markerats som särskilt signifikanta 
(markerade i lila), nämligen de mellan religion och kyrka (kyrka mörkare 
grön) i första led, och därefter från kyrka till stat, styra och politiker (orden 
markerade i grönt). Istället för föreställningar från de ovan nämnda diskur-
serna, finns antaganden från den Sekularistiska diskursen tydligt närvarande 
på kartan. Bland annat genom de kopplingar som berör relationen mellan po-
litik och kyrka: ovan nämnda stat, politiker och styra, samt självständig, poli-
tiskt, skild, inblandad och fri (markerade med grönt). Att Sverige är ett seku-
lärt land och att staten och Svenska kyrkan har gått skilda vägar är exempel 
på hur dessa samförekomster uttrycks i kommentarerna:  
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Vad gör politiker i kyrkan när stat och kyrka inte hör ihop längre , är det dub-
belmoral eller . (Kommentar till Aftonbladet 2017d) 
 

Värt att notera är att kopplingen mellan religion och politik finns, men att den 
inte är markerad som särskilt stark, vilket var fallet med motsvarande relation 
då samförekomsterna istället utgick från ordet religion. Här finns dock en sär-
skilt signifikant länk mellan orden höra och ihop (markerade i gult), båda di-
rekt kopplade till ordet politik. Ordet ihop kopplar därtill vidare till ordet re-
ligion. Även det tolkar jag som ett utslag av den sekularistiska diskursen, vars 
grundantagande är just att ”Religion hör inte ihop med politik” (Kommentar 
till Expressen 2017c). 

7.4.3. Slutsats: Samförekomstanalys 
Resultatet av samförekomstanalysen tolkar jag som att det i första hand är 
olika former av religionskritiska föreställningar som ger utslag på kartan över 
samförekomster av nyckelord i den hybrida mediediskussionen om Sverige-
demokraterna och kyrkovalet. De religionskritiska föreställningarna kan rela-
teras till fyra av de fem identifierade diskurserna: den Sekularistiska diskur-
sen, Religion som hot-diskursen, Det står samma sak i bibeln-diskursen samt 
den Antimuslimska diskursen.  

Jag menar att kartans samförekomster av nyckelord kan förstås som en 
form av politisering av religion i betydelsen att religion blir objekt i politisk 
debatt (jfr Ivanescu 2010), framförallt utifrån resultatkartan av samförekoms-
ter med ordet religion. Där är kopplingarna mellan religion och olika säker-
hetsrelaterade ord flera, och därtill starka. Religion länkas bland annat sam-
man med krig och elände genom särskilt signifikanta samband. En annan 
aspekt av politisering av religion sker då diskussionen inkluderar islam. Att 
islam är ett tema som tar en relativt stor plats i diskussionen om Sverigede-
mokraterna och kyrkovalet visar på hur islam har kommit att få en speciell 
funktion i den politiska debatten, där islam används som kontrastmarkör mot 
det sekulära och/eller kristna Sverige (Lindberg 2015; Demker 2018). Här fö-
rekommer också en politisering av religion i betydelsen att religion blir sub-
jekt i diskussioner om politiserade frågor (jfr Ivanescu 2010). Denna slutsats 
baseras på samförekomsten mellan religion och ord relaterade till religiösa 
skrifter. I såväl Det står samma sak i Bibeln- som i Det är samma Gud-diskur-
sen används återkommande religiösa argument hämtade från eller nära kopp-
lade till de respektive religiösa skrifterna.  

Ett sätt att förstå många av de kommentarer som berör islam, som ger ut-
slag på kartan genom orden islam, koranen, profet och muslim, är att använda 
Brubakers (2017) idé om en civilisationistisk populism. Den kommentar som 
används som exempel i analysen av samförekomst med utgångspunkt i ordet 
religion ovan, som börjar med meningen ”Vi svenskar vill inte ha religion 
inblandad i politiken”, är ett illustrerande exempel. Kommentaren refererar 
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explicit till muslimer genom påståendet att ”Det är ju så islam verkar”, angå-
ende inblandning av religion i politik. I kommentaren går det också att finna 
hänvisningar till liberala värderingar i form av kvinnors rättigheter, vilka 
”Dom” hotar (genom ”stening”), och religionsfrihet (”halshuggning av 
otrogna”). Också sekularism finns närvarande, för trots tillägget ”dom reli-
giösa av olika sorter”, är det islam och muslimer som konstrueras som ”dom 
religiösa” och ställs mot ”oss” sekulära (”som tror på vetenskap och beprövad 
erfarenhet”).  

Sammanfattningsvis menar jag att samförekomstanalysen är behjälplig i 
att illustrera inte bara att, men också hur, de olika diskurserna är samman-
kopplade i den hybrida mediediskussionen om Sverigedemokraterna och kyr-
kovalet. De negativa föreställningarna gör ett markant avtryck på kartan, och 
jag tolkar resultatet som att det sker en politisering av religion i de analyserade 
diskussionerna. Jag har pekat på tre olika sätt som denna politisering av relig-
ion tar sig uttryck på. För det första då religion blir objekt i diskussionen och 
sammankopplas med teman som säkerhet (krig). För det andra genom att re-
ligion blir subjekt genom argument hämtade från religiösa skrifter. För det 
tredje genom kommentarer som artikulerar föreställningar om islam som lig-
ger i linje med hur den civilisationistiska populismen kommit att använda re-
ligion för att konstruera inne- och utegrupper.  

7.5. Distansläsning: Ämnesmodellering 
För att kort påminna om metodkapitlets redogörelse för ämnesmodellering, är 
det en metod för distansläsning som syftar till att visa på ett materials under-
liggande mönster. För att nå dit görs en form av sannolikhetsberäkning, base-
rad på antagandet om att dokument innehållande liknande ämnen också kom-
mer att använda liknande uppsättning ord. Det är således förhållandet mellan 
de 29 dokument, som vardera utgörs av en kommentarstråd, och de 56 056 ord 
som bygger dessa dokument som ska undersökas (se mer kapitel 4.4.3). Lik-
som beskrivs i tidigare kapitel betraktar jag de ord som modelleras fram som 
nyckelord då de kategoriserats som relaterade till de signifikanta termerna re-
ligion och/eller politik. 

 Principerna bakom huruvida ett ord kategoriseras som relaterat till religion 
eller politik (eller båda) utvecklas närmare i kapitel 5.5. Det väsentliga här är 
att denna praktik sker i relation till den specifika hybrida mediediskussionen, 
vilket i detta fall är Sverigedemokraterna och kyrkovalet. Att kategorisera kyr-
kovalet som varandes antingen religion eller politik blir i sig problematiskt. 
Även om det är ett val inom ett enskilt samfund (Svenska kyrkan) och majo-
riteten av de som ställer upp tillhör nomineringsgrupper utan formell koppling 
till de politiska partierna (se ovan, kapitel 7.1.1) är det tydligare på pappret än 
i hur kyrkovalet uppfattas i de analyserade kommentarsfälten. Jag har valt att 
synliggöra kyrkovalets koppling till både religion och politik genom att mar-
kera det som relaterat till båda. Som ett annat exempel på hur kategoriseringen 
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gått till är ordet medlemsavgift markerat som relaterat till religion då det – i 
den kontext i vilken diskussionen sker – handlar om medlemsavgift till 
Svenska kyrkan. Ett annat exempel är ordet konservativ som markerats som 
relaterat till både religion och till politik, eftersom ordet kan – i den specifika 
hybrida mediediskussion som analyseras – referera såväl till konservativ po-
litik som till en konservativ form av religion/kristendom. Ett annat ord med 
dubbelmarkering är svenska, vilket kan referera både till svenska i betydelsen 
Sverige eller till svenska som det första ledet i samfundsnamnet Svenska kyr-
kan. Kategoriseringen innebär således att jag gör ett antagande om ordens 
koppling till de signifikanta termerna religion respektive politik. Ord relate-
rade till religion inkluderar såväl mer generella ord, ord som berör religion 
som samhällsfenomen, religiösa institutioner och organisationer, traditioner, 
religiösa trosföreställningar eller praktiker. Ord relaterade till politik berör å 
sin sida Sverige som politisk/kulturell enhet, svenska politiska institutioner, 
politiska händelser i Sverige samt generella hänvisningar som berör svensk 
politik.  

Liksom var fallet med samförekomstanalysen använder jag ämnesmodel-
leringen som ett sätt att visa på mönster i det större materialet, med ett särskilt 
fokus på hur olika nyckelord förhåller sig till varandra. Utifrån forskningsfrå-
gorna menar jag att det blir möjligt att synliggöra politisering av religion, ge-
nom att analysera hur olika nyckelord kombineras i de frammodellerade äm-
nena. Ämnesmodelleringen av den hybrida mediediskussionen om Sverigede-
mokraterna och kyrkovalet resulterade i 10 ämnen (se bilaga 8), varav samt-
liga innehåller ord relaterade till antingen religion eller politik och sju stycken 
till båda. Då ämnena redovisas i resultatgenomgången nedan är ord kopplade 
till religion markerade genom att strykas under, medan ord kopplade till po-
litik är markerade genom kursiv stil. För ord som kan relateras till både relig-
ion och politik kombineras de båda markeringarna. Dessa ord är följaktligen 
markerade genom att skrivas i understruken och kursiv stil. Ämnets vikttal 
redovisas inom parentes, avrundat till två decimaler.  

7.5.1. Ämnen som inkluderar religion 
Av de frammodellerade ämnena innehåller åtta ämnen ord som kan relateras 
till religion.108 Ord som relaterar till religion återfinns i ämnen som i första 
hand inkluderar ord relaterade till politik, kyrkovalet och Sverigedemokra-
terna. Jag kommer här framförallt att lyfta tre aspekter av religion, som gör 
genomslag i de frammodellerade ämnena.  

Den första aspekten aktualiseras genom de ord som inkluderats i ämne 4 
(se nedan).  

                                                 
108 Ämne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ord: bibeln, biskopar, bok, brunne, evangeliet, gamla, gud (2), 
gudstrams, islam, jesus (2), konservativ, koranen, kristendomen, kristna (3), kyrka/n/s (3), 
kyrko, kyrkovalet (2), medlemsavgift, muslimer, nya, religion/er (4), svenska, testamentet, tro, 
ärkebiskopen. 
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Ämne 4 (0,09): brunne konservativ orolig svaga evangeliet biskopar guds-
trams genuint socialist socialism förlorat eftergifter ärkebiskopen ägna oroar 
ändra marx levde hus början  

 
Ämne 4 är ett destillat av de många kommentarer som kritiserar Svenska kyr-
kans ledning, vilka utmålas som kulturmarxister som går i vänsterpolitikens 
ledband, åsikter som återkommande uttryckts också från den Sverigedemo-
kratiska ledningen (jfr Nilsson 2020a:8). Ämnets första ord, Brunne, refererar 
till Eva Brunne, dåvarande biskop i Stockholms stift, som ofta används som 
symbol för dem som är kritiska mot Svenska kyrkans nuvarande utveckling 
(se 7.1.2). 

Mer implicit uttryckt men ändå närvarande är föreställningen om att 
Svenska kyrkan har islamiserats. Eftergifter, ett av de ord som är inkluderat i 
ämne 4 och markerat som politik, kan relateras till denna typ av föreställ-
ningar. Kommentaren nedan är ett exempel på hur denna föreställning explicit 
artikuleras, och visar samtidigt på att föreställningen är stark inom den Anti-
muslimska diskursen, då islam inte explicit skrivs ut utan istället omskrivs 
som ”religiös extremism”:  

Kanske skulle den svenska kyrkan må bättre om den ägnade mera intresse för 
de genuint kristna frågorna än för vänsterpolitisk anpassning till religiös extr-
emism. (Kommentar till Svenska Dagbladet 2017a) 

 
En sista sak värd att notera i relation till ämne 4 är ordet gudstrams. Att detta 
är inkluderat tyder på att inte bara de som anser att Svenska kyrkan blivit för-
störd genom socialism och eftergifter till islam, eller de som håller den mot-
satta åsikten för sann, deltar i debatten. Ett ord som gudstrams kan snarare 
relateras till den Sekularistiska diskursens mer religionskritiska antaganden, 
där religion på olika sätt avfärdas som trams eller sagor. Ordets inkludering i 
ämne fyra tyder på att också den som artikulerar denna typ av föreställningar 
tar sig tid att kommentera diskussioner om Svenska kyrkan.  

Den andra aspekten av religion som jag vill lyfta här rör den diskurs som 
jag valt att kalla Det står samma sak i Bibeln. Utgångspunkten här är primärt 
ämne 7 (se nedan), som är det enda av de frammodellerade ämnena som inte 
innehåller något ord som relaterar till politik.  
 

Ämne 7 (0,03): koranen bibeln islam mein kristna kampf läsa religion tes-
tamentet muslimer gamla jesus läst kristendomen gud bok läser nya vet 
religioner  

 
Ursprunget till flertalet av de ord som inkluderas i ämne 7 tolkar jag vara 
sprungna ur diskussionen om den jämförelse som Sverigedemokraternas då-
varande gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, gör under partiets upp-
taktsdag inför kyrkovalet, då han säger att läsa Koranen i en kristen kyrka kan 
liknas vid att läsa Mein Kampf i en synagoga. De kommentarstrådar som 
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skapas under inlägg med artiklar som rapporterar om händelsen innehåller en 
lång rad antimuslimska inlägg som bekräftar påståendet. Dessa bemöts dock 
ofta med jämförelser mellan Koranen och Bibeln, där den bärande föreställ-
ningen i Det står samma sak i Bibeln-diskursen är att den som vill kritisera 
islam också måste ta hänsyn till vilka utsagor som går att finna i Bibeln. Denna 
diskurs inkluderar ofta en negativ förståelse av religion, där kristendom sna-
rare lyfts fram som lika problematisk som islam, än som en jämförelse där 
båda religionerna beskrivs i positiva ordalag. Dessa föreställningar genererar 
i sin tur diskussioner om statusen för Gamla respektive Nya testamentet inom 
olika delar av kristendom, samt för religiösa skrifter generellt. Artikuleringen 
av de antaganden om islam som återfinns inom den Antimuslimska diskursen 
utmanas således av andra diskurser (här primärt Det står samma sak i bibeln-
diskursen), vilket skapar en betydligt bredare diskussion om religion än vad 
det kan verka vid en första anblick. Den kritiska förståelsen av religion delas 
självklart inte av alla deltagare i Facebook-diskussionen, och motsägs av dem 
som tycker att Svenska kyrkan utvecklas i rätt riktning och av de som har 
andra föreställningar om vad en kyrka är eller bör vara.  

Slutligen vill jag rikta uppmärksamhet mot att Jesus liksom gud nämns i 
två av ämnena, ämne 7 ovan och ämne 9 nedan.  
 

Ämne 9 (1,20): kyrkan svenska rösta politik kyrka jesus religion tycker kyr-
kovalet politiska kyrkans kristna politiskt val gud partier politisk staten po-
litiker demokrati  

 
Ämne 9 är det ämne med störst vikttal (vilket ger en indikation om hur stor 
del av hela materialet som ämnet utgör, se mer kapitel 4.4.3), och kombinerar 
ord kopplade till kristendom, politik eller båda. Därtill förekommer ord som 
evangeliet, nya, gamla och testamentet i de ovan nämnda ämnena 4 och 7. Det 
anmärkningsvärda här är inte att Jesus, gud eller andra ord kopplade till den 
kristna tron och läran används som referens i diskussioner som berör en kris-
ten kyrka, utan det faktum att religiösa och teologiska frågor faktiskt verkar 
väcka engagemang i det så antaget sekulära Sverige.  

7.5.2. Ämnen som inkluderar politik 
Alla ämnen utom ett innehåller ord som relaterar till politik.109 Sverigedemo-
kraterna och kyrkovalet samt relationen mellan politik och religion generellt 
och Svenska kyrkan mer specifikt, är de två tematiker som gör det tydligaste 
avtrycket i de frammodellerade ämnena.  

                                                 
109 Ämne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ord: afa, antisemitism, demokrati, eftergifter, essens, expo, 
invandring, kommunister/na (2), konservativ, kyrkovalet, marx, nazist/er (2), parti/er (2), par-
tiprogram/met (2), politik, politiker, politisk/a (3), politiskt, rasism, rasist/iskt (4), rösta/de (2), 
röstar, röster/na (2), röstkort/et (2), sd:are, sdare, socialist, socialism, staten, svensk/a/r (3), sve-
rige, val/et (2), valfusk (2), vallokalen, valsedlar, vänsterextrema, åkerssork, åkesson, åkersson.  



239 

Ord relaterade till Sverigedemokraterna är inkluderade i tre ämnen genom 
referenser till partinamnet (sdare, sd:are) eller partiledaren (åkesson, åkersson, 
åkerssork). I det första av dessa ämnen (ämne 1) finns också ord inkluderade 
som kan kopplas till kyrkovalet, såsom (röstade, valet och kyrko). Det andra 
ämnet (ämne 2, se nedan) inkluderar också ordet kristen, vid sidan av ord som 
partiprogrammet, rasism och svenskar. Det tredje ämnet (ämne 10) inkluderar 
också ord som rasist, nazist och invandring.  
 

Ämne 2 (0,07): rasism svenskar rasist betyder rasistiskt kallar hat essens par-
tiprogram hittar tycker åkesson diskussion kristna sprida kurder tvärtom par-
tiprogrammet svensk turkiet  

 
Att det förekommer kritik mot Sverigedemokraterna i den analyserade hybrida 
mediediskussionen indikeras dels av de många olika formerna av orden rasism 
(i ämne 2 och 10) och nazism (i ämne 10) samt öknamnet på Sverigedemokra-
ternas partiledare Jimmie Åkesson: åkerssork (i ämne 1).  

Ämne 10 tillsammans med ämne 8 tar upp en annan tematik som förekom-
mer tillsammans med Sverigedemokraterna: medier. Ämne 8 återspeglar 
kvällstidningen Expressens granskning tillsammans med den antirasistiska 
stiftelsen Expo, genom vilken flera kandiderade kyrkopolitiker från Sverige-
demokraterna lyftes fram som brottsdömda. I ämne 10 är det istället diskuss-
ionen om att en av medlemmarna i popbandet Noice offentligt gett stöd till 
Sverigedemokraterna som ger genomslag. Båda dessa medierelaterade dis-
kussioner genererar ett stort antal kommentarer som försvarar Sverigedemo-
kraterna och kritiserar mediebevakningen av partiet.   

Relationen mellan religion och politik generellt, och politikens roll i kyr-
kovalet specifikt är den andra aspekten av politik som kommer fram i de mo-
dellerade ämnena. Ämnen som inkluderar ord som explicit relaterar till kyr-
kovalet är fem till antalet.110 Här går det att notera att valfusk förekommer i 
två av ämnena (ämne 3 och 5), vilket härstammar från en diskussion om val-
fusk som på olika sätt missgynnar Sverigedemokraterna (såsom att partiets 
valsedlar försvunnit från vallokalerna). En annan del av de mer explicit kyr-
kovalsrelaterade orden, är ord som är informativa till sin karaktär såsom val-
lokal och röstkort (ämne 3). Många kommentarer i den analyserade hybrida 
mediediskussionen handlar om just information om kyrkovalet, både i form 
av frågor och svar.111  

                                                 
110 Ämne: 1, 3, 5, 6, 9. Ord: demokrati, gud, jesus, kommunisterna/na (2), kristna, kyrka/n/s (3), 
kyrko, kyrkovalet (2), medlemsavgift, parti/er (2), politik, politiker, politisk/a (3), politiskt, re-
ligion/er (2), rösta/de (2), rösta/r (2), röster/na (2), röstkort/et (2), staten, svenska, sverige, tro, 
val/et (2), valfusk (2), vallokalen, valsedlar, åkersson, åkerssork. 
111 Ett exempel på en sådan kommentar är denna, som i kommentarsfältet ställer frågan om vad 
kyrkovalet innebär: ”Jag har mig veterligen aldrig röstat i kyrkovalet, eftersom jag överhuvud-
taget inte förstår kopplingen mellan religion och politik??? Vad är sambandet och vad är det 
man röstar på? Vilket parti prästerna ska hålla på, eller vilken religion som partierna ska ha? Är 
visserligen fortfarande medlem i Svenska kyrkan trots att jag inte ser meningen med det så jag 



240 

7.5.3. Slutsats: Ämnesmodellering 
Kyrkovalet 2017 utmålades i mediediskussionen som ett val som i hög ut-
sträckning handlade om Sverigedemokraterna och deras satsning på att öka 
sin representation i Svenska kyrkan. Materialurvalet för denna hybrida medi-
ediskussion inkluderar inlägg innehållandes artiklar som på olika sätt berör 
just Sverigedemokraterna i relation till kyrkovalet. Sverigedemokraterna gör 
också ett stort avtryck i materialet, vilket genomgången av ämnesmodellering-
ens resultat ovan visar på. Samtidigt visar resultatet också på något annat: i 
den analyserade hybrida mediediskussionen finns det utrymme för andra te-
matiker, och religion diskuteras utifrån flera olika aspekter såsom vad en 
kyrka är och bör vara, vad som utgör en helig skrift och vilken status heliga 
skrifters innehåll bör tillskrivas idag. Liksom jag argumenterar för i slutsatsen 
av samförekomstanalysen menar jag att denna typ av diskussioner kan tolkas 
som den form av politisering av religion som enligt Ivanescu (2010) kommer 
av att religion blir subjekt i politisk debatt, då religiösa argument blir en del 
av diskussionen. 

Ett sätt som denna diskussion tar sig uttryck på är den Antimuslimska fö-
reställning som lyftes fram i relation till ämne 4, att Svenska kyrkan har blivit 
islamiserad. Denna föreställning korresponderar också med en förståelse av 
Svenska kyrkan som del av det svenska (hotade) kulturarvet. Att ordet kristna 
är inkluderat i ämne 2, tillsammans med ord som kan härledas tillbaka till 
(mestadels negativa) kommentarer om Sverigedemokraterna som parti (orden 
partiprogram, svenskar, rasism och essens) tolkar jag utifrån Brubakers (2017) 
tanke om betoningen av det kristna kulturarvet som del av en auktoritär po-
pulistisk föreställning. Föreställningen att Sverige är ett kristet land blir me-
ningsfull i relation till den diskursiva konstruktionen av ett kristet Vi och ett 
muslimskt Dom. Denna föreställning återfinns som del av Sverigedemokra-
ternas strategi att beskriva Svenska kyrkan som en kulturarvskyrka, och att 
ordet kristna inkluderas i ämne 2 tolkar jag som ett utslag av denna strategis 
diskursiva framgång. 

Jag menar att ämnesmodelleringen synliggör flera intressanta mönster i 
materialet, och att de stärker tolkningen att det sker en politisering av religion 
i den analyserade hybrida mediediskussionen. Mer konkret är det Sverigede-
mokraternas förhållningssätt till Sverige som ett kristet land, föreställningar 
om Svenska kyrkan som islamiserad, samt diskussioner om hur heliga skrifter 
såsom Bibeln och Koranen bör förhålla sig till det samtida samhället som kan 
lyftas som exempel på politiseringen av religion i den hybrida mediediskuss-
ionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet.  

                                                 
har rösträtt, men är inte särskilt intresserad av vare sig politik eller religion... [tänkande emoji]” 
(Kommentar till Aftonbladet 2017b)  
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7.6. Närläsning: Den retoriska triangeln 
Nu har resultatet kommit till den del där analysen kan beskrivas som textnära, 
med de enskilda kommentarerna i fokus. Material för denna del av analysen 
är ett längre urklipp från en kommentarstråd (se principer för urval i kapitel 
4.4.7). Liksom i tidigare resultatkapitel används analysverktyg hämtade från 
retoriken i genomförandet av den kritiska diskursanalysen, med inspiration 
från Richardson (2007) (se mer kapitel 4.4.5). Syftet med analysen är att syn-
liggöra diskussionens former, det som i studiens övergripande forskningspro-
blem formuleras som hur den hybrida mediemiljön bidrar till att strukturera 
de analyserade diskussionernas innehåll och form.  

7.6.1. Diskussionens former 
Det analyserade urklippet kommer från en kommentarstråd till en artikel från 
Aftonbladet med rubriken ”SD-toppen jämförde Koranen med ”Mein Kampf”, 
publicerad i ett inlägg på tidningens Facebook-sida den 9 september 2017 (Af-
tonbladet 2017a).112 Facebook-inlägget illustreras av en bild på Mattias Karls-
son, dåvarande gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen, och inne-
håller inläggstexten: ”Att läsa högt ur Koranen i en kristen kyrka är nästan att 
jämföra med att läsa högt ur 'Mein Kampf' i en synagoga”. Vid insamlingsda-
tum hade inlägget genererat 493 kommentarer. I artikeln återges delar av det 
resonemang som Mattias Karlsson fört fram i ett anförande under Sverigede-
mokraternas kickoff inför kyrkovalet. I artikeln nämns exempelvis hur Mattias 
Karlsson beskriver det som ”’absurt’ att Svenska kyrkan bjuder in människor 
för att läsa ur Koranen” och att Koranen uppmanar ”till att döda ’otrogna’”. 
Artikeln återger också en intervju där Karlsson utvecklar sin jämförelse, där 
han menar att jämförelsen mellan Koranen och Mein kampf haltar något, men 
betonar att ”[d]et pågår ett folkmord på kristna i världen idag” (Habul 2017).  

Den första kommentaren kommer från Kicki, och resterande kommentarer 
är organiserade i en svarstråd under denna kommentar. Kickis riktar i sin kom-
mentar kritik mot Karlssons jämförelse. 

Kicki: Ni som håller med honom.. Har ni läst bibeln??? Det är en väldigt grym 
bok där man ska stena ihjäl människor... och många andra sätt att döda… Så 
läs bibeln innan ni uttalar er om Koranen 

 
Kickis kommentar kan beskrivas som ett argument av en epideictic karaktär, 
där kritik riktas mot en nuvarande handling (Mattias Karlssons jämförelse och 
dem ”som håller med honom”), i ett försök att lyfta fram dess ohederlighet. 
Vidare är det också ett logosargument, strukturerat som ett induktivt sympto-
matiskt argument men också ett jämförande sådant. Här används ett specifikt 
fall (Bibeln innehåller uppmaningar om att döda människor på olika sätt) för 

                                                 
112 Samma referens gäller för samtliga citerade kommentarer i detta avsnitt. 
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att stödja slutsatsen om att Bibeln är en ”väldigt grym bok”. Syftet med denna 
slutsats är att betona att kritik mot att Koranen uppmanar till våld mot kristna 
(i den kommenterade artikeln motiverade Mattias Karlsson sitt uttalande med 
att det pågår ett folkmord på kristna i Mellanöstern) borde föregås av en jäm-
förande granskning av på vilka sätt de kristnas heliga skrifter också uppmanar 
till våld. I kommentaren artikuleras grundantagandet i Det står samma sak i 
Bibeln-diskursen (”läs bibeln innan ni uttalar er om Koranen”), kombinerad 
med föreställningar från Religion som hot-diskursen, där religion framställs 
som något hotfullt, här exemplifierat genom att ”stena ihjäl människor… och 
många andra sätt att döda…”. Även om det sätt som argumentet är formulerat 
på inte gör det tydligt huruvida Kicki själv anser att detta hot är reellt eller ej, 
är kommentaren ett bra exempel på den strategi som används för att motsäga 
antaganden från den Antimuslimska diskursen: den Antimuslimska diskursens 
argumentationslogik anammas, men islam byts mot kristendom då religion 
beskrivs som något hotfullt.  

Kickis kommentar bekräftas av Tobbe, som tycker att Kicki har ”så rätt så 
rätt”, följt av en uppmuntrande tumme upp-emoji.  

Tobbe: Du har så rätt så rätt  

Eva: Läs nya testamentet. 
 
Nästa kommentar i ordningen kommer från Eva, som uppmanar till ”Läs nya 
testamentet”. Denna kommentar tolkar jag i ljuset av nästa kommentar i trå-
den, från Pia, som utvecklar varför ”NYA TESTAMENTET” är signifikant i 
denna utväxling av argument.  

Pia: Du är helt ute och cyklar.Kristendomen kom.i och med Jesu födelse och 
NYA TESTAMENTET gäller fom Kristi födelse.I Nya T .står det att den som 
tar till svärd,skall med svärd förgås..DU talar om Gamla Testamentet Vänl läs 
Nya Testamentet och kom sen igen 

 
Pia ifrågasätter Kickis argument om Bibeln som ”en väldigt grym bok” genom 
påståendet att ”DU talar om Gamla Testamentet”. Argumentet är dock formu-
lerat på ett liknande sätt som Kickis, som ett symptomatiskt och induktivt lo-
gosargument, där ett individuellt exempel (”I Nya T .står det att…”) används 
för att illustrera ett större mönster där kristendom framställs som en icke våld-
sam religion (”NYA TESTAMENTET” där det står ”att den som tar till 
svärd,skall med svärd förgås” är den del av Bibeln som ”gäller fom Kristi fö-
delse.”). Argumentet från Pia använder också etos för att stärka sin egen tro-
värdighet och ifrågasätta Kickis. Det senare sker genom den inledande me-
ningen ”Du är helt ute och cyklar” samt de avslutande orden ”Vänl läs Nya 
Testamentet och kom sen igen”. Att Pia själv vet vad hon talar om indikeras 
dels genom kommunikativa strategier såsom användandet av versaler (”NYA 
TESTAMENTET”, ”DU”) samt genom att referera till specifika bibelord 
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(”står det att…”). Innehållet i Pias kommentar går inte att direkt knyta till nå-
gon av de identifierade diskurserna, men är ett exempel på den typ av diskuss-
ioner om religiösa spörsmål som uppkommer som ett resultat av Det står 
samma sak i Bibeln-diskursens ifrågasättande av den Antimuslimska diskur-
sens kritik mot islam.  

Nästa kommentar kommer från Victoria, och fortsätter diskussionen om 
Bibeln och statusen för dess olika böcker.  

Victoria: ^ Hoppas du även är medveten om att Jesus, enligt bibeln, sa att han 
inte kommit för att häva lagarna i gamla testamentet..? :)113 
 

Liksom Pia i föregående kommentar använder Victoria ett direkt tilltal i form 
av ett ”du”, men här riktat till Pia då hon ifrågasätter Pias beskrivning av vilken 
status Bibelns böcker innehar. Victoria tar också efter Pia i det att hon refererar 
sin utsaga tillbaka till källan (”Jesus [...] sa”, ”enligt Bibeln”) på ett sätt som 
stärker etos, föreställningen att den som diskuterar en fråga är kunnig eller 
trovärdig i densamma. Det avslutande glada teckenansiktet (” :) ”) kan, liksom 
diskuterats tidigare, tolkas som en form av artighet, där syftet är att göra åhö-
rarna mer mottagliga för det egna argumentet genom att inta en icke-konfron-
tativ hållning.  

Tobbe: Ursäkta mig men ni vet om att Jesus inte finns va ?  
 
Även Tobbe avslutar sin kommentar med en emoji, men det i en form av patos 
som snarare syftar till att visa fasa eller förfäran (” ”). Denna förfäran går i 
linje med den Sekularistiska diskursens antagande att avfärda religiös tro, då 
en möjlig tolkning är att det är ett uttryck för förfäran eller fasa som ska förstås 
ironiskt. Att det egentligen inte är fråga om ett argument så mycket som ett 
påstående uttrycks genom det inledande ”Ursäkta mig men…” och av det av-
slutande ”va”. Frågetecknet som avslutar är egentligen överflödigt; frågan är 
retorisk och det enda möjliga svaret är ett instämmande ja.  

Nästa kommentar kommer från Lukas, och inför ett delvis nytt spår i dis-
kussionen:  

Lukas: verkar som du inte har läst koranen..vad dom kan göra med kvinnor 
etc.. 

 
Också Lukas använder tilltalsformen du, även om inte heller han använder den 
inbyggda taggningsfunktionen för att tydligare specificera vem detta du riktar 
sig till. Troligtvis, sett till innehåll och att Lukas kommentar är organiserad 
som ett svar till den inledande kommentaren, riktar han sig till Kicki. Lukas 
                                                 
113 Tecknet ^ som inleder Victorias båda kommentarer kan tolkas som en pil uppåt, som mar-
kerar att kommentaren är ett svar på en tidigare kommentar i tråden. Om tecknet har denna 
betydelse eller ej är oklart, och inte heller av någon markant betydelse för analysen av Victorias 
kommentarer.  
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argument är ett deduktivt logosargument, där slutsatsen kommer av ett givet 
påstående. Därtill är det en enthymeme, där den premiss som är grunden för 
slutsatsens korrekthet saknas och själv måste fyllas i av åhöraren. Vid en när-
mare granskning av Lukas argument är det dock slutsatsen, snarare än premis-
sen som saknas. Här är grundantagandet i linje med den Antimuslimska dis-
kursen, att Koranen är problematisk. För det ger Lukas premissen ”vad dom 
kan göra med kvinnor etc…”. Slutsatsen, vilken innebörd detta har, skrivs där-
emot inte ut. Det kan troligen tillskrivas den starka ställning den Antimus-
limska diskursen har hos Lukas: slutsatsen är så självklar att den inte behöver 
skrivas ut, och om Kicki hade ”läst koranen” skulle hon dragit samma (outta-
lade) slutsats.  

Hoài: Pia du har både rätt och fel. Kristendomen är en religion som består av 
3 protestanter, katoliker och ortodox. Inom katolicismen har gamla testamentet 
en betydelsefull roll i religionsutövningen. 

 
Hoàis kommentar är ett svar till Pia och hennes påstående att ”NYA TESTA-
MENTET gäller fom Kristi födelse”. Hon ifrågasätter Pias kommentar genom 
att argumentera för att ”Kristendomen är en religion som består av 3”, och att 
”gamla testamentet” har olika roll inom ”religionsutövningen” i de olika de-
larna av kristendomen och spelar ”en betydelsefull roll” ”Inom katolicismen”. 
Sett till argumentets retoriska karaktär ligger etos närmast till hands. Genom 
den inledande meningen ”Pia du har både rätt och fel”, framställer Hoài sig 
själv som kompetent nog att göra en sådan utvärdering av Pias argument.  

Om Hoài inte svarade på Lukas kommentar om Koranen hoppar istället 
nästa kommentar av Victoria på det tåget.  

Victoria: ^ Kristendomen är inte bättre. Sälj en kvinna för 20 shilling, du… 
Och, som Tobbe sa! 
 

Argumentet kan sägas vara typiskt för Det står samma sak i Bibeln-diskursen, 
och blir endast begripligt i relation till Lukas kommentar. Enligt Lukas blir 
den som läser Koranen varse ”vad dom kan göra med kvinnor etc..”. Victoria 
svarar på detta genom ett jämförande induktivt logosargument, där ”Sälj en 
kvinna för 20 shilling” lyfts fram som argument för den generella slutsatsen 
att ”Kristendomen inte är bättre”. I båda dessa kommentarer, från Lukas och 
Victoria, sker en intressant glidning i betydelse mellan den heliga skriften och 
handlingar hos utövare av den religion för vilken skriften är helig. Koranen 
lyfts av Lukas fram som problematisk, med premissen att ”dom” kommer att 
behandla kvinnor på ett visst sätt. På ett liknande sätt menar Victoria att ”Kris-
tendomen är inte bättre” gällande hur kvinnor behandlas av kristna, då det står 
i Bibeln om att ”sälj en kvinna för 20 shilling”. Sett till diskussionens innehåll 
menar jag att det är en rimlig tolkning att Victoria refererar till Bibeln, även 
om det inte skrivs ut. Victorias kommentar avslutas också på ett tankeväck-
ande sätt, där hon tillskriver sig själv positionen som icke-troende (kristen) 
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genom att instämma i Tobbes tidigare påståenden om att ”Jesus inte finns”. I 
relation till de argument Victoria tidigare formulerat ger detta ställningsta-
gande en viktig påminnelse om att inte tolka allt för mycket i det som står 
skrivet. Victoria argumenterar för Nya testamentets status inom kristendomen, 
med hänvisningar till Bibeln och Jesus, utan att själv vara troende. 

Birgitta kommer in i diskussionen med en kommentar som går i opposition 
med Det står samma sak i Bibeln-diskursen, för även om Birgitta utgår från 
påståendet att båda ”dom där böckerna är fulla med skit” så blir hennes slutsats 
den motsatta till den som exempelvis Kicki för fram.  

Birgitta: Båda dom där böckerna är fulla med skit. Men säg, vart i dag dödas 
det i en av böckernas namn. Koranen eller bibel? 

 
Birgittas argument har karaktären av ett deduktivt logosargument, där slutsat-
sen följer av ett påstående, och då premissen är korrekt så kan inte slutsatsen 
vara fel. Här skrivs dock inte slutsatsen ut, precis som var fallet med Lukas 
kommentar om Koranen tidigare, utan ersätts med en retorisk fråga (”Men säg, 
vart i dag dödas det i en av böckernas namn. Koranen eller bibel?”). Att svaret 
på frågan är så självklart för Birgitta att det inte behöver preciseras tyder, åter-
igen, på den Antimuslimska diskursens, i vilken föreställningen är förankrad, 
starka ställning.  

Nästa kommentar riktar sig direkt till Kicki, och ifrågasätter också den fö-
reställning hon för fram. 

Javier: Kicki read the first coran, then compare 
 
Javiers kommentar innehåller en uppmaning om att ”read the first coran”. Den 
outtalade premissen i Javiers enthymeme argument är att ”the first coran” har 
ett sådant innehåll, att det vid en jämförelse med Bibeln skulle ge ett utslag 
till fördel för den senare. I kommentaren som följer utvecklar Tompa det re-
sonemang Birgitta påbörjade, genom att tydligare artikulera premissen för ar-
gumentet.  

Tompa: skillnaden är att kristendomen lämnade detta bakom sig för längesedan 
medans muslimer fortfarande lever efter koranen där många grymheter fortfa-
rande används 
 

Tompa har en deduktiv karaktär på sitt logosargument, där slutsatsen följer av 
det givna påståendet. Detta påstående är att det finns en avgörande skillnad 
mellan ”kristendomen” och ”muslimer”, även om Det står samma sak i Bi-
beln-diskursens antaganden stämmer. Skillnaden består i att ”kristendomen 
lämnade detta bakom sig för längesedan medans muslimer fortfarande lever 
efter koranen”. Det är således inte innehållet i de respektive heliga böckerna 
som är det viktiga, utan att ”många grymheter fortfarande används” av ”mus-
limer” (som ”fortfarande lever efter koranen”). Denna föreställning stämmer 
väl överens med det som artikuleras i den Antimuslimska diskursen, där islam 



246 

framställs som omodernt vilket kontrasteras mot en kristendom som har för-
ändrats i takt med samhällsutvecklingen.  

Hanna: USA har ju gud bakom sig i varenda krig de drar igång, så jag skulle 
säga att Bibeln är rätt krigsduglig. Dessutom har du kristna terrorister och mör-
dare, över hela världen, gott om dom just i USA. Det är rätt naivt att påstå att 
religiösa fundamentalister enbart finns inom islam. 

