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KARIN HAGREN IDEVALL

”Ge mig dina källor 
på det innan jag tror 
på det, fram till dess 
kommer jag skratta åt 
det påståendet”
En språkvetenskaplig studie av relationer i  
kommentarsfält online

"Give me your sources for that before I believe it, 
until then, I will laugh at that statement.” A  
Linguistic Study of Relations in Comments Sec-
tions Online.
Comments sections on newspaper websites are part of the new digital 
public debate, offered by Web 2.0 and defined by the possibilities for 
interaction on the Internet (Larsson 2011; Lee & Barton 2011). In this 
article the online interaction is studied from an Actor-Network per-
spective (Latour 1998), describing the actors and the translations that 
constitute a comments section on an article from the Swedish newspa-
per Aftonbladet. Comments and writers are studied as actors that gene-
rate effects in the interaction and in the constitution of the comments 
section as an actor-network in process. The analysis shows that there 
are two competing, but mutually developed, aims of the comments sec-
tion, with different opinions about what can and cannot be written in 
the comments. The regulations of the content set up by Aftonbladet 
are challenged by comments that advocate absolute freedom of speech. 

VERNACULAR LITERACIES – PAST, PRESENT AND FUTURE. UMEÅ 2014. PP. 77–89
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An analysis of the interpersonal grammar shows how the interaction and 
discourses on how to debate and discourses of racism are performed in re-
lation to these aims. Racist discourses are justified through a discourse on 
objectivity and reproduced by the kind of interaction that is generated by 
the online terms.
 
KEYWORDS: comments sections, online interaction, digital literacies,  
Actor-network theory, racism

Introduktion
Internets framväxt har på många sätt påverkat och förändrat människors 
vardagliga kommunicerande, inte bara i de nära och personliga kontakterna, 
utan även i de officiella och institutionella. Nya platser för samhällsdebatt 
och politisk diskussion har skapats, både på bloggar, Twitter och nyhetsme-
dias webbplatser (Freiermuth 2011; Landert & Jucker 2011). Föreställningen 
om internet som en inkluderande och demokratisk arena där alla kan göra 
sin röst hörd har dock ifrågasatts och allt oftare beskrivs internet som en 
uppsättning mötesplatser som inte är tillgängliga för alla. Dean (2001) an-
vänder begreppet cybersalons för de nya former av digitala arenor där del-
tagare samlas för att diskutera och utbyta åsikter (Dean 2001:244). Kom-
munikationen på dessa platser är vardaglig och inofficiell, men deltagande 
villkoras diskursivt. Dels skapas en konsensus i politiska frågor, vilket styr 
inläggen i debatten, dels utestängs minoritetsgrupper på liknande sätt 
som de utestängs från offentlig debatt offline (Dean 2001:260ff.). Att med 
detta i åtanke studera skriftbruk på internet kan bidra till att närma sig 
en förståelse för de maktrelationer som konstituerar de nya platserna för 
kommunikation på internet. Digital literacy är också ett växande fält (se 
t.ex. Lankshear & Knobel 2008). Digital kommunikation har även stude-
rats ur ett samtalsanalytiskt perspektiv, där intresset framför allt har riktats 
mot den interaktion som mest påminner om talspråk, så som chatt (se t.ex. 
Freiermuth 2011). 

Kommentarsfält till artiklar på nätet blev allt vanligare i Sverige under 
2010-talet. Fenomenet fanns redan i en del andra länder och har liknats 
vid de insändare till redaktionen som dagstidningar brukar ha (Landert & 
Jucker 2011). Kommentarsfälten var till en början mycket öppna; vem som 
helst kunde posta en kommentar, anonymt och ofta utan granskning. Kri-
tiken mot detta har dock varit stark (Larsson 2011:1181). Framför allt har 
den handlat om att kommentarsfälten ger fritt spelrum för öppet rasistiska 
och sexistiska åsikter och personangrepp. En vändpunkt kom efter ter-
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rordåden i Oslo sommaren 2011, då flera av de stora nyhetsmedierna stängde 
sina kommentarsfält. När de sedan öppnades igen hade det införts tydligare 
riktlinjer och krav på inloggning via ett användarkonto för att få skriva. Ett 
drygt år senare kvarstod ändå problemen, och i skrivande stund har