 
Hanna ifrågasätter de premisser som Birgitta och Tompa lägger fram för sina 
slutsatser, genom ett argument med en induktiv logoskaraktär som gör en 
symptomatisk slutsats, där USA används som exempel på att ”Bibeln är rätt 
krigsduglig”. Hanna kombinerar Det står samma sak i Bibeln-diskursen med 
Religion som hot-diskursen, där föreställningen är att religion är något de-
struktivt som leder till ”krig”, ”terrorister och mördare”. I argumentet finns 
också inslag av etos. Hanna underminerar de påståenden hon går emot (”att 
religiösa fundamentalism enbart finns inom islam”) genom att beskriva den 
typen av påståenden som ”rätt naivt”, ett karaktärsdrag som knappast ökar tro-
värdigheten för den som vill övertyga om en åsikt.  

Maj-Lis knyter diskussionen tillbaka till Barbro, och den del av diskuss-
ionen som fokuserar på Gamla och Nya testamentets roll inom kristendom. I 
sin kommentar ifrågasätter Maj-Lis den Sekularistiska diskursens antagande 
om religion som något som tillhör den privata sfären, genom att lyfta fram att 
”NT är än mer aktuellt i dagens samhälle”.  

Maj-Lis: Barbro Gamla Testamentet är dock fullt med profetior som i Nya 
Testamentet efter hand uppfylls. Både GT och NT hör således ihop och kan då 
läsas parallellt med varann. Men visst, NT är än mer aktuellt i dagens samhälle, 
inte minst den allra sista boken i Bibeln.. 

 
Att det är just ”den allra sista boken i Bibeln” Maj-Lis hänvisar till går att 
tolka som att hon delar de föreställningar som är vanligt förekommande bland 
anti-muslimska kristna, att vi lever i en apokalyptisk tid av kaos och under-
gång likt den Uppenbarelseboken (”den allra sista boken”) skildrar. I denna 
föreställning accentueras ofta den uppdelning av Vi och Dom som Uppenba-
relseboken ger uttryck för, och översätts till vår tid: straff kommer drabba 
Dom (med fel tro) medan Vi (med rätt tro) kommer belönas med lycka. Om 
denna tolkning av Maj-Lis kommentar är korrekt kan kommentaren kategori-
seras som uttryck för en Antimuslimsk diskurs.  

Tobias riktar sig i nästa kommentar direkt till Kicki. Han ifrågasätter inte 
Det står samma sak i Bibeln-diskursens grundantagande i sak (att den som 
kritiserar Koranen först måste jämföra med det som står i Bibeln) utan riktar 
in sig på utgångspunkten att de båda religionerna (och deras heliga böcker) 
överhuvudtaget är värda att ta hänsyn till. 

Tobias: Kicki, jaha så man kan inte tycka att all religiös skrift är helt jävla 
vrickad? 
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Att tycka att ”all religiös skrift är helt jävla vrickad” är en åsikt som kan tänkas 
gå i linje med den Sekularistiska diskursens antagande, men också med Relig-
ion som hot-diskursen om ”jävla vrickad” kan översättas med potentiellt skad-
lig för individen och samhället. Ett antagande som inte är alltför långsökt.  

Det sätt som kommentarerna hoppar fram och tillbaka visar att det pågår 
parallella diskussioner i kommentarstråden. Amy för tillbaka diskussionen till 
Koranen än en gång, då hon skriver:  

Amy: Så Bibeln för dig är vad? Koranen,alla självmord ,det är bättre om du 
säger inget. 

 
Hennes argument kan klassas som ett induktivt logosargument med en symp-
tomatisk karaktär, där ”alla självmord” används som specifikt exempel för att 
illustrera att det finns ett generellt problem med Koranen. Den inledande frå-
gan ”Så Bibeln för dig är vad?” är otydlig såväl till sitt syfte som ifråga om 
mottagare. Sett till de pendlingar och många deltagare som diskussionen in-
nefattar är det inte givet vem ”dig” i Amys fråga avser.  

Johannes hakar på Tobbes kommentar från tidigt i tråden, om att ”Jesus 
inte finns”.  

Johannes: Tobbe Jesus existerade. Så mycket håller religösa och icke-religösa 
människor med om. Sedan om allt i Nya Testamentet är trovärdigt är en fråga 
bäst besvarad en och en. 

 
Kommentaren ifrågasätter innehållet i Tobbes påstående, men kan också ses 
som ett ifrågasättande av den starka övertygelse med vilken Tobbe uttryckt 
sin kommentar. Samtidigt som Johannes lämnar frågan om huruvida ”allt i 
Nya Testamentet är trovärdigt” som en ”fråga bäst besvarad av en och en”, 
syftar hans kommentar till att påtala att ”religösa och icke-religösa människor” 
har en annan uppfattning (”Jesus existerade”) än den Tobbe så tvärsäkert gav 
uttryck för (”Jesus finns inte”). Micko stämmer in med en kommentar som i 
sak instämmer med Johannes där han påtalar för Tobbe att ”han”, vilket här 
kan antas hänvisa till Jesus, ”dog ju”.  

Micko: Tobbe ja han dog ju  
 
Valet av den avslutande skrattande emojin indikerar dock att Micko inte 
tycker att det är en diskussion som bör tas på allvar.  

Tillbaka till diskussionen om Bibeln och de båda testamenten stämmer 
nästa kommentar, från Pirjo riktad till Victoria, in i det tidigare särskiljande 
som gjorts mellan de båda testamenten.  

Pirjo: Victoria Lagarna i gamla testamentet är så motstiridiga att inte äns en 
djupast troede o strängaste judisk person kan leva efter de hur mycke hen äns 
försöker. 
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Kommentaren kan kategoriseras som ett logosargument med en deduktiv ka-
raktär, och den variant av ett enthymeme som förekommit tidigare i kommen-
tarstråden; det är inte argumentets premiss som saknas, utan dess slutsats. 
Kommentaren kan ses som ett ifrågasättande av Gamla testamentets relevans, 
inte minst för kristendomen då det i Pirjos beskrivning ”inte äns en djupast 
troede o strängaste judisk person kan leva efter de hur mycke hen äns försö-
ker”. Slutsatsen om Gamla testamentets begränsade relevans skrivs dock inte 
ut, utan kan utläsas av sammanhanget och de tidigare kommentarerna i dis-
kussionen.  

Stefans kommentar är också den en kombination av de åsikter som tidigare 
förts fram, där utgångspunkten är grundantagandet i Det står samma sak i Bi-
beln-diskursen, om att man får ”vackert acceptera andra liknande böcker” om 
man ”accepterar en bok”.  

Stefan: Lisa114 Jo, om man accepterar en bok, så får man vackert acceptera 
andra liknande böcker. för övrigt så borde all religion bekämpas tills den tynar 
bort. 

 
Samtidigt stämmer den in i de religionskritiska åsikter som förts fram då ”all 
religion [borde] bekämpas tills den tynar bort”. Denna del av kommentaren 
kan snarare klassas som del av en Sekularistisk diskurs, i vilken inte bara re-
ligion i det offentliga samhället, utan mer generellt, ifrågasätts. Att den ska 
”bekämpas” kan relatera kommentaren till en Religion som hot-diskurs, då det 
ofta är det som är skadligt eller hotfullt som bör ”bekämpas”. Kommentaren 
kan klassas som ett deduktivt logosargument, där slutsatsen följer på den upp-
satta premissen ”om man accepterar en bok, så får man vackert acceptera 
andra”.  

Tobbe svarar på Johannes riktade kommentar om Jesus existens på föl-
jande sätt:  

Tobbe: Johannes jag hoppas du verkligen menar att Jesus har funnits i skepnad 
av precis som vem som helst för ja, att en kille vid namn Jesus funnits må vara. 
Men denna kille är inte gudomlig, inte son till gud. Han var alltså inte messias 
och inte jungfrufödd. Är vi överens där ? 
 

I kommentaren ifrågasätter Tobbe inte Johannes kritik i sak utan intar återigen 
en tvärsäker hållning (”Jag hoppas verkligen du menar att…”, ”Han var alltså 
inte...”) och avslutar ännu en gång med en retorisk fråga (”Är vi överens där 
?”). Det tillägg Johannes gör i sin kommentar om att ”Jesus existerade”, då 
han skriver att ”om allt i Nya Testamentet är trovärdigt är en fråga bäst besva-

                                                 
114 Lisas kommentar saknas i den analyserade tråden. Det kan bero på att hon själv eller en 
moderator tagit bort kommentaren, eller att den står i en annan del av kommentarsfältet än den 
tråd som inkluderats i analysen.  
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rad en och en”, är alltså en hållning som inte delas av Tobbe. Tobbes kom-
mentar kan beskrivas som epideictic till sin karaktär, då den berör en nuva-
rande händelse eller karaktär (i detta fall Johannes). Vidare kan den tolkas som 
ett exempel på patos i betydelsen känslomässigt språkbruk. Tobbe använder 
aktivt ett språkbruk som syftar till att utmana föreställningen om Jesus genom 
att beskriva honom som ”en kille vid namn Jesus” som ”har funnits i skepnad 
av precis vem som helst”. Ett språkbruk som syftar till att väcka känslor hos 
den som ser Jesus som en gudomlig gestalt.  

Av de tre följande kommentarerna riktar sig två till Birgitta, som avslutade 
sin kommentar ovan med den retoriska frågan: ”vart i dag dödas det i en av 
böckernas namn. Koranen eller bibel?”  

Goran: Birgitta Jag vet vad du fiskar efter men vill bara påpeka att i ett stort 
land i väster kan ingen ledare bli ledare om han inte har Gud på din sida. De 
anser sig vara ”blessed” och har de senaste decennierna både bombat, krigat 
och understött blodiga regimer där det passat deras intressen. So help them 
God. Och det är en stat det och inte en organisation. Moraliskt att döma? ”God 
bless Am....”.  

Gustav: Fredrik 

Jonas Carl: Birgitta det dödas till höger och vänster. Minns du Nordirland? 
 
Den mellersta kommentaren är en typ av kommentar där en person, här Gustav, 
taggar en annan person, här Fredrik, utan vidare kommentar. En sådan typ av 
taggning sker ofta i syfte att uppmärksamma en annan person på den aktuella 
diskussionen. Av kommentarerna riktade till Birgitta är kommentaren från 
Goran först ut. Han inleder med att påpeka att Birgitta inte explicit skrivit ut 
sin slutsats (”Jag vet vad du fiskar efter”), utan litar till att den Antimuslimska 
diskursen är så pass etablerad att den ändock framstår som tydlig för motta-
garen. Därefter ifrågasätter han Brigittas outtalade slutsats genom att, precis 
som Hanna i en tidigare kommentar, hänvisa till USA där ”ingen ledare blir 
ledare om han inte har Gud på din sida” och som ”bombat, krigat och under-
stött blodiga regimer”. Kommentaren kan, liksom Hannas, kategoriseras som 
av induktiv logoskaraktär med en symptomatisk slutsats, där USA används 
som exempel för att illustrera det större mönstret att det också inom kristendo-
men, som Birgitta uttryckte det i sin kommentar, ”dödas [...] i en av böckernas 
namn”. Jonas Carl svarar på Birgittas fråga genom påståendet om att ”det dö-
das till höger och vänster”. Tillägget ”Minns du Nordirland?” syftar till att visa 
att svaret på Birgittas fråga inte är så enkelt som hon vill påskina.  

Nicole å sin sida bekräftar istället Birgittas outtalade slutsats (även om 
kommentaren inte är direkt riktad till henne).  

Nicole: Det vi kan konstatera är att barnäktenskap och månggifte godkänns i 
islam, och det räcker för att övertyga mig om att det inte är någon fin religion. 
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Argumentet är av en epideictic typ: kritik riktas mot islams nuvarande karak-
tär. Därtill drar Nicole en symptomatisk slutsats till följd av ett induktivt lo-
gosargument. Att ”att barnäktenskap och månggifte godkänns i islam” är till-
räckligt för Nicole för att ”övertyga mig om att det inte är någon fin religion.” 

Sist ut är Karen, som riktar sin kommentar till ”Pia, Eva” och ”folk” som 
försöker ”bojkotta en stor del av den heliga bibeln” genom att istället påstå att 
en särskillnad mellan Nya och Gamla testamentet inte går att göra då ”det är 
samma bok!!?”.  
 

Karen: Hur lyckas folk som försvara Kristendomen att alltid försöka bojkotta 
en stor del av den heliga bibeln? Vadå, räknas inte Gamla Testamentet...det är 
samma bok!!?Ops  Så please, berättar varför Gamla Testamentet inte 
ska gälla när den stor del av boken, Pia, Eva? 
 

Karens kommentar är ett exempel på patos genom i sin användning av skilje-
tecken (”!!?”), medan tillägget ”Ops ” samt inledningen på kommenta-
rens avslutande fråga (”Så please”) kan läsas som etos i form av ifrågasättande 
av Pia och Evas karraktär, i betydelsen deras kompetens i den diskuterade frå-
gan. 

7.6.2. Slutsats: Diskussionens former 
I resultatet för ämnesmodelleringen uppmärksammade jag att Jesus och andra 
ord kopplade till den kristna tron och läran förekom i flera ämnen, och tolkade 
detta som att diskussionen utvecklats till att handla om fler aspekter av relig-
ion än relationen mellan Sverigedemokraterna och Svenska kyrkan, och som 
en form av politisering av religion där religion, genom religiösa argument, blir 
subjekt i diskussioner om politik (jfr Ivanescu 2010). Urklippet från kommen-
tarstråden visar på hur sådana diskussioner om och med religion kan se ut i 
den analyserade hybrida mediediskussionen. Trots att utgångspunkten för dis-
kussionen var en kommentar väl förankrad i Det står samma sak i Bibeln-
diskursen, med syfte att ifrågasätta den Antimuslimska diskursens antagande 
om islam som en destruktiv och farlig religion, utvecklas diskussionen till att 
också inkludera kommentarer om huruvida Jesus existerat eller ej och om bi-
beltolkning (statusen för och innehållet i Gamla respektive Nya testamentet).  

Det som driver diskussionen är dock kampen mellan Det står samma sak i 
Bibeln- och den Antimuslimska diskursen, även om flera parallella spår före-
kommer. Denna kamp tar sig uttryck som delvis kan förstås med hjälp av Bru-
bakers (2017) civilisationism. Kritiken mot islam antar återkommande ett fo-
kus på kvinnors rättigheter (Lukas kommentar om ”vad dom kan göra med 
kvinnor etc..” och Nicoles kommentar om ”att barnäktenskap och månggifte 
godkänns i islam”) på ett sätt som stämmer väl med det Brubaker beskriver 
som anammandet av en liberal retorik. Vidare tolkar jag kommentaren från 
Tompa om att ”skillnaden är att kristendomen lämnade detta bakom sig för 
längesedan medans muslimer fortfarande lever efter koranen” som ett sätt att 
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argumentera för att kristendom, trots eventuella betänkligheter rörande inne-
hållet i Bibeln, på ett oproblematiskt sätt kan beskrivas inte bara som en reli-
giös identitet men också som ett möjligt kulturarv. Således menar jag att re-
ligion, i enlighet med den civilisationistiska populismen, politiseras då såväl 
islam som kristendom används i politisk argumentation (jfr Brubaker 2017; 
Ivanescu 2010; Lindberg 2015). I tolkningen av dessa kommentarer blir också 
Bakardjievas (2009) begrepp subaktivism användbart. Det politiska argumen-
tet finns i den, inte sällan känslomässiga, reaktion som uppstår då individen 
reagerar på en nyhet. Att formulera denna reaktion i form av en argumente-
rande kommentar i ett kommentarsfält, blir därmed en form av offentlig poli-
tisk handling (jfr Bakardjieva 2009; Papacharissi 2015). Tobias kommentar 
till Kicki är ett exempel där Bakardjievas teori får en relevans. Genom det sätt 
som den är formulerad framstår den närmast som en spontan reaktion, i detta 
fall på en annan kommentar (den inledande kommentaren från Kicki) snarare 
än på den artikel som kommentarstråden har skapats under. Tobias riktar sig 
direkt till avsändaren (Kicki) och formulerar sig på ett sätt som tyder på upp-
rördhet: ”Kicki, jaha så man kan inte tycka att all religiös skrift är helt jävla 
vrickad?”. Kommentaren kan avfärdas som en hetsig och därtill ohyfsad kom-
mentar, skriven i stundens hetta utan djupare eftertanke. Andra tolkningar är 
dock möjliga: den som tycker att ”all religiöst skrift är helt jävla vrickad” hy-
ser troligen åsikten att religion inte bör ha någon framträdande plats i den of-
fentliga sfären, och än mindre i politik, vilket utgör ett tydligt argument för 
vilken relation som bör finnas mellan religion och politik. Med andra ord utgör 
också en kommentar som är formulerad på ett sätt som snarare för tankarna 
till en känslomässig reaktion på en uppkommen diskussion, ett inlägg i offent-
lig debatt och opinionsbildning och bör tolkas som en politisk handling 
sprungen ur individens subjektiva erfarenheter på det sätt som Bakardjieva 
argumenterar för gällande subaktivism.  

En annan aspekt av politisering av religion i den analyserade kommen-
tarstråden återfinns i de indirekta antaganden om Vi och Dom som är förank-
rade i en populistisk världsbild bestående av inne- och utegrupper (jfr Norris 
och Inglehart 2019; Arato och Cohen 2017; Brubaker 2017). Sådana antagan-
den förekommer bland annat i de jämförelser som görs mellan Bibeln och Ko-
ranen. Ett exempel finns i Gorans avslutande fråga om huruvida det är ”Mo-
raliskt att döma?”. Denna fråga utgår från det indirekta antagandet att det för 
Oss, som kristna, inte är moralistisk att döma Dom, vilka är muslimer. På ett 
liknande sätt beskrivs Vi som varandes inte värre än Dom genom återkom-
mande hänvisningar till USA som ”har ju gud bakom sig i varenda krig de 
drar igång”. I den diskurs jag kallar Det står samma sak i Bibeln förekommer 
ofta en religionskritisk föreställning, men jag menar att denna föreställning 
inte är bärande i diskursen. Religion kan vara positivt eller negativt, det viktiga 
är att liknande fenomen (religioner, mer specifikt islam och kristendom) mäts 
med samma måttstock. När den religionskritiska föreställningen står som ut-
gångspunkt för argumentet tenderar dock resultatet att landa i den typ av indi-
rekt kategorisering av Vi och Dom som jag beskriver ovan. Det kan ses som 
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ett tecken på att en sådan form av kategorisering baserad på religion har blivit 
så pass etablerad att den, medvetet eller ej, kommit att användas också utanför 
den populistiska retoriken. 

7.7. Närläsning: Patos och modalitet 
Den andra delen av den textnära analysen handlar om patos och modalitet, 
med fokus på olika kommunikativa strategier genom vilka känslor uttrycks 
samt deras funktion i de hybrida mediediskussionerna. Utgångspunkten är, 
liksom beskrivits i tidigare kapitel (se kapitel 4.7), tanken att nya forum för 
offentlig diskussion har möjliggjort för en större heterogenitet i form av röster, 
åsikter och argumentationsformer, inklusive känslor (jfr Rasmussen 2008).    

Känslor uttrycks på olika sätt i den analyserade hybrida mediediskuss-
ionen. Resultatet av ämnesmodelleringen inkluderar ett antal ord relaterade 
till känslor: rädsla (ämne 1), hat (ämne 2), upprörd (ämne 3) samt orolig och 
oroar (ämne 4). Alla dessa ord relaterar till negativa känslor, liksom orden 
hemsk och elände samt orolig som var inkluderade i samförekomst-analysens 
resultat. I resultaten från distansläsningen fanns däremot endast ett ord som 
kan tolkas som uttryck för positiva känslor, ordet älska, inkluderat i samföre-
komstanalysen över ordet religion.  

7.7.1. Emojis  
Den hybrida mediediskussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet 
skiljer sig inte från de tidigare analyserade materialen i kapitel 5 och 6, sett 
till att den kommunikativa strategin att använda emojis är vanligt förekom-
mande som ett sätt att förstärka ett budskap. Nedan finns tre exempel, i vilka 
emojis intar olika funktioner. I den första exempelkommentaren används 
emojis för att förstärka ett negativt budskap om Koranen.  
 

Koranen beskriver tydligt att kristna som tror på Jesus är guds son är otrogna 
och ska till hälvetet och dom behandlar oss ohyra   (Kom-
mentar till Aftonbladet 2017a) 

 
Här finns också känslomässigt laddade ord såsom ”hälvetet” och ”ohyra”. 
Kommentaren är formulerad med en stark objektiv modalitet, där påståendet 
formuleras som en sanning, och där formuleringen ”dom behandlar oss” gör 
att denna sanning framstår som allmän snarare än kommande från en specifik 
person. Nästa exempel visar på en annan strategi där skrattemojis används för 
att visa på det orimliga i ett tidigare uttalat påstående (”Att [...] den katolska 
kyrkan inte är politisk”).  
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Att tro att den katolska kyrkan inte är politisk . . . Kanske inte märks så 
mycket i sverige. Men åk gärna till katolska länder. (Kommentar till Svenska 
Dagbladet 2017b) 

Det påstående på vilket kommentaren svarar undermineras genom att fram-
ställas som något som någon tror (”Att tro att”), där valet av emoji  
(” ”) signalerar att det skulle vara något skrattretande att tro på det sättet. Det 
kan jämföras med den starka objektiva modaliteten som präglar den andra de-
len av kommentaren, där påståendet om det motsatta uttrycks som en självklar 
sanning redo att upptäckas för den som känner sig hågad att ”åk[a …] till ka-
tolska länder”. Jag har tidigare visat på exempel som jag menar kan tolkas 
som en form av artighet, i enlighet med Faircloughs användning av begreppet. 
Syftet med en sådan kommunikativ strategi kan vara att framföra kritik utan 
att mottagaren ”tappar ansiktet” (jfr Fairclough 1992:162-6). Det är en möjlig 
tolkning också av det tredje och sista exemplet som utgörs av två kommentarer 
från Bertil. Jag tolkar kommentaren som ett försvar för Svenska kyrkans ut-
veckling under den nuvarande, och av andra i kommentarsfältet hårt kritise-
rade, ledningen.115 
 

Bertil: Det är ju just det den gör numera, när den lämnat högerpolitiken; äg-
nat sig åt de genuint kristna frågorna  
 
Vibeke: Bertil Vad menar du? 
 
Bertil: Vibeke Budskapet om frälsning/befrielse har blivit mer genuint och tyd-
ligt i allmänhet, tycker jag, och det är väl själva kärnan i evangeliet  Även 
att stå upp för de små och svaga tycker jag ät genuint kristet  (Kommentar 
till Svenska Dagbladet 2017a) 

 
Kommentaren är, utöver sin användning av emojis, ett bra exempel på hur 
modalitet kan användas för att påverka ett innehålls framtoning. I den andra 
kommentaren från Bertil förstärks den icke-konfrontativa tonen av en subjek-
tiv modalitet, där avsändaren bakom de framförda åsikterna är tydlig (”tycker 
jag”). Modaliteten är dock stark, vilket signaleras genom att inkludera formu-
leringar som ”Det är ju just det den gör” i den första kommentaren och ”det är 
väl själva kärnan” i den andra, på ett sätt som gör att det sagda framställs som 
självklart.  

7.7.2. Känslor riktade mot andra diskussionsdeltagare 
Känslor förekommer ofta i kommentarer som riktar sig mot andra personer 
eller mot tidigare kommentarer i den förda diskussionen. Även här följer tre 
exempel. I det första finns en blandning av kommunikativa strategier, då den 
                                                 
115 Kommentaren från Bertil är ett svar på kommentaren: “Kanske skulle den svenska kyrkan 
må bättre om den ägnade mera intresse för de genuint kristna frågorna än för vänsterpolitisk 
anpassning till religiös extremism.” 
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inleds med en mening riktad till en annan deltagare i diskussionen som pekas 
ut som ett så kallat troll, där tituleringen ”mitt kära troll” tillsammans med en 
pussemoji används som ett sätt att underminera denna persons försök att pro-
vocera.  

Hans mitt kära troll . Det jag blir arg över själv är att SD anställ en dömd 
sexförbrytare som nu ska bli kyrkopolitiker. Vad anser du själv? Är det ok att 
vissa sitt kön för minderåriga och hota att man ska kissa på dom? (Kommentar 
till Expressen 2017b) 

 
Efter denna inledning följer ett explicit uttryck av känslor (”Det jag blir arg 
över...”), följt av retoriska frågor, i syfte att visa att den uttryckta känslan av 
ilska är inte bara befogad utan också den enda rimliga reaktionen i den omdis-
kuterade situationen (en granskning av Sverigedemokraternas kyrkovalskan-
didater). På så sätt signalerar kommentaren en stark modalitet, men en subjek-
tiv sådan. Det är ”jag” som ”blir arg” och som undrar vad ”du” anser.  

Nästa kommentar riktar sig direkt till en annan kommentator i samma fält, 
Julia, med hjälp av den inbyggda taggningsfuktionen.  

Julia - vet du vad, det räcker nu! Gör nåt betydelsefullt istället - ta och lär känna 
någon från en annan religion... vem vet du kanske till och med kan lära dig nåt 
nytt användbart! (Kommentar till Aftonbladet 2017a) 

 
Personen som formulerat kommentaren signalerar upprördhet, att hen anser 
att en gräns är nådd (”vet du vad, det räcker nu!”). Därefter kommer uppma-
ningen ”Gör något betydelsefullt istället”, vilket jag tolkar som: istället för att 
skriva upprörande kommentarer på Facebook.116 Kommentaren följer ett 
mönster som ofta används av de som ifrågasätter den Antimuslimska diskur-
sen, där åsikter som uttryck framställs som varandes just en diskurs, vilken 
kommer att utmanas om man rör sig ut från den islamofobiska miljön och ”lär 
känna någon från en annan religion” (där ”annan religion” sannolikt ska läsas 
som islam). Att möta verkliga muslimer, istället för att läsa och skriva nega-
tiva kommentarer om dem, ”kanske till och med kan” leda till att ”lära dig nåt 
nytt användbart!”. Här används den kombination av objektiv modalitet och 
du-tilltal som Idevall (2014) lyfter fram som förstärkande för ett språkligt 
maktutövande, där avsändarens hållning framställs som objektiv samtidigt 
som ”du” tydligt positioneras. 

Sist ut kommer en kommentar som riktar sig till ett mer odefinierbart ”en 
del”, som häver ur sig ”så mycke skit”.  
 

                                                 
116 Julias egna kommentarer saknas i kommentarsfältet, vilket kan bero på att hon själv valt att 
ta bort dem eller att en moderator valt att radera dem på grund av att dess innehåll inte följer de 
uppsatta reglerna.  
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Så mycke skit en del kan häva ur sig en del tyks ha sovit de sista år tiondet att 
ni inte skäms eller är ni nöjda med utvecklingen som våra politiker åstadkom-
mit men har man skygglappar å pengar i pungen så vill man kanske inte se 
problemet ni kommer alla att vakna när de är försent sanna mina ord 
   (Kommentar till Expressen 2017b) 

 
Här signaleras en stark upprördhet, både genom ordval som ”så mycke skit”, 
”att ni inte skäms”, ”ni kommer alla vakna” samt av de fem djävulsemojis som 
avslutar kommentaren. Upprördheten riktas både mot ”en del” som ”tyks ha 
sovit” eller ”har [...] skygglappar”, och mot den ”utvecklingen som våra poli-
tiker åstadkommit”. Modaliteten är stark, vilket inte minst signaleras genom 
kommentarens avslutande ”sanna mina ord”. Här tolkar jag ”mina ord” som 
ett fast uttryck snarare än som subjektivitet. Kommentaren präglas av en stark 
objektiv modalitet. Att det är en sanning som uttrycks och inte en personlig 
åsikt blir bland annat tydligt genom formuleringen ”ni kommer alla att vakna 
när det är försent”.  

7.7.3. Slutsats: Patos och modalitet 
Resultatet ovan visar på två tendenser, båda kopplade till den medialiserade 
konfliktens förstärkning, men gående i motsatta riktningar. För det första me-
nar jag att den medialiserade konflikten förstärks genom den diskussion som 
förs i de analyserade kommentarsfälten. Dels används känslor för att betona 
budskapet i de formulerade argumenten genom kommunikativa strategier 
såsom emojis och ordval, på ett likande sätt som framkommit i analysen i fö-
regående resultatkapitel. Därtill uttrycks känslor ofta i reaktionen på det andra 
skriver. I dessa fall formuleras kommentarerna ofta på ett sätt som synliggör 
olika positioner i konflikten. Denna positionering sker bland annat genom de 
sätt som modalitet används på för att beskriva vad som är sunt förnuft och 
allmän sanning, men också vilken position ”du” antas inneha i relation till den. 
Den hybrida mediemiljön öppnar således inte bara för känslor som ett gång-
bart argument i en offentlig diskussion, utan också för en form av subaktivism 
där reaktioner grundade i individens känslor kan förstås som en politisk hand-
ling (jfr Bakardjieva 2009). Jag menar att denna form av reaktioner oftare 
drivs av kommentarsfältens innehåll, snarare än innehållet i de artiklar som 
kommentarsfälten uppstått under.  

Den andra tendensen är hur känslouttryck, istället för en intensifiering av 
konflikten, kan kopplas till en minskad konfliktnivå. I resultatet ovan exemp-
lifieras det genom en kommentar där emojis används i syfte att minska den 
konfrontativa framtoningen hos argumentet. Tillsammans med en subjektiv 
modalitet, som tydligt skriver fram ”jag” som avsändare till det framförda ar-
gumentet, blir denna kommunikativa strategi en möjlighet att uttrycka en tyd-
lig åsikt på ett sätt som inte bidrar till att förstärka konfliktnivån.  
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7.8. Slutsats: Sverigedemokraterna och kyrkovalet 
Jag kommer här att presentera kapitlets slutsats efter ett mönster som följer de 
båda föregående kapitlen, där jag först diskuterar studiens resultat i relation 
till den första av de båda forskningsfrågorna rörande politisering av religion. 
Därefter sker diskussionen istället i relation till den andra forskningsfrågan 
rörande aspekter av medialisering av religion. Utgångspunkt för analysen är 
de analysfrågor som, tillsammans med studiens övergripande forskningspro-
blem och forskningsfrågor presenteras i kapitel 3.5.  

Liksom konstaterats utifrån resultatet rörande de två föregående hybrida 
mediediskussionerna menar jag att det sker en politisering av religion i den 
hybrida mediediskussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet. Ana-
lysen av samförekomst visar på hur religion kopplas samman med olika sä-
kerhetsrelaterade ord. Därtill upptar islam en relativt stor plats i den analyse-
rade diskussionen genom att fungera som kontrastmarkör mot det sekulära 
och/eller kristna Sverige (jfr Ivanescu 2010; Lindberg 2015; Brubaker 2017; 
Demker 2018). Alla de delar som Brubaker (2017) lyfter fram som bärande i 
den civilisationistiska populismen går att finna i de analyserade kommenta-
rerna, ibland i en och samma kommentar. Därtill görs återkommande antagan-
den som bidrar till skapandet av inne- och utegrupper i enlighet med en po-
pulistisk logik, där islam konstrueras som ett Dom (jfr Brubaker 2017; Arato 
och Cohen 2017; Norris och Inglehart 2019). Bilden av den hybrida medie-
diskussionen nyanseras, precis som i analysen av Kristdemokraterna, hbtqi 
och abortfrågan, då resultatet från de båda metoderna för distansläsning be-
traktas sammantaget. I ämnesmodelleringen inkluderas ord i flera ämnen som 
visar på att olika aspekter av religion diskuteras, såsom vad en kyrka är och 
bör vara samt vilken status olika skrifter kan tillskrivas idag. Här finns likheter 
med de diskussioner som uppstod om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrå-
gan, där diskussioner om bibeltolkning var en del av debatten som synliggjor-
des genom ämnesmodelleringen. Även här menar jag att denna typ av diskuss-
ioner kan tolkas som den andra aspekten av politisering av religion, att religion 
blir subjekt i politisk diskussion genom användningen av religiösa argument 
(jfr Ivanescu 2010).  

Jag menar att delar av den hybrida mediediskussionen om Sverigedemo-
kraterna och kyrkovalet kan definieras som en medialiserad konflikt, i enlighet 
med den definition av medialiserade konflikter jag presenterade i kapitel 3.4.1. 
Den huvudsakliga konflikten berör synen på Koranen kontra Bibeln, samt 
Svenska kyrkans utveckling och politikens roll i den. Jag menar att den hy-
brida mediediskussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet i stor ut-
sträckning följer de kommenterade artiklarna sett till sitt innehåll, och att av-
saknaden av medieskandalens intensitet innebär en lägre nivå av konflikt i 
jämförelse med diskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen. 
Detta gäller också för diskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abort-
frågan, men de båda medialiserade konflikterna skiljer sig åt i det att kyrko-
valet väcker än lägre grad av engagemang än diskussioner relaterade till hbtqi 
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och abort. Å andra sidan är Sverigedemokraterna ett kontroversiellt parti, och 
de delar av diskussionen som knyter an till Sverigedemokraterna visar en hög 
konfliktnivå.  

Konflikten förstärks genom de olika negativa känslouttryck som går att 
finna i de analyserade kommentarerna, formulerade genom kommunikativa 
strategier såsom emojis och ordval. De analyserade kommentarerna visar 
också hur känslor i hög grad används för att uttrycka reaktioner på det som 
andra skrivit. Denna typ av kommentarer kan analyseras utifrån tanken om 
subaktivism (jfr Bakardjieva 2009), då de på ett tydligt sätt – genom den 
känslomässiga reaktionen – tydliggör positioner i konflikten. Analysen av re-
toriska element och modalitet i den analyserade diskussionen visar hur denna 
positionering delvis sker genom att kommentarer formuleras på ett sätt där de 
bakomliggande diskursiva antagandena framställs som sunt förnuft, vilket kan 
förstås som diskursens ideologiska verkningar (jfr Fairlough 2015). I dessa 
fall är det i första hand kommentarsfältens innehåll, snarare än de diskuterade 
artiklarna, som driver den politiska debatten och dess förstärkning av konflikt-
nivån.  

Samtidigt kan känslor, liksom visats i föregående kapitel, bidra till att 
minska konfliktnivån, genom användning av emojis för att framställa kritik 
som mindre konfrontativ. Närvaro av känslor i den hybrida mediediskuss-
ionen kan också förstås som en form av med-strukturering, möjliggjord genom 
plattformens egenskaper och förutsättningar (jfr Herbert 2018). De andra dy-
namikerna, inramning och performativ agens, syns mindre i den analyserade 
hybrida mediediskussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet. Jag me-
nar att detta delvis kan hänvisas till den lägre nivån av konflikt, och dels att 
konflikten – liksom beskrivs ovan – i hög grad följer den dramaturgi som de 
äldre nyhetsmediernas rapportering slagit fast.  
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8. Diskursiva praktiker: Stabilitet och 
förändring 

I de tre föregående resultatkapitlen har jag analyserat de tre hybrida mediedis-
kussioner som utgör studiens material. Denna analys har rört sig på den nivå 
som jag, i enlighet med Faircloughs modell för kritisk diskursanalys, kallat för 
nivån för textanalys. I föreliggande kapitel följer analysnivån för diskursiva 
praktiker. 

Analysen av diskursiva praktiker rör sig i den mellersta nivån i Faircloughs 
modell (se figur 2, kapitel 3.2.1), och handlar om processer som rör produkt-
ion, distribution och konsumtion av text. I analysen av diskursiva praktiker är 
det, liksom i den analys på textnivå som genomfördes i de respektive resultat-
kapitlen, lingvistiska praktiker som är utgångspunkt för analysen. I denna stu-
die betyder det att analysen utgår från text, det vill säga de kommentarer som 
utgör studiens material. Liksom påpekas i kapitel 4 kan föreliggande analys 
inte ge några enhetliga eller heltäckande svar på frågor om hur diskursiva 
praktiker bidrar till att reproducera eller transformera samhället, men däremot 
initiera en diskussion om hur de analyserade diskursernas uppkomst, etable-
ring, förändring och mottagande kan se ut. 

För att genomföra analysen kommer jag att använda de båda analysbegrep-
pen intertextualitet och interdiskursivitet, med ett särskilt fokus på stabilitet 
och förändring. De båda begreppen är nära relaterade till varandra och syftar 
till att belysa hur diskurser, på mer eller mindre medvetna sätt, bygger på 
varandra och därigenom förstärker eller utmanar varandra i kampen om hege-
moni (Fairclough 1992, se kapitel 4.5.1). Det är viktigt att poängtera att ana-
lysen inte handlar om att hitta referenser till de respektive hybrida mediedis-
kussionerna (alltså att hitta referenser till Kristdemokraternas abortpolitik i 
diskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen, eller referenser 
till Kaplan eller Khan i diskussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet 
osv). Istället analyseras hur element som härstammar från olika diskursiva an-
taganden i de diskursordningar som jag identifierat i de hybrida mediediskuss-
ionerna på olika sätt används intertextuellt eller interdiskursivt. Därmed blir 
det också möjligt att tala om att det i den hybrida mediediskussionen om Krist-
demokraterna, hbtqi och abortfrågan finns element från diskursordningen rö-
rande Sverigedemokraterna och kyrkovalet (om nu så skulle vara fallet), även 
om den senare av dessa mediehändelser inträffade efter att insamlingen av 
materialet till den förra var avslutad. I den analys som jag gör här spelar detta 
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kronologiska händelseförlopp mindre roll. De diskursordningar jag identifie-
rar i relation till de respektive hybrida mediediskussionerna bör således be-
traktas som tillfällen då diskurser artikuleras offentligt. Det betyder inte att de 
inte förekommit tidigare och uttryckts i andra sammanhang.  

Liksom nämns ovan är frågan om stabilitet och förändring central. Den 
utgår från tanken att en diskurs som på kreativa sätt bygger på andra diskurser 
eller texter ökar möjligheten till förändring av diskursordningen. På motsva-
rande sätt innebär en låg grad av kreativa praktiker att diskursordningen re-
produceras och förstärks. Såväl en hög som låg grad av intertextualitet och/el-
ler interdiskursivitet kan således förstås som del av en hegemonisk kamp att 
strukturera diskursordningen. Den första genom att utmana och förändra dis-
kursordningen och därigenom bidra till en större samhällelig förändring, och 
den andra med syfte att motverka förändring och bevara status quo (Fair-
clough 1992:102-103). 

Analysen kommer först att göras med fokus på intertextualitet, och därefter 
rikta ljuset mot interdiskursivitet. Båda analyserna presenteras separat. De 
båda begreppen har stora likheter, men också några avgörande skillnader. In-
tertextualitet handlar om att en text på ett tydligt sätt bygger på andra specifika 
texter, via direkta citat, specifika ord och fraser eller genom omskrivning av 
en annan text med andra ord. Interdiskursivitet handlar i sin tur om hur dis-
kurser konstitueras genom att element från olika diskurser, inom och mellan 
diskursordningar, kombineras på olika sätt (Fairclough 1992:117-118). Mer 
konkret kommer jag i följande analys att använda intertextualitet och interdis-
kursivitet för att synliggöra hur de analyserade texterna (Facebook-kommen-
tarerna) på olika sätt bygger på varandra och/eller på element från olika dis-
kurser och diskursordningar, och hur dessa former av diskursiv praktik bidrar 
till att antingen transformera eller reproducera rådande diskursordning.  

8.1. Intertextualitet 
Det finns många exempel på manifesterad intertextualitet i de analyserade 
kommentarerna. Exempelvis går det finna länkar till olika typer av webb-plat-
ser såsom Wikipedia, tidningsartiklar och citat från eller referenser till de dis-
kuterade artiklarna eller andra artiklar som berör den omdiskuterade händel-
sen. Jag har dock valt att fokusera analysen till en specifik form av intertextu-
alitet: referenser till Bibeln och Koranen. Jag kommer här att analysera hur 
denna intertextualitet kommer till uttryck i kommentarerna, hur den skiljer sig 
åt mellan de olika hybrida mediediskussionerna samt hur den påverkar de ana-
lyserade diskurserna i fråga om stabilitet och förändring. Valet att rikta ana-
lysen mot denna form av interdiskursivitet hänger samman med studiens över-
gripande forskningsproblem. Genom intertextuella referenser till religiösa 
skrifter framkommer en rad olika föreställningar om religion och dess relation 
till politik i det undersökta materialet.  
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8.1.1. Intertextualitet: Miljöpartiet, ministern och 
handskakningen 
I materialet om Miljöpartiet, ministern och handskakningen förekommer in-
tertextuella inslag i form av referenser till Bibeln och Koranen, om än mindre 
frekvent än i de båda andra hybrida mediediskussionerna. De intertextuella 
inslag som förekommer hänvisar i huvudsak till Koranen, och gör så genom 
svepande referenser till Koranens innehåll (”Till skillnad från Koranen”, ”Alla 
kraven i koranen är...”) snarare än återgivning av direkta citat. Återkommande 
är också att intertextuella referenser används för att förstärka den Antimus-
limska diskursens position i diskursordningen. De båda kommentarerna nedan 
är exempel på hur dessa intertextuella referenser kan se ut:  

Vi har religionsfrihet och yttrandefrihet i vårt land, Svea Rikes Lag garanterar 
oss detta. Till skillnad från Koranen där religionsfrihet samt yttrandefrihet 
INTE är tillåtet - du straffas ofta med döden om du försöker tillämpa dessa 
friheter. Personer som sätter Koranen över Svea Rikes Lag har helt enkelt valt 
fel land att leva i. (Kommentar till Dagens Nyheter 2016a) 

Jag har gått igenom de viktigaste punkterna för muslimer i koranen och det är 
fruktansvärda krav de har på sig. Alla kraven i koranen är väldigt mot vad vi 
tror på och vill. De ska döda de ska halshugga och de skal förstöra alla om de 
inte tar deras tro till sig. Det betyder att även barn ska halshuggas, dränkas och 
dö om de inte kan svara de inte vill konvertera till islam. Islam är förrästen 
DJÄVULENS TRO och då detta passar oavkortad ihop med Djävulen väljer 
jag att tro Islam är DJÄVULEN. Det framstår mycket klart i mitt liv att det är 
så faktiskt (Kommentar till Svenska Dagbladet 2016b) 
 

I diskussionen återfinns också intertextualitet i kommentarer som motsäger 
påståenden såsom de som förs fram i de båda kommentarerna ovan, och där-
med den Antimuslimska diskursens antaganden. Även i dessa fall är de inter-
textuella referenserna formulerade i mer generella ordalag (”Så står det ju i 
Koranen, på många ställen”). Ett sådant exempel finns följande i kommentar: 

Jag har också lärt mig, precis som Mario, att Islam är en religion som inte 
påtvingar andra sin tro. Så står det ju i Koranen, på många ställen, det är bara 
att skaffa sig en Koran och börja läsa! Sedan att det finns extremister av alla 
de slag är en helt annan sak. Den stora majoriteten av muslimer är inte extre-
mister. Det står ju allt möjligt i Bibeln också, men vi måste ju läsa gamla skrif-
ter med kritiska ögon. I dag kan vi inte bete oss på samma sätt som på 600-
talet eller när Jesus föddes! (Kommentar till SVT Nyheter 2016a) 
 

Gemensamt för användningen av intertextualitet, oavsett om den syftar till att 
reproducera eller utmana den Antimuslimska diskursens antaganden, är dock 
att den syftar till att stärka det egna argumentet. Att referera till Koranen kan 
ses som en form av etos, för att återkoppla till den retoriska triangeln, där 
kommentatorn vill stärka trovärdigheten för den som argumenterar genom att 
visa på kunnighet och kompetens i den diskuterade frågan. I kommentarerna 
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ovan kombineras ett sådant etos med olika strategier för att uttrycka känslor 
(patos), såsom versaler och användning av utropstecken. Detta blir framförallt 
tydligt i de kommentarer som uttrycker kritik mot Koranen i enlighet med den 
Antimuslimska diskursen. Det stämmer med tidigare slutsatser jag dragit i 
analysen av den hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern och 
handskakningen, att det i första hand är negativa känslor som uttrycks på ett 
sätt som förstärker nivån av konflikt i den analyserade medialiserade konflik-
ten.  

8.1.2. Intertextualitet: Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 
Sett till materialet som helhet är det vanligast med intertextuella referenser till 
de religiösa skrifterna Bibeln och Koranen i den hybrida mediediskussionen 
om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan. Här är det framförallt bibelcitat 
som används, med syfte att ifrågasätta de uttalanden som görs av kristdemo-
kratiska politiker i de kommenterade artiklarna. Jämför man de olika delarna 
av diskussionen är intertextuella referenser till Bibeln vanligare i de kommen-
tarstrådar som diskuterar hbtqi än i de som diskuterar abort. Följande kom-
mentarer, alla om hbtqi, är exempel på hur denna typ av referenser kan se ut: 

Vilken idiot!  Har han inte förstått bergspredikan? (Kommentar till Aftonbladet 
2016b) 

Ja de står ju bla. för kärleksbudskapet i 10 Guds bud !! De som tillhör KD och 
andra kristna som  ser ner på oliktänkande och sexuella läggning är HYCK-
LARE ! (Kommentar till Svenska Dagbladet 2016c) 

Hakkorset står för b la 6 MILJONER judars Förintelse o hat mot oliktänkande. 
Pride står för de som älskar den de så önskar. Inte ens jämförbart, o KRISTNA 
budskapet borde en gammal KD anhängare känna till. Störst av allt är Kärleken 
1 Korinthierbrevet 13 (Kommentar till Svenska Dagbladet 2015b) 

 
I kommentarerna ovan används direkta citat eller hänvisningar till Bibeln, med 
syfte att stärka den diskurs jag betecknat som Kristendomen är en kärleksfull 
religion. Liksom jag beskriver i kapitel 6 om Kristdemokraterna, hbtqi och 
abortfrågan, förekommer liknande intertextuella inslag också i den diskurs 
som jag kallar Bibeln är en auktoritet, som i hög grad går i opposition mot 
Kristendomen är en kärleksfull religion-diskursen. Här används bibelcitat 
istället för att visa att de uttalanden mot hbtqi eller abort som görs går i linje 
med det som står i Bibeln. Kommentaren nedan är ett sådant exempel:  

Hur är detta en ”nyhet”? Bibeln är kristallklar på denna punkt. Homosexualitet 
är inte bara en styggelse (Leviticus 18:22), utan också belagt med dödsstraff 
(Leviticus 20:13). (Kommentar till Svenska Dagbladet 2015a) 
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Många har åsikter om vad Tommy säger. Men läs de här ställena i Bibeln först: 
3 Mos 18:22, 3 Mos 20:11-13, Rom 1:26-27 1Kor 6:9-10. Han säger bara det 
Bibeln säger om homosexualitet. (Kommentar till Expressen 2015a) 

 
I kapitel 6 kopplar jag denna typ av kommentarer till en gränsdragningskon-
flikt som rör frågan om huruvida religion och politik överhuvudtaget kan blan-
das, och i så fall vilka uttryck av religion som är acceptabla i den politiska 
sfären. I de exempel som visats ovan menar jag att de intertextuella inslagen 
syftar till att stärka det egna argumentet, och därmed de diskursiva antaganden 
som detta bygger på, inom diskursordningen. Användningen av intertextualitet 
kan, liksom diskuteras ovan, beskrivas som ett sätt att betona etos, i betydelsen 
att visa på kompetens och kunnighet om Bibeln på ett sätt som ökar trovärdig-
heten i det framförda argumentet. Även här finns inslag av patos i form av 
kommunikativa strategier som visar upprörda känslor genom skiljetecken och 
versaler. Ordval såsom ”Vilken idiot!” och ”HYCKLARE” fyller samma 
syfte. Därutöver är kommentarerna ovan på olika sätt exempel på induktiva 
logosargument, där specifika bibelord används för att dra generella slutsatser 
om Bibelns budskap.  

Användningen av intertextualitet i den hybrida mediediskussionen om 
Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan kan förstås på två olika sätt. Dels 
kan den betraktas som konventionell snarare än kreativ, då den leder till en 
förstärkning av rådande diskursordning (för abort och för hbtqi-personers rät-
tigheter), snarare än att utmana och förändra denna. Samtidigt kan de inter-
textuella referenserna förstås som en utmaning av den Sekularistiska diskur-
sen, som är den starkast dominerande diskursen också i den hybrida medie-
diskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan (för en överblick 
av de identifierade diskurserna, se figur 18 nedan). Att i en diskussion om 
politik argumentera genom religiösa argument och/eller genom att åberopa 
den egna religiösa identiteten för att stärka det egna påståendet, blir i sig ett 
ifrågasättande av den Sekularistiska diskursens grundantagande om att relig-
ion och politik är fenomen som bör skiljas åt.  

8.1.3. Intertextualitet: Sverigedemokraterna och kyrkovalet 
Även i de hybrida mediediskussionerna om Sverigedemokraterna och kyrko-
valet är intertextuella referenser återkommande, och här förekommer både bi-
belcitat och citat från Koranen. Vanligast är dock bibelcitaten. De används 
både av dem som, i enlighet med den diskurs jag betecknat som Det står 
samma sak i Bibeln, argumenterar för att islam och kristendom är lika, och av 
dem som istället vill poängtera att de är olika. Den senare typen av kommen-
tarer går i de flesta fall in i den Antimuslimska diskursen. Följande kommentar 
är exempel på intertextualitet med referenser till Bibeln som används för att 
förstärka argument som utgår från antaganden i Det står samma sak i Bibeln-
diskursen:  
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Uppmanar Mattias Karlsson att läsa lite i bibeln. Där kommer han hitta många 
hemska verser om att döda och stena allt från olydiga barn till oliktänkande, 
uppmaningar till att ta krigsfångar och våldtäkter, att döda kvinnor som inte är 
”jungfrur” osv. Vad anser han om det måntro? (Kommentar till Aftonbladet 
2017a) 
 

Kommentaren nedan ger istället exempel på intertextuella referenser i syfte 
att stärka argument i linje med den Antimuslimska diskursens antaganden om 
islam som en problematisk religion. 

Jesus ålägger sina efterföljare att älska sina fiender. Var kan du läsa om att 
Mohammed befallde något liknande? Nej, de tre religionerna har inte ett lika-
dant kärleksbudskap. (Kommentar till Aftonbladet 2017a) 

Nmja, håller inte helt med dig. Mohammed ville att de kristna och judarna 
skulle köpa hans egenfabricerade (med hjälp av ”Gabriel”) religion. När ju-
darna skrattade åt han högg han ihjäl dem. Väldigt stor skillnad mot Jesus som 
gav sitt liv för alla oss syndares skull… (Kommentar till Aftonbladet 2017a) 

 
I de båda kommentarerna finns utöver intertextuella referenser till Koranen en 
interdiskursivitet i hur de kombinerar Antimuslimsk diskurs med antaganden 
från Kristendomen är en kärleksfull religion-diskursen, som jag identifierat i 
de hybrida mediediskussionerna om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrå-
gan. Genom att lyfta fram kristendomen som kärleksfull (”Jesus ålägger sina 
efterföljare att älska sina fiender”, ”Väldigt stor skillnad mot Jesus som gav 
sitt liv för alla oss syndares skull…”) utmanas Det står samma sak i Bibeln-
diskursen, där, liksom jag visar i kapitel 7, kristendomen lyfts fram som lika 
problematisk som islam. Genom att betona kristendomen som kärleksfull kon-
struerar kommentarerna ovan istället ett ökat avstånd mellan de båda jämförda 
religionerna: i ljuset av Jesus agerande blir Muhammeds befallningar än mer 
problematiska. På så vis kan den intertextuella användningen av referenser till 
de båda religiösa skrifterna ses som ett sätt att förskjuta diskursordningen: den 
Antimuslimska diskursen förstärker sin position genom att underminera Det 
står samma sak i Bibeln-diskursen som står i dess direkta opposition, men ut-
manar också den Sekularistiska diskursens antaganden genom att konstruera 
kristendomen som en religion kompatibel med det svenska samhällets ideal.  

Intertextuella referenser till Koranen förekommer också utan den direkta 
jämförelsen med Bibeln. Kommentarstråden nedan är hämtad från samma 
kommentarsfält som det längre urklippet av kommentarer som analyseras i 
kapitel 7.6.1. Den diskuterade artikeln handlar om sverigedemokraten Mattias 
Karlssons jämförelse mellan att läsa Koranen i en kyrka och läsa Mein Kampf 
i en synagoga.  

Joel: Att läsa högt ur Koranen i en kyrka är ett sätt att bygga broar mellan 
religioner. Ganska bra grej, kan jag tycka. 

Iivo: Skulle det gå att göra tvärtom? 
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Joel: Iivo: Det vet jag inte, men jag hoppas att det finns moskéer där det går. 
Vad är din poäng? Är det inte bra att föregå med gott exempel? 

Irene: Koranen uppmanar muslimer att inte umgås eller leva bland kristna hur 
kan du i din fantasi tro att det skulle gå o göra tvärtom  

Jalal: Irene i vilken (sura) motsvarande psalm står det? Kan du förse mig med 
lite mer info om detta ? 

Joel: Irene: Hur förklarar du till exempel den här byggnaden då, om det nu är 
så omöjligt? https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_One 

Daniel: Irene: Jag umgås med ett tiotal muslimer i min vardag och kan därför 
säga att du har helt fel. Flera av dem är troende och dessutom sunnister. Hade 
det stått i Koranen så hade jag aldrig varit vän med dessa personer. I Koranen 
står det också att utövandet av islam ska anpassas till den tid och samhälle som 
man lever i, dvs. man ska ta seden dit man kommer. (Kommentarer till Afton-
bladet 2017a) 
 

Exemplet visar på hur intertextuella referenser artikuleras, men också hur in-
tertextualitet får en funktion i ifrågasättandet av den Antimuslimska diskur-
sen. Exempelvis utmanar Jalal kommentaren från Irene genom att efterfråga 
just referenser till Koranen som grund för hennes framförda påstående. Även 
Joel ifrågasätter Irenes kommentar, men genom en annan form av intertextu-
alitet: att infoga en länk som hänvisar vidare till en Wikipedia-sida med in-
formation som motsäger Irenes påstående. Slutligen hänvisar Daniel till de 
”tiotal muslimer” han umgås med i sin ”vardag”, men också till innehållet i 
Koranen för att argumentera för att Irene ”har helt fel”. I enlighet med reso-
nemangen ovan kan detta sätt att använda intertextuella referenser fungera 
som en form av etos, i syfte att stärka den egna och därmed argumentets tro-
värdighet.  

Som en sista form av intertextualitet hämtad från den hybrida mediedis-
kussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet finns intertextuella inslag 
som används för att förstärka Det är samma gud-diskursen. Enligt denna dis-
kurs är de tre abrahamitiska religionerna samma religion som har kommit att 
få olika yttringar, med kontentan att kritik mot bara en av de tre (islam) blir 
missriktad. I de kommentarer som argumenterar i enlighet med denna diskurs 
förekommer intertextuella referenser till de respektive religiösa skrifterna 
ofta, liksom i exemplet nedan:  

Islam, judendom och kristendom är alla Abrahamitiska religioner. Allah och 
Gud är samma. Man har bara valt att fokusera på olika personer i sina berättel-
ser. Jesus nämns även i Koranen. Jag önskar att fler visste det. (Kommentar till 
Aftonbladet 2017a) 
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8.1.4. Slutsats: Intertextualitet 
Sammantaget går det konstatera att det i samtliga tre hybrida mediediskuss-
ioner förekommer intertextualitet i form av referenser till de religiösa skrif-
terna Bibeln och Koranen, samt att användningen av intertextuella referenser 
primärt syftar till att stärka det egna argumentet. I analysen har jag återkopplat 
till den retoriska triangeln, och menar att detta sätt att använda intertextualitet 
är ett sätt att stärka det framförda argumentets etos, och därigenom öka dess 
trovärdighet – med förhoppningen om att få större genomslagskraft hos mot-
tagaren. Jag har även visat hur intertextuella referenser kombineras med patos, 
där i huvudsak upprörda känslor uttrycks genom olika kommunikativa strate-
gier, samt hur de kan fungera som olika former av induktiva logosargument, 
då enskilda citat kan användas för att dra slutsatser om ett generellt religiöst 
budskap.  

Strategin att använda intertextualitet i form av referenser till religiösa skrif-
ter för att stärka argumentets trovärdighet, får en konsekvens som närmast kan 
ses som motsägelsefull sett till diskussionerna som helhet. Argument som, ge-
nom hänvisning till religiösa skrifter, kan klassas som grundade i religion an-
vänds återkommande i hybrida mediediskussioner som präglas av en Seku-
laristisk diskurs enligt vilken religion och politik bör hållas separerade. Utan 
att den Sekularistiska diskursen aktivt ifrågasätts i kommentarerna, innebär 
denna typ av intertextuella referenser ändock en utmaning av den Sekularist-
iska diskursens grundantagande om en självklar separation mellan religion 
och politik – ett antagande som genom sin starka ställning i alla de analyserade 
diskursordningarna kan närmast ses som en ideologi med en hegemonisk po-
sition. Användningen av intertextualitet i de hybrida mediediskussionerna in-
dikerar dock att gränsdragningen mellan religion och politik inte är så enkel 
som den Sekularistiska diskursens antaganden gör gällande.  

8.2. Interdiskursivitet 
I resultatkapitlen har jag identifierat ett antal diskurser i de respektive hybrida 
mediediskussionerna, där ett par är återkommande medan andra skiljer sig åt. 
Figur 18 nedan syftar till att illustrera de identifierade diskurserna och hur de 
förhåller sig till varandra (inom de respektive hybrida mediediskussionerna).  
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Figur 18. Identifierade diskurser om religion och politik i de hybrida mediediskuss-
ionerna 

 
 
Gemensamma för alla tre hybrida mediediskussioner är den Sekularistiska dis-
kursen och den Antimuslimska diskursen. Övriga diskurser återfinns endast i 
en av de tre diskussionerna, med undantag för Religion som hot-diskursen som 
återfinns i de båda diskussionerna om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrå-
gan samt Sverigedemokraterna och kyrkovalet. Att denna diskurs saknas i dis-
kussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen innebär inte att fö-
reställningen om religion som hot där lyser med sin frånvaro. I denna diskuss-
ion är dock dessa föreställningar del av den Antimuslimska diskursen, medan 
den i de två andra diskussionerna får utgöra en egen diskurs då de kommenta-
rer som uttrycker denna typ av antaganden där handlar om religion mer gene-
rellt (och inte specifikt om islam). Samma sak gäller för flera andra diskurser; 
att de inte utgör en egen diskurs i den diskussionen betyder inte att motsva-
rande föreställningar inte kan vara en bärande del i någon av de andra identi-
fierade diskurserna.  

Jag har valt att beskriva de identifierade diskurserna i de olika hybrida me-
diediskussionerna som del av separata diskursordningar. Ett sätt att beskriva 
innehållet i figur 18 ovan skulle således kunna vara att den illustrerar tre olika 
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diskursordningar om religion och politik, relaterade till tre olika hybrida me-
diediskussioner. Även om de alla är diskursordningar om religion och politik, 
och därmed skulle kunna ses som en och samma, har jag tidigare argumenterat 
för att de omdiskuterade mediehändelsernas kontext spelar roll för vilka före-
ställningar om religion som artikuleras. Det menar jag motiverar valet att be-
trakta de tre diskursordningarna som separata. En sådan kontextuell faktor 
som jag återkommande betonat är huruvida diskussionen sker mot bakgrund 
av islam eller kristendom. Det är, menar jag, en starkt bidragande anledning 
till det exempel jag nämner ovan. Föreställningen om religion som ett hot mot 
individer eller samhälle blir en del av den Antimuslimska diskursen i diskuss-
ionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen, eftersom det är en dis-
kussion som sker mot bakgrund av islam (mer specifikt muslimska personer 
och praktiker i den offentliga/politiska sfären). Men inte bara religion spelar 
roll, utan också vilket parti som är i fokus. Att det i diskussionen om Kristde-
mokraterna, hbtqi och abortfrågan finns en stark Modernitetsdiskurs har, me-
nar jag, att göra med att Kristdemokraterna av många förstås som ett konser-
vativt parti, vilket inte minst är sant i frågor rörande hbtqi och abort (se kapitel 
6.1.1). Att betona religion (och dess relation till politik) som ett icke-modernt 
fenomen blir därför extra angeläget i en diskussion om hbtqi och abort som 
inkluderar det kristdemokratiska partiet. Samtidigt är artikuleringen av de dis-
kursiva antaganden som härrör från de respektive diskussionerna i vissa fall 
så pass lika att de inte går att skilja från varandra. Följande kommentar ”Politik 
och religion? Nääe inte.” (Kommentar till SVT Nyheter 2016b) hade kunnat 
vara del av alla tre diskussioner, som ett exempel på hur den Sekularistiska 
diskursens antagande om en separation mellan religion och politik artikuleras. 
Jag menar dock att det inte motsäger att de specifika förutsättningarna som 
kommer med de olika mediehändelserna är viktiga att inkludera i analysen, 
och motiverar att såväl de enskilda diskurserna som diskursordningarna sepa-
reras beroende på vilken hybrid mediediskussion de identifierats i. 

I samtliga tre hybrida mediediskussioner är den Sekularistiska diskursen 
den dominerande, men de sätt på vilka den artikuleras likväl som dess hege-
moniska position i diskursordningen, förändras dem emellan. I denna föränd-
ring spelar interdiskursivitet en avgörande roll. Följande kommentar, hämtad 
från diskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan, kan användas 
som exempel:  

Ola , visst ska man få uttrycka en negativ syn på homosexualitet. Men att göra 
det som POLITIKER utifrån en (tveksam) tolkning av kristendom är INTE ok. 
(Kommentar till Dagens Nyheter 2016c) 

 
I kommentaren finns inslag av den Sekularistiska diskursens antagande om att 
religion och politik inte bör blandas. Påståendet nyanseras dock genom anta-
ganden från den Offentlighetsdiskurs som är stark i diskussionen om Miljö-
partiet, ministern och handskakningen, enligt vilken det finns särskilda krav 
på politiker i egenskap av offentliga personer. I kommentaren specificeras 
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detta krav ytterligare, då det betonas att vilken religion det är fråga om spelar 
roll. Istället för att endast slå fast det som återkommande deklareras i enlighet 
med grundantagandet i den Sekularistiska diskursen –”Ut med religionen från 
politiken!” (Kommentar till Svenska Dagbladet 2015b) – är det inte nödvän-
digtvis religion i sig som är problemet enligt kommentaren ovan. Istället är 
det ”en (tveksam) tolkning av kristendom” som ses som ”INTE ok” för ”PO-
LITIKER”. Genom att låna en diskursiv föreställning från diskussionen om 
Miljöpartiet, ministern och handskakningens diskursordning och anpassa den 
efter den egna diskursordningens premisser, nyanseras föreställningen om att 
religion och politik inte ska blandas i kommentaren ovan. Denna nyansering 
menar jag blir möjlig då diskussionens utgångspunkt är kristendom och inte 
islam.  

Genom att på detta sätt kombinera antaganden från olika diskurser möjlig-
görs en förändring av diskursordningen. I en diskursordning där den Seku-
laristiska diskursen intar en hegemonisk position är det föreställningen att re-
ligion och politik ska hålla sig i sina respektive sfärer, som har uppnått ideo-
logins status som sunt förnuft. I diskussionen om Miljöpartiet, ministern och 
handskakningen, från vilken kommentaren nedan är hämtad, är islam i cent-
rum för diskussionen. En möjlig konsekvens av det, menar jag, är att föreställ-
ningen om en absolut separation av religion och politik blir nödvändig. En 
sådan hållning uttrycks i kommentaren nedan:   

Religion och Demokrati är två saker som inte kan blandas. Precis som olja och 
vatten. För religion är odemokratiskt i sitt sätt och värderingar. (Kommentar 
till Svenska Dagbladet 2016e) 

 
Om man jämför med de diskursordningar som återfinns i relation till de andra 
hybrida mediediskussionerna är kravet på en separation mellan religion och 
politik inte lika tvärsäker, och möjligt att nyansera. Det synliggörs bland annat 
i kommentaren riktad till Ola ovan, där en ”(tveksam) tolkning av kristendom” 
beskrivs som problematisk för en politiker att uttrycka, vilket torde göra andra 
tolkningar potentiellt okej. I kommentaren konstrueras inte kristendom som 
samma typ av hot som islam då den blandas i politik, istället framställs kris-
tendom och politik som ”ok” i vissa former. Det är ett mönster som återkom-
mer i flertalet kommentarer i diskussionerna om Kristdemokraterna, hbtqi och 
abortfrågan samt Sverigedemokraterna och kyrkovalet, vilket föranleder min 
slutsats ovan om att det är just kontexten – islam i fokus – som gör framställ-
ningen av den absoluta separationen nödvändig.  

Det tydligaste exemplet på hur en kreativ diskursiv praktik möjliggör en 
förändring av diskursordningen menar jag går att finna i kommentarer som på 
olika sätt artikulerar den Antimuslimska diskursens antaganden. Genom inter-
diskursiva praktiker sker en förskjutning av den position som det Sekularist-
iska antagandet har i diskursordningen av den Antimuslimska diskursen, då 
religion byts mot islam: det är inte religion som ett generellt fenomen som är 
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problemet, utan islam. Den Antimuslimska diskursen har sin omtvistat stark-
aste position i diskursordningen om Miljöpartiet, ministern och handskak-
ningen, där det går att finna en lång rad exempel på det mönster av kreativ 
interdiskursivitet som beskrivs ovan, och där är måhända potentialen till för-
skjutning av diskursordningen den största. Samtidigt menar jag att de båda 
andra diskussionerna också utgör goda exempel på hur denna typ av kreativa 
praktik artikuleras. Följande exempel är hämtat från diskussionen om Krist-
demokraterna, hbtqi och abortfrågan, och visar hur den Sekularistiska diskur-
sens antagande om att religion och politik inte bör blandas förskjuts – för om 
man tillåter kristna politiker måste man också tillåta muslimer i politik ”och 
då vet vi ju hur det går....-.” (Kommentar till Expressen 2015b). Det huvud-
sakliga problemet tillskrivs, i enlighet med resonemanget ovan, följaktligen 
inte religion i sig, utan islam.  

Att på detta sätt kombinera antaganden från olika diskurser gör att de fram-
förda argumenten kräver en annan form av ifrågasättande. Den som delar den 
Sekularistiska diskursens antagande om att inte blanda religion och politik 
håller ju, per definition, med om att inte heller politik och islam ska blandas. 
Liksom synliggjordes i diskussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet 
bemöttes ofta argument från den Antimuslimska diskursen med motargument 
där kristendom lyfts fram som lika problematisk som islam. Att inleda ett ar-
gument med att all religion är fel gör att den typen av motargument blir mindre 
verkningsfulla, men bidrar samtidigt till att förstärka föreställningen att det är 
islam (och inte kristendom eller religion generellt) som är problemet.  

8.3. Slutsats: Diskursiv praktik 
I de exempel på intertextualitet respektive interdiskursivitet som jag har lyft 
fram i analysen framkommer olika tendenser. Intertextualitet, i form av refe-
renser till Bibeln och Koranen, syftar i merparten av fallen till att stärka det 
egna argumentets trovärdighet och därmed befästa de diskursiva antaganden 
som argumentet är formulerat i enlighet med. Dessa argument förs ofta i linje 
med dominerande antaganden i de respektive diskursordningarna, vilket bi-
drar till diskursordningens stabilitet. Samtidigt argumenterar jag för att före-
komsten av intertextuella referenser till religiösa skrifter i sig innebär ett ifrå-
gasättande av diskursordningen, då de utmanar den dominerande Sekularist-
iska diskursens grundantagande om att religion och politik tillhör olika sfärer: 
genom att formulera argument baserade på religion i en offentlig diskussion 
om religion och politik har denna gräns passerats. Användningen av referenser 
till religiösa texter utgör ett tydligt exempel på hur religion politiseras genom 
att bli subjekt i politisk diskussion (jfr Ivanescu 2010). I de hybrida diskuss-
ionerna förs således inte enbart diskussioner om religion, utan också med re-
ligion, vilket de många intertextuella referenserna är exempel på. 
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Rörande interdiskursivitet menar jag istället att det genom kreativ använd-
ning av interdiskursiva element skapas en möjlig utmaning av diskursordning-
ens hegemoniska grundantagande, men i en annan riktning. Istället för att ifrå-
gasätta giltigheten i uppdelningen av religion som privat och politik som of-
fentlig innebär de kreativa praktiker jag visat på hur en förskjutning möjlig-
görs, där det Sekularistiska antagandet ersätts med föreställningen att religion 
inte bör blandas med politik, för att islam utgör ett hot mot det svenska sam-
hället. Här finns en tydlig konstruktion av Vi och Dom, i enlighet med en 
populistisk uppdelning av inne- och utegrupper (jfr Norris och Inglehart 2019; 
Brubaker 2017; Arato och Cohen 2017).  

Jag har återkommande genom studien argumenterat för att forumet bidrar 
till att strukturera form och innehåll i de analyserade hybrida mediediskuss-
ionerna, och menar att så är fallet också när det kommer till förekomsten av 
intertextualitet och interdiskursivitet. Ett sådant sätt är det faktum att en per-
son kan delta i flera parallella diskussioner samtidigt. Ett annat är att en dis-
kussion i en persons Facebook-flöde kan följas av andra diskussioner, om lik-
nande eller skilda ämnen. En möjlighet som jag ser utifrån dessa egenskaper 
och förutsättningar som plattformen ger, är att lättheten att ta del av och delta 
i flera parallella diskussioner ökar inslagen av intertextualitet och interdiskur-
sivitet. Gränsen mellan olika diskussioner kan upplevas som flytande och där-
igenom kan det bli enklare att, medvetet eller ej, låna element från olika texter 
och/eller diskurser och kombinera dem med varandra. Huruvida så faktiskt är 
fallet eller ej går dock inte slå fast enbart baserat på det material som analys-
eras i denna studie, då det inte ger någon insikt i hur Facebook-flödet hos de 
personer som deltar i de hybrida mediediskussionerna ser ut. Ytterligare ett 
sätt som forumet kan bidra till att strukturera form och innehåll kan härledas 
till Rasmussens (2008) teori om en ökad heterogenitet. Enligt Rasmussen åter-
finns en större variation likväl som antal av de röster, stilar och ämnen som är 
del av den representationella offentligheten, till vilken jag menar att de hy-
brida mediediskussionerna kan kategoriseras. Här finns, för det första, en möj-
lighet att blanda stilar och åsikter, utan hänsyn till de krav om en mer rationell 
argumentation som finns i den presentationella sfären. Det gör att en bland-
ning av olika diskurser likväl som textreferenser i högre utsträckning accept-
eras som legitima argument i diskussionen. För det andra går det, baserat på 
tidigare forskning, att göra antagandet att de röster som deltar i diskussionen 
inkluderar personer med auktoritära populistiska och rasistiska attityder, då 
dessa grupper har en stark närvaro på Facebook (jfr Törnberg och Wahlström 
2018; Larsson 2020a; Lundberg 2019). Närvaron av röster från auktoritära 
populistiska grupper skulle kunna tillskrivas det faktum att de diskurser jag 
betecknar som Antimuslimska förekommer i samtliga tre hybrida mediedis-
kussioner, och innehar en stark position i diskursordningen rörande Miljöpar-
tiet, ministern och handskakningen: det är inte bara möjligheten för fler att 
delta i offentlig debatt som har ökat, utan fler kan också driva sina hjärtefrågor 
(såsom att kritisera islam) i de diskussioner där de deltar – oavsett vad dis-
kussionen initialt handlade om.  
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9. Sociala praktiker: Politisering av religion 
och medialisering av religion i hybrida 
mediemiljöer 

I avhandlingen sista kapitel har jag kommit till analys av de sociala prakti-
kerna i Faircloughs modell över kritisk diskursanalys. Det är således ramen, 
det yttersta lagret, som är i fokus. Det är en bildlig beskrivning i relation till 
illustrationen av Faircloughs modell (se figur 2, kapitel 3.2.1), men passar 
också bra i en mer bokstavlig bemärkelse. Den diskussion som återfinns i föl-
jande kapitel har påbörjats i resultatkapitlen för de respektive hybrida medie-
diskussionerna samt i kapitel 8, och ambitionen är att nu knyta samman dessa 
diskussioner och sätta dem i relation till varandra och till studiens teoretiska 
ramverk. Fairclough (1992:237) beskriver det övergripande syftet med denna 
nivå av analys som att synliggöra de sociala praktiker som de diskursiva prak-
tikerna är en del av.117 Här återkommer den dialektiska relationen mellan de 
olika nivåerna i Faircloughs modell. Analysen av sociala praktiker kan bidra 
till att förklara varför de diskursiva praktikerna ”är som de är”, men också 
vilken effekt de diskursiva praktikerna har på den sociala praktiken. I relation 
till föreliggande studie kan de sociala praktikerna sägas vara den kontext som 
omger de hybrida mediediskussionerna, och för att analysera de sociala prak-
tikerna behöver analysen gå utanför texten och undersöka relationen mellan 
den hybrida mediemiljön, diskussionernas innehåll och samhället på ett mer 
övergripande plan (jfr Richardson 2007:114). Liksom skrivs i kapitel 4.6 an-
vänds inga specifika diskursanalytiska verktyg i genomförandet av analysen. 
Istället sker analysen genom en diskussion kring de resultat diskursanalysen 
gett, i relation till de teorier som återfinns i studiens teoretiska ramverk samt 
till tidigare forskning. Det ligger i linje med den interdisciplinaritet som finns 
inbyggd i den kritiska diskursanalysen: diskursanalysen är i sig själv inte nog 
för att fullt ut analysera de resultat som metoden ger, för det krävs andra – mer 
specificerade – teorier (Wodak och Meyer 2016:7).  

Diskussionen kommer först att beröra olika aspekter av politisering av re-
ligion, och därefter medialisering av religion. Utgångspunkten är de forsk-

                                                 
117 Diskursiva praktiker har här betydelsen produktion, distribution och konsumtion av text, och 
syftar således inte endast till de processer av intertextualitet och interdiskursivitet som jag ana-
lyserade i föregående kapitel. 
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nings- och analysfrågor som ställs i kapitel 3.5. Kapitlet, och därmed avhand-
lingen, avslutas med en reflektion kring studiens användning av metod och 
teori, följt av några korta tankar om framtida forskning.  

Innan jag går vidare till den teoretiska diskussionen om studiens resultat 
vill jag påminna om min förståelse av diskurs, som är central för den diskuss-
ion som följer. De föreställningar om religion och dess relation till politik som 
jag funnit i de analyserade hybrida mediediskussionerna utgör bärande delar i 
de identifierade diskurserna i de respektive diskussionerna. Liksom jag påpe-
kat tidigare är de inte heltäckande, i ett så pass stort och mångfacetterat 
material finns det alltid röster som inte inkluderas. De identifierade diskur-
serna visar dock på huvuddragen i de respektive analyserade diskussionerna, 
med fokus på föreställningar om religion och dess relation till politik – i en-
lighet med den fråga som ställs i studiens övergripande forskningsproblem. 
Jag har tidigare beskrivit min förståelse av diskurs som handling (jfr Richard-
son 2007:29; Fairclough 1992:64). Vad de föreställningar som presenteras har 
gemensamt – oavsett om de lyfter fram religion som ett hot mot individen och 
samhället eller baseras på antagandet om Bibeln som en auktoritet – är att de 
inte bara synliggör en föreställning av vad religion antas vara, utan också pe-
kar på en potentiell handling i enlighet med denna föreställning. Den som an-
ser att Sverige är sekulärt och att det råder en strikt gräns mellan religion och 
politik anser troligen också att religion inte bör få plats i den politiska sfären, 
och så vidare. Genom denna förståelse av diskurs synliggörs också hur jag ser 
på de diskursiva praktikernas påverkan på de sociala praktikerna. De diskur-
siva praktikerna (produktion, distribution och konsumtion av text) sker i en 
kontext bestående av en specifik plats, tid och rum. Denna kontext kan förstås 
som det som i den diskursanalytiska modellen kallas för de sociala prakti-
kerna, och att analysera också dem är ett viktigt steg för att skapa en förståelse 
för det fenomen som studeras. Det är vad jag ämnar göra i följande analys.  

9.1. Att, var och hur religion politiseras i de analyserade 
hybrida mediediskussionerna  
I denna studie har jag haft ambitionen att synliggöra föreställningar om relig-
ion och dess relation till politik i de analyserade hybrida mediediskussionerna, 
och utifrån de identifierade föreställningarna har jag sedan analyserat proces-
ser av politisering av religion. Jag utgår från Ivanescus (2010) teoretiska defi-
nition av politisering av religion, där religion blir objekt eller subjekt i dis-
kussion om politiserade frågor. Utöver det har jag valt att använda mig av 
Lindbergs (2015) resonemang om religion som utgångspunkt i konflikt om 
gränsdragningsfrågor, samt Brubakers (2017) diskussion om religion inom ci-
vilisationistisk populism. Det är utifrån dessa teoretiska ingångar som studiens 
resultat analyseras, och på vilka följande diskussion bygger.  
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Jag argumenterar i de respektive resultatkapitlen att det i samtliga tre hy-
brida mediediskussioner går att finna en politisering av religion i betydelsen 
att religion blir objekt i diskussion om politiserade frågor, såsom konflikt, 
jämställdhet och integration. Flera av de frågor i relation till vilka religion 
diskuteras är frågor som återfinns inom GAL/TAN-skalan, såsom jämställdhet 
mellan män och kvinnor, hbtqi-personers rättigheter, säkerhet, invandring och 
olika aspekter av integration (jfr Ohlsson, Oscarsson och Solevid 2016). Vissa 
av dem innehåller också ett tydligt element av gränsdragningskonflikt, där re-
ligion blir en källa till värderingskonflikter som berör exempelvis hur jäm-
ställdhet bör förstås och hur integration bäst uppnås (jfr Ivanescu 2010; Lind-
berg 2015). I diskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen vi-
sar metoderna för avståndsläsning att religion sammankopplas med ämnen 
såsom konflikt och jämställdhet. Därtill är integration en bärande del av dis-
kussionen, ofta iklädd termer av att ”ta seden dit man kommer”. Även i dis-
kussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet sammankopplas religion 
med säkerhet och konflikt genom ord som krig och elände. I diskussionen om 
Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan är istället jämställdhet, på förekom-
men anledning, ett centralt inslag. Jämställdhet och integration är exempel på 
teman som jag i relation till diskussionen om patos kallar för känslomässiga 
tematiker, och som av Abdel-Fadil (2019) betecknas som triggande teman: 
teman som väcker ett starkt engagemang. Jag menar att dessa båda tematiker 
sticker ut i det analyserade materialet, och bidrar till politisering av religion 
då de utgör bärande inslag i flera av de identifierade diskurserna och deras 
konstruktioner av relationen mellan religion och politik.  

Den andra aspekten av politisering av religion som lyfts av Ivanescu är 
religion som subjekt i politisk debatt. Här har jag argumenterat för att denna 
form av politisering av religion sker genom att religiösa argument och/eller 
aktörer blir en aktiv del av diskussionen. Denna aspekt av politisering av re-
ligion återfinns framförallt i de hybrida mediediskussionerna om Kristdemo-
kraterna, hbtqi och abortfrågan samt Sverigedemokraterna och kyrkovalet. 
Frågor som exempelvis berör vad som är en helig skrift, vilken status den kan 
ha idag och vad en kyrka är och bör vara diskuteras i egen rätt, men blir också 
del av parallella diskussioner om religion i det offentliga, integration och jäm-
ställdhet. I materialet kan religiösa aktörer endast identifieras genom självtill-
skrivning av religiös identitet, och att utgå från religiösa aktörers agerande i 
diskussionen blir därför ett något trubbigt analysredskap. Samtidigt menar jag 
att det är tydligt att uttalad religiös tillhörighet, kunskap inom religiösa frågor 
eller kännedom om religiösa budskap och skrifter används i enlighet med det 
som i den retoriska triangeln betecknas som etos: som ett sätt att stärka trovär-
digheten i det egna argumentet. En sådan strategi används också av personer 
som själva beskriver sig som icke-religiösa, liksom i exemplet nedan:  

Absolut inte. Som vi fick sjunga i söndagsskolan: röd o gul o vit o svart, gör 
detsamma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord. Tilläggas kan jag 



274 

säga jag är inte religiös men lite kan man leva efter som man lärt sej. (Kom-
mentar till Expressen 2017a) 

 
Jag återkommer mer till denna typ av argument längre fram i diskussionen.  

Utöver att slå fast att det förekommer politisering av religion i de analyse-
rade Facebook-diskussionerna, menar jag att den hybrida mediemiljön på 
olika sätt påverkar hur olika processer av politisering av religion kommer till 
uttryck. En sådan påverkan är att de hybrida mediediskussionerna, i enlighet 
med Rasmussens (2008) representationella dimension av den offentliga sfä-
ren, inkluderar en heterogenitet av ämnen i relation till vilka religion diskute-
ras. Jag har återkommande lyft fram två ämnen, vilka jag menar gör ett tydligt 
avtryck i de analyserade diskussionerna: jämställdhet och integration. Dessa 
ämnen är också bra exempel på hur religion blir källa till konflikt i olika gräns-
dragningsfrågor (jfr Lindberg 2015). Ett sätt att förstå de gränsdragningskon-
flikter som uppstår är utifrån det Brubaker (2015:5) diskuterar som önskan om 
en religiöst motiverad normativ maktordning, ett resonemang som blir särskilt 
gångbart i relation till diskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskak-
ningen. En normativ maktordning, menar Brubaker, innebär en önskan om att 
reglera offentligt liv i enlighet med den egna religiösa övertygelsen. I fallet 
med handskakningen menar jag att antagandet att ett religiöst motiverat häls-
ningsförfarande innebär en önskan om en normativ maktordning spelar in i de 
gränsdragningskonflikter rörande integration och jämställdhet som denna hän-
delse aktualiserar. Det är med andra ord inte själva hälsningspraktiken i sig 
som är det väsentliga, utan vad den antas innebära för samhället på längre sikt. 
I flera kommentarer skrivs ett sådant antagande ut explicit: en utebliven hand-
skakning slutar med ett samhälle med sharialagar.118 Denna föreställning, sann 
eller ej (jag gör här ingen utvärdering av motiveringen bakom Khans uteblivna 
handskakning) innebär att religion blir den centrala faktorn i vad som står på 
spel i gränsdragningskonflikten, som därigenom blir vad Brubaker betecknar 
som en konflikt som specifikt handlar om religion. 

Även i fråga om hur religion politiseras genom att religiösa argument blir 
subjekt i debatter om politik (jfr Ivanescu 2010) spelar ovan nämnda hetero-
genitet av ämnen roll; att frågor om exempelvis heliga skrifter och tolkning av 
dessa tar plats i kommentarsfälten innebär att religiösa argument används åter-
kommande i de analyserade diskussionerna. Till det kommer också variationer 
i fråga om stil, där såväl personliga erfarenheter som tilltal spelar roll. Exem-
pelvis används etos, framhållande av den egna karaktären, tillsammans med 
personliga erfarenheter för att öka trovärdigheten i det egna argumentet, även 
om exempel på motsatsen – en minskad trovärdighet på grund av uttalat reli-
giös tillhörighet – också förekommer bland de analyserade kommentarerna (se 
mer nedan).  

                                                 
118 En sådan föreställning artikuleras exempelivs i dena kommentar: ”Som sann muslim så 
döljer han naturligtvis den lag han främst följer..... Dvs sharialagen framför svensk lag...” 
(Kommentar till Expressen 2016d) 
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I den civilisationistiska populismen betonar Brubaker (2017) tre bärande 
inslag: kristendom, sekularism och liberalism. De framkommer alla i de ge-
nomförda analyserna av studiens material. Gällande kristendom förekommer 
återkommande inslag som bidrar till den konstruktion som bland annat Lind-
berg (2015) lyfter i sin tidigare forskning av religion i nordisk politik: beto-
ningen av ett nationellt kristet kulturarv, som innebär en samtidig problemati-
sering av islam. Denna aspekt återfinns framförallt i de båda hybrida medie-
diskussionerna om Miljöpartiet, ministern och handskakningen samt Sverige-
demokraterna och kyrkovalet, där Sverige beskrivs som ett kristet land och 
Vi:et beskrivs som ett kristet sådant. Exempelvis argumenterar jag i analysen 
av interdiskursivitet (se kapitel 8.2) för att det kristna Vi:et fungerar som del 
av en kreativ diskursiv praktik i den hybrida mediediskussionen om Sverige-
demokraterna och kyrkovalet. Genom en kombination av diskurserna Anti-
muslimsk och Sverige är ett kristet land konstrueras islam som en problema-
tisk religion, samtidigt som kristendomen skrivs fram som ett möjligt och 
önskvärt kulturarv.  

I fråga om sekularism är föreställningen om Sverige som sekulärt ett av de 
viktigaste antagandena i samtliga tre hybrida mediediskussioner. Liksom det 
jag lyfter fram i analysen av intertextualitet, menar jag att det faktum att dis-
kussionen om religion i Miljöpartiet, ministern och handskakningen sker mot 
bakgrund av islam gör det sekulära antagandet – att inte blanda religion och 
politik – absolut. Då diskussionen sker mot bakgrund av kristendom, såsom i 
den hybrida mediediskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan, 
blir det möjligt att föra in nyanseringar i denna uppdelning. Föreställningen 
om Dom som religiösa (muslimer) och Vi som sekulära återfinns på olika sätt 
i resultaten från samtliga tre diskussioner. Dessa föreställningar innehåller inte 
sällan antaganden om Deras religiositet som hotande, vilka artikuleras på olika 
sätt i de olika hybrida mediediskussionerna. I de båda hybrida mediediskuss-
ionerna om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan respektive Sverigede-
mokraterna och kyrkovalet har jag identifierat en Religion som hot-diskurs. I 
diskussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet berör hotet primärt re-
ligion generellt. I diskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 
finns därtill ett tydligt inslag där religion/kristendom inte kan ta plats i politik, 
för då måste islam på motsvarande sätt accepteras – med potentiellt ödesdigra 
konsekvenser för det svenska samhället. I diskussionen om Miljöpartiet, mi-
nistern och handskakningen finns hotet från islam i det offentliga (inklusine 
muslimska politiker) istället som en bärande del av den Antimuslimska dis-
kursen.  

Det tredje bärande benet i civilisationismen är liberalism. Liberalism kom-
mer primärt till uttryck genom frågan om jämställdhet, även om också andra 
liberala ideal, såsom demokrati, religionsfrihet, yttrandefrihet och hbtqi-rät-
tigheter, lyfts fram som hotade av religion. Det finns i alla tre hybrida medie-
diskussioner en generell framställning av det sekulära som liberalt och mo-
dernt, och religion som omodernt och inkompatibelt med det svenska sam-
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hället. Denna föreställning kommer inte minst till uttryck i den Modernitets-
diskurs jag identifierat i den hybrida mediediskussionen om Kristdemokra-
terna, hbtqi och abortfrågan, men återkommer i varianter i samtliga diskuss-
ioner där det sekulära i vissa fall byts mot kristendom, och religion desto oftare 
byts mot islam. Det är dock, liksom skrivs ovan, jämställdhet som är den cen-
trala liberala värderingen som diskuteras, vilket avspeglas i alla tre hybrida 
mediediskussionerna. Föreställningen om jämställdhet som en bärande del av 
så kallade svenska värderingar är central i diskussionen om Miljöpartiet, mi-
nistern och handskakningen, men också i diskussionen om Sverigedemokra-
terna och kyrkovalet förekommer jämställdhet, då kritiken mot islam återkom-
mande relaterar till kvinnors rättigheter. I relation till jämställdhet går det att 
identifiera ett liknande mönster som jag argumenterat för tidigare, att den re-
ligion som utgör bakgrund för diskussionen blir en viktig faktor för vilka dis-
kursiva antaganden som förs fram. När jämställdhet diskuteras mot bakgrund 
av islam, såsom är fallet i diskussionen Miljöpartiet, ministern och handskak-
ningen, blir jämställdhet ett inslag i diskussioner om integration, där argumen-
ten ofta artikuleras genom seder och normer och invandrares/muslimers an-
passning till det svenska samhället. När frågan istället diskuteras mot bak-
grund av kristendom, såsom i den hybrida mediediskussionen om Kristdemo-
kraterna, hbtqi och abortfrågan, placeras inte problemet med bristande jäm-
ställdhet hos Dom (islam/muslimer), utan istället hos kristna som uppvisar en 
problematisk tolkning av kristendom. Istället för att diskuteras som en fråga 
om anpassning och normer, där problemet kan härledas till Deras religion och 
lösningen är att Dom anpassar sig till oss eller ”åker hem”, diskuteras frågan 
istället i relation till lagstiftning och regelverk som kan reglera de problema-
tiska tolkningarnas inflytande över samhälle och individer.  

Jag menar att denna studie visar att den civilisationistiska populismen med 
sina olika delar har bäring också på den skandinaviska kontexten, vilket även 
framkommit i tidigare forskning. Exempelvis lyfter Lundby och Repstad 
(2018:23) Brubakers resonemang i relation till samhällsförändringar i och 
med en ökad immigration och de utmaningar den fört med sig för de skandi-
naviska länderna, där religion återkommande lyfts som en aspekt i diskuss-
ionen. Utifrån min studies resultat menar jag att frågor med bäring på den po-
litiska GAL/TAN-skalan, däribland jämställdhet, spelar en viktig roll både för 
hur religion politiseras och för utveckling av den medialiserade konflikt i vil-
ken denna politisering sker. Resultatet ligger i linje med Furseths (2018b:176) 
resonemang, då hon argumenterar för att kontroverser rörande religion och 
jämställdhetsfrågor är sammankopplade med olika ideal rörande religioners 
roll i det offentliga. Synliga religiösa praktiker, såsom kvinnor som bär mus-
limska kläder, menar Furseth, utmanar förståelsen av privat och offentligt. 
Med hänvisning till Habermas ([1962]2003) förstås det offentliga som den rat-
ionella sfären, medan den privata är rummet för känslor och irrationalitet. Det 
är också det utrymme i vilket religion antas höra hemma. Även om denna upp-
delning har kritiserats (jfr Fraser 1992; Benhabib 1992; Casanova 1994), ar-
gumenterar Furseth att den påverkar uppfattningen om den offentliga sfärens 
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organisering. Synliga religiösa uttryck, såsom religiös klädsel, länkas samman 
med förtryck, och närvaron av sådana uttryck utmanar de normer som råder i 
det offentliga. Utifrån föreliggande studie blir det tydligt att inte bara kvinnors 
göranden och klädval skapar kontroverser, utan också religiöst motiverade 
praktiker där män agerar på ett sätt som antas utmana rådande jämställdhetsi-
deal – såsom att inte hälsa i hand på personer av motsatt kön. Samtidigt fram-
står en komplex bild, där det icke-rationella hänvisas till det privata, samtidigt 
som det forum i vilka dessa hänvisningar görs (den hybrida mediemiljön) i sig 
själv utmanar uppdelningen mellan privat/offentligt och rationellt/icke-ration-
ellt, genom att föra in en större heterogenitet av stilar, ämnen och röster i det 
offentliga (jfr Rasmussen 2008).  

Sammanfattningsvis har jag i analysen av studiens olika delar, såväl i fråga 
om metoder som analysnivåer, försökt att visa att religion politiseras i de stu-
derade hybrida mediediskussionerna. Här menar jag att de olika metoderna 
har bidragit till att synliggöra olika aspekter av dessa processer av politisering 
av religion. Genom avståndsläsningen av de respektive materialen har jag 
kunnat visa på mönster i det större materialet, däribland hur religion kopplas 
samman med olika ord relaterade till politiserade frågor såsom jämställdhet, 
integration och säkerhet, vilket bidrar till en politisering av religion i betydel-
sen att religion blivit objekt i debatt om politiserade frågor. Därtill har av-
ståndsläsningen synliggjort delar av diskussionen där religion diskuteras ge-
nom frågor som berör bibeltolkning och diskussionen om rätt och fel former 
av religion. Genom närläsningen har jag kunnat lyfta fram exempel på 
ovanstående mönster, men också gå djupare in i betydelsen av enskilda kom-
mentarer. Inte minst har jag genom analysen synliggjort en politisering av re-
ligion, där känslor och personliga erfarenheter spelar en viktig roll i artikule-
ringen av diskursiva antaganden rörande relationen mellan religion och poli-
tik.  

Resultatet pekar således klart på att religion politiseras, men jag har också 
försökt att visa på hur och var. I hur:et finns ovanstående analys av de olika 
sätt på vilka religion blir objekt och subjekt i diskussioner om politiserade 
frågor. Här finns också exempel på hur religion blir källa till konflikt kring 
olika gränsdragningsfrågor. En annan aspekt finns i teorin om en civilisation-
istisk populism och hur religion används i konstruktionen av inne- och ute-
grupper. Analysen har kunnat visa på hur inslag av såväl kristendom, sekula-
rism och liberalism i materialet används på liknande sätt som de som lyfts 
fram som bärande inom civilisationismen. Även denna analys bidrar till att 
svara på hur religion politiseras i de analyserade hybrida mediediskussion-
erna. I frågan om var aktualiseras hur den hybrida mediemiljön bidrar till att 
strukturera processer av politisering av religion. Jag argumenterar återkom-
mande i analysen för att den hybrida mediemiljön spelar en avgörande roll för 
diskussionernas former, innehåll och utveckling. Här spelar den heterogenitet 
av ämnen, röster och stilar som Rasmussen (2008) lyfter som en del av den 
representationella dimensionen av det offentliga en avgörande roll. Genom 
denna heterogenitet utvecklas diskussionerna i olika riktningar, inte sällan 
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andra än de ramar som sätts upp i och med de äldre mediernas dramaturgi av 
den diskuterade frågan. Argument som diskuterar likväl som provocerar 
slängs in i diskussionen, och genom den direkta interaktionen med andra dis-
kussionsdeltagare uppstår konversationer som utvecklar diskussionen och för 
in nya element i debatten. Här finns också utrymme för det som Bakardjieva 
(2009) betecknar som subaktivism: politiska reaktioner sprungna ur indivi-
dens personliga erfarenheter och känslor (jag återkommer till dessa perspektiv 
längre fram i diskussionen).  

Jag menar slutligen att analysen av de hybrida mediediskussionerna som 
utspelas i kommentarsfälten bidrar till att synliggöra politisering av religion 
på en annan nivå än vad som varit fallet i tidigare studier, nämligen individen 
som politisk aktör genom deltagande i offentlig diskussion och opinionsbild-
ning om fördelning av värden i samhället. Det gör de hybrida mediemiljöerna 
till relevanta studieobjekt för den som vill studera processer av politisering, 
då de ger utrymme för delar av den offentliga representationella sfär inom 
vilken en större heterogenitet av åsikter, stilar och röster inkluderas, och däri-
genom för in andra aspekter i politiseringsprocessen.  

9.2. Processer av medialisering av religion i de hybrida 
mediediskussionerna 
Jag utgår i denna studie från en förståelse av mediers påverkan hämtad från 
medialiseringsteorin, enligt vilken medier spelar roll för vilka representationer 
av religion som finns tillgängliga i det offentliga över tid (jfr Hepp, Hjarvard 
och Lundby 2010; Nord och Strömbäck 2012; Hjarvard 2016; Hjarvard och 
Lundby 2018; Lövheim och Hjarvard 2019). Centralt i avhandlingen är också 
antagandet att den hybrida mediemiljön bidrar till att strukturera de analyse-
rade diskussionerna, och därmed de diskursiva konstruktioner om religion och 
politik som återfinns i dessa. Jag har därtill lyft den hybrida mediemiljöns 
kombination av äldre och nyare medielogiker som en avgörande del av hur de 
respektive diskussionerna struktureras, inte minst då de innebär möjligheter 
att delta i offentlig debatt, där en ny typ av röster, aktörer och stilar får ut-
rymme (jfr Rasmussen 2008). Dessa olika förståelser finns som grund för den 
kommande diskussionen, där studiens resultat diskuteras i relation till dess te-
oretiska ramverk utifrån de aspekter av medialisering av religion som jag in-
kluderat där.  

Jag argumenterar i de respektive resultatkapitlen för att alla hybrida medi-
ediskussioner, helt eller delvis, kan förstås som medialiserade konflikter om 
religion och politik. Den medialiserade konflikten definieras i kapitel 3.4.1 
som en maktkamp mellan olika aktörer med olika intressen och ambitioner, 
vilken samtidigt fungerar som en offentlig förhandling om värden (jfr Hjar-
vard, Mortensen och Eskjær 2015; Cottle 2006). Samtliga tre hybrida medie-
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diskussioner innehåller exempel på hur religion kommit att aktualiseras i re-
lation till sociala och politiska frågor på ett sätt som genererar offentlig dis-
kussion om komplexa värderingsfrågor, där olika intressen och aktörer står 
emot varandra (jfr Furseth et al 2019; Lövheim 2017, 2019; Lundby 2018b; 
Hjelm 2014c; ).  

Den hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskak-
ningen är måhända det tydligaste exemplet på detta. I frågan om religiösa häls-
ningspraktiker som är del av denna diskussion, är de olika positionerna i kon-
flikten inte självklart fördefinierade på samma sätt som i frågor som återkom-
mande varit uppe för offentlig debatt. Även om konflikten i hög grad karaktä-
riseras av att det finns starka känslor, bestämda åsikter och polariserande ton-
fall, finns det också utrymme för ambivalens och osäkerhet gällande komplexa 
frågor som ställer olika värderingar och ideal mot varandra: Vad innebär re-
ligionsfrihet? Hur definieras jämställdhet? Vem har rätt att avgöra vad som är 
rätt och vad som är fel former av religion? Därtill kommer frågor om relat-
ionen mellan religion och politik, vilket bland annat inkluderar möjligheten 
för muslimer att inneha politiska poster. Liksom jag diskuterar i kapitel 5.2 
bidrar dessa frågor till att rama in konflikten. Genom att centreras kring poli-
tiserade frågor, såsom jämställdhet och integration, bidrar denna inramning 
till en förstärkning av konflikten, som i sin tur kan sägas underbygga en ökad 
politisering av religion. Jag återkommer till en mer ingående diskussion om 
den medialiserade konfliktens dynamiker längre fram.  

Diskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan menar jag kan 
förstås som en medialiserad konflikt där de olika sidorna bygger på antagan-
den om olika parters agerande, snarare än på konkreta politiska förslag. Detta 
är till viss del en förenkling, då samtliga diskussioner uppkommit som reakt-
ioner på faktiska uttalanden från kristdemokratiska politiker – uttalanden som 
förstärker en redan befintlig uppfattning om partiets inställning i frågor rö-
rande hbtqi och abort. Genom spänningen mellan de antaganden som finns om 
partiets politik rörande hbtqi och abort, konkreta uttalanden och politiska för-
slag från partiets företrädare samt föreställningen om Kristdemokraterna som 
ett om inte religiöst parti så ett parti för religiösa, uppstår en spänning som 
utgör grund för den medialiserade konflikten. I kapitel 6.2 argumenterar jag 
för att konflikten, genom just föreställningen om Kristdemokraternas antagna 
konservativa inställning till hbtqi och abort tillsammans med en antagen kopp-
ling till religion, öppnar för ett deltagande där också de som hyser en annan 
åsikt än majoriteten i de diskuterade frågorna ser möjligheter att delta i en 
offentlig diskussion som ofta upplevs som stängd för dem med en avvikande 
åsikt.  

Den hybrida mediediskussionen om Sverigedemokraterna och kyrkovalet, 
slutligen, definieras i kapitel 7.2 som delvis varande en medialiserad konflikt. 
De konfliktelement som återfinns i diskussionen berör synen på islam samt 
relationen mellan religion och politik. Då de argument som framförs inte säl-
lan har en nära koppling till olika religiösa budskap eller skrifter kan konflik-
ten anses bidra till en politisering av religion, genom att religion blir subjekt i 
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diskussioner om politiserade frågor. Konflikten handlar således om religion 
och politik, och konfliktnivån påverkas därtill av att Sverigedemokraterna för 
många är ett parti som väcker stort – positivt eller negativt – engagemang. 
Samtidigt menar jag att delar av den hybrida mediediskussionen om Sverige-
demokraterna och kyrkovalet inte bör definieras som en medialiserad konflikt. 
Kommentarsfälten används, parallellt med den pågående konflikten, till att 
fråga, fundera och informera om kyrkovalet.  

Sammantaget menar jag att de tre hybrida mediediskussionerna är exempel 
på medialiserade konflikter. Den maktkamp mellan olika aktörer och intressen 
som den medialiserade konflikten innefattar, går givetvis utöver de kommen-
tarsfält jag studerat i denna avhandling. Här har jag begränsat mitt fokus till 
hur den medialiserade konflikten påverkar de diskursiva föreställningarna om 
religion och politik jag identifierat. Slutsatsen att hela eller delar av samtliga 
tre hybrida mediediskussioner kan tolkas som medialiserade konflikter om re-
ligion och politik kan tyckas vara ett självklart resultat, då materialet är utvalt 
på premisserna att det ska omfatta frågor om religion och politik som väcker 
offentlig debatt. Snarare än att endast konstatera om och att de analyserade 
hybrida mediediskussionerna är medialiserade konflikter, kan mer intressanta 
slutsatser dras vid en närmare analys av dem. De tre medialiserade konflik-
terna uppvisar såväl likheter som skillnader. Skillnaderna kan delvis härledas 
till de frågor som diskuteras, men också till vilken typ av mediehändelse som 
diskussionen utgör. Medieskandalen om Miljöpartiet, ministern och hand-
skakningen visar exempelvis upp andra karaktärsdrag än det avsevärt mindre 
intensiva medieevent som rörde Sverigedemokraterna och kyrkovalet eller 
den kontinuerliga rapporteringen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrå-
gan, vilket påverkar den medialiserade konflikten på olika sätt. Jag återkom-
mer mer till hur i diskussionen om konfliktens dynamiker nedan. Vad de tre 
hybrida mediediskussionerna har gemensamt är dock att de alla tre är exempel 
på en offentlig förhandling av viktiga värden i samhället. Att empiriskt analy-
sera hur sådana förhandlingar kan ta sig uttryck är, menar jag, ett av de bidrag 
som studien kan ge till den pågående forskningen. 

Med den medialiserade konflikten kommer ett antal dynamiker, som jag 
analyserat närmare i de tre hybrida mediediskussionerna: förstärkning, inram-
ning och performativ agens samt med-strukturering. Förstärkning handlar om 
konfliktens volym och hastighet, och i vilken grad den engagerar och invol-
verar olika aktörer (jfr Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015). I de respektive 
resultatkapitlen har jag visat på hur en förstärkning av den medialiserade kon-
flikten sker genom argument som använder patos i form av känslor och/eller 
triggande teman; genom att visa ett starkt känslomässigt engagemang för den 
ena eller andra sidan av den medialiserade konflikten förstärks konfliktnivån. 
En förstärkning sker också genom argument som använder etos för att ifråga-
sätta andras karaktär och därmed trovärdighet. Genom kommentarer som an-
vänder etos likväl som patos tillförs en personlig dimension till konflikten på 
ett sätt som förstärker den. Samtidigt kan det personliga tilltalet bidra till att 
mildra konfliktnivån, då det blir ett sätt att uttrycka empati också för den som 
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hyser en motsatt åsikt i den diskuterade frågan. Den medialiserade konflikten 
förstärks framförallt genom negativa känslor, vilka kan riktas åt olika håll. I 
kapitel 7 argumenterar jag för att det inte sällan är känsloreaktioner på det 
andra skriver, snarare än på de kommenterade artiklarna, som driver förstärk-
ningen av konflikten och gör att dess olika sidor framträder tydligt. Ett sätt 
som detta sker på är genom att använda en stark och objektiv modalitet i fram-
förandet av argument, där den egna åsikten framställs som sunt förnuft och 
objektiv sanning, samtidigt som det sker en positionering av ”du”. Vidare 
finns inslag av så kallad flaming i form av aggressiva och provocerande kom-
mentarer i syfte att öka polariseringen i diskussionen (jfr Svensson 2014; 
Hutchens, Cicchirillo och Hmielowski 2015; Jane 2017). Reaktionerna på 
denna typ av inlägg är olika, och jag har lyft fram exempel på kommentarer 
som anammar en liknande aggressiv ton vilket leder till en ökad konfliktnivå. 
Samtidigt finns det också motsatta exempel, där just tonfall och tilltal kan an-
vändas för att minska nivån av konflikt. Ett exempel, som lyfts fram i analysen 
av diskussionen om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan är det som med 
terminologi hämtad från Faircloughs verktygslåda kan betecknas som artighet. 
Jag argumenterar för att artighet i formen av positiva emojis blir ett sätt att 
mildra framtoningen hos en uttryckt åsikt, vilket också kan ses som en kom-
munikativ strategi med syfte att minska graden av konflikt i diskussionen och 
värna om tonen i kommentarsfältet. Därtill är det möjligt att, i enlighet med 
Faircloughs (1992:162-6) användning av begreppet, se den positiva emojin 
som en medvetenhet om språkbrukets sociala aspekter och maktdimensioner. 
Genom att infoga en artighet – exempelvis genom ett hjärta eller ett leende 
ansikte – efter en kritisk kommentar, mjukas tonen i argumentet upp och mot-
tagaren inbjuds att läsa kommentaren utan att ”tappa ansiktet” (jfr Beißwenger 
och Pappert 2019).  

Inramning handlar istället om hur olika representationer och utföranden 
påverkar konflikten, medan performativ agens handlar om den specifika dra-
maturgi som konflikten följer (jfr Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015). Med 
utgångspunkt i analysen av den hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, 
ministern och handskakningen menar jag att så kallade känslomässiga temati-
ker eller triggande teman påverkar den medialiserade konflikten genom att 
utveckla den i nya riktningar. Bland dessa teman räknar jag jämställdhet och 
integration, som även är ämnen som återfinns inom GAL/TAN-skalans fråge-
komplex. Här menar jag att den hybrida mediemiljöns inkludering av såväl 
äldre som nyare medielogiker spelar roll för den medialiserade konfliktens 
inramning och dramaturgi.  

För att börja med de äldre medierna går det att identifiera ett antal sätt som 
de påverkar konflikten. Ett sådant är vilken av de fem nyhetsredaktionerna 
som publicerat inlägget med den diskuterade artikeln, vilket till viss grad på-
verkar den diskussion som följer i kommentarsfälten. Maktbarometern, som 
varje år analyserar inflytande (”vilka som har makten”) i sociala medier, ran-
kar 2020 Aftonbladet som den andra och Expressen som den fjärde mest in-
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flytelserika aktören på Facebook i Sverige119 (Medieakademin 2020). Att Af-
tonbladets och Expressens publiceringar genererar ett stort engagemang blir 
tydligt också i det material som inkluderats i denna studie. Om man jämför 
artiklar med snarlik rubrik från olika medieredaktioner genererar de båda 
kvällstidningarna det största engagemanget. Som exempel kan man ta två ar-
tiklar om pingstpastorn och kristdemokratiska riksdagskandidaten Tommy 
Dahlman, publicerade på Facebook av Expressen (Expressen 2015a) respek-
tive Svenska Dagbladet (Svenska Dagbladet 2015a). De respektive tidningar-
nas Facebook-inlägg är publicerade samma datum, skiljer sig endast med en-
staka ord i rubrikerna120 och har liknande inläggstexter.121 Trots det har inläg-
get med artikeln från Expressen genererat 498 kommentarer 240 reaktioner 
och delats 234 gånger. Motsvarande siffror för inlägget med artikeln från 
Svenska Dagbladet är 132 kommentarer, 55 reaktioner och 61 delningar. Ut-
över vilken redaktion som publicerat inlägget, kan också den inläggstext som 
postas tillsammans med länken till artikeln spela roll. Ett exempel på det är en 
ledartext från Expressen (Expressen 2015b) som berör Kristdemokraterna och 
samvetsfrihet, där de teman som lyfts i inläggstexten tydligt återfinns i kom-
mentarsfälten.122 Som ett tredje exempel på hur de äldre medierna spelar roll 
för konfliktens dramaturgi är hur diskussionen om Miljöpartiet, ministern och 
handskakningen uppvisar ett avsevärt lägre engagemang en månad efter hän-
delsen än vad som är fallet ett par veckor tidigare. Skandalens avtrappning och 
det minskade intresset att rapportera om frågan i de äldre medierna (i materi-
alet uppstår ett glapp i publicerade inlägg mellan den 4-15 maj) kan antas vara 
en anledning till det låga antalet kommentarer som följer på de inlägg med 
artiklar som publiceras i slutet av insamlingsperioden.  

De nyare sociala medielogikerna, å sin sida, öppnar för en heterogenitet av 
ämnen som ligger utanför den presentationella sfärens fördefinierade diskuss-
ionsformer (jfr Rasmussen 2008). De tematiker som bestäms i de diskuterade 
artiklarna och de inlägg i vilka de publiceras på Facebook, fungerar som ut-
gångspunkt för diskussionen i kommentarsfälten, men den begränsas inte till 
dessa ramar utan hittar andra ingångar som lyfts som relevanta och intressanta 
av diskussionsdeltagarna. Vad gäller de hybrida mediediskussionerna om 

                                                 
119 Rankingen baseras på totalt antal delningar, likes och kommentarer det senaste året. Därtill 
mäts samma tre värden, delat i antal poster under det senaste året.  
120 Rubrik i Expressen: KD:s riksdagskandidat: ”Homosexuella kommer till helvetet” 
Rubrik i Svenska Dagbladet: KD:s riksdagskandidat: ”Homosexuella hamnar i helvetet”. 
121 Inläggstext i Expressen: Homosexuella kommer inte till himlen. Det skriver pingstpastorn 
Tommy Dahlman, 49, i en debattartikel i tidningen Dagen. Trots de extrema åsikterna accepte-
rades Dahlman som riksdagskandidat för Kristdemokraterna i höstas.  
Inläggstext Svenska Dagbladet: En av KD:s riksdagskandidater, pingspastorn Tommy Dahl-
man, säger i ett offentligt uttalande att homosexualitet är en synd. Partiets nomineringskommitté 
uppger att man inte kände till Dahlmans åsikter. 
122 Inläggstext: LEDARE: KD:s nya partiledare Ebba Busch Thor har pratat om att vårdpersonal 
ska kunna neka att vara med och utföra aborter. Vad blir nästa steg? Ska nyfrälsta Jehovas 
vittnen tillåtas vägra jobba med blodtransfusioner? 
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Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan samt Sverigedemokraterna och kyr-
kovalet följer konfliktens dramaturgi tydligare den som finns i de äldre medi-
ernas rapportering. Liksom jag argumenterat för tidigare menar jag att en tro-
lig anledning till detta finns i typen av mediehändelse, där medieskandalens 
intensitet gör att diskussionen tydligare flyter över det specifika forumets 
gränser och förs parallellt på olika plattformar. Ett medieevent (Sverigedemo-
kraterna och kyrkovalet) eller en kontinuerlig medierapportering (Kristdemo-
kraterna, hbtqi och abortfrågan) saknar denna intensitet, vilket ger de diskute-
rade artiklarna ett större inflytande över de diskussioner de genererar. Samti-
digt menar jag att den dramaturgi som sätts genom de diskuterade inläggen 
och de artiklar de innehåller, fungerar som diskussionsstartare snarare än dis-
kussionsbegränsare. Ett exempel på det är de inslag i diskussionen som hand-
lar om användning och tolkning av heliga skrifter och andra aspekter av relig-
ionsutövande som jag menar bidragit till en politisering av religion genom att 
religion blir subjekt i politisk diskussion. De initieras genom den dramaturgi 
som de äldre medierna sätter, men dess innehåll går utöver den. 

Med-strukturering syftar på hur mediepraktiker både är inbäddade i men 
samtidigt konstituerar strukturella maktrelationer och kontroll över kommu-
nikativa resurser (jfr Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015). I teorikapitlet 
visar jag på tre olika aspekter av denna dimension som intressanta i relation 
till föreliggande studie. De inkluderar, för det första, den form av med-struk-
turering som argumenteras av Lövheim (2019), då medier blir med-strukture-
rande till politisk och religiös förändring genom att ta ställning i olika frågor 
rörande religionsfrihet i det demokratiska samhället. För det andra kommer de 
sociala mediernas roll i den medialiserade konflikten, då de utgör arenor för 
att uttrycka alternativa röster vilket också kan betraktas som en form av med-
strukturering (Hjarvard och Lundby 2018; Herbert 2018). Som en tredje 
aspekt menar jag att Herberts (2018) resonemang om plattformars egenskaper 
och förutsättningar som en form av med-strukturering är relevant i förhållande 
till denna studie. I de respektive resultatkapitlen har jag diskuterat med-struk-
turering i relation till de respektive hybrida mediediskussionerna. Sammanta-
get går det att konstatera att denna dynamik har störst inverkan i den media-
liserade konflikten om Miljöpartiet, ministern och handskakningen. Inte minst 
menar jag att det är utifrån denna hybrida mediediskussion som det går att 
argumentera för att medier fungerar med-strukturerande till politisk och reli-
giös förändring (jfr Lövheim 2019:289). I den hybrida mediediskussionen om 
Miljöpartiet, ministern och handskakningen menar jag att ställningstagande 
rörande relionsfrihet görs i ett flertal av de artiklar som sedan kommenteras, 
och att kommentarerna också i hög grad innehåller liknande ställningstagan-
den. Genom konfliktens inramning fungerar integration och jämställdhet som 
återkommande ingångsfrågor i diskussionen, vilket gör att diskussionen om 
handskakning transformeras till en diskussion om svenska värderingar och re-
ligioners (o)möjlighet att vara del av dem. Därigenom sker en politisering av 
religion, då religion diskuteras i relation till politiserade frågor, men också en 
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påverkan av den politiska diskussionen där religion blir en fråga i den politiska 
debatten om jämställdhet och integration.  

Även de andra aspekterna av med-strukturering återkommer i den hybrida 
mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen, liksom i 
de båda andra analyserade diskussionerna i olika grad. Gällande hur sociala 
medier skapar forum där alternativa röster kan bli hörda (Hjarvard och Lundby 
2018:59; Herbert 2018:159-160) menar jag att detta blir tydligt i diskussionen 
om Miljöpartiet, ministern och handskakningen. De som går emot den håll-
ning som dominerar i såväl den hybrida mediediskussionen som i den mass-
mediala rapporteringen i medieskandalen i stort, är i minoritet men utgör än-
dock en viktig del av diskussionen. I diskussionen uttrycks motargument, am-
bivalens och röster som menar att debatten antagit orimliga proportioner i för-
hållande till det inträffade (jfr Jensdotter och Lövheim 2020). Dessa aspekter 
av med-strukturering går också att finna i diskussionen om Kristdemokra-
terna, hbtqi och abortfrågan, då den hybrida mediemiljön utgör ett forum som 
– genom konfliktens konstruktion – öppnar för deltagande också för dem som 
har en åsikt som går emot den gängse, vilket här utgörs av åsikter mot abort 
och för samvetsfrihet. Den tredje aspekten av med-strukturering som jag lyfter 
handlar om hur plattformens egenskaper och förutsättningar påverkar konflik-
ten (Herbert 2018:159-160). Den återfinns i samtliga tre analyserade diskuss-
ioner, då såväl känslor och ett personligt tilltal är att betrakta som en legitim 
del av argumentationen i diskussioner på Facebook, vilket påverkar den me-
dialiserade konfliktens utveckling (jfr Rasmussen 2008; Papacharissi 2015; 
Wahl-Jorgensen 2019a, Bakardijeva 2009).   

Jag har i denna avhandling använt mig av Rasmussens (2008) två dimens-
ioner av den offentliga sfären, som han menar uppkommit som en effekt av 
digitalisering. Den representationella sfären präglas av en heterogenitet vad 
gäller ämnen (specifika, privata och lokala), stilar (impulsiv, känslomässig, 
informell) och röster (fler och andra). Utifrån analysen av de tre hybrida me-
diediskussionerna menar jag att det går att argumentera för att den hybrida 
mediemiljön är ett exempel på forum där den representationella offentliga sfä-
ren blir synlig. I resultatkapitlet om Kristdemokraterna, hbtqi och abortfrågan 
lyfter jag fram konversationen mellan Emil och Carlos som ett exempel på hur 
forumet (ett kommentarsfält på Facebook) bidrar till att forma den förda dis-
kussionen. Jag menar här att köksbordet kan beskrivas som närmaste stilföre-
bild för samtalet mellan de två, där Emils motfrågor bidrar till att utveckla 
Carlos argument över flera kommentarer. Genom denna konversation synlig-
görs också de underliggande diskursiva antaganden på vilka Carlos bygger 
sina argument om relationen mellan religion och politik. Det ökade deltagan-
det innebär att fler röster blir delaktiga i diskussionen, men också att en större 
bredd av ämnen är av intresse för diskussionsdeltagarna. Utifrån det menar jag 
att det förekommer en politisering av religion då religion diskuteras i relation 
till olika politiserade frågor, och att dessa diskussioner delvis sker utanför de 
ramar som sätts upp av de äldre medierna. Här finns också en öppning för fler 



285 

stilar att uttrycka sina politiska ställningstaganden på. Att i en, ofta polarise-
rad, diskussion om religion och politik argumentera genom personliga erfa-
renheter av att inneha just den omdiskuterade religiositeten, kan exempelvis 
fungera som ett sätt att stärka positionen för religiösa aktörer som politiska 
subjekt. Samtidigt bidrar det även till en politisering av religion, då delade 
personliga erfarenheter kan förstås som ett politiskt ställningstagande i den 
pågående politiska diskussionen (jfr Bakardjieva 2009). Den sociala medielo-
giken gör att en sådan självidentifikation innebär en ökad autenticitet och tro-
värdighet – etos – för det framförda argumentet (jfr Papacharissi 2015:109; 
Lövheim och Lundmark 2019). Samtidigt, liksom jag skriver ovan, uppvisar 
kommentarsfälten en större komplexitet än så. Exempelvis påpekar Abdel-
Fadil (2019) att religiösa argument ofta avfärdas som icke-legitima i den Fa-
cebook-grupp hon studerat. Liknande tendenser finns också i de diskussioner 
jag analyserar, och uttrycks tydligt i kommentaren nedan:  

Förolämpa inte folk du inte känner. Jag ser på din profil att du är religiös. Jag 
diskuterar inte med religiösa då ni inte är intresserade av att lyssna eller lära. 
(Kommentar till Svenska Dagbladet 2015a) 

 
Ser man till den andra offentliga sfären Rasmussen definierar, den presentat-
ionella, befinner den sig mer i linje med den deliberativa idén om rationella 
argument. I denna dimension diskuteras olika frågor utifrån fördefinierade re-
ferenser och former. Denna dimension framkommer i de analyserade hybrida 
mediediskussionerna, då de äldre medierna, som tydligare följer den presen-
tationella dimensionens ideal, sätter agendan genom de sätt som de represen-
terar den diskuterade frågan i de artiklar de väljer att publicera på Facebook. 
Det gäller framförallt i de båda diskussionerna om Kristdemokraterna, hbtqi 
och abortfrågan samt Sverigedemokraterna och kyrkovalet, medan det i dis-
kussionen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen finns ett mer be-
gränsat samband mellan de publicerade artiklarna och de diskussioner som de 
genererar. Inom den presentationella sfären finns en ambition om att sätta upp 
ramverk för den offentliga diskussionen för att skapa en större igenkänning 
och därmed en ökad möjlighet till meningsfullt deltagande. Jag menar att de 
analyserade hybrida mediediskussionerna påvisar att den avsaknad av igen-
känning som ofta präglar de analyserade kommentarsfälten, stundom synlig-
gör funktionen med densamma. Exempelvis återfinns i diskussionen om den 
uteblivna handskakningen en ambivalens hos vissa av diskussionsdeltagarna, 
där de uttrycker att frågan är svår att ta ställning till; de har svårt att navigera 
i en diskussion som ställer olika ideal mot varandra, och samtidigt uppvisar 
starka inslag av en Antimuslimsk och Sekularistisk diskurs som de inte med 
nödvändighet delar. Det går att jämföra med diskussionen om Kristdemokra-
terna, hbtqi och abortrågan, där diskussionen på intet sätt är ny och konfliktens 
olika positioner är tydligare fördefinierade och lättare att ta ställning till.  



286 

Exemplen ovan visar på den sociala praktikens roll för diskursordningens 
organisering. I fallet med abortfrågan knyts den dominerande åsikten i sakfrå-
gan återkommande till den Sekularistiska diskursens antagande att privata re-
ligiösa övertygelser inte ska blandas in i det offentliga, som ett sätt att stärka 
argument för abort eller mot samvetsfrihet. Denna åsikt har jag tidigare argu-
menterat för som en form av ideologi i Faircloughs bemärkelse. Därtill är det 
en hållning som har implementerats i samhälleliga institutioner genom lag-
stiftning och regelverk: fri abort är en rättighet och det är inte möjligt för vård-
personal att på religiös eller annan grund hänvisa till samvetsbetänkligheter 
för att slippa delta i en abort. Denna lagstiftning är, därtill, i hög grad kopplad 
till självbilden av Sverige som världens mest jämställda land. Sammantaget 
skapar denna kontext, den status som frågan har bland allmänheten samt den 
samhälleliga organiseringen av den, ramar för diskussionen och reglerar de 
tydliga positioner som är möjliga att inta. I fråga om handskakningen är det, 
som jag skriver ovan, snarare en avsaknad av förutbestämda åsikter, regler och 
lagstiftning som präglar diskussionen. De många hänvisningarna till normer, 
seder och bruk visar på behovet av att förankra den egna åsikten i en samhäl-
lelig organisering (här gör vi si eller så), vilket i vissa fall dras så långt som 
att hänvisa till en jämställdhetslag.123 Här blir de sociala praktikernas effekt 
på diskursordningen en annan. Då den omdiskuterade frågan inte kan relatera 
till en specifik ideologisk position (även om det, liksom framkommer i kapitel 
5, finns dominerande åsikter) eller ett befintligt regelverk,124 kommer den 
istället att relateras till andra pågående samhälleliga diskussioner. När medie-
skandalen om Miljöpartiet, ministern och handskakningen briserade under vå-
ren 2016 stod migrationspolitik högst upp på den politiska agendan, och upp-
tog en stor del av det offentliga diskussionsutrymmet. I denna diskussion intog 
migranter från muslimska länder en central position (jfr Lundby och Repstad 
2018; Demker 2018). Jag menar att denna kontext, de sociala praktikerna 
inom vilka de diskursiva praktikerna sker, bidrar till att diskussionen om Mil-
jöpartiet, ministern och handskakningen snabbt blev en del av en större dis-
kussion om migration och integration, där handskakningskontroversen kom 
att handla om islam i vidare bemärkelse än en hälsningspraktik motiverad ge-
nom muslimsk tro. Att den Antimuslimska diskursen har ett så starkt genom-
slag i den identifierade diskursordningen har, menar jag, delvis sin förklaring 
här. 

Utöver, eller snarare som en del av, hur ovan diskuterade heterogenitet i 
ämnen, stilar och röster bidrar till att påverka processer av politisering av re-
ligion, menar jag att de retoriska begreppen etos, patos och logos hjälper till 

                                                 
123 Exempelvis i följande kommentar: “Bor man i detta land som har En kallad jämställdhets 
lag då får man kompromissa med sin Religion, då får man ta både män och kvinnor i hand på 
Arbetet. Detta tycker jag inte ens ska gå att debattera om. Religion får man ägna sig åt På 
fritiden i så fall” (Kommentar till Expressen 2016c) 
124 Det finns lagstiftning som reglerar handskakningspraktiker i olika sammanhang, såsom på 
arbetsplatsen (se kapitel 5.1.1). Denna lagstiftning är dock inte lika genrell eller starkt etablerad 
i det kollektiva medvetandet som abortlagstiftningen.  
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att visa på hur den hybrida mediemiljön som forum påverkar diskussionens 
form och innehåll. Etos, att lyfta fram den egna karaktären, används för att 
öka trovärdigheten i det framförda argumentet. Detta sker ofta genom att be-
tona egna erfarenheter (jag har bott, jag känner, jag är…). Ett annat sätt som 
etos används på är att istället skriva negativt om andras karaktär för att minska 
deras trovärdighet. Båda dessa strategier, framhävandet av egna erfarenheter 
och angrepp på andra, för in en personlig aspekt i diskussionen, vilket leder 
till ett ökat engagemang. Etos är därtill ett relevant begrepp i relation till de 
inslag av intertextualitet som jag analyserat i de tre hybrida mediediskussion-
erna, inte minst i form av referenser till religiösa skrifter. Kunskap om reli-
giösa skrifter och traditioner blir i de analyserade Facebook-diskussionerna ett 
sätt att stärka den egna trovärdigheten.  

Patos förekommer bland annat i form av känslor, där negativa känslor är 
vanligast förekommande och de som i högst utsträckning bidrar till att för-
stärka konfliktnivån i de medialiserade konflikterna. Ett annat sätt som patos 
används är att knyta diskussionen till så kallade känslomässiga tematiker eller 
triggande teman, vilket bidrar till att förstärka konfliktnivån och i vissa fall 
också påverkar konfliktens inramning. Därtill förekommer uttryck av positiva 
känslor såsom omsorg, förståelse och artighet, vilket istället bidrar till att 
minska konfliktnivån.  

Slutligen kan olika former av logosargument användas som ett sätt att be-
lysa statusen på de diskursiva antaganden som förs fram som del av argumen-
tationen. Exempelvis kan deduktiva logosargument användas för att beskriva 
den framförda föreställningen som sanning: eftersom premissen är korrekt kan 
slutsatsen inte vara fel. Denna typ av argument kan bidra till att förstärka ett 
diskursivt antagandes ställning såsom varande del av den rådande ideologin 
och ett uttryck för sunt förnuft. Det stämmer än mer om argument presenteras 
i form av enthymemer, det vill säga en slutsats som presenteras utan att dess 
premisser redovisas. Denna typ av argument är svåra att ifrågasätta då de byg-
ger på att mottagaren själv fyller i de saknade premisserna. Jag menar att fö-
rekomsten av denna form av argument visar på att diskursen är så pass stark 
att avsändaren kan avstå från att skriva ut premissen och ändå lita på att mot-
tagaren förstår kommentarens andemening. Det induktiva logosargumentet, i 
sin tur, tenderar att förstärka diskursen, då det utgår från ett specifikt exempel 
för att dra en generell slutsats. Att islam är emot jämställdhet blir exempelvis 
en möjlig slutsats att dra utifrån det enskilda exemplet med en muslimsk poli-
tiker som inte skakar hand med kvinnor – en ofta förekommande slutsats i den 
analyserade hybrida mediediskussionen om Miljöpartiet, ministern och hand-
skakningen. Jag menar att de olika formerna av logosargument utgör goda ex-
empel på språkets makt, vilken påverkar såväl avsändare som mottagare. Ar-
gument i form av enthymemer är måhända det tydligaste exemplet på detta. 
För den som formulerar ett argument i form av en enthymeme (slutsatser vars 
premisser saknas) i enlighet med exempelvis en Sekularistisk diskurs, stärks 
övertygelsen om att det som sägs är rätt och riktigt. Att kunna läsa och förstå 
ett sådant argument, genom att själv fylla i det som saknas, bidrar också till 
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att förstärka det diskursiva antagandets position som del av det sunda förnuf-
tet, oavsett om mottagaren håller med eller ej. Ett annat exempel på språkets 
makt är den kombination av olika diskurser som jag visat på i analysen av 
interdiskursivitet. I dessa kan ofta premisserna vara hämtade från en diskursiv 
föreställning och slutsatsen från en annan, på ett sätt som kan leda till en för-
skjutning av betydelse. Om religion, för att återkoppla till den slutsats jag drar 
i analysen av interdiskursivitet (se kapitel 8.2), ersätts med islam i antagandet 
att religion inte har någon plats i det offentliga, uppstår en förskjutning av 
tanke och potentiell handling. Detta kan tyckas vara en väl långtgående slut-
sats att dra, men enligt tidigare forskning är det redan en etablerad föreställ-
ning att det i första hand är islam snarare än religion som är problematisk, då 
olika former av religiösa uttryck blir del av det offentliga. I den undersökning 
av attityder till religion i medier och offentlighet som genomfördes våren 2015 
svarade exempelvis nästan 40 procent av befolkningen i Skandinavien att de 
helt eller delvis instämmer i påståendet att islam utgör ett hot mot den nation-
ella kulturen. Motsvarande siffror för judendom respektive kristendom är av-
sevärt lägre (Lövheim, Jernsletten, et al 2018). En sådan typ av glidning i för-
ståelsen av religion (där religion blir synonymt med islam) blir därmed ett sätt 
att förstärka denna typ av redan existerande attityder. För att återgå till studi-
ens övergripande forskningsproblem menar jag att de analyserade kommen-
tarsfälten, som del av de nyare medierna och deras logik, öppnar för att denna 
typ av argument blir drivande i diskussionen på ett sätt som sällan syns i of-
fentlig debatt som utspelar sig i äldre medieforum.  

Att förstå känslor som en viktig del av politik är givetvis inget nytt. Exem-
pelvis menar Mouffe (2016:47) att det är ”omöjligt att förstå demokratisk po-
litik utan att betrakta ’passioner’ som drivkraften på det politiska fältet”. För 
Mouffe är konflikten nödvändig och önskvärd, och då konflikt kring vad 
Mouffe kallar för demokratiska politiska ståndpunkter saknas skapas en gro-
grund för konfrontation mellan det som inte är förhandlingsbart: essentialist-
iska identiteter av nationalistisk, religiös eller etnisk typ (Mouffe 2016:48-49). 
Utan att frångå min ambition att inte gå den normativa vägen i denna avhand-
ling, menar jag att Mouffes resonemang skapar en brygga mellan känslors 
möjlighet att spela en konstruktiv roll i politiska diskussioner, och hur de po-
pulistiska rörelserna inkluderat känslor som en framgångsrik retorisk strategi. 
Inom populistiska rörelser återfinns en kunskapssyn där egna erfarenheter, 
känslor och sunt förnuft trumfar vetenskap och rationella argument: det som 
känns bra, är bra (jfr Norris och Inglehart 2019:67; Arato och Cohen 2017; 
Brubaker 2017). I de respektive resultatkapitlen har jag redogjort för att, men 
också hur, känslor spelar roll i de analyserade hybrida mediediskussionerna. 
Utifrån dessa analyser går det att konstatera att negativa känslor är vanligast 
förekommande, och att dessa oftast uttrycks med en stark objektiv modalitet: 
de framställs som sanningar eller som sunt förnuft. Denna typ av känslouttryck 
har likheter med den funktion känslor har inom den populistiska retoriken, då 
negativa känslor såsom rädsla eller avsky stärker känslan av grupptillhörighet, 
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på bekostnad av den Andre som befinner sig i utegruppen (jfr Norris och 
Inglehart 2019; Wahl-Jorgensen 2019a; Ahmed 2004).  

Bjereld och Demker (2020) menar att det finns en reell demokratisk fara 
då känslor och personlig erfarenhet lyfts fram som legitim kunskap, just för 
att de riskerar att stärka de populistiska rörelsernas politiska positioner. Denna 
utveckling, menar de, drivs på av olika medielogiker, där nyare medier är en 
viktig faktor men också av äldre mediers tendens att lyfta fram enskilda män-
niskoöden, personliga berättelser och den lilla människans kamp (Bjereld och 
Demker 2020:18). Denna tendens återfinns bland annat i det som Figenschou 
med kollegor (2015) med ett engelskt uttryck beskriver som en human-interest 
frame, en form av narrativ struktur som används inom nyhetsjournalistiken 
som ett sätt att dramatisera nyheter och göra dem mer personliga och känslo-
mässiga på ett sätt som tilltalar moderna nyhetskonsumenter (Figenschou, 
Thorbjørnsrud och Grøndahl Larsen 2015:131). Liksom lyfts fram av Bjereld 
och Demker går utvecklingen inte att härledas till enkom nyare medier, såsom 
ofta hörs i debatten, liknande tendenser återfinns hos såväl nyare som äldre 
medier och kan härledas till de medielogiker som återfinns inom de respektive 
medieforumen.125 Figenschou med kollegor lyfter dock fram en mer nyanse-
rad bild än enkom de negativa effekter Bjereld och Demker pekar på, då de 
menar att detta sätt att dramatisera nyheter inte enbart leder till den värsta sor-
tens tabloidnyheter, utan också återfinns inom högkvalitativ journalistik. På 
liknande sätt menar jag att den roll känslor spelar inom de hybrida mediedis-
kussioner jag analyserar i denna studie är komplex. Jag undertecknar de var-
ningar som utfärdas av Bjereld och Demker, då känslor som ersättning för 
kunskap kan utgöra den legitima grund på vilken populistiska partier kan 
bygga sig starkare och gör populistiska konstruktioner av inne- och utegrupper 
till en accepterad del av den politiska debatten. Samtidigt ser jag, i enlighet 
med det resonemang som återfinns hos Rasmussen (2008), en möjlighet till 
ökad demokratisering (om än också ökad differentiering) då offentlig politisk 
debatt inkluderar en större heterogenitet av uttryck som legitima. Bland dessa 
uttryck återfinns känslor och personliga erfarenheter, som är en sammantvin-
nad del av människors politiska engagemang som riskerar att gå förlorad då 
de politiska referensramarna är allt för snäva (jfr Wahl-Jorgensen 2019a; 
Papacharissi 2004; Mouffe 2016). I det material jag analyserar i denna studie 
återfinns negativa konsekvenser av känslor som drivande i politiska diskuss-
ioner, vilka diskuteras ovan. Samtidigt återfinns en lång rad positiva känslo-
uttryck i kommentarerna i form av instämmande, uppmuntran eller omtanke.  

Diskussionen om populism är relevant också på andra sätt i relation till 
föreliggande studie, inte minst de nyare medierna som kommunikationsmedel 
för populistiska aktörer. Världen över har populismen stärkts under de senaste 
åren, och många populistiska ledare har gynnats av ett effektivt utnyttjande av 
sociala medier i kommunikationen med väljare (Norris och Inglehart 

                                                 
125 För ett empiriskt exempel på hur human-interest frame används inom svensk public service-
radio, se Lövheim och Jensdotter (2018).  
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2019:55). Denna utveckling går att se också i de skandinaviska länderna, där 
det under de senaste åren uppstått en allt större spänning gentemot auktoritära 
populistiska partier och rörelser, en spänning som i huvudsak uppstår kring 
frågor som på olika sätt berör migration från muslimska länder (Lundby och 
Repstad 2018:24). Liksom diskuterats tidigare är sociala medier ett väl utnytt-
jat kommunikationsmedel av såväl internationella som svenska auktoritära 
populistiska aktörer och rörelser (jfr Törnberg och Wahlström 2018; Larsson 
2020a; Lundberg 2019). Genom att kommunicera direkt med åhörarna kring-
gås journalistikens filtrering av det framförda budskapet, och i det budskap 
som aktörer från de auktoritära populistiska rörelserna i Sverige sprider via 
olika former av internetbaserad kommunikation är religion en central faktor, i 
betydelsen islamofoba budskap där islam ställs mot det svenska och väster-
ländska (Nilsson 2020b:125-126, 130). Liksom diskuterats tidigare går det att 
identifiera en Antimuslimsk diskurs i samtliga tre hybrida mediediskussioner, 
och jag menar att den auktoritära populismens starka närvaro på sociala me-
dier kan vara ett sätt att förstå det (se kapitel 8.3 för mer utförligt resonemang).  

Tillbaka till känslor och politik beskrivs subaktivism i kapitel 3.4.2 som en 
form av politiskt ställningstagande som har formen av reaktioner hämtade från 
våra personliga känslor och erfarenheter, uttryckta genom ställningstagande 
och självidentifikation i relation till värdekonflikter i vår (lilla, likväl som 
stora) omgivning. Jag menar att det finns en utmaning i att använda Bakard-
jievas (2009) teori på ett material där jag endast har tillgång till det skrivna 
och inte tanken bakom (genom exempelvis intervjuer, som Bakardjieva själv 
använder då hon själv empiriskt använder begreppet). Samtidigt ger materi-
alets karaktär en möjlighet att belysa den relationella aspekten av subaktivism. 
Bakardjieva beskriver utgångspunkten för subaktivism som ”the ongoing dia-
logue between the subject and the cultural discourses permeating his or her 
social environment” (Bakardjieva 2009:96). Det aktualiserar det som exem-
pelvis Abdel-Fadil (2019) lyfter fram i sina analyser av känslors roll i diskuss-
ioner på sociala medier: känslor uttrycks i relation till något eller någon annan 
i den pågående diskussionen (jfr Papacharissi 2015). Flera av de exempel på 
subaktivism som jag lyft fram i resultatkapitlen har varit beroende av hur 
andra aktörer i diskussionen agerat. Exempelvis hade Carlos och Josefines po-
litiska ställningstaganden, grundade i deras subjektiva erfarenheter, gått för-
lorade om inte andra deltagare ifrågasatt deras kommentarer och utmanat dem 
att utveckla sina argument. Genom de förda diskussionerna synliggjordes det 
större politiska argumentet bakom en ironisk kommentar om att tro på sagor 
(Carlos), eller åsikten att abort i de flesta fall är fel, baserad på den egna upp-
levelsen av att kämpa för att själv få barn (Josefine). 

Jag menar att teorin om subaktivism kan bidra till att synliggöra hur pro-
cesser av politisering av religion kan ske på olika nivåer, där den nivå som jag 
riktat fokus mot är individen som politisk aktör. Liksom jag skriver i avhand-
lingens inledande kapitel menar jag att de analyserade kommentarsfälten utgör 
ett meningsfullt material för att synliggöra en form av politiskt agerande som 
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har sin utgångspunkt i vardagen och i de känslomässiga reaktioner som indi-
viden har på de händelser som omger henne. Genom att analysera de hybrida 
mediediskussionerna om de tre utvalda mediehändelserna har jag försökt ana-
lysera att, men också hur, politisering av religion kan se ut i det analyserade 
materialet. En aspekt av detta är att religion blir objekt i diskussion om politi-
serade frågor, där de argument som formuleras utgår från människors åsikter 
och känslor rörande religion, snarare än från fakta i den faktiskt omdiskuterade 
frågan. Dessa känslor och åsikter bidrar till den heterogenitet i diskussionerna 
jag försökt visa på i analysen, och påverkar den medialiserade konfliktens in-
ramning och intensitet. En annan aspekt är då religion blir subjekt i politisk 
diskussion. Här aktualiseras den tanke om självidentifikation som är en del av 
subaktivismen; att definiera mig som religiös (eller inte religiös) blir ett sätt 
för självidentifikation i relation till den händelse som jag reagerar på. Liksom 
diskuteras ovan kan en sådan självidentifikation innebära en ökad trovärdighet 
för det framförda argumentet (jfr Papacharissi 2015:109; Lövheim och Lund-
mark 2019). 

Sammantaget visar diskussionen ovan på en rad olika tendenser, som till-
sammans skapar en komplexitet rörande känslors roll i politiska diskussioner 
i det offentliga. Känslor tenderar att förstärka populistiska logiker om Vi och 
Dom och riskerar att underminera vad som räknas som legitim kunskap. Sam-
tidigt innebär inkluderandet av känslor och personlig erfarenhet att förståelsen 
av vad som utgör ett politiskt argument breddas, på ett sätt som omfattar vari-
ationer av reaktioner som en form av politiskt engagemang. Denna kombinat-
ion av till synes motgående tendenser, bidrar på olika sätt till en politisering 
av religion på nivån för individen som politisk aktör, som reagerar på de hän-
delser som omger henne.  

9.3. Avslutande kommentarer: Religion och politik i 
hybrida mediemiljöer 
I avhandlingens inledande kapitel redogjorde jag för Beckfords (1989) social-
konstruktionistiska religionsdefinition, som utgår från argumentet att religiösa 
symboler och trosföreställningar, som en följd av sekulariseringen, frånkopp-
lats sin tidigare fasta förankring i traditioner och sammanhang och istället fått 
funktion som ”the vehicle of change, challenge or conservation” (Beckford 
1989:170). Idag, mer än trettio år efter att Beckford formulerade dessa tankar 
om religion som samhällsfenomen, går denna utveckling tydligt att se i många 
västerländska samhällen. Hjelm (2014c) talar om en ny synlighet av religion i 
och med att religiösa kontroverser blivit ett återkommande inslag i den offent-
liga samhällsdiskussionen. Tidigare forskning visar på hur dessa kontroverser 
om religion i den skandinaviska kontexten kommit att få funktionen som ut-
gångspunkt för diskussioner om det pluralistiska samhällets utmaningar 
(Furseth et al 2019; Lundby 2018b; Lövheim 2017, 2019). Jag har i denna 



292 

avhandling tagit min utgångspunkt i en sådan kontrovers, en utebliven hand-
skakning som föranledde en intensiv medieskandal genom vilken frågor om 
religiösa aktörer, värderingar och praktiker i svensk politik och svensk offent-
lighet diskuterades intensivt under några vårveckor 2016. Diskussionen hand-
lade konkret om huruvida det är tillrådligt att skaka hand med alla – oavsett 
kön – eller ej, men blottar en mer djupgående värderingskonflikt som relaterar 
till frågor såsom integration och jämställdhet. Utöver denna kontrovers, som 
också inkluderar diskussionen om den muslimska bostadsministern Mehmet 
Kaplan, tillkommer ytterligare två mediehändelser till materialet, med syftet 
att skapa ett material som synliggör olika aspekter av relationen mellan relig-
ion och politik i Sverige idag. I resultatet har jag funnit olika processer av 
politisering av religion: religion används som såväl objekt som subjekt i dis-
kussionen om politiserade frågor, liksom i en civilisationistisk konstruktion 
av inne- och utegrupper. Därtill har jag argumenterat för att religion blir ut-
gångspunkt i gränsdragningskonflikter, som inte sällan berör frågor med rele-
vans på GAL/TAN-skalan.  

Denna sista aspekt bidrar, menar jag, till att de hybrida mediediskussion-
erna också kan definieras som medialiserade konflikter, då konflikterna inte 
sällan rör just de frågor som gränsdragningsproblematiken synliggör. Den me-
dialiserade konflikten innebär en möjlighet att offentligt förhandla viktiga 
samhällsvärden (Cottle 2006; Hjarvard, Mortensen och Eskjær 2015; Hjarvard 
och Lundby 2018). Jag skriver möjlighet avsiktligt, eftersom jag menar att 
sådana offentliga förhandlingar är något viktigt i ett demokratiskt samhälle. 
Befolkningen i Sverige har blivit allt mer heterogen, och den ökade plural-
ismen gäller också människors religiösa tillhörighet eller avsaknaden av en 
sådan. I ett samhälle som utvecklas och förändras behöver olika frågor dryftas 
och tankar möta varandra i ett offentligt samtal. Konflikt är ett ord med nega-
tiva konnotationer, men behöver inte innebära något negativt (Hjarvard, Mor-
tensen och Eskjær 2015). En konflikt kan också vara konstruktiv och klargö-
rande, men för det krävs att de polariserade tendenserna inte får överhand. I 
det material jag arbetat med i denna avhandling dominerar den polariserade 
ansatsen, med det ska jag inte sticka under stol. Samtidigt har jag, gång på 
gång, slagits av materialets stora mångfald. Här ryms det aggressiva, det hat-
fulla och det oförsonande, men här finns också det nyanserade, det informe-
rande och det omtänksamma. Här finns ambivalens och här finns humor. Här 
finns de som ställer frågor och de som svarar. Och här finns framförallt ett 
engagemang att diskutera, även om motivet bakom kan skilja sig åt – den 
omdiskuterade frågan anses av någon vara viktig och samhällsrelevant, medan 
någon annan tycker att ett spetsigt meningsutbyte i ett kommentarsfält är ett 
underhållande tidsfördriv.  

Det jag flera gånger återkommit till i denna avhandling är att vi genom 
sociala medier fått tillgång till den myriad av tankar och åsikter som tidigare 
stannade vid köksbord och i fikarum, och precis som vid samspråk över en 
kopp kaffe blir kommentarsfälten en plats att uttrycka hur de äldre mediernas 
rapportering engagerar och berör, bekräftas och ifrågasätts, där nya ingångar 
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i diskussionen öppnas och andra stängs. Jag menar, efter att ha ägnat så många 
timmar åt att analysera och försöka förstå vad det är som utspelas i de kom-
mentarsfält jag valt att arbeta med, att det finns något att lära, något som är 
viktigt för oss som samhälle att förstå. Jag vill här särskilt lyfta fram två in-
sikter som jag funnit värdefulla i relation till den studie jag genomfört. Den 
första handlar om hur vi värderar det vi läser i kommentarsfält i sociala medi-
eforum. Utgångspunkten att allt som formuleras i en politisk diskussion kan 
utgöra en form av politisk reaktion har för mig inneburit en generösare läs-
ning: även den som i stunden inte förmår formulera sig på annat sätt än genom 
en emoji som uttrycker den känsla som uppstår i mötet med en nyhet eller en 
kommentar, är också en aktiv deltagare i den politiska diskussionen. Även den 
reaktionen räknas och är viktig. Den andra handlar om den hybrida mediemil-
jön som ett forum där diskursordningar förhandlas och förstärks. Den som tar 
del av ett kommentarsfält kan lätt få intrycket att det som många tycker är sunt 
förnuft har en motsvarande status också utanför kommentarsfältet. Samtidigt 
är det också ett forum där diskursordningar kan utmanas och förändras. Ge-
nom det stora antalet deltagare kommer det alltid att finnas de som tycker på 
ett annat sätt än jag. Den genomförda analysen visar att det i de analyserade 
hybrida mediediskussionerna uppstår sprickor, där diskursernas antaganden 
behöver artikuleras och där det som diskursordningen framställer som själv-
klart ifrågasätts. Även om få personer byter åsikt bara för att de får höra mot-
ståndarens argument (jfr Wikforss 2019:143), är det en viktig påminnelse om 
att alla inte tycker som jag. Det som är självklart för mig är inte det för alla, 
och om jag lyssnar kanske jag kan få en ökad förståelse för – om än inte hålla 
med om – motståndarens position. Denna förhoppning är måhända en form av 
önsketänkande, men det måste finnas utrymme också för den försiktiga opt-
imismen. Jag finner näring till min optimism när jag orkar läsa mer än det som 
först studsar mot mig i kommentarsfälten, och ser alla de nyanser av åsikter, 
tonfall och tilltal som ryms däri.  

9.4. Reflektioner om metod och teori 
I den här avhandlingen har jag gett metodfrågorna ett stort utrymme. Det är 
ett aktivt val, som hänger samman med att metodfrågorna har varit centrala i 
genomförandet av studien. I kapitel 4 går det att finna metodreflektioner kopp-
lade till de specifika metodmomenten insprängda i texten. Här kommer jag att 
reflektera över metodanvändningen på ett mer övergripande plan.  

Liksom jag skriver i kapitel 4 var min första intention att genomföra en 
kvalitativ studie, med en kvalitativ kodning av materialet som huvudsaklig 
metod. Under arbetets gång kom detta val att kännas allt mer otillfredsstäl-
lande, och jag valde istället att testa mig fram genom att kombinera olika me-
toder för att förbättra min studie. Jag kallar själv mitt förhållande till metod i 
denna studie, med hänvisning till Lindgren (2017:234-237), för ett metodolo-
giskt bricolage som kommer med en pragmatisk inställning och ett kreativt 
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förhållningssätt. Drivkraften i de metodval jag gjort under studiens genomfö-
rande har varit att på bästa möjliga sätt försöka synliggöra det material jag 
arbetar med. Den kvalitativa metoden lät mig gå på djupet i avgränsade delar 
av materialet, men jag kämpade samtidigt med hur jag skulle kunna skapa en 
förståelse för det större materialet och lyckas visa på den mångfald jag fann 
där. Det är här de digitala metoderna, som jag också kallar kvalitativa metoder, 
kommer in. Genom olika former av distansläsning har jag kunnat synliggöra 
underliggande mönster i materialet. Även om analysen blir mer ingående då 
metoden är den kvalitativa närläsningen, menar jag att också distansläsningen 
är avgörande för att förstå det större materialet i hela sin komplexitet. Samti-
digt är det viktigt att påpeka att de olika metoderna jag använt är beroende av 
varandra i tolkningen av resultaten. För att kunna läsa de ordkartor som var 
resultatet av samförekomstanalysen eller tolka de ämnen som ämnesmodelle-
ringen genererat, har den initiala kvalitativa kodning jag genomförde av 
materialet varit avgörande. Även om jag inte tilldelat kodningen någon större 
roll i resultatredovisningen, har den lagt grunden till min förståelse av materi-
alet. Samtidigt menar jag att distansläsningen är viktig i relation till den kva-
litativa analysen. I närläsningen har jag gjort ett urval av ett mindre antal kom-
mentarer, som jag läser och analyserar ingående. I denna närläsning synliggörs 
de olika processer jag är intresserad av att analysera i denna studie, men sam-
tidigt finns det en risk att resultat övertolkas. Det som framkommer i en ana-
lyserad kommentar är alltid intressant i sig, som en del av den hybrida medi-
ediskussionen. Men genom distansläsningen kan resultaten förankras i det 
större materialet, och visa på huruvida det framkomna ska betraktas som ett 
exempel på ett återkommande mönster i materialet, eller som något som end-
ast förekommer enstaka gånger.  

En liknande hållning, pragmatisk och kreativ, har gällt också för teori. Jag 
var tidigt på det klara med att jag ville studera processer av politisering av 
religion – men hur denna analys skulle ske och med vilket fokus är något som 
har utvecklats under analysens gång. På ett liknande sätt var medialisering av 
religion en självklar teoretisk utgångspunkt, men de sätt som denna teori har 
kommit att operationaliseras har på intet sätt varit skrivet i sten. Även om jag 
i uppställningen av mitt teoretiska ramverk har separerat politisering av relig-
ion och medialisering av religion (se figur 1 i kapitel 3.1), så ser jag, i enlighet 
med Lövheim och Hjarvard (2019), att medialisering av religion och politise-
ring av religion är sammanlänkade processer. Jag menar att denna studie bi-
drar till att empiriskt visa på vad denna sammanlänkning kan innebära.  

De sätt som jag arbetat med teori är del av den abduktiva hållning jag har 
i arbetet med studien. De initiala utgångspunkterna gällande politisering av 
religion och medialisering av religion har styrt arbetet med studien, men sam-
tidigt har jag utgått från materialet då jag har valt hur jag ska operationalisera 
dem. Jag menar att de val jag gjort har fallit väl ut, och hjälpt mig få fram ett 
resultat som är såväl intressant och relevant som bidrar till redan befintlig 
forskning om studiens områden. Jag menar dock inte att dessa val är de enda 
möjliga. Andra val hade kunnat göras både i fråga om metod och material som 
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hade förändrat studiens inriktning, vad resultatet kan uttala sig om och därmed 
resultatets innehåll. Exempelvis menar jag att valet av textbaserad diskursa-
nalys skapar möjligheter i arbetet med studien, men sätter också begräns-
ningar. Inom diskursanalys finns en förståelse av språk som makt: det vi säger 
påverkar det vi gör. Men vilka idéer om detta ”görande” finns hos de männi-
skor som delat i de analyserade diskussionerna? Menar den som uttrycker att 
”Ni SKALL hälsa vänligt på kvinnor som sträcker fram sin hand!! Punkt!!” 
(utdrag ur kommentar till Dagens Nyheter 2016d) att det ska finnas en lag-
stiftning som reglerar detta? Vad är ett passande straff för den som bryter mot 
denna lagstiftning? Den som uttrycker att ”Religion och politik hör inte sam-
man i en riksdag. Därför borde det vara förbjudet att vara religiös och samti-
digt vara politiker” (utdrag ur kommentar till Expressen 2015b), hur menar 
den att detta ska genomföras i praktiken? Dessa frågor visar i någon mån på 
diskursanalysens begränsning. Jag kan analysera vad som sägs, och analysera 
diskursens verkningar genom att dechiffrera vilka föreställningar som passe-
rar som sunt förnuft, del av en rådande samhällsideologi eller på annat sätt 
betraktas som objektiv och allmän sanning. Jag kan härleda uttryck och fylla 
i saknade premisser med hjälp av de underliggande diskursiva antaganden som 
följer med olika uttalanden om exempelvis islam. Jag kan också analysera dis-
kurserna och dess verkningar med hjälp av ett teoretiskt ramverk, för att visa 
på hur de påverkar det omgivande samhället i vilka de produceras och repro-
duceras. Det är i denna studie gott nog, men efter att i flera år ha arbetat med 
att analysera ett stort antal Facebook-kommentarer uppstår en nyfikenhet om 
att veta mer: mer om personen bakom, dess tankar, drömmar, ambitioner och 
rädslor. Det är dock en annan studie än den jag nu genomfört, och en studie 
som kräver andra val rörande teori, metod och material.   

Som en avslutande kommentar gällande teorianvändningen kan jag slå fast 
att jag i viss mån funnit det jag sagt mig söka. Att religion och politik är cen-
trala teman i ett material som är utvalt just eftersom det handlar om religion 
och politik, kan ses som ett i högsta grad förväntat och föga förvånande resul-
tat. Min ambition med denna studie är dock, liksom jag påpekat tidigare, att 
försöka visa inte bara på att det sker en politisering av religion utan också på 
var och hur, och för att göra detta har jag tagit hjälp av olika metoder och 
teorier för analys.  

Slutligen har jag ägnat mycket tankemöda åt de etiska frågeställningar som 
studien genererat. Det gäller inte minst hur man kan och bör behandla den typ 
av material som studien baseras på, men också mer generella frågor om forsk-
ning på och genom internet. Diskussionen om hur digitalt material kan använ-
das inom forskningen är pågående, och även om riktlinjer finns saknas tydliga 
svar på många frågor. Det har föranlett en längre diskussion, där jag inte en-
bart tar upp de mer akuta etiska frågorna, utan också för ett resonemang om 
användargenererat material och andra mer övergripande frågor jag funnit re-
levanta i förhållande till den genomförda studien. I arbetet med en typ av 
material som är relativt nytt inom hummanistisk och samhällsveteskaplig 
forskning, har jag ansett det nödvändigt att noga tänka igenom de olika frågor 
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som användningen av materialet har ställt och vara trygg i de val jag slutligen 
gjort. Den etiska diskussionen återfinns i kapitel 4.9.  

I kapitel 3.5 skriver jag att jag vill bidra till att utveckla analysen av såväl 
politisering av religion som medialisering av religion. Jag menar att denna 
avhandling utgör ett sådant bidrag. Genom den kritiska diskursanalysens kom-
bination av distans- och närläsning har jag kunnat synliggöra hur den hybrida 
mediemiljön bidrar till att strukturera de hybrida mediediskussionerna, och 
inte endast att utan också var och hur religion politiseras i de analyserade dis-
kussionerna. Forumet – den hybrida mediemiljön – spelar således roll, men 
också deltagarna i den hybrida mediediskussionen är del av processen av po-
litisering av religion, genom att vara aktörer i offentlig diskussion och opin-
ionsbildning om fördelning av värden i samhället.  

9.5. För framtida forskning 
Slutligen några ord om all den spännande forskning som väntar i framtiden, 
och som jag, efter genomförandet av denna studie, ser ett behov av att utveckla 
vidare. Här vill jag framförallt betona tre olika inriktningar.  

För det första efterfrågar jag studier som kombinerar innehållsanalys av 
kommentarsfält med intervjuer av personer som är aktiva i desamma. Här 
finns bland annat en möjlighet att bygga vidare på analysen av subaktivism, 
men med möjlighet till en djupare förståelse av människors deltagande i dis-
kussioner om religion och politik på sociala medier.  

För det andra ser jag behov av studier som inkluderar nyhetsredaktioner, 
politiker och religiösa aktörer, gärna genom intervjuer i kombination med en 
analys av olika former av mediematerial. En sådan studie skulle, exempelvis, 
kunna utveckla analysen av med-strukturering av den medialiserade konflik-
ten, i betydelsen att analysera vilka möjligheter som olika aktörer har att på-
verka strukturella faktorer rörande konfliktens fördelning av makt och kom-
munikativa resurser. Därtill skulle det också gå att närmare analysera eventu-
ella diskrepanser i hur olika aktörer säger sig förhålla sig till äldre och nyare 
medier och hur de faktiskt agerar i relation till dessa.  

För det tredje ser jag fram emot framtida studier som tydligare fokuserar 
på kristendomens roll inom den auktoritära populismen i Sverige. Att islam 
spelar en viktig roll i skapandet av Vi och Dom är belagt i såväl internationell 
som svensk forskning, något jag visat på också i denna studie. Samtidigt är 
det lätt att förbise den roll kristendom spelar i densamma. Jag har i denna stu-
die påbörjat en sådan analys, och ser ett behov av att utveckla dessa studier 
också på andra typer av material och med hjälp av andra frågeställningar. Så-
dana studier skulle bidra ytterligare till förståelsen av politisk såväl som reli-
giös förändring i det samtida Sverige, och hur dessa olika utvecklingar är sam-
mankopplade med varandra.  
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10. Religion and politics in hybrid media 
spaces 

10.1. Introduction 
Due to changes in the media landscape, the public conversation today is dif-
ferent than it was before. Diversification and democratization of the public 
sphere affect who may speak, but also how we speak, in the public sphere 
when new actors with new types of arguments partake in public discussions 
(Rasmussen, 2008, 2016; Chadwick 2017). At the same time, issues related to 
religion have become more visible in public and political debates, often in the 
shape of a controversy (Hjelm 2014c; Furseth 2018b; Lundby 2018b). How 
religion is portrayed and discussed in public affects the relationship between 
religion and politics, and religion has become a political issue, discussed in 
relation to topics such as security, human rights and migration (Lindberg 
2015). This is part of a larger development, where the before dominant 
left/right political scale, has been complemented by a scale going from liber-
tarian to authoritarian values (Bergström et al 2015:31–32; Demker 
2015b:270; Hagevi 2015:76–77; Ohlsson, Oscarsson and Solevid 2016:20). 
As part of this shift, religion has become a controversial topic in political de-
bates – especially when focusing on Islam.  

10.1.2. Aim and research problem 
The dissertation aimed to analyze the relationship between religion and poli-
tics. The point of departure was an interest for the changes regarding the so-
called new visibility of religion in the public sphere, and changes in the Swe-
dish political landscape where political debates focus more on value-based 
issues cutting through the left/right political scale. Moreover, I was interested 
in the effect of digitalization and new media forums, such as Facebook, on 
public conversation. Studying religion and politics in a hybrid media space 
was a way to combine these interests.  

A hybrid media space is a media milieu where various media logics are 
mixed. In this project, I studied Facebook comments, posted as reactions to 
articles published by five of the largest Swedish news actors. The material 
concerns three specific media debates, regarding three Swedish political par-
ties and three different issues. They are chosen as examples of the politiciza-
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tion of religion, related to changes regarding religion and politics in contem-
porary Sweden. Therefore I chose to analyze hybrid media discussions about 
the internal Church election for the Church of Sweden involving the Sweden 
Democrats in 2017, the continuous media reports about The Christian Demo-
crats and issues related to lgbtqi and abortion during 2015-2016, and a media 
scandal involving the Green Party in spring 2016, including two Muslim pol-
iticians and the so-called handshaking controversy. The latter case study con-
stitutes the central material in the study.  

I worked with critical discourse analysis, combining methods for distant 
and close reading, to make visible notions of religion and the relationship be-
tween religion and politics in the material. The result from the critical dis-
course analysis was analyzed through a theoretical framework, including the-
ories about the politicization and mediatization of religion.  

The main research problem was:  
 
Which notions of religion and the relationship between religion and politics 
are identified in the studied hybrid media discussions, and how do the hybrid 
media milieu contribute to structuring these notions regarding content as well 
as form? 
 
The research questions are presented after the theory section (see 10.2.1). 

10.2. Theoretical framework and research questions 
The study had a social constructionist approach, which affects both the as-
sumptions I made and my understanding of the results (cf. Hjelm 2014b). I 
used critical discourse analysis, inspired by Fairclough (1992), both as theory 
and method (cf. Winther Jørgensen and Phillips 2000:10). I understand dis-
course as a social practice, where the use of language is understood as a form 
of action. This is expressed by Richardson (2007:29, italics in original) as: 
“Language use is one way in which subjects - people - may act upon society”. 
In the analysis, I identify discourses about religion and politics in the hybrid 
media discussions.  

Following the interdisciplinarity of critical discourse analysis, I have in-
cluded theories of politicization and mediatization of religion in my theoreti-
cal framework. These are broad theories, used as entry points into the analysis, 
which was done with help of specific analytical tools. Below I give a summary 
of these perspectives and how I operationalized them in this study.  

I operationalized the theory of the politicization of religion by analyzing 
how religion is alternatingly used as an object or subject in the analyzed hybrid 
media discussions (cf. Ivanescu 2010). Firstly, I analyzed how religion is dis-
cussed as an object, in relation to different political issues. As part of this, I 
was also interested in how religion becomes a resource or sources of conflicts 
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in boundary disputes over important societal values (cf. Lindberg 2015). Sec-
ondly, I analyzed how religious actors and arguments became a subject in po-
litical debates (cf. Ivanescu 2010). 

Other than looking at religion as an object/subject in political debates, I 
also analyzed the role of religion in authoritarian populism (building on Norris 
and Inglehart’s (2019) definition of authoritarian populism). To do this I used 
the concept of civilizationism, to highlight how religion is actively used in 
constructions of in and outgroups (cf. Brubaker 2017). Civilizationist popu-
lism embraces certain values, portrayed as part of a We used to contrast a 
Them as Others. First of these values is Christianism, where Christianity is 
used not primarily as a set of beliefs but as a civilizational identity, understood 
in opposition to Islam: if They are Muslims, We must be Christians - but it 
does not mean that the We needs to be religious. Second of these values is 
secularism, which is understood as something worth defending, and as some-
thing developed in Our Christian context: if They are religious because They 
are Muslims, We must be secular because We are (post-) Christians. Finally, 
there is selective use of liberal rhetoric, not least regarding gender-equality. 
Gender-equality is portrayed as a national character and an important part of 
national values, based on European Christian traditions, while the absence of 
gender-equality is understood as inherent in Islam. I noted these different as-
pects of civilizationism in the material, and analyzed how they contributed to 
producing, reproducing or challenging the identified discourse about religion 
and politics. 

The theory of mediatization of religion was operationalized focusing on 
the dynamics of mediatized conflicts. A mediatized conflict originates from 
social relations and is, in its basic form, a struggle between different interests 
and goals (cf. Hjarvard, Mortensen and Eskjær 2015:2, Cottle 2006:4). Hjar-
vard and colleagues have identified three dynamics within mediatized con-
flicts. First amplification, which concerns the volume, speed and width of the 
conflict, and the degree to which it engages and involves various actors. Sec-
ond framing and performative agency, which relates to various representations 
that affect the conflict, and to the specific dramaturgy of a particular conflict. 
Finally co-structuring, which aims to highlight the structural conditions af-
fecting access to, and control of, communicative resources. I particularly focus 
on three aspects: First, how the media is able to co-structure political and re-
ligious change through taking a stand in complex issues regarding freedom of 
religion in a democratic society (Lövheim 2019:289). The second relates to 
the role of social media as a forum for the public expression of alternative 
voices (Hjarvard and Lundby 2018:59; Herbert 2018:159–160). The third as-
pect concerns the affordances of how a media platform co-structure how a 
conflict is presented (cf. Herbert 2018:159–160). In this study, I analyzed how 
the dynamics of mediatized conflicts contribute to structure the hybrid media 
discussions, and how the hybrid media discussions can be understood as me-
diatized conflicts about religion and politics.  
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Finally, the theory of mediatization of religion was operationalized through 
the concept of subactivism, with a focus on how emotions can be understood 
as a form of political action (cf. Bakardjieva 2009; Papacharissi 2015; Wahl-
Jorgensen 2019).The point of departure is Rasmussen’s (2008:77-79) argu-
ment that due to digitalization the public sphere has been divided into two 
dimensions. The first dimensions he identifies is the presentational dimen-
sions– in line with previous thinking on the public sphere in general (e.g. Ha-
bermas [1962]2003) – in which the previous ideals of public conversation are 
still preferred, with rational argumentation and a few selected speaking on the 
behalf of the many. The second is the representational sphere, where hetero-
geneity of subjects, styles and actors can be found, and conversations that be-
fore happened at the kitchen table are now part of public debate, enabled by 
digital forums. The consequences of this split are twofold, with simultaneous 
differentiation and diversification of the public sphere, in combination with 
increasing inclusion and democratization. Rasmussen’s argument thus high-
lights the importance of a broader understanding of political argumentation.  

In recent years, the populist movements have effectively used emotions as 
part of their political rhetoric. In authoritarian populism, there is an under-
standing that personal experiences and so-called common sense trump science 
and rationality (Norris and Inglehart 2019:67; Arato and Cohen 2017; Bru-
baker 2017). This emphasis on emotions and personal experiences within pop-
ulist knowledge production poses danger to democracy (Bjereld and Demker 
2020). This description has a large relevance to the political development of 
today. However, emotions may have other functions in political debate. In to-
day’s society, when formulating reactions to events (such as a news story on 
social media), it is done in a forum as well as with formulations that go beyond 
a traditional political context (Papacharissi 2015:26–27). I thus used Ba-
kardjieva (2009:86-87) concept of subactivism - “a kind of politics that un-
folds at the level of subjective experience and is submerged in the flow of 
everyday life” - as a way to analyze if and how the many expressions of emo-
tions in the material can be understood as a form of political action. Moreover, 
I analyzed how an action of an individual, like posting a comment about reli-
gion and politics in a hybrid media discussion, can be understood as part of a 
process of politicization of religion.  

10.2.1. Research questions 
The main research problem, presented in 10.1.2, was concretized in two re-
search questions, where the first arises from the theory of the politicization of 
religion, and the second from the theory of the mediatization of religion. These 
research questions are broken down into questions for analysis, used as guide-
lines in the analysis of the result.  
 
In what ways is religion politicized in the studied hybrid media discussions?  
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- Which dominating border disputes, based on religion, can be found 
in the analyzed hybrid media discussions?  

- Which notions of religion are discussed as an object, and which reli-
gious arguments and actors highlight religion as a subject, when reli-
gion is discussed in relation to politicized issues?  

- Which elements of civilizationism can be found in the analyzed mate-
rial? 

 
How do the hybrid media milieu structure the dynamics of the analyzed com-
ments?  
 

- In what ways can the analyzed hybrid media discussions be under-
stood as mediatized conflicts about religion and politics?  

- How do the dynamics of the mediatized conflict contribute to the 
structure of the analyzed hybrid media discussions?  

- Which forms of emotions can be found in the material, and how do 
they affect the dynamics of the mediatized conflict?  

- Can the identified expressions of emotions be understood as examples 
of subactivism?  

 
In addition to answering the posed questions, I want to contribute to develop-
ing the analysis of politicization of religion as well as mediatization of reli-
gion.   

10.3. Method and material 
I have listened to the call from Lindgren (2017:234) to “embrace research 
methods as a creative act”. I have thus landed in a combination of different 
methods for distant and close reading, as a way to strengthen the critical dis-
course analysis. This combination allows me to both identify overall patterns 
in the larger material, and to dig deeper into smaller samples (cf. Gelfgren 
2016:93; Nicholson 2012:245; Baker and Levon 2015:233; Jarlbrink, Snickars 
and Colliander 2016:38; Lindgren 2016:346–347; Norén 2016:24; Törnberg 
and Törnberg 2016a:417). 

In the analysis I follow a model for critical discourse analysis developed 
by Fairclough (1992), which includes three levels: the level of text, the level 
of discursive practices and the level of social practices. On the first level of 
analysis - the level of text - I used several methods for distant and close read-
ing of the text. 

For distant reading, I used two different methods: co-occurrence analysis 
and topic modelling. The first method results in a chart, showing connections 
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between a chosen term (in this case: religion and politics), and other words in 
the material. The second method, topic modelling, has a similar aim but works 
according to a different logic and the program creates topics containing 20 
words each. Both these methods can be used to highlight patterns in the larger 
material. The result from these two methods was interpreted in relation to Fair-
clough’s analytical concept of  ”word meaning.” This concept was used to 
emphasize the fact that the particular way a word is given meaning is always 
a matter of choice, and therefore part of a struggle for hegemony (Fairclough 
1992:236).  

The close reading was done with help from the rhetorical triangle devel-
oped for use in critical discourse analysis by Richardson (2007). By analyzing 
how various arguments are formulated using ethos, pathos and logos, Rich-
ardson maintains that it is possible to say something about which discursive 
premises arguments are based on, but also the potential social effect of the 
discourse. I used the rhetorical triangle to do a close reading of a selected part 
of a comment sections, one from each hybrid media discussion. The next part 
of the close reading also connects to the rhetorical triangle, as I put extra focus 
to the use of pathos - emotions - in the material. The analysis of pathos was 
combined with modality, an analytical concept from critical discourse analysis 
which aims to analyze the degree of affinity. I focused on subjective and ob-
jective modality, looking at whether an argument is expressed as something 
“I” say (subjective) or as part of common sense or something “everyone” be-
lieves (objective) (cf. Fairclough 1992:159).  

On the level of discursive practices, I used the closely related concepts in-
tertextuality and interdiscursivity to highlight how the analyzed comments 
build on each other and/or elements from other orders of discourses, by ex-
plicit or implicit use of other texts or by combining assumptions from different 
discourses in a way that changes the meaning of them (creative discursive 
practices). By doing this, I wanted to analyze if and how these discursive prac-
tices contribute to reproducing or transform discourses (cf. Fairclough 
1992:101).  

Finally, the analysis on the level of social practices highlighted the inter-
connection between text, discursive practices and social practices. To do this, 
the result from the text-oriented critical discourse analysis (on the level of text 
and discursive practices) was discussed in relation to the theoretical frame-
work and to previous research.  

The material consists of approximately 20,000 Facebook-comments, 
posted as reactions to articles published by Aftonbladet, Dagens Nyheter, Ex-
pressen, Svenska Dagbladet and SVT Nyheter on their official Facebook-
pages. All the selected posts contain a link to an article, and the collection 
period extends from January 2015 to September 2017, with different 
timeframes for the different hybrid media discussions. The material concern-
ing The Green Party, the minister and the handshaking includes 14,147 com-
ments from 81 different comment sections, the material about The Christian 
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Democratic Party, lgbtqi and abortion includes 3,847 comments from 20 dif-
ferent comment sections, and the material concerning The Sweden Democrats 
and the internal Church election for the Church of Sweden includes 2,449 
comments from 29 comment sections. 

10.4. The Green Party, the minister and the handshaking 
The hybrid media discussion about the Green Party, the minister and the hand-
shaking concerns a media scandal, which took place in the spring of 2016. It 
started when then minister of housing, Mehmet Kaplan, representative from 
The Green Party and an active Muslim, was criticized for his contacts with 
non-democratic actors and organizations. During an interview to defend 
Mehmet Kaplan, a local representative from The Green Party, Yasri Khan, at 
the time shortlisted for the board of the Green Party and chairperson for the 
organization Swedish Muslims for Pease and Justice, refrained to shake hands 
with a female reporter with references to his Muslim faith and upbringing. The 
debate about the events was heated, and Swedish Prime Minister Stefan 
Löfven commented “In Sweden, you greet one another. You shake hands with 
both women and men” (Ridderstolpe 2016). In the wake of the debate, Kaplan 
resigned from his post as minister and Khan from all his political assignments.  

The Green Party was founded in 1980 and entered the Swedish Riksdag in 
1988. Based on green ideology, the party and their representative follows a 
different logic than the one characteristic of the traditional left/right scale 
(Barrling 2014:108; Lagergren and Oskarson 2015:200). 

I define the media event regarding The Green Party, the minister and the 
handshaking as a mediatized conflict about religion and politics, centered on 
so-called Swedish values. In the material, I identified six discourses about re-
ligion and politics: Secularist discourse, Antimuslim discourse, Positive free-
dom of religion-discourse, Public actor-discourse, Sweden is a Christian coun-
try-discourse, and Norms and manners-discourse.  

In the analysis, I show that religion is politicized in this hybrid media dis-
cussion by being discussed as an object in relation to political issues, not least 
in border disputes regarding gender-equality and integration. Religion is also 
used as a subject in the discussions, mostly through civilizational references 
to Sweden as a Christian country, and in statements about the character of 
other people's faith. There are also references to a personal religious convic-
tion, and generalizing references to the Qur’an.  

The ways notions of religion and politics was formulated in the comments 
display all three aspects of civilizationism. As already mentioned, liberal rhet-
oric was present through a focus on gender-equality - meaning the equal treat-
ment of women and men - which was described as central to Swedish values. 
Secularism was another value, described as a core value in Swedish society, 
following the logic of the religious Other and the secular We. Even so, as 
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described above, there was still room for Christianism in the sense that Swe-
den recurrently was described as a Christian country. However, the Secularist 
discourse was the dominating one in the analyzed discussion, constructing the 
relationship between religion and politics as an absolute incompatibility. 

Regarding the mediatization of religion, I argue that the framing of the 
conflict was affected by the fact that the conflict concerned politicized issues 
such as gender-equality and integration. This also contributed to an amplifi-
cation of the conflict. Moreover, I argue that the messiness of the discussions, 
as a discussion taking place in a social media forum, affected the framing of 
the conflict as it introduced a great variety of subjects and themes. This is also 
related to the dynamic of performative agency, as the participants in the hybrid 
media discussion can affect the dramaturgy of the conflict by reacting to news 
from traditional media in a new media forum. The hybrid media debate about 
The Green Party, the minister and the handshake is the most obvious example 
of co-structuring in the sense that media contributed to co-structuring political 
and religious change through taking a stand in issues such as religious free-
dom. These types of stands are easy to find in the discussion. Moreover, the 
hybrid media milieu makes space both for reinforcing dominant views ex-
pressing an obligation to shake hands with both men and women, but also for 
alternative voices arguing for other understandings of the event. Finally, the 
platform affordances contributed to co-structure the conflict, as arguments 
based on emotions and personal experiences became legitimate parts of the 
public debates. By reading these comments through the lens of subactivism, I 
identified them as political reactions and understood them as part of a discur-
sive construction of religion and politics.  

10.5. The Christian Democratic Party, lgbtqi and 
abortion 
The hybrid media discussion about The Christian Democratic Party, lgbtqi and 
abortion contained continuing media reporting abort the party and issues re-
lated to lgbtqi or abortion during 2015-2016. These issues - lgbtqi and abortion 
- are chosen as examples of gender-equality and equal rights, and gathers a 
majority of the Swedish population in favor of the current regulations of free 
abortion and strong rights for lgbtqi persons. However, The Christian Demo-
cratic Party is often associated with morally conservative positions, even if the 
perception of the party does not always mirror its actual policies in such ques-
tions. The discussion includes statements from the party leader Ebba Busch 
regarding a zero vision for abortion, and in favor of freedom of consciousness 
for health care workers. Another topic is Ebba Busch’s participation in the 
Pride Parade in Stockholm, the first leader from the party represented in the 
parade. There were also several statements from representatives of the party, 
arguing against lgbtqi rights.  
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I argue that the media reporting about The Christian Democrats and issues 
concerning lgbtqi and abortion can be understood as a mediatized conflict. In 
this conflict, centered on religion and politics, The Cristian Democratic Party 
is placed on one side as a symbol for attitudes against lgbtqi rights and abor-
tion, while those in favor of more liberal rights or current regulations stand on 
the other side. I identified six discourses about religion and politics in this 
hybrid media discussion: Secularist discourse, Religion as threat-discourse, 
Modernity discourse, Antimuslim discourse, Christianity is a loving religion-
discourse and The Bible is an authority-discourse.  

I argue that religion is politicized in the hybrid media discussion about The 
Christian Democrats, lgbtqi and abortion, by being discussed as an object in 
discussions about gender-equality and the role of religion in the public sphere. 
Religion was also politicized by becoming a subject in the debate, mostly 
through religious arguments about good and bad interpretations of Christian-
ity. Even though the discussion took its point of departure in Christianity, Is-
lam also became a topic in the analyzed material, similar to the use of Islam 
in constructions of Us and Them in civilizationism. 

Above I defined the hybrid media discussion abort The Christian Demo-
cratic Party, lgbtqi and abortion as a politicized conflict about religion and 
politics. I argue that this conflict opens a space for people who do not share a 
common view on the discussed issues. It thus actualizes the dynamic of co-
structuring, as social media forums become an arena for alternative voices. 
The discussions in the comment sections mainly follow the topics introduced 
by the commented articles. However, a broader range of questions was dis-
cussed in the hybrid media discussions than in the articles, which shifted the 
framing of the conflict to also include issues such as bible interpretations. The 
conflict was amplified by the use of strong negative emotions. However, there 
were also examples of the opposite, when emotions such as care for other par-
ticipants in the discussions contributed to lowering the degree of conflict. In 
the close reading of the material, the style of conversation characterizing so-
cial media became clear. This style of conversation – more closely associated 
with that of the kitchen table, rather than traditional forms of public debate – 
includes political arguments that first may be read as provocative irony, but 
though interaction with other participants develops to a complex argument 
about religion and politics.  

10.6. The Sweden Democrats and the internal Church 
election for the church of Sweden 
The third and final hybrid media discussion concerns The Sweden Democratic 
Party and the internal Church election for the Church of Sweden in September 
2017. The Sweden Democrats had the outspoken ambition to double their 
seats in the Kyrkomöte (the supreme decision-making body within the Church 
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of Sweden), and their engagement in the Church of Sweden caused debate in 
the secular media, as well as internally in the Church. On election day more 
members of the Church of Sweden than ever before voted, which may be ex-
plained by the mobilization of both of those sympathizing with The Sweden 
Democrats and those who did not (cf. Weibull 2014). The Sweden Democrats 
collected 9,3 per cent of the votes to the Kyrkomöte, which was a significant 
increase but did not give them the doubling of mandates as they had hoped 
for.  

The Sweden Democrats were founded in 1988, and first represented in the 
Riksdag in 2010. They describe themselves as a social conservative party with 
a nationalist foundation. The entrance of the party into Swedish politics 
changed the political landscape in a way that makes it relevant to talk about 
more dimensions than the traditional left/right political scale (Demker 2015b, 
Hagevi 2015). Religion is actively used by the party in the construction of 
Swedishness. Christianity is described as part of Swedish history and tradi-
tions, while Islam is portrayed as a threat (Nilsson 2020a; Lindberg 2015; 
Haugen 2015). 

I define the hybrid media discussion as a mediatized conflict, even though 
there are aspects of the discussion that fall outside the definition of mediatized 
conflict I used in this study. These include for example informative questions 
and answers related to the election. The parts defined as a mediatized conflict 
concerns the relation between The Sweden Democrats and the Church of Swe-
den and between religion and politics in a more general sense. Thus, this con-
flict can be described as centered on religion and politics. I identified six dis-
courses about religion and politics in the hybrid media discussions about The 
Sweden Democrats and the Church of Sweden: Secularist discourse, Religion 
as threats-discourse, Antimuslim discourse, The Bible tells the same-dis-
course, and It’s the same God-discourse.  

I further argue that religion is politicized in the hybrid media debate about 
The Sweden Democrats and the internal Church election of the Church of 
Sweden. The analysis shows how religion is discussed as an object and among 
others connected to security; Islam is used in the discussion as a contrast to 
secular and/or Christian Sweden. All parts of civilizationist populism can be 
found in this discussion, often in a single comment. But I also discuss other 
aspects of religion, such as: what a church is and should be, the status of dif-
ferent religious texts, and how, through these types of discussions, religion 
becomes a subject in a political debate.  

The mediatized conflict is amplified through expressions of negative emo-
tions, and the analysis show how emotions are often used in reactions to com-
ments from other participants in the discussion. These types of reactive com-
ments can, read through the theoretical lens of subactivism, be understood as 
emotional reactions that clarify different positions in the ongoing mediatized 
conflict about religion and politics. As argued about the hybrid media discus-
sion about The Christian Democratic Party, lgbtqi and abortion, emotions can 
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also function as mitigating for the degree of conflict. More so, emotions par-
ticipate in co-structuring the conflict, which is made possible by the platform 
affordances making emotions a legitimate form of argumentation. The dynam-
ics of framing and performative agency were less prominent in the material. 
This can partly be explained by the lower degree of conflict, and partly by the 
fact that the conflict to a large degree follows the dramaturgy set by traditional 
news media.  

10.7. Discursive practices: Stability and change 
The analysis of discursive practices deals with the second level in Fairclough’s 
model of critical discourse analysis, and concerns processes of production, 
distribution and consumption of text (Fairclough, 1992:78). The analysis will 
first be made with help from the analytical concept of intertextuality, and 
thereafter interdiscursivity, as a way to highlight how the analyzed hybrid me-
dia discussions in various ways are building on each other and/or element from 
other orders of discourses, and how these discursive practices contribute to 
either transform or reproduce the current order of discourse.  

10.7.1. Intertextuality 
In the material, there are different forms of intertextual elements to be found, 
such as links, references to various forms of media and citations from the com-
mented articles. However, I have chosen to focus the analysis of intertextuality 
to the use of references to religious texts, primarily the Bible and the Qur’an, 
as I saw this as helpful in answering the main research problem about various 
notions about religion and politics that can be found in the analyzed material.  

In all three hybrid media discussions, there are intertextual elements to be 
found, in the form of references to the Bible of the Qur’an. These are primarily 
used as a way to strengthen the argument by showing the trustworthiness of 
the speaker (ethos). I also show that intertextual references can be combined 
with emotions (pathos), mostly in the form of negative emotions, and can be 
used in various forms of logos arguments where particular citations were used 
as the basis for an embracing of or distancing from a general religious mes-
sage.  

Looking at the discussions as a whole, the strategy to use intertextuality in 
the form of references to religious texts that strengthen the reliability of the 
argument, had a contradictory result. In all the discussion, the Secularist dis-
course holds the dominant position. Without explicitly questioning the Secu-
larist discourse, these types of intertextual references become a challenge to 
the Secularist idea about a clear separation between religion and politics. By 
using arguments including references to religious texts in a political debate, 
these intertextual elements show that the border between religion and politics 
is not as strict and self-evident as the Secularist discourse claims.  
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10.7.2. Interdiscursivity 
The Secularist discourse was, as stated above, the dominant discourse in all 
three hybrid media discussions, but how it is articulated as well as its hege-
monic position in the orders of discourses varied between the three discus-
sions. The Secularist discourse was often combined with elements from other 
discourses, in a way that made changes in the order of discourse possible. I 
argue that the context, more precisely which religion is in focus in the different 
discussions, affects the possibility of change. In the discussion about The 
Green Party, the minister and the handshake, Islam is at the center of the de-
bate. I argue that as a consequence an absolute separation between religion 
and politics is articulated as necessary. In comparison to the other two discus-
sions, this separation is not as razor-sharp, instead, there are nuances to be 
found.  

The most obvious example of creative discursive practices that may lead 
to changes in the order of discourse has been found in comments that articulate 
ideas from the Antimuslim discourse. Through interdiscursive practices, the 
position of the Secularist discourse is dislocated, and in the Secularist state-
ment that religion and politics cannot be combined, religion is changed to Is-
lam. This is an often-used strategy in the discussion about The Green Party, 
the minister and the handshaking, but are also to be found in the other two 
discussions. An example from the discussion regarding The Christian Demo-
cratic Party, lgbtqi and abortion, the Secularists discourse becomes dislocated, 
following the logic: if you accept Christian politicians you must also accept 
Muslim politicians, “and then we all know how it will end…-.” (Comment to 
Expressen 2015b, my translation). Thus, creative interdiscursive practices 
make possible changes in the basic assumptions of the order of discourse. In-
stead of questioning the separation between religion as private and politics and 
public, the creative practices I have found leads to a dislocation, where the 
Secular assumption that religion and politics should not be mixed, got the ad-
ditional assumption that this is because Islam is a threat to Swedish society.  

I have argued throughout that the forum contributes to structuring the form 
and content of the hybrid media discussions. This is true also in the case of 
intertextuality, where the platform affordances come into play in how people 
partake in public discussions. As an example, people can participate in several 
parallel discussions, which increases the elements of interdiscursivity and in-
tertextuality as the borders between the different discussions may seem more 
diffuse, which makes it easier to borrow and combine elements from different 
text and discourses. Another way the platform affordances come into play is 
in the larger degree of heterogeneity of both actors, styles and opinions (cf. 
Rasmussen 2008). One possible consequence of this is the presence of actors 
with authoritarian populist and racist attitudes, as these groups have a strong 
presence in social media forums (cf. Törnberg and Wahlström 2018; Larsson 
2020a; Lundberg 2019). This could be one explanation for the fact that I have 



309 

found an Antimuslim discourse in all three analyzed discussions. The hetero-
geneity of the representational public sphere does not only makes it possible 
for more actors to participate in public debate, but it also makes it possible to 
promote opinions dear to one’s heart (such as criticizing Islam), whether this 
was the initial topic of the discussion or not.  

10.8. Social practices: Politicization of religion and 
mediatization of religion in hybrid media spaces 
Social practices can, in relation to this particular study, be explained as the 
context surrounding the hybrid media discussions, and to analyze the social 
practices the analysis needs to take a step away from the text and instead ex-
amine the relations between the hybrid media discussions, their content and 
society on a more general level (cf. Richardson 2007:114). To do this, I dis-
cuss the results from the critical discourse analysis in relation to the theoretical 
framework and to previous research.  

10.8.1. Politicization of religion 
I argue that it is possible to find the process of politicization of religion in all 
the hybrid media discussions. Religion is becoming an object in discussions 
about politicized issues, such as conflict and security, gender-equality and in-
tegration. Several of these discussions include elements of border disputes, 
where religion becomes a source of conflict regarding important social values, 
such as how to understand gender-equality and how to best reach integration 
(cf. Ivanescu 2010; Lindberg 2015). Religion is also politicized by becoming 
a subject in political debate. I argue that this aspect of politicization was to be 
found in all three hybrid media discussions, mainly in the use of religious ar-
guments about interpretations of religious texts, how people believe, and what 
a church should be and do. More than just stating that there is a politicization 
of religion in the analyzed discussions, I also argue that the hybrid media mi-
lieu affects these processes, by opening space for more actors, styles and top-
ics (cf. Rasmussen 2008).  

All parts of civilizationism, as defined by Brubaker (2017), can be found 
in the material. Christianism was used to emphasize a Christian cultural herit-
age, with a corresponding problematizing of Islam. This was mainly found in 
discussions regarding The Green Party, the minister and the handshake and 
The Sweden Democrats and the internal Church election for the Church of 
Sweden. In these discussions, Sweden was described as a Christian country 
and the We as a Christian We. Secularism was present in all the discussions, 
in the dominating discursive assumption about Sweden as a secular country, 
and that religion and politics belong to separate spheres. As discussed before, 
I argue that the fact that the discussions about The Green party, the minister 
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and the handshake was centered on Islam suggests that this assumption was 
absolute. By contrast, in the discussion held against a backdrop of Christian-
ity, as the two other hybrid media discussions, there were openings for nu-
ances in the separation between religion and politics. Finally, liberalism was 
primarily present through discussions regarding gender-equality. In all three 
media discussions, there was a construction of the secular as liberal and mod-
ern, and religion as something outdated and incompatible with the Swedish 
society. In the discussions about The Christian Democrats, lgbtqi and abor-
tion, the threat was mainly described as a conservative form of Christianity 
(even if Islam is present also in this discussion), in the discussion about The 
Green Party, the minister and the handshake, but also in the discussion regard-
ing The Sweden Democrats and the internal Church election for the Church 
of Sweden, gender-equality is mainly discussed in relation to ideas about the 
lack of women’s rights in Islam. This result is in line with previous research 
which suggests that it is relevant to talk about a civilizationist populism in the 
Scandinavian context (cf. Repstad and Lundby 2018:23). 

10.8.2. Mediatization of religion 
I argue that all three hybrid media discussions, in their totality or partly, can 
be understood as mediatized conflicts about religion and politics (cf. Hjarvard, 
Mortensen and Eskjær 2015:2; Cottle 2006). All three discussion are also ex-
amples of how religion has come to actualize social and political issues, in 
ways that generate public debate about complex issues regarding societal val-
ues, where different actors are positioned on different sides of the conflict (cf. 
Furseth et al 2019; Lövheim 2017, 2019; Lundby 2018b; Hjelm 2014c). 

My results show that the mediatized conflicts I looked at were amplified 
through expressions of strong and negative emotions. Amplifications were 
also the result of personally addressed critique, such as questioning the opin-
ions and characters of other participants in the discussion. These types of com-
ments were often expressed with a strong objective modality, meaning that the 
expressed opinion was positioned as common sense. Framing was also af-
fected by the presence of emotions in the discussions, as several different en-
gaging topics were introduced. Moreover, I argue that both the newer and the 
older media forums are affecting the framing and dramaturgy of the conflict 
in different ways. Co-structuring, finally, was related to three different as-
pects. First, the discussion regarding The Green Party, the minister and the 
handshake includes elements of co-structuring in the sense described by Lö-
vheim (2019), as media actors take stance in issues regarding freedom of reli-
gion. Secondly, I argue that social media is being used as a forum for express-
ing alternative voices in public debate (Hjarvard and Lundby 2018; Herbert 
2018). In the discussion about The Green Party, the minister and the hand-
shake, the dominant view condemns Kahn’s action, to not shake hands with a 
female reporter. But there are also other voices in the debate, defending Khan, 
expressing ambivalence or criticizing the proportions of the debate. These 



311 

voices are a reminder that the questions discussed are not as simple as they 
may seem by just looking at the dominant views. A similar pattern can be 
found also in the discussions regarding The Christian Democratic Party, lgbtqi 
and abortion, where I argue that the context of the debate - the party included 
and the issues discussed - opens the discussions also for those with an opinion 
in conflict with the public opinion, meaning those arguing against abortion 
and for freedom of consciousness. Thirdly, I argue that the platform af-
fordances affects how the conflict was constructed (cf. Herbert 2018), not least 
through the inclusion of emotions as a legitimate part of the discussions (cf. 
Rasmussen 2008; Papacharissi 2015; Wahl-Jorgensen 2019a).  

Finally, emotions were, as seen in the arguments made above, central to 
the analyzed conflicts. To see emotion as part of politics is, of course, not new. 
My analysis of the use of emotions in the hybrid media discussions show sim-
ilarities to how emotions are used in populist movements, as part of the con-
struction of in and outgroups (cf. Norris and Inglehart 2019; Wahl-Jorgensen 
2019a). Some argue that there is a danger posed to democracy in letting emo-
tion trump knowledge (Bjereld and Demker 2020), while others emphasize 
that, at the same time, the inclusion of more and differing voices in public 
debate also comes with a greater potential for democracy (cf. Rasmussen 
2008). As the analyzed discussions show, emotions are an important part of 
public discussion on social media, and to read them through the lens of sub-
jectivism is to understand them as political arguments rather than just personal 
reactions to an event (cf. Bakardjieva 2009). I argue that the theory of subjec-
tivism make visible processes of politicization of religion on different levels, 
where this study has focused on the individual as a political actor. Altogether, 
this study shows several tendencies resulting in a complex picture of the role 
of emotion in political discussions about religion in the public sphere: Emo-
tions can strengthen populist logics of Us and Them, and risk undermining 
legitimate knowledge, but, on the other hand, the inclusion of emotions and 
personal experiences also gives a broader understanding of what may consti-
tute a political argument. This combination of seemingly contradictory 
tendencies all contribute to a politicization of religion.  

10.8.3. Final remarks 
In this study, I have analyzed mediatized conflicts over religion and politics, 
in which critical societal values have been discussed. Even though conflict is 
a word with negative connotations, I see these types of conflicts as essential 
for a democratic society (cf. Cottle 2006; Hjarvard, Mortensen and Eskjær 
2015; Hjarvard and Lundby 2018). A polarizing approach characterizes the 
analyzed discussion, but there is also complexity to be found in the analyzed 
material. Through social media, we today have access to the myriad of 
thoughts and opinions that previously stayed at our respective the kitchen ta-
bles. Based on my analysis I would like to share two insights. The first is the 
need for a more generous understanding of political argumentation: even those 
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who in the heat of the moment cannot formulate a more complex reaction than 
an emoji are active actors in the political debate. The second is that I have 
gained a greater insight into hybrid media forums as a space where discourses 
are negotiated and reproduced. In the analyzed material there are several “mo-
ments of crisis” (cf. Fairclough 1992:230) where the premises of the discourse 
needs to be articulated and assumed common sense needs to be explained and 
justified. Thus, even if the presence of arguments from the other side in the 
conflict will not make people change their own opinion, the hybrid media dis-
cussion can function as a remembrance that not everyone has the same con-
victions. It might be that this is too optimistic an analysis, but it is optimism 
fertilized by the diversity of opinions, tones and styles found in the material.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Artiklar, Miljöpartiet, ministern och 
handskakningen 
Antal kommentarer, reaktioner samt delningar vid datum för insamling.  
Sorterade efter datum. Totalt 81 artiklar. 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-14 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1221514334525433 
Rubrik på artikel: Här är bostadsminister Kaplan på middag med högerextrem le-
dare 
Inläggstext: Miljöpartiet de gröna:s Mehmet Kaplan var på samma middag som 
högerextremister, nu svarar han på kritiken. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22629083.ab 
Antal kommentarer: 152 Antal reaktioner: 189 Antal gånger delat: 28 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-14 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1221708444506022 
Rubrik på artikel: Kaplan är en usel chef – för en undermålig stab 
Inläggstext: ”Han är uppenbarligen en superdålig chef för en undermålig stab. Då 
kan det inte bli annat än fel”, skriver Lena Mellin om bostadsministerns skandalmid-
dag. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/ar-
ticle22631964.ab 
Antal kommentarer: 150 Antal reaktioner: 492 Antal gånger delat: 39 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-14 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153477751941680 
Rubrik på artikel: Kritik mot Kaplan efter middag med extremister 
Inläggstext: Bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) deltog förra året i en middag 
där bland andra högerextremistiska turkiska ”Grå vargarna” fanns med. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritik-mot-kaplan-efter-middag-
med-extremister/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn 
Antal kommentarer: 110 Antal reaktioner: 230 Antal gånger delat: 35 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-14 
Insamlat: 2016-08-30 
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Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153478573006680 
Rubrik på artikel: Ewa Stenberg: Gott omdöme är en underskattad egenskap 
Inläggstext: DN:s Ewa Stenberg om Bostadsminister Mehmet Kaplans val av mid-
dagssällskap: ”Han borde ha lärt sig vikten av att inte beblanda sig med extremister 
den hårda vägen. Ändå gör han det igen.” 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-gott-omdome-ar-
en-underskattad-egenskap/ 
Antal kommentarer: 45 Antal reaktioner: 117 Antal gånger delat: 16 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-14 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153417062901174 
Rubrik på artikel: Bah Kuhnke om Kaplans middag: Ytterst olämpligt 
Inläggstext: ”Ytterst olämpligt att vi statsråd finns i sammanhang där extremister 
också finns” säger Bah Kuhnke om kollegans middag med ledare för högerextrema 
organisationen Grå vargarna. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/bah-kuhnke-ytterst-olampligt/om/kaplans-mid-
dag-med-hogerextrema 
Antal kommentarer: 118 Antal reaktioner: 465 Antal gånger delat: 60 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-14 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1246559005373637 
Rubrik på artikel: Här ses Mehmet Kaplan (MP) på middag med turkiska högerex-
tremister: ”Vi känner varandra” 
Inläggstext: ”Turken vaknar! De armeniska hundarna bör akta sig. Död åt de arme-
niska hundarna!” skrek Barbaros Leylani. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bostadsministern-pa-middag-
med-hogerextrem-ledare 
Antal kommentarer: 58 Antal reaktioner: 257 Antal gånger delat: 55 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-14 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1246702508692620 
Rubrik på artikel: SVT Nyheter avslöjar: Mehmet kaplan (MP) har träffat islamis-
ter vid flera tillfällen 
Inläggstext: Milli Görüs beskrivs som en islamistisk organisation som uppfattar 
islam som en allomfattande politisk ideologi. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-nyheter-avslojar-kaplan-har-
traffat-islamister-vid-flera-tillfallen 
Antal kommentarer: 66 Antal reaktioner: 236 Antal gånger delat: 68 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-14 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1246757715353766 
Rubrik på artikel: Fridolin om Kaplans möte med islamisterna: ”Självklart ska 
man kunna träffa olika organisationer” 
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Inläggstext: – Jag litar på honom, säger Gustav Fridolin. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fridolin-om-kaplans-mote-med-
islamister-maste-bli-nogranare 
Antal kommentarer: 119 Antal reaktioner: 279 Antal gånger delat: 63 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-14 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1246832145346323 
Rubrik på artikel: Mehmet Kaplan (MP) svarar på uppgifterna om sitt samröre 
med islamister 
Inläggstext: – Det här är en organisation som inte på något sätt är våldsbejakande, 
men jag har varken varit medlem eller är medlem där, säger Kaplan i #Aktuellt-stu-
dion. #SVTnyheter #svpol 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kaplan-svarar-pa-kritiken 
Antal kommentarer: 73 Antal reaktioner: 219 Antal gånger delat: 40 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-15 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153479737371680 
Rubrik på artikel: Erik Helmerson: Nu igen, Mehmet Kaplan 
Inläggstext: Mehmet Kaplan kan vara det statsråd som utsätts för mest hat, men det 
motsäger inte alla klavertramp, skriver Erik Helmerson. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-nu-igen-mehmet-
kaplan/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn 
Antal kommentarer: 32 Antal reaktioner: 132 Antal gånger delat: 11 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-15 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153418485136174 
Rubrik på artikel: Statsvetare om var gränsen går: Kaplan gjorde dubbelfel 
Inläggstext: Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) begick ett misstag när han för-
sökte spela ner allvaret i att han gått på middag med högerextrema personer, menar 
Helena Wockelberg, statsvetare vid Lunds universitet. Vad tycker du? 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/statsvetare-om-var-gransen-gar-kaplan-gjorde-
dubbelfel/om/kaplans-middag-med-hogerextrema 
Antal kommentarer: 227 Antal reaktioner: 695 Antal gånger delat: 60 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-15 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153418812926174 
Rubrik på artikel: Därför biter inget på Kaplan 
Inläggstext: Kaplan! De följer nästan alltid samma mönster – skandalerna kring 
Märkligt Motståndskraftiga Misslyckande Manliga Ministrar. Här går Adam Svanell 
igenom ”teorin om MMMMM-drevets fem faser”. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/darfor-biter-ingenting-pa-kaplan 
Antal kommentarer: 70 Antal reaktioner: 305 Antal gånger delat: 29 
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Post från SVT Nyheter, 2016-04-15 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1247088468654024 
Rubrik på artikel: Retorikexperten om Kaplans försvar: ”Han svarar inte på frå-
gorna” 
Inläggstext: – Jag tycker att om man har gjort något fel så är det bästa att erkänna 
det. Annars blir det som en svans han inte kan skaka sig loss från, drevet kommer 
bara att växa. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/retorikexperten-han-svarar-inte-
pa-fragorna 
Antal kommentarer: 96 Antal reaktioner: 334 Antal gånger delat: 33 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-15 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1247262361969968  
Rubrik på artikel: Wallström lämnar intervjun efter Kaplan frågan: ”Statsministern 
får uttala sig om detta” 
Inläggstext: En av personerna som Mehmet Kaplan har kopplingar till ska ha skrikit 
”död åt de armeniska hundarna” under ett tal på Sergels torg. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/wallstrom-vill-inte-kommentera-meh-
med-kaplan 
Antal kommentarer: 72 Antal reaktioner: 239 Antal gånger delat: 36 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-15 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1247307168632154 
Rubrik på artikel: MP-gruppledaren om kaplan och islamisterna: ”Jag har varnat 
partiet, men ingen har reagerat” 
Inläggstext: – Jag har varnat Miljöpartiet och träffat partisekreteraren ett par gånger 
och sagt att vi måste ta de här frågorna på allvar. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/interna-kritiken-vaxer-inom-mp 
Antal kommentarer: 48 Antal reaktioner: 370 Antal gånger delat: 59 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-15 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1247362858626585 
Rubrik på artikel: Trots hårda kritiken – massivt stöd för kaplan inom partiet: 
”Tråkigt att han ska vara granskad” 
Inläggstext: – Jag köper hans förklaringar. Jag har själv svårt att veta vem jag träf-
far och har kontakt med. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/massivt-stod-for-kaplan-ute-i-di-
strikten 
Antal kommentarer: 187 Antal reaktioner: 321 Antal gånger delat: 94 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-16 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1222913477718852 
Rubrik på artikel: Kaplan, fascister ber man dra åt helvete! 
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Inläggstext: Debattören: ”Kaplan spottar på de turkar som försöker bekämpa fasc-
ism och islamism.” 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22638520.ab 
Antal kommentarer: 99 Antal reaktioner: 407 Antal gånger delat: 44 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-17 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153422492086174 
Rubrik på artikel: SvD avslöjar: Kaplan jämförde israeler med nazister 
Inläggstext: Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) jämförde Israels agerande mot 
palestinier med nazisternas behandling av judar, i en film från 2009 som SvD tagit 
del av. Se tv-klippet här! 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/svd-avslojar-kaplan-jamforde-israeler-med-na-
zister/om/kaplans-middag-med-hogerextrema 
Antal kommentarer: 173 Antal reaktioner: 505 Antal gånger delat: 88 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-17 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153422702946174 
Rubrik på artikel: M: ”Statsministern kan inte sitta tyst längre” 
Inläggstext: Oppositionen riktar hård kritik mot Mehmet Kaplan och Stefan Löfven 
efter SvD:s avslöjande om att bostadsministern 2009 under ett föredrag jämförde is-
raelers behandling av palestinierna med nazisterna. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/m-statsministern-kan-inte-sitta-tyst-langre 
Antal kommentarer: 64 Antal reaktioner: 413 Antal gånger delat: 43 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-17 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1248830038479867 
Rubrik på artikel: Mona Sahlin om Kaplan: Det är allvarligt 
Inläggstext: [VIDEO] ”Samhället får aldrig tveka i att ta avstånd från alla former av 
risker för extremism”. 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sahlin 
Antal kommentarer: 54 Antal reaktioner: 346 Antal gånger delat: 24 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1224580904218776 
Rubrik på artikel: Därför kritiserar Löfven inte Kaplan 
Inläggstext: LENA MELLIN: Genant att höra Löfvens papegojförklaring. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/ar-
ticle22656628.ab 
Antal kommentarer: 137 Antal reaktioner: 441 Antal gånger delat: 46 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-29 
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Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1224583964218470 
Rubrik på artikel: Löfven, hur kan du hylla Kaplan? 
Inläggstext: ”Statsministern vägrar se det alla andra ser” 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22656079.ab 
Antal kommentarer: 160 Antal reaktioner: 404 Antal gånger delat: 43 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1224408927569307 
Rubrik på artikel: Avgår – så mycket kan Kaplan få i fallskärm 
Inläggstext: Bostadsministern avgår – det här händer med hans lön. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22654558.ab 
Antal kommentarer: 152 Antal reaktioner: 751 Antal gånger delat: 93 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1224245817585618 
Rubrik på artikel: Han försvarade Kaplan i SVT – men de glömde visa hans parti-
beteckning 
Inläggstext: Ordföranden fick försvara bostadsministern efter skandalerna – här är 
det SVT glömde berätta. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22650866.ab 
Antal kommentarer: 117 Antal reaktioner: 210 Antal gånger delat: 41 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1224362090907324 
Rubrik på artikel: Mehmet Kaplan avgår: ”Kan inte fullgöra sitt uppdrag” 
Inläggstext: JUST NU. Bostadsministern avgår efter skandalerna 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22654167.ab 
Antal kommentarer: 382 Antal reaktioner: 3,8t Antal gånger delat: 210 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153485789386680 
Rubrik på artikel: Fridolin och Kaplan ställer in framträdanden 
Inläggstext: Utbildningsminister Gustaf [sic] Fridolin (MP) samt bostadsminister 
Mehmet Kaplan (MP) ställer in offentliga framträdanden på måndagen. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/fridolin-och-kaplan-staller-in-
framtradanden/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn 
Antal kommentarer: 36 Antal reaktioner: 91 Antal gånger delat: 2 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153485872121680 
Rubrik på artikel: Bostadsminister Mehmet Kaplan avgår 
Inläggstext: Bostadsminister Mehmet Kaplan avgår efter den senaste tidens avslö-
janden. 
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Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/folj-stefan-lofvens-presstraff/ 
Antal kommentarer: 313 Antal reaktioner: 3,8t Antal gånger delat: 260 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153485953821680 
Rubrik på artikel: Mehmet Kaplans väg till och från regeringen 
Inläggstext: I dag avgick Mehmet Kaplan som bostads- och stadsutvecklingsmi-
nister. DN har kartlagt Kaplans politiska karriär. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kaplans-vag-till-och-fran-rege-
ringen/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn 
Antal kommentarer: 44 Antal reaktioner: 194 Antal gånger delat: 16 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153486060721680 
Rubrik på artikel: ”Det var inte någon pudel” 
Inläggstext: ”Stefan Löfven gjorde det han var tvungen till” — DN:s politiska kom-
mentator Ewa Stenberg om Mehmet Kaplans avgång. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/det-var-inte-nagon-pu-
del/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn 
Antal kommentarer: 18 Antal reaktioner: 44 Antal gånger delat: 0 
 
Post från Expressen, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10153708840250345 
Rubrik på artikel: ”Vad gjorde Mehmet Kaplan i en svensk regering?” 
Inläggstext: Att den rödgröna regeringen har utsett någon som Kaplan till minister 
säger något om dess syn på vad antirasism är. Kaplan är inte den enda jag saknar 
förtroende för i regeringen, skriver Negar Josephi. 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/kultur/vad-gjorde-kaplan-i-en-svensk-re-
gering/ 
Antal kommentarer: 223 Antal reaktioner: 1,3t Antal gånger delat: 119 
 
Post från Expressen, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10153708711710345 
Rubrik på artikel: MEHMET KAPLAN: Jag lämnar mitt uppdrag, men inte mina 
värderingar 
Inläggstext: EXKLUSIVT: Mehmet Kaplan skriver själv om avgången på Expres-
sen Debatt: ”Jag har gjort mig sårbar.” 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/debatt/kaplan-jag-lamnar-inte-mina-var-
deringar/ 
Antal kommentarer: 175 Antal reaktioner: 383 Antal gånger delat: 39 
 
Post från Expressen, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10153708663350345 
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Rubrik på artikel: Efter skandalerna: Bostadsminister Mehmet Kaplan avgår 
Inläggstext: Statsminister Stefan Löfven meddelade Mehmet Kaplans avgång på en 
presskonferens under måndagen: ”Kan inte fullgöra sitt uppdrag” 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/nyheter/fridolin-stallde-in-presstraff-for-
hinder/ 
Antal kommentarer: 323 Antal reaktioner: 3,6t Antal gånger delat: 225 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153424233321174 
Rubrik på artikel: Här är frågorna som pressar Mehmet Kaplan 
Inläggstext: SvD sammanfattar: Här är frågorna som pressar Mehmet Kaplan. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/har-ar-fragorna-som-pressar-mehmet-kaplan 
Antal kommentarer: 18 Antal reaktioner: 51 Antal gånger delat: 4 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153424342671174 
Rubrik på artikel: Mehmet Kaplan avgår som bostadsminister 
Inläggstext: MP:s språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson efter Kaplans avgång: 
”Vi har aldrig tvivlat på vem Mehmet är som person eller vilka hans drivkrafter är. 
Han är en av alla oss som varje dag kämpar mot rasism, antisemitism, islamofobi 
och extremism.” 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/romson-och-fridolin-aldrig-tvivlat-pa-ka-
plan/om/kritiken-mot-kaplan 
Antal kommentarer: 233 Antal reaktioner: 1,1t Antal gånger delat: 99 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153424423671174 
Rubrik på artikel: Avgången en politisk förlust – i alla fall för Fridolin 
Inläggstext: ”Kaplans avgång en politisk förlust – i alla fall för Fridolin”. SvD:s 
Göran Eriksson svarar på fem frågor om bostadsminister Mehmet Kaplans avgång. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/kaplans-avgang-en-politisk-forlust--i-alla-fall-
for-fridolin 
Antal kommentarer: 41 Antal reaktioner: 194 Antal gånger delat: 12 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153424872596174 
Rubrik på artikel: Kongrssen [sic] i maj kan bli ett litet grönt helvete 
Inläggstext: Mehmet Kaplan tvingas bort från regeringen och listan över MP-mot-
gångar växer, skriver SvD:s politiske kommentator Göran Eriksson. 
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Länk i inlägget: http://www.svd.se/kaplan-en-av-flera-tunga-mp-forluster/om/kap-
lans-avgang 
Antal kommentarer: 9 Antal reaktioner: 147 Antal gånger delat: 3 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1249153768447494 
Rubrik på artikel: Efter Kaplans kontroversiella Nazi-kommentar – Fridolin ställer 
in pressträff: ”Fått förhinder” 
Inläggstext: Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) jämförde Israel med Nazi-
tyskland. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fridolin-mp-avstod-presstraff 
Antal kommentarer: 56 Antal reaktioner: 167 Antal gånger delat: 41 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1249188068444064 
Rubrik på artikel: Margot Wallström tar avstånd från Mehmet kaplan: ”Fruktans-
värt” 
Inläggstext: – Jag tar starkt avstånd, säger Wallström på väg in till dagens utri-
kesministermöte i Luxemburg. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/wallstrom-om-kaplan-fruktan-
svart-uttalande 
Antal kommentarer: 52 Antal reaktioner: 200 Antal gånger delat: 29 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1249197391776465 
Rubrik på artikel: SVT Nyheter avslöjar: Kaplan umgås med Erdogans man i Sve-
rige – har rest tillsammans till Turkiet 
Inläggstext: Turkiet knyter utvandrade turkiska medborgare närmare staten. Genom 
att stötta dem till höga positioner i samhället hoppas de kunna dra fördel av dem. 
#svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kaplan-umgas-med-erdo-ans-
man-i-sverige 
Antal kommentarer: 42 Antal reaktioner: 214 Antal gånger delat: 54 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1249211571775047 
Rubrik på artikel: – Lägger man samman olika händelser så har det brustit i förtro-
ende under lång tid. #svtnyheter 
Inläggstext: SD väntas väcka misstroende mot Mehmet Kaplan: ”Brister både i om-
döme och trovärdighet” 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-vantas-vacka-misstroende-
mot-kaplan 
Antal kommentarer: 82 Antal reaktioner: 173 Antal gånger delat: 11 
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Post från SVT Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1249224455107092 
Rubrik på artikel: Efter kritikstormen: Mehmet Kaplan tvingas avgå 
Inläggstext: – Jag vet vem jag är. Jag tänker fortsätta mitt engagemang. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/mehmet-kaplan-avgar 
Antal kommentarer: 43 Antal reaktioner: 561 Antal gånger delat: 59 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1249246198438251 
Rubrik på artikel: Mats Knutson: ”Pressen blev för stor för Kaplan och Löfven 
Inläggstext: ”Hans öde var sannolikt beseglat redan i fredags, men kanske hoppades 
Stefan Löfven att stormen skulle blåsa över.” #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/knutson-pressen-blev-for-stor-
for-kaplan-och-lofven 
Antal kommentarer: 120 Antal reaktioner: 197 Antal gånger delat: 21 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1249280851768119 
Rubrik på artikel: – Det är få politiker som är så ärliga som Mehmet Kaplan. 
#svtnyheter 
Inläggstext: MP efter Kaplans avgång: ”Vi har aldrig tvivlat på Mehmet” 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/mp-vi-har-aldrig-tvivlat-pa-meh-
met 
Antal kommentarer: 93 Antal reaktioner: 207 Antal gånger delat: 18 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-18 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1249369255092612 
Rubrik på artikel: Debatt: ”Löfven gav Kaplan sparken – på ett snyggt sätt” 
Inläggstext: ”Jag tror inte ett ögonblick på att det var Mehmet Kaplan själv som på 
eget initiativ bett om att få sparken”, skriver debattören Elisabet Höglund. #svtny-
heter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/opinion/hoglund-om-kaplan 
Antal kommentarer: 51 Antal reaktioner: 390 Antal gånger delat: 20 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-19 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1224902197519980 
Rubrik på artikel: Så många sågar regeringen: ”Gör ett dåligt jobb” 
Inläggstext: Ny undersökning: Så tycker väljarna om att Mehmet Kaplan tvingades 
avgå. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22656901.ab 
Antal kommentarer: 82 Antal reaktioner: 171 Antal gånger delat: 14 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-19 
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Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153487424141680 
Rubrik på artikel: Frågan är om MP klarar ytterligare en kris 
Inläggstext: Mehmet Kaplans avgång är ett slag mot Miljöpartiet de grönas trovär-
dighet som regeringsparti. Men beskedet att Vattenfall tecknat avtal om att sälja den 
tyska brunkolsverksamheten är än värre för dem. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-fragan-ar-om-mp-
klarar-ytterligare-en-kris/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_cam-
paign=dn 
Antal kommentarer: 18 Antal reaktioner: 33 Antal gånger delat: 1 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-19 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153487770921680 
Rubrik på artikel: Miljöpartiet har tappat koncepterna 
Inläggstext: På tisdagen talade Miljöpartiets grundare, Per Gahrton, i TV4:s Ny-
hetsmorgon, där han hävdade att det är en israelisk kampanj som nu fått Mehmet 
Kaplan att avgå. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/ledare/amanda-bjorkman-miljopartiet-har-tappat-
koncepterna/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn 
Antal kommentarer: 57 Antal reaktioner: 276 Antal gånger delat: 18 
 
Post från Expressen, 2016-04-19 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10153710325055345 
Rubrik på artikel: Mehmet Kaplan sparkades under hemligt möte 
Inläggstext: Så gick det till när bostadsministern sparkades – efter att ha struntat i 
Löfvens order. 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/nyheter/sa-gick-det-till-nar-kaplan-spar-
kades/ 
Antal kommentarer: 128 Antal reaktioner: 482 Antal gånger delat: 37 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-19 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1249803878382483 
Rubrik på artikel: Mats Knutson: ”Kan vara dags att byta ut fler statsråd” 
Inläggstext: SVT Nyheters inrikespolitiska kommentator Mats Knutson om Kaplan 
och regeringen. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kan-droja-lange-med-en-ny-bo-
stadsminister 
Antal kommentarer: 91 Antal reaktioner: 366 Antal gånger delat: 32 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-19 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1249898935039644 
Rubrik på artikel: Expertens dom mot MP efter Romson-grodan: ”Har gjort bort 
sig – hon blir jagad nu” 
Inläggstext: – Hon har gjort en del korkade uttalanden. #svtnyheter 
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Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/pr-experten-om-romson-hon-
blir-jagad-nu 
Antal kommentarer: 28 Antal reaktioner: 390 Antal gånger delat: 45 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-19 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/videos/1250075241688680/ 
Rubrik på artikel: SVT Nyheter video 
Inläggstext: Mehmet Kaplan är långtifrån det enda toppnamnet som avgått i svensk 
politik. De senaste decennierna har det varit flera ministrar och statssekreterare som 
lämnat sina poster. #svtnyheter 
Länk i inlägget: -  
Antal kommentarer: 39 Antal reaktioner: 113 Antal gånger delat: 29 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-20 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1225986814078185 
Rubrik på artikel: ”Miljöpartiet försökte tysta Kaplan-kritik i Aktuellt” 
Inläggstext: SVT: Miljöpartiet försökte styra innehållet i ”Aktuellt”. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22670618.ab 
Antal kommentarer: 105 Antal reaktioner: 288 Antal gånger delat: 55 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-20 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153490029126680 
Rubrik på artikel: Yasri Khan (MP) ville inte ta kvinnor i hand – tar tillbaka sin 
kandidatur 
Inläggstext: Kritiken har varit massiv mot miljöpartisten Yasri Khan efter att han 
vägrat ta en kvinnlig reporter i hand. Nu drar han tillbaka sin kandidatur till partisty-
relsen. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-mp-ville-inte-ta-kvin-
nor-i-hand-tar-tillbaka-kandidatur/?utm_source=facebook&utm_me-
dium=page&utm_campaign=dn 
Antal kommentarer: 175 Antal reaktioner: 751 Antal gånger delat: 79 
 
Post från Expressen, 2016-04-20 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10153713261980345 
Rubrik på artikel: BRITTA SVENSSON: Miljöpartiets värderingar börjar bli obe-
hagliga 
Inläggstext: KRÖNIKA: ”Det står ju helt klart att Mehmet Kaplan som politiker 
inte blivit hårdare behandlad av medierna på grund av sin religion och bakgrund. 
Tvärtom är sanningen.” 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/mps-varde-
ringar-borjar-bli-obehagliga/ 
Antal kommentarer: 166 Antal reaktioner: 1,6t Antal gånger delat: 233 
 
Post från Expressen, 2016-04-20 
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Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10153712944080345 
Rubrik på artikel: MP-politikern petas – vägrar ta kvinnor i hand 
Inläggstext: MP-politikern Yasri Khan föreslogs ta plats i MP:s partistyrelse – bred-
vid språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson. Samtidigt vägrar han ta kvinnor i 
handen för att det är för ”intimt”. 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/nyheter/mp-politikern-petas--tar-inte-
kvinnor-i-hand/ 
Antal kommentarer: 683 Antal reaktioner: 1,6t Antal gånger delat: 203 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-20 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153427999401174 
Rubrik på artikel: ”Jag ändrar inte vanor för karriären” 
Inläggstext: MP-politikern Yasri Khan lämnar samtliga uppdrag sedan det upp-
märksammats av TV4 att Khan vägrar hälsa på kvinnor genom att skaka hand. I en 
intervju med SvD som gjordes innan avhoppet förklarar Khan sitt agerande. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/kritiserad-mp-topp-andrar-inte-vanor-for-karria-
ren/om/yasri-khans-avhopp 
Antal kommentarer: 528 Antal reaktioner: 1,2t Antal gånger delat: 240 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-20 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1250554638307407 
Rubrik på artikel: Debatt: ”Ut med islamisterna ur regering, partikanslier, moskéer 
och bidragssystem!” 
Inläggstext: ”Att bostadsminister Mehmet Kaplan har avgått innebär dessvärre inte 
att Miljöpartiet gjort upp med islamismen inom partiet.”, skriver debattören. #svtny-
heter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/opinion/hassan-om-kaplan 
Antal kommentarer: 38 Antal reaktioner: 393 Antal gånger delat: 51 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-20 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1250556251640579 
Rubrik på artikel: Debatt: ”Därför vägrar MP att fördöma Kaplan” 
Inläggstext: ”Att inte fördöma Kaplan blir därför ett led i att rädda sitt eget skinn”, 
skriver debattören. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/opinion/darfor-vagrar-mp-att-fordoma-kaplan 
Antal kommentarer: 29 Antal reaktioner: 138 Antal gånger delat: 15 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-20 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1250863558276515 
Rubrik på artikel: Miljöpartiet försökte påverka Aktuellts sändning – ville stoppa 
Kaplan-diskussion 
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Inläggstext: – Vi pratade om logistiken kring intervjun, var den skulle ske. När 
samtalet var på väg att avslutas sade Johansson: ”Du kan inte tänka dig att steka den 
här delen om Kaplan?”, berättar Anders Holmberg. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-forsokte-miljopartiet-utova-
patryckningar-mot-aktuellt 
Antal kommentarer: 126 Antal reaktioner: 451 Antal gånger delat: 179 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-20 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1250931534936384 
Rubrik på artikel: Efter påtryckningen mot SVT – nu stäng [sic] MP-toppen av 
Inläggstext: -Miljöpartiet stänger nu av planeringschefen Magnus Johansson efter 
att han försökt pressa Aktuellts redaktion till att tysta kritiken mot avhoppade bo-
stadsminister Mehmet Kaplan. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-patryckningen-nu-stangs-
han-av 
Antal kommentarer: 132 Antal reaktioner: 739 Antal gånger delat: 358 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-04-20 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1250671784962359 
Rubrik på artikel: Vägrade ta kvinnor i hand – nu lämnar MP-kandidaten politiken 
Inläggstext: Miljöpartisten Yasri Khan lämnar alla sina politiska uppdrag efter den 
hårda kritiken mot att han vägrar ta kvinnor i hand. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/miljopartister 
Antal kommentarer: 87 Antal reaktioner: 2,1t Antal gånger delat: 159 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-21 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1226473644029502 
Rubrik på artikel: Fridolin: ”Inte förstått hur kränkande vissa kvinnor tycker det 
kan vara” 
Inläggstext: Partikollegan vägrade ta kvinnlig reporter i hand: ”Jag hade inte förstått 
hur kränkande vissa kvinnor tycker att det kan vara” 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22673396.ab 
Antal kommentarer: 314 Antal reaktioner: 449 Antal gånger delat: 57 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-21 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153491802321680 
Rubrik på artikel: Erik Helmerson: Khan (MP) avgick av fler skäl 
Inläggstext: I stället för ett uteblivet handslag borde diskussionen ha handlat om 
islamism, jämställdhet, hedersvåld och sekularitet, anser Erik Helmerson. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-khan-mp-avgick-
av-fel-skal/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn 
Antal kommentarer: 78 Antal reaktioner: 294 Antal gånger delat: 21 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-21 
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Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153430282271174 
Rubrik på artikel: En dag när Löfven slapp dalta med Miljöpartiet 
Inläggstext: ”I den rödgröna koalitionen går statsministern stärkt ur Kaplan-krisen, 
medan MP-ledningen tvingas gissla sig själv offentligt.” 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/lofven-behovde-inte-dalta-med-miljopar-
tiet/om/turbulensen-i-mp 
Antal kommentarer: 6 Antal reaktioner: 149 Antal gånger delat: 3 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-22 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1227111587299041 
Rubrik på artikel: Nej, ta i hand ger dig inte bättre kvinnosyn 
Inläggstext: ”Yasri Khan har rätt att värna sin integritet och definiera sina gränser”. 
Följ Aftonbladet Debatt 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22675837.ab 
Antal kommentarer: 773 Antal reaktioner: 913 Antal gånger delat: 90 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-23 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1227763467233853 
Rubrik på artikel: Kaplan avgick – nu kan du erkänna folkmord 
Inläggstext: Debattörerna: ”Våra sår är fortfarande öppna – nu är det tid för Stefan 
Löfven att erkänna Turkiets folkmord.” 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22676541.ab 
Antal kommentarer: 143 Antal reaktioner: 346 Antal gånger delat: 55 
 
Post från Expressen, 2016-04-23 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10153718125745345 
Rubrik på artikel: SAKINE MADON: Röstjakt får MP att flörta med islamister 
Inläggstext: ”Avslöjandena om Miljöpartiets Mehmet Kaplan är bara toppen på ett 
isberg. Partierna måste göra upp med den destruktiva identitetspolitiken.” 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/rostjakt-far-mp-att-
florta-med-islamister/ 
Antal kommentarer: 157 Antal reaktioner: 554 Antal gånger delat: 81 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-04-24 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153497927996680 
Rubrik på artikel: Amanda Björkman: Åkesson hycklar om extremismen 
Inläggstext: DN:s Amanda Björkman: SD kräver att Kaplan ska ta avstånd från ex-
tremister, men betalar miljonbelopp för att kunna behålla sina egna. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/ledare/signerat/amanda-bjorkman-akesson-hyck-
lar-om-extremismen/ 
Antal kommentarer: 84 Antal reaktioner: 446 Antal gånger delat: 54 
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Post från Aftonbladet, 2016-04-25 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1229057650437768 
Rubrik på artikel: Borde vi inte alla vara avundsjuka på Khan? 
Inläggstext: ”För oss andra har sexlivet blivit en redskapssport. För honom räcker 
en vanlig handflata för att släppa lös den erotiska hänryckningen”. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/ar-
ticle22695539.ab 
Antal kommentarer: 258 Antal reaktioner: 1,1t Antal gånger delat: 146 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-25 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153438137146174 
Rubrik på artikel: ”Muslimer måste kunna ta plats i svensk politik” 
Inläggstext: Exkludering av olikheter är inte en framkomlig väg, skriver professor 
Masoud Kamali i ett inlägg på SvD Debatt. Han riktar skarp kritik mot att Kaplan 
och Khan känt sig tvingade att lämna sina politiska uppdrag. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/muslimer-maste-kunna-ta-plats-i-svensk-poli-
tik/om/kaplans-avgang 
Antal kommentarer: 248 Antal reaktioner: 291 Antal gånger delat: 45 
 
Post från Aftonbladet, 2016-04-26 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1229753310368202 
Rubrik på artikel: Vi ska bryta normer – men ni ska slippa 
Inläggstext: ”Yasri Khans organisation vet vilka formuleringar som går hem hos 
blåögda svenskar”, skriver Nima Derwish på Aftonbladet Debatt. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22698418.ab 
Antal kommentarer: 238 Antal reaktioner: 1t Antal gånger delat: 288 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-04-27 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153438137146174 
Rubrik på artikel: ”Det var inte den muslimska tron som var avgörande” 
Inläggstext: Det var Kaplans och Khans handlingar som fällde dem. Inte deras mus-
limska tro, skriver liberala debattören Anosh Ghasri på SvD Debatt. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/inte-deras-muslimska-tro-som-var-avgorande 
Antal kommentarer: 49 Antal reaktioner: 392 Antal gånger delat: 29 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-05-01 
Insamlat: 2016-08-30 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153513165691680 
Rubrik på artikel: Yasri Khan: ”Inte i min vildaste fantasi kunde jag föreställa mig 
att bli utpekad på det här sättet” 
Inläggstext: I sin första stora intervju sedan avhoppet från partistyrelsekandidaturen 
berättar Yasri Khan om sin syn på islam, Sverige och feminism. 
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Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-inte-i-min-vildaste-
fantasi-kunde-forestalla-mig-att-bli-utpekad-pa-det-har-sattet/?utm_source=fa-
cebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn 
Antal kommentarer: 352 Antal reaktioner: 241 Antal gånger delat: 43 
 
Post från Aftonbladet, 2016-05-02 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1233915259952007 
Rubrik på artikel: Yasri Khan talar ut efter kritikstormen. 
Inläggstext: ”Skulle inte behandlats så om jag var en vit man” 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22741321.ab 
Antal kommentarer: 756 Antal reaktioner: 919 Antal gånger delat: 115 
 
Post från Expressen, 2016-05-02 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10153718125745345 
Rubrik på artikel: Yasri Khan: ”Jag skulle inte ha behandlats så här om jag hade 
varit en vit man” 
Inläggstext: Nu talar han ut, den avhoppade MP-politikern som vägrar ta kvinnor i 
hand. 
Länk i inlägget: https://www.expressen.se/nyheter/yasri-khan-talar-ut-efter-avhop-
pet/ 
Antal kommentarer: 1928 Antal reaktioner: 1,9t Antal gånger delat: 495 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-05-02 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1259105714118966 
Rubrik på artikel: Bah Kuhnke (MP): ”Att i religionens namn samhällets olika de-
lar ska anpassa sig är att gå för långt”  
Inläggstext: Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) intervjuades i Agenda. 
#svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bah-kuhnke-mp-har-ratt-att-
halsa-hur-man-vill 
Antal kommentarer: 77 Antal reaktioner: 177 Antal gånger delat: 20 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-05-03 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1259829234046614 
Rubrik på artikel: Yasri Khan om att vägra skaka hand: ”Min identitet går föra 
andras rätt att röra min kropp” 
Inläggstext: [TV] Yasri Khan sade i Aktuellt att frågan om islams betydelse i politi-
ken är svårdefinierad. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/yasri-khan-min-identitet-gar-
fore-andras-ratt-att-rora-min-kropp 
Antal kommentarer: 272 Antal reaktioner: 329 Antal gånger delat: 39 
 
Post från Aftonbladet, 2016-05-04 
Insamlat: 2016-08-29 
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Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1235471223129744 
Rubrik på artikel: Kaplan ansöker om fallskärm – så här mycket kan han få 
Inläggstext: Avgick som bostadsminister – nu kan han få sexsiffrig ersättning. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22758578.ab 
Antal kommentarer: 657 Antal reaktioner: 1,1t Antal gånger delat: 173 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-05-04 
Insamlat: 2016-08-31 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153454400176174 
Rubrik på artikel: Erdogan:”Se vad man gjorde i Sverige mot en muslim” 
Inläggstext: Turkiets president Recep Tayyip Erdogan tog upp den svenske bostads-
ministern Mehmet Kaplans (MP) avgång i ett tal på onsdagen, där han varnade för 
hur muslimer behandlas i västvärlden. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/erdogan-kritiserade-kaplanavgang/om/turbulen-
sen-i-mp 
Antal kommentarer: 167 Antal reaktioner: 371 Antal gånger delat: 79 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-05-04 
Insamlat: 2016-09-14 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1260920957270775 
Rubrik på artikel: Erdogan kritiserar Sverige för Kaplan-affären 
Inläggstext: Erdogan tog i ett tal upp Kaplan-affären som ett exempel på hur musli-
mer motarbetas i olika västländer. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/erdo-an-kritiserar-sverige-for-ka-
plan-affaren 
Antal kommentarer: 153 Antal reaktioner: 271 Antal gånger delat: 57 
 
Post från Expressen, 2016-05-15 
Insamlat: 2016-08-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10153718125745345 
Rubrik på artikel: Kaplan får äta middag med vem han vill – så länge skattebeta-
larna slipper betala 
Inläggstext: DEBATT: Den största likheten mellan Mehmet Kaplan och Yasri Khan 
är inte religiös tillhörighet – utan karriärerna inom skattefinansierade organisationer, 
skriver juristen Ilan Sadé. 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/debatt/slang-inte-bidrag-efter-privata-
klubbar-1/ 
Antal kommentarer: 30 Antal reaktioner: 374 Antal gånger delat: 57 
 

 
 
 

 
 

 



357 

Bilaga 2: Artiklar, Kristdemokraterna, hbtqi och 
abortfrågan 
Antal kommentarer, reaktioner samt delningar vid datum för insamling.  
Sorterade efter datum. Totalt 20 artiklar. 
 
Post från Dagens Nyheter, 2015-02-21 
Insamlat: 2017-02-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10152605469916680 
Rubrik på artikel: Busch Thor: Behov av nollvision för aborter 
Inläggstext: ”Jag ser ett stort behov av en tydligare nollvision för aborter i Sverige”, 
säger Ebba Busch Thor, en av KD:s partiledarkandidater. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/busch-thor-behov-av-noll-
vision-for-aborter/ 
Antal kommentarer: 163 Antal reaktioner: 51 Antal gånger delat: 35 
 
Post från Expressen, 2015-04-12 
Insamlat: 2017-01-24 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10152890891495345 
Rubrik på artikel: KD:s riksdagskandidat: ”Homosexuella kommer till helvetet” 
Inläggstext: Homosexuella kommer inte till himlen. Det skriver pingstpastorn 
Tommy Dahlman, 49, i en debattartikel i tidningen Dagen. Trots de extrema åsik-
terna accepterades Dahlman som riksdagskandidat för Kristdemokraterna i höstas. 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/gt/homosexuella-kommer-till-helvetet/ 
Antal kommentarer: 498 Antal reaktioner: 240 Antal gånger delat: 234 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2015-04-12 
Insamlat: 2017-01-24 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10152688705646174 
Rubrik på artikel: KD:s riksdagskandidat: ”Homosexuella hamnar i helvetet” 
Inläggstext: En av KD:s riksdagskandidater, pingspastorn Tommy Dahlman, säger i 
ett offentligt uttalande att homosexualitet är en synd. Partiets nomineringskommitté 
uppger att man inte kände till Dahlmans åsikter. 
Länk i inlägget: https://www.svd.se/kds-riksdagskandidat-homosexuella-hamnar-i-
helvetet 
Antal kommentarer: 132 Antal reaktioner: 55 Antal gånger delat: 61 
 
Post från Aftonbladet, 2015-04-26 
Insamlat: 2017-02-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1003090063034529 
Rubrik på artikel: Ebba Busch Thor: ”Vårdpersonal ska få neka utföra aborter” 
Inläggstext: Hård kritik mot nya KD-ledaren efter abortutspelet 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20690230.ab 
Antal kommentarer: 576 Antal reaktioner: 448 Antal gånger delat: 203 
 
Post från SVT Nyheter, 2015-04-27 
Insamlat: 2017-02-09 
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Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1034601976569342 
Rubrik på artikel: Busch Thor (KD) får hård kritik av kalmarläkare: ”Jag vägrar 
från och med nu att vårda kristna” 
Inläggstext: Ebba Busch Thor (KD) vill ge vårdpersonal rätten att vägra utföra ab-
orter. #svtnyheter SVT Nyheter Småland 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/kalmarlakare-viralat-
tackerar-busch-toor 
Antal kommentarer: 289 Antal reaktioner: 1588 Antal gånger delat: 398 
 
Post från Expressen, 2015-04-28 
Insamlat: 2017-02-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10152927774770345 
Rubrik på artikel: Vården är till för patienterna – inte för att personalen ska kunna 
gå hem med gott samvete 
Inläggstext: LEDARE: KD:s nya partiledare Ebba Busch Thor har pratat om att 
vårdpersonal ska kunna neka att vara med och utföra aborter. Vad blir nästa steg? 
Ska nyfrälsta Jehovas vittnen tillåtas vägra jobba med blodtransfusioner? 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/ledare/du-glomde-patienten-ebba-busch-
thor/ 
Antal kommentarer: 308 Antal reaktioner: 1027 Antal gånger delat: 182 
 
Post från Dagens Nyheter, 2015-04-30 
Insamlat: 2017-02-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10152749787786680 
Rubrik på artikel: Läkare vägrar vårda kristna i protest mot Busch Thor 
Inläggstext: Läkare i Kalmar vägrar vårda kristna i protest mot Ebba Busch Thor –
”kristna har en inre demon som kan kränka mig.” 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/lakare-vagrar-varda-kristna-i-
protest-mot-busch-thor/?utm_source=social&utm_medium=fb&utm_cam-
paign=page 
Antal kommentarer: 225 Antal reaktioner: 874 Antal gånger delat: 113 
 
Post från SVT Nyheter, 2015-04-30 
Insamlat: 2017-02-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1036357516393788 
Rubrik på artikel: Läkare vägrade vårda kristna – slutar: ”Turbulensen blev för 
stor” 
Inläggstext: Sedan i måndags har det blåst ordentligt kring läkaren efter att han kri-
tiserat Ebba Busch Thor (KD). #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/dan-johannesson-slu-
tar 
Antal kommentarer: 144 Antal reaktioner: 248 Antal gånger delat: 54 
 
Post från Aftonbladet, 2015-06-09 
Insamlat: 2017-01-23 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1030940106916191 
Rubrik på artikel: Kritikstorm mot svastikajämförelse 
Inläggstext: KD-politiker jämförde regnbåge med hakkors. 
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Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20932872.ab 
Antal kommentarer: 149 Antal reaktioner: 128 Antal gånger delat: 52 
 
Post från Dagens Nyheter, 2015-06-09 
Insamlat: 2017-01-19 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10152847602931680 
Rubrik på artikel: KD-man liknade regnbågsflagga vid hakkors 
Inläggstext: Kristdemokrat i Surahammar: Om regnbågsflaggan ska tillåtas vid 
kommunhuset, då bör även nazisternas hakkorsflagga godkännas. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kd-man-liknar-regnbagsflagga-
vid-hakkors/?utm_source=social&utm_medium=fb&utm_campaign=page 
Antal kommentarer: 145 Antal reaktioner: 106 Antal gånger delat: 75 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2015-06-09 
Insamlat: 2017-01-23 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10152809530361174 
Rubrik på artikel: KD-ledamot jämförde prideflagga med hakkors 
Inläggstext: KD-ledamot har väckt stark kritik efter sin motivering ”Tillåter vi regn-
bågsflaggan vid kommunhuset bör även nazisternas hakkorsflagga godkännas.” 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/kd-ledamot-jamforde-prideflagga-med-hakk-
kors/om/sverige 
Antal kommentarer: 136 Antal reaktioner: 95 Antal gånger delat: 44 
 
Post från SVT Nyheter, 2015-06-09 
Insamlat: 2017-01-23 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1057798110916395 
Rubrik på artikel: KD-politiker jämförde regnbågsflaggan med nazistsymbol inför 
prideparaden 
Inläggstext: ”Tillåter man regnbågsflaggan måste kommunen också tillåta flaggning 
med svastika”, sade Morgan Emgardsson (KD). #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/kd-politiker-jam-
forde-regnbagsflaggan-med-nazistsymbol 
Antal kommentarer: 83 Antal reaktioner: 93 Antal gånger delat: 68 
 
Post från Aftonbladet, 2016-05-23 
Insamlat: 2017-01-23 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1248839075126292 
Rubrik på artikel: KD-politiker jämför Prideflaggan med IS 
Inläggstext: ”Det är helt oacceptabelt”. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22869784.ab 
Antal kommentarer: 284 Antal reaktioner: 516 Antal gånger delat: 124 
 
Post från Aftonbladet, 2016-06-25 
Insamlat: 2016-11-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1271787372831462 
Rubrik på artikel: Busch Thor ska delta i Pride – kritiseras av KD-politiker 
Inläggstext: ”Jag gör det för att jag står upp för frihet”. 
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Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23063420.ab 
Antal kommentarer: 139 Antal reaktioner: 295 Antal gånger delat: 3 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-06-25 
Insamlat: 2016-11-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1297667310262806 
Rubrik på artikel: Busch Thor i Pride får KD-profiler att se rött 
Inläggstext: ”Hon tänker gå i parad med de som vill nedmontera heteronormen” 
#svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/busch-thor-i-pride-far-kd-profi-
ler-att-se-rott 
Antal kommentarer: 43 Antal reaktioner: 242 Antal gånger delat: 16 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-07-25 
Insamlat: 2016-11-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153628080246680 
Rubrik på artikel: Karin Eriksson: ”KD:s konservativa kristna betraktar RFSL som 
en huvudfiende” 
Inläggstext: Flera KD-politiker kritiserar partiledaren Ebba Busch Thor för att hon 
tänker delta i Stockholms Prideparad. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/politik/kds-konservativa-kristna-betrak-
tar-rfsl-som-en-huvudfiende/ 
Antal kommentarer: 28 Antal reaktioner: 40 Antal gånger delat: 3 
 
Post från Aftonbladet, 2016-07-29 
Insamlat: 2016-11-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1297924973551035 
Rubrik på artikel: Busch Thor (KD): Därför går jag i Pridetåget 
Inläggstext: ”Jag kommer alltid stå upp för rätten att vara kristen i Damaskus, 
kvinna i Husby, jude i Malmö, muslim i Rangoon eller homosexuell i Orlando”, 
skriver KD-ledaren på Aftonbladet Debatt. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/debatt/article23238483.ab 
Antal kommentarer: 141 Antal reaktioner: 418 Antal gånger delat: 13 
 
Post från SVT Nyheter, 2016-07-30 
Insamlat: 2016-11-29 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1322384404457763 
Rubrik på artikel: Ebba Busch Thor är KD:s första partiledare i Prideparaden: ”En 
fantastisk feststämning” 
Inläggstext: – Att kunna fira allas lika värde, det är inte en självklarhet överallt. Jag 
är glad att kunna vara här i dag med kristdemokrater som gått i tåget i många år, fast 
som privatpersoner. Nu kan vi göra det som parti, det känns roligt. #svtnyheter 
Länk i inlägget: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kd-s-ebba-busch-thor-gar-i-pri-
deparaden 
Antal kommentarer: 91 Antal reaktioner: 393 Antal gånger delat: 23 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2016-08-09 
Insamlat: 2016-11-29 
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Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10153654056661174 
Rubrik på artikel: KD-profil överväger rösta på annat parti efter Pride 
Inläggstext: ”Fortsätter det så här så har man tagit ställning för en annan ideologi”, 
säger tidigare riksdagsledamoten Annelie Enochson om Ebba Busch Thors beslut att 
delta i Pride. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/kd-profil-overvager-lamna-efter-pridedelta-
gande/om/sverige 
Antal kommentarer: 200 Antal reaktioner: 219 Antal gånger delat: 24 
 
Post från Dagens Nyheter, 2016-09-08 
Insamlat: 2017-01-23 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10153811892326680 
Rubrik på artikel: Politiker jämförde Prideflagga med IS 
Inläggstext: KD-politikern Kauko Antbacke jämförde Prideflaggan med IS — nu 
vill partiet att han utesluts ur Kristdemokraterna. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kd-politiker-jamforde-pride-
flagga-med-is/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn 
Antal kommentarer: 73 Antal reaktioner: 157 Antal gånger delat: 3 
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Bilaga 3: Artiklar, Sverigedemokraterna och kyrkovalet 
Antal kommentarer vid datum för insamling.  
Sorterade efter datum. Totalt 29 artiklar. 
 
Post från SVT Nyheter, 2017-09-05 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1762313670464832 
Rubrik på artikel: S och SD i hård debatt i Aktuellt om kyrkovalet 
Inläggstext: [TV] I förra kyrkovalet röstade bara omkring 700 000 människor – av 
fem miljoner röstberättigade. Men valet är viktigt, slår både Socialdemokraterna och 
Sverigedemokraterna fast. #svtnyheter 
Länk i inlägget: https://www.svt.se/nyheter/sd-och-s-i-hard-debatt-om-kyrkovalet 
Antal kommentarer: 68 
 
Post från Aftonbladet, 2017-09-06 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1746732155336979 
Rubrik på artikel: SD-toppen jämförde Koranen med ”Mein Kampf” 
Inläggstext: ”Att läsa högt ur Koranen i en kristen kyrka är nästan att jämföra med 
att läsa högt ur 'Mein Kampf' i en synagoga” 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/a/B8qkg 
Antal kommentarer: 493 
 
Post från Expressen, 2017-09-08 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10155152051160345 
Rubrik på artikel: Ex-sångaren kampanjar för SD – sågas av Noices grundare: 
”Absolut inget han får använda” 
Inläggstext: ”Jag tror han är desperat för att få uppmärksamhet”. 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/noje/noice-sparkade-sangare-kampanjar-
for-sd-sagas-av-bandets-grundare/ 
Antal kommentarer: 135 
 
Post från Dagens Nyheter, 2017-09-09 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10154884735906680 
Rubrik på artikel: S och SD i hård konflikt om kyrkan 
Inläggstext: Valdeltagandet kan komma att avgöra den närmaste framtiden för 
Svenska kyrkan. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/s-och-sd-i-hard-konflikt-om-kyr-
kan/ 
Antal kommentarer: 32 
 
Post från Dagens Nyheter, 2017-09-11 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/videos/10154889237071680/ 
Rubrik på artikel: FILM Viktors val 
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Inläggstext: Är kyrkan vänster? Eller är vänstern en kyrka? Inför helgens kyrkoval 
reder Viktor Barth-Kron ut partiernas koppling till Bibeln. http://www.dn.se/…/vik-
tors-val-vilken-biblisk-karaktar-ar-…/ 
Länk i inlägget: -  
Antal kommentarer: 64 
 
Post från SVT Nyheter, 2017-09-11 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1768119016550964 
Rubrik på artikel: Inför kyrkovalet: Fler väljer att bli medlemmar i Svenska kyrkan 
Inläggstext: Ökningen är den största på 14 år. #svtnyheter 
Länk i inlägget: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-gar-med-i-kyrkan-infor-va-
let 
Antal kommentarer: 79 
 
Post från Aftonbladet, 2017-09-12 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/vi-
deos/2083648014994681/ 
Rubrik på artikel: FILM Den 17 september är det kyrkoval 
Inläggstext: Här kan du lära dig nästan allt du behöver veta om kyrkovalet – från 
Aftonbladet Perspektiv  
Länk i inlägget: -  
Antal kommentarer: 32 
 
Post från Dagens Nyheter, 2017-09-12 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10154890564536680 
Rubrik på artikel: Maja Hagerman: Kyrkan bli en bricka i spelet 
Inläggstext: Alternativhögern hoppas kunna upprepa framgångarna som den haft i 
USA även i Sverige. Kyrkovalet ska bli ett steg på vägen. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/ledare/kolumner/maja-hagerman-kyrkan-blir-en-
bricka-i-spelet/ 
Antal kommentarer: 37 
 
Post från Expressen, 2017-09-13 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10155162867415345 
Rubrik på artikel: Jesus röstade aldrig i något kyrkoval 
Inläggstext: Kyrkovalet kostar 160 miljoner. Vad kunde inte Svenska kyrkan ha 
gjort med dessa pengar i sitt diakonala hjälparbete i Jesu namn? skriver prästen To-
mas Österberg som har fått nog av partipolitiken i kyrkan. 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/debatt/jesus-rostade-aldrig-i-nagot-kyrko-
val/ 
Antal kommentarer: 81 
 
Post från Expressen, 2017-09-14 
Insamlat: 2017-10-09 
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Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10155167352440345 
Rubrik på artikel: DEBATT: Vill du stoppa rasismen? Gå och rösta i kyrkovalet 
Inläggstext: Om vi soffliggare – med hjärtat på rätta stället – låter bli att delta i 
årets kyrkoval är risken oerhört stor att vi blir bränsle åt SD, skriver författaren 
Kurdo Baksi. 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/debatt/vill-du-stoppa-rasismen-ga-och-
rosta-i-kyrkovalet/ 
Antal kommentarer: 197 
 
Post från Expressen, 2017-09-14 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10155166758460345 
Rubrik på artikel: Våldtäktsdömda vill ha din röst – i kyrkovalet 
Inläggstext: Brottsdömda kandiderar till kyrkovalet – nu hoppar kandidat av efter 
Expressens konfrontation: ”Jag vill inte att det här ska komma ut på något sätt” 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/nyheter/valdtaktsdomda-vill-ha-din-rost-
i-kyrkovalet/ 
Antal kommentarer: 92 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2017-09-14 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10154740687216174 
Rubrik på artikel: Låt inte SD vara det enda skälet att rösta i kyrkovalet 
Inläggstext: ”Vi talar om en kyrka som vid varje sammankomst samlar in pengar 
till behövande och utgör en fristad för dem som ingen annan bryr sig om. Det finns 
fler anledningar att bry sig om kyrkovalet än taktikröstning”, skriver Erika Hallha-
gen i en krönika på SvD Kultur. 
Länk i inlägget: https://www.svd.se/lat-inte-sd-vara-det-enda-skalet-att-rosta-i-kyr-
kovalet 
Antal kommentarer: 9 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2017-09-15 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10154742466666174 
Rubrik på artikel: SD och leninismen – alla får plats i Svenska kyrkan 
Inläggstext: Det största problemet med den svenska kyrkan är inte kyrkovalet, utan 
dess egna fraktionsstrider. Har kyrkan glömt bort kärlekens evangelbjörnium? Det 
skriver SvD:s Margit Richert i sin krönika. 
Länk i inlägget: https://www.svd.se/sd-och-leninister--alla-far-plats-i-svenska-kyr-
kan 
Antal kommentarer: 31 
 
Post från Expressen, 2017-09-15 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10155169359540345 
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Rubrik på artikel: Hatarna som vill styra kyrkan: ”Vi har horder av barbarer i lan-
det” 
Inläggstext: Expressen har tillsammans med Expo kartlagt kyrkopolitikerna som 
engagerat sig i högerextrema grupper, attackerat Prideparaden och hyllat Hitler. 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/nyheter/hatarna-som-vill-styra-kyrkan/ 
Antal kommentarer: 211 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2017-09-15 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10154743019356174 
Rubrik på artikel: Biskop: SD vill ha en kyrka som inte finns längre 
Inläggstext: Hon har blivit sinnebilden för allt som SD – och andra kritiker – ogil-
lar med dagens kyrka. Eva Brunne, biskop i Stockholm är orolig över SD:s politik 
och för att kyrkan återigen ska bli mer konservativ. 
Länk i inlägget: https://www.svd.se/biskop-sd-vill-ha-en-kyrka-som-inte-finns-lan-
gre 
Antal kommentarer: 214 
 
Post från Dagens Nyheter, 2017-09-16 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10154900452031680 
Rubrik på artikel: Björn Wiman: Den enda religion Sverigedemokraterna bryr sig 
om på allvar är islam 
Inläggstext: ”Det enda man egentligen vet är ju att högerextrema rörelser alltid har 
strävat efter att öka sitt inflytande på områden som deras motståndare inte tillmäter 
särskilt stor betydelse”, skriver DN Kulturs Björn Wiman. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-den-enda-religion-sve-
rigedemokraterna-bryr-sig-om-pa-allvar-ar-islam/ 
Antal kommentarer: 8 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2017-09-16 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10154745021891174 
Rubrik på artikel: Väljarna i kyrkovalet tvingas göra våld på sina övertygelser 
Inläggstext: ”Många inom kyrkan är trötta på partipolitiken och de 'opolitiska' alter-
nativen lär göra succé i valet. För att man tror att de är neutrala. Det är de inte.” So-
fie [sic]Lilly Jönsson skriver om trovärdig och värdig tro. 
Länk i inlägget: https://www.svd.se/valjarna-i-kyrkovalet-tvingas-gora-vald-pa-
sina-overtygelser 
Antal kommentarer: 14 
 
Post från SVT Nyheter, 2017-09-16 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1773255149370684 
Rubrik på artikel: Få koll på kyrkovalet – de här frågorna vill partierna driva 
Inläggstext: Tänker du rösta? Här är en guide för dig som inte hunnit välja ännu! 
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Länk i inlägget: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fa-koll-pa-kyrkovalet-de-har-
fragorna-vill-partierna-driva 
Antal kommentarer: 41 
 
Post från Aftonbladet, 2017-09-17 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1758698637473664 
Rubrik på artikel: Framgångar för Sverigedemokraterna och Centerpartiet i kyrko-
valet 
Inläggstext: Här är det preliminära valresultatet från kyrkovalet på söndagen. 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yawyr/c-och-sd-okar-mest-i-
kyrkovalet 
Antal kommentarer: 81 
 
Post från Aftonbladet, 2017-09-17 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1758012287542299 
Rubrik på artikel: Det kommer att bli klyvningar i kyrkan 
Inläggstext: Mycket står på spel när medlemmarna i Svenska kyrkan i dag går till 
val, menar S-märkta statsvetaren Marja Lemne 
Länk i inlägget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/gbl35/det-kommer-
att-bli-klyvningar-i-kyrkan 
Antal kommentarer: 90 
 
Post från Expressen, 2017-09-17 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/expressen/posts/10155175113555345 
Rubrik på artikel: JOEL HALLDORF: Jag önskar att kyrkan vore politisk på rik-
tigt 
Inläggstext: Politik är att vilja, sa Palme, men så är det ju inte. Politik är att leva – 
tillsammans. 
Länk i inlägget: http://www.expressen.se/kultur/joel-halldorf/jag-onskar-att-kyr-
kan-vore-politisk-pa-riktigt/ 
Antal kommentarer: 38 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2017-09-17 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10154748633441174 
Rubrik på artikel: ”Kyrkan har förlorat och de politiks partierna vunnit” 
Inläggstext: SD och C går framåt i kyrkovalet medan S är största parti, enligt de 
preliminära siffrorna. ”Det var ju inte så mycket Jesus och Kristus i det här valet om 
man säger så”, kommenterar Jan Strid, universitetslektor som forskat om kyrkoval 
vid Göteborgs universitet. 
Länk i inlägget: https://www.svd.se/kyrkan-har-forlorat-och-de-politiska-partierna-
vunnit 
Antal kommentarer: 62 
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Post från Svenska Dagbladet, 2017-09-17 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10154747284226174 
Rubrik på artikel: Viktigt att kyrkan får vara politisk 
Inläggstext: Årets kyrkoval är mer politiskt laddat än på länge. Men låt kyrkan vara 
politisk – utanför partipolitiken, skriver SvD:s Lisa Irenius. 
Länk i inlägget: http://www.svd.se/viktigt-att-kyrkan-far-vara-politisk/ 
Antal kommentarer: 34 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2017-09-17 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbladet/vi-
deos/10154747190726174/ 
Rubrik på artikel: FILM Den 17 september är det kyrkoval. Vad står på spel? 
Inläggstext: SvD förklarar: Detta står på spel i kyrkovalet – därför har S och SD bli-
vit huvudmotståndare. Mer om valet hittar du här: https://www.svd.se/om/kyrkova-
let-2017 
Länk i inlägget: -  
Antal kommentarer: 31 
 
Post från SVT Nyheter, 2017-09-17 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1774010785961787 
Rubrik på artikel: Nu avgörs Svenska kyrkans framtid – SD: ”Målet är att åt-
mistone fördubbla oss” 
Inläggstext: Enligt valnämndernas uppskattningar har många fler förtidsröstat i år 
jämfört med kyrkovalet för fyra år sedan. #svtnyheter 
Länk i inlägget: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-avgors-svenska-kyrkans-
framtid 
Antal kommentarer: 50 
 
Post från SVT Nyheter, 2017-09-17 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1774404375922428 
Rubrik på artikel: Flera upprörda efter att ha nekats rösta i kyrkovalet 
Inläggstext: De fick inte rösta i kyrkovalet, trots att det stod att man kan rösta i vil-
ken röstningslokal man vill på valdagen. Orsaken: det är skillnad på en vallokal och 
en röstningslokal. Har du också drabbats? Berätta gärna här. Om du vill vara ano-
nym kan du mejla vår reporter jonas.ohlin@svt.se 
Länk i inlägget: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-upprorda-efter-att-ha-ne-
kats-rosta-i-kyrkovalet 
Antal kommentarer: 48 
 
Post från Dagens Nyheter, 2017-09-18 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/dn.se/posts/10154904932941680 
Rubrik på artikel: ”Dags för Svenska kyrkan och staten att gå skilda vägar” 



368 

Inläggstext: Ska kyrkovalet vara en plattform för partipolitiska konflikter eller en 
kristen kyrka? undrar Annika Borg och Johanna Andersson. 
Länk i inlägget: http://www.dn.se/debatt/dags-for-svenska-kyrkan-och-staten-att-
ga-skilda-vagar/ 
Antal kommentarer: 57 
 
Post från Svenska Dagbladet, 2017-09-18 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svenskadagbla-
det/posts/10154750531561174 
Rubrik på artikel: ”Osmakligt att partierna engagerar sig när vi har fri kyka” 
Inläggstext: Obundna ”Kristdemokrater för en levande kyrka” var en av förlorarna i 
söndagens kyrkoval medan de stora partierna gick framåt. ”Vi har en fri kyrka – 
ändå sitter partierna och styr som om kyrkan fortfarande var en del av statsappara-
ten”, säger ordförande Bertil Olsson. 
Länk i inlägget: https://www.svd.se/det-ska-handla-om-det-kristna-budskapet-inte-
om-politisk-makt 
Antal kommentarer: 19 
 
Post från SVT Nyheter, 2017-09-18 
Insamlat: 2017-10-09 
Adress till post: https://www.facebook.com/svtnyheter/posts/1774813619214837 
Rubrik på artikel: Ökat valdeltagande i årets kyrkoval – S fortsatt störst men SD 
ökade mest 
Inläggstext: Sverigedemokraterna står för den kraftigaste ökningen sedan valet 
2013. #svtnyheter 
Länk i inlägget: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/okat-valdetagande-i-arets-kyr-
koval 
Antal kommentarer: 101 
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Bilaga 4: Kodschema 
Kodschema: Miljöpartiet, ministern och handskakningen 
Kodnamn Kodat antal gånger... ...i antal  

kommentarsfält 

[ctrl+c] 25 41 
Agenda 50 165 
Aida Hadzialic 2 4 
Allah 7 11 
Antisemitism 19 42 
Araber 7 16 
Ardalan Shekarabi 1 1 
Ateist 8 10 
Avgå! 31 342 
Bostadspolitik 25 51 
Buddhism 6 9 
Censur 7 24 
Demokrati 57 200 
Direkt tilltal 9 71 
Diskriminering 1 1 
Dom andra 22 62 
Dubbelmoral 31 64 
Europa-väst 13 26 
Extremism 43 79 
Facism 25 39 
Fallskärm 37 900 
Feminism 24 98 
FI 8 9 
Grisar och hundar 7 16 
Halal-haram 4 5 
Handskakning 26 1775 
Hbtq 14 40 
Hederskultur 5 10 
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Hinduism 4 4 
Högerextremism 25 42 
Högern 5 7 
Ideologi 13 16 
Imam 5 5 
Infiltration 26 52 
Ingen är perfekt 2 2 
Integration 14 29 
Internationell politik 7 37 
Invandring 41 99 
IS 45 97 
Islam 37 194 
Islamism 65 395 
Islamofobi 22 48 
Israel-Palestina 33 201 
Jihadism 7 7 
Judendom 19 30 
Jämställdhet-jämlikhet 38 898 
Kalifat 2 2 
KD 14 33 
Koranen 21 44 
Kreativt språkbruk 17 19 
Kristendom 26 111 
Kristet land 11 21 
Kultur 13 28 
Kvotering 22 31 
L 2 2 
Landsförädare 10 10 
Länk 58 174 
M 7 7 
Marcus Birro 13 20 
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Martyr 2 2 
Medeltiden 14 74 
Media 63 289 
Mena 2 3 
Minister 37 105 
Mobbning 4 4 
Mona Sahlin 24 50 
Mona Walter 3 4 
Moské 15 18 
MP 74 968 
Muhammed 6 8 
Muslim 61 618 
Muslimska organisat-
ioner 21 39 
Mångfald 1 1 
Mänskliga rättigheter 7 7 
Naivt 34 78 
Nalin Pekgul 14 22 
Nazism 12 18 
Offerkofta 8 38 
Olika åsikter 13 23 
Om -andra, angrepp 8 13 
Om -andra, kommenta-
ter 6 23 
Om -angrepp 14 42 
Om -debatten 47 108 
Om -kommentarer 59 431 
Om -resongemang 
kring agerande 40 86 
Om -stöd 14 25 
Ping 2 2 
PK 19 22 
Politik 42 294 
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Politiker 71 758 
Predikant 1 1 
Radikalisering 3 3 
Ramadan 1 2 
Ras 7 17 
Rasism 44 298 
Regeringen 56 166 
Religion 49 626 
Religionsfrihet 19 54 
Religiösa (språk)refe-
renser 27 51 
Respons på artikeln 39 153 
Riksdagen 24 59 
S 24 45 
SD 63 289 
Sekulär 18 47 
Sharia 21 34 
Sjuklövern 5 6 
Skägg 4 9 
Slöja 20 54 
Sociala medier 10 15 
Stefan Löfven 41 175 
Svar från redaktionen 10 16 
Svensk 33 78 
Svensk politik 42 187 
Svenska värderingar 41 681 
Säkerhetsrisk 31 52 
Terrorism 25 44 
Turkiet 50 393 
Uttryckt ironi 7 8 
V 14 18 
Vakna! 23 38 
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Vem bryr sig 12 18 
Vithet 11 228 
Vänstern 21 33 
Yttrandefrihet 12 16 
Åk hem! 35 304 
 
Kodschema: Kristdemokraterna, hbtqi och abort    
Kodnamn Kodat antal gånger... ...i antal  

kommentarsfält 
Abort 245 6 
Allmän kritik-stöd 563 20 
Allmän åsikt  229 14 
Andra partier  14 8 
ARM   19 3 
Definiera… 16 4 
Demokrati  20 10 
Facebook 9 4 
Flaggning 83 4 
Hbtq 69 10 
Ironi 7 7 
Islam 91 16 
KD 475 20 
Kristendom 322 19 
Kvinnors rättigheter 2 24 
Länk 35 15 
Medeltiden 81 16 
Media 23 10 
Oklart 9 6 
Om debatten  128 14 
Pk 15 8 
Politik 357 19 
Pride 161 11 
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Religion 448 20 
Religion och politik 860 20 
Respons 89 6 
Samvetsfrihet 455 5 
SD 59 17 
Sekulär 15 6 
Svar från politiker 15 3 
Svensk 5 3 
Yttrandefrihet  10 5 
 
Kodschema: Sverigedemokraterna och kyrkovalet 
Kodnamn Kodat antal gånger... ...i antal  

kommentarsfält 
Alla människors lika 
värde 

12 9 

Ateism 6 5 
Demokrati 14 7 
Eva Brunne  28 5 
HBTQ 17 6 
Inte medlem!  28 12 
Islam 221 15 
Jesus/religiöst motive-
rat 

142 19 

Jämställdhet  18 10 
Kommentarer om kom-
mentarer 

52 11 

Kristendom 104 9 
Kyrkan 571 28 
Kyrkovalet 248 28 
Media 88 16 
Migration 15 6 
Nazism 5 2 
Politik 243 25 
Privat 3 3 
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Religion 101 21 
SD 341 20 
Svensk politik  59 9 
Svenska värderingar 1 1 
Sverige är ett kristet 
land 

9 4 

USA 4 2 
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Bilaga 5: Stoppordlista  
I en standardiserad stoppordlista listas vanligt förekommande ord, såsom 
funktionsord, siffror och enstaka bokstäver som bör uteslutas ur dokumentet. 
Jag har här utgått från en sådan standardiserad stoppordlista på svenska samt 
på engelska (i alla tre material förekommer ett mindre antal kommentarer på 
engelska), men valt att anpassa den för att bättre fylla sitt syfte i relation till 
det specifikt undersökta materialet. Det innebär att jag har utvidgat listan med 
exempelvis förkortningar (etc., osv.) och varianter av ord som i sin ursprungs-
form är inkluderade i listan (oxå, dej). Därtill kommer vanligt förekommande 
felstavningar (väll istället för väl) och sammanskrivningar av ord (ocheller). 
Därtill har dokumenten behövt rensas från namn. Facebooks så kallade tagg-
ningsfunktion gör att en kommentar kan riktas direkt till en specifik person. 
Det innebär också att varje gång denna funktion används inkulderas det tag-
gade namnet i mitt matierial. Jag har dock valt att behålla namn som jag menar 
är betydelsebärande för analysen, såsom namn på svenska politiker och andra 
offentliga personer (Åkesson, Löfven, Zlatan), religiösa gestalter (Moham-
med, Moses, Jesus) samt kända namn från världshistorien (Stalin, Einstein, 
Obama).  
 
Den utvidgade stoppordlistan innehåller 7 092 ord och nås via följande länk:  
 
https://docs.google.com/document/d/1Sep1Z5_O-UF_Q19-
91EfIyToXqIHO8iYchDGBz8I38M/ 
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Bilaga 6: Ämnesmodellering, Miljöpartiet, ministern 
och handskakningen 
30 ämnen, viktat resultat.  
Ord markerade som relaterade till religion, till politik, eller till en kombinat-
ion av de båda. 

Ämne Vikttal Ord 

1 0,06299 tråkigt massivt dra synas muhammad stödja stöd klass upp-
rörs förklaringar avskedas granskad förseelser undersökning 
jaga grovt omvärlden köper ministerposter hemskt 

2 0,08856 turkiet folkmord folkmordet erkänna armenier turkar pkk kur-
der turkiska turkarna fakta döda armenierna vet armenien os-
manska miljoner aftonbladet civila riket 

3 0,02056 handslag förstå respektfullt vita bestämde bagatell samman-
komster avstå föraktar osvenska hälsningen diskussionen fa-
miljemedlemmar fantasi fråga heaven traditionella kroppar 
veganer förvägras  

4 0,01799 integritet värna alkohol åker trams smfr fysisk sweden kro-
gen uppfostrad skyla kallas trevligt irak muslimsk relegion 
väskorna klä drottning ropa  

5 0,12942 turkiet erdogan kurder yttrandefrihet pkk kurderna kurd kriti-
serar erdogans diskriminering behandlas behandlar lugn se-
kulariserade avgick döda käften hakan först sprida  

6 0,06046 värderingar vanor ändra född karriär svd uppfostrad ändrar 
integration ställt karriären vinna passa jämställda normer 
våga lov grundläggande främmande grönt  

7 0,90057 vet klart dessutom egna tro val svenska egen svar hemma de-
lar hör varandra fråga samtidigt frågan jobbet människan 
svara världen  

8 0,15096 romson vice statsminister fast hycklande ägnar kung kallat 
byt hända tystnad steka klarhet byta posten olycka samtalet 
försökte häpnadsväckande korkad  

9 0,48684
  

muslimer islam religion politik muslimska plats politiken 
muslim kristna samhälle tro islamister värderingar demo-
krati länder namn samhället politiskt muslimskt sverige  

10 0,03634 rättigheter kramas sedvänjor relationer representant antal sa-
piens brev partner mångkulturellt lagen miljöpartister kon-
takt homo slipper paradiset död hantera bekanta hår  
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11 0,08818 vargar gråa varg organisationen ytterst människa olämplig 
olämpligt största dålig signaler omedelbar nyhet ordförandet 
breivik bjuden förbrukat islamiskt sänder medvetet  

12 1,19633 kaplan avgå regeringen minister hela löfven fridolin rege-
ring kaplans middag sitter umgås turkiet islamist ministrar 
terrorister bostadsminister extremister vargarna förtroende  

13 0,05145 barn ungdomar islamisterna skriva lyssna iranier våld argu-
ment kostar gnäller hamas bryta hat lugna kvotering arab vet-
tigare skor ytterst hitler  

14 0,06073 professor religiösa reser ryssland stad tvingade masoud atte-
fall djävulen sdare bevara gud invandrade skatten mot-
ståndsrörelsen personskydd sökt vänstermedia invandrar 
islamisera  

15 0,05109 fridolin kränkande anledningen feminism kränkta övertygad 
tolkningar lägre feminist kännas idiot förstått pojken sandlå-
dan grannar jämnställda tomte inlägget sicket stående  

16 0,20652 israel palestinier palestina judar palestinierna judarna nazis-
ter islamism nazisterna israels antisemitism usa gaza nazi-
tyskland israeler jämföra världskriget bostäder israeliska ha-
mas  

17 2,30818 sverige tycker folk land själv tror svensk ser fan står håller 
hela landet behöver förstår menar sak skit fall svenskar  

18 0,09061 rasism kämpar antisemitism romson miljö avslöjades mode-
raterna anmärkningsvärt rasistkortet systematiska tvivlat 
islamismen talman today weapons mupparna intelligensbe-
friade riktar arbetar gillar  

19 0,09725 vit hudfärg rasism vita idiot dra jävla skitsnack rasist rasist-
kortet fel hälsar hälsat kvinna synd behandlad offerkoftan to-
lerant färg behandlats  

20 0,12449 brister offren sprider omdöme terrorism rubrik påverkat 
world plan hyckleri döma tveksamma trovärdighet sionistiska 
antisemitism miljötänk klockren självklarhet association spel  

21 0,2807 hand kvinnor män sverige kvinna hälsa hälsar handen seden 
respekt skaka religion människor khan land yasri seder 
svenska kön anpassa 

22 0,21522 äntligen löfven tiden avgår israel resten hoppas skönt söder 
romson extremism statsminister avgick sparken antisemit all-
ting bästa förr underbart vice  
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23 0,17727 svt nyheter bord litar äter spelar acceptabelt kapland bilder 
sverigedemokrater högerextremism högerextrem frågorna 
middagar möta uppgifter journalist häxjakt helgen granska  

24 0,08079 pengar välfärden skrivet kallad miljarder välfärd sjuka idé lä-
kare tvingas artikel ryggen lånar ledare hycklare a-kassan fat-
tigdom klappar förstört fakta  

25 0,03182 bestämma autism flörta adel fantastiska islamisterna lov 
mångkulturellt total trampar farligare undersökningar hygien 
muslimerna pension sparka partiet spärren ninja mena  

26 0,1345 extremister extremt sd:s samarbeta utanförskap sossarna sve-
rigedemokraterna närmare moderaterna extrem hotet rötter 
hot betrakta kommentera invandringspolitik slingrar parti-
program korrekt väljare  

27 1,63911 politiker parti svenska miljöpartiet fel partiet människor re-
geringen media riksdagen åsikter regering hoppas undrar 
sitta demokrati värderingar tid folket romson  

28 0,08876 religionens röra diskriminera identitet tvärtom svt samhällets 
visar religionsfriheten gentemot badtider känslor sharia be-
talar citatet menade representera äldre kvinnlig allah  

29 0,05296 börjar obehagliga nivån personligt började skaffa sluten krets 
börjat fysisk internt funktion önskar omgående ansvar funda-
mentalismen fjanten tomtar nationella folkgrupp  

30 0,1739 fallskärm pengar politiker jobb fan fallskärmar lön öre krona 
miljoner fel arbetsförmedlingen sparken jävla skit betala a-
kassa skamligt ersättning skattepengar  
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Bilaga 7: Ämnesmodellering, Kristdemokraterna, hbtqi 
och abortfrågan 
10 ämnen, viktat resultat. 
Ord markerade som relaterade till religion eller till politik. 

Ämne Vikttal Ord 

1 0,07968 helvetet bibeln idiot gud själv himlen helvete homosexuella 
synd jesus tror himmel hamnar homosexualitet gay riksda-
gen guds idioter står pastorn  

2 0,03334 nollvision genomgå rättigheter män preventiv italien choice 
kock people skrivit nurse swedish sweden effektiviteten före-
slår utsatta work missuppfattat poängen fundamentalist  

3 1,03225 människor tycker religion vet tror själv sverige folk fel står 
kristna åsikter politiker ser tro håller handlar förstår parti 
människa  

4 0,19382 pride hbtq parti står värde tåget röster röstfiske pridetåg älska 
partiet hyckleri män politiskt löjligt paraden känns frihet lägg-
ning kvinna 

5 0,1367 abort aborter utföra barn liv läkare jobb vården vård be-
stämma kvinnor vägra välja kropp barnet yrke samvetsfrihet 
kvinna arbetsuppgifter neka 

6 0,02569 preventivmedel jehovas byt sprutan trots djur farlig använda 
sjuksköterskor regering mord hem musse släcks kina p-me-
del dödar mänsklig dummaste situation 

7 0,04396 kropp annans fostret foster egen kvinnan absoluta veckor ske 
ansvar bära medborgare kvinnans enskild ironi sjukvård öpp-
nat entitets jämställt rättsprinciper  

8 0,06868 hitta tolerans yttrandefrihet medeltida tolkning islam hälso-
vård media delar kritisera dödsstraff politiken form ställning 
kvinnlig uttrycka yttrandefriheten överallt fördömande skill-
naden 

9 0,08439 homosexuella värde rättigheter gud jesus bibeln förmodli-
gen pride sagor rösta guds naturlig älskar islam intolerant 
prideflaggan partiets medlemmar anse pridetåget  

10 0,09626 flagga flaggan står regnbågsflaggan flaggor svenska jämfö-
relse pride värde symbol jämföra hakkors rättigheter hissa 
flaggorna politisk homosexuella prideflaggan sverige homo-
sexualitet 
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Bilaga 8: Ämnesmodellering, Sverigedemokraterna och 
kyrkovalet 
10 ämnen, viktat resultat. 
Ord markerade som relaterade till religion, till politik, eller till en kombinat-
ion av de båda. 

Ämne Vikttal Ord 

1 0,10277 röstade medlemmarna hela röster betalar valet rädsla förutom 
egen åkerssork åkersson hear medlemsavgift driva vinna 
rösterna kyrko kosta procent ökade  

2 0,07129 rasism svenskar rasist betyder rasistiskt kallar hat essens par-
tiprogram hittar tycker åkesson diskussion kristna sprida 
kurder tvärtom partiprogrammet svensk turkiet  

3 0,17476 rösta röstkortet alternativ röstkort tvärtom religioner kritisera 
tydligt info skämt lämnar vallokalen hjälpa valfusk ögon 
bankid lokalt upprörd bor dålig  

4 0,08845 brunne konservativ orolig svaga evangeliet biskopar guds-
trams genuint socialist socialism förlorat eftergifter ärkebis-
kopen ägna oroar ändra marx levde hus början  

5 0,11748 verkligheten politisk förutsättningen vilja tankeverksamhet 
möjliggör valsedlar valfusk kommunister kyrkovalet tog ar-
bete ständigt hörby kommunisterna tänker offentliga känne-
dom ställa platser 

6 1,04582 människor tror står folk sverige ser parti vet själv röstar 
tycker håller väldigt handlar tro förstår menar behöver perso-
ner hela  

7 0,02863 koranen bibeln islam mein kristna kampf läsa religion tes-
tamentet muslimer gamla jesus läst kristendomen gud bok 
läser nya vet religioner  

8 0,02399 expo artikeln partier brott felaktigheter expressen kriminella 
rasistiskt dömda brottslingar artikel afa granskning förväntar 
agera vänsterextrema viktigt sitter antisemitism pucko  

9 1,19986 kyrkan svenska rösta politik kyrka jesus religion tycker 
kyrkovalet politiska kyrkans kristna politiskt val gud partier 
politisk staten politiker demokrati  

10 0,05748 blixt expressen varumärke nazister undersökningar noice slu-
tar rasist förslag fast sdare nuvarande äger invandring sd:are 
nazist artikeln snabbt umgås resultatet  
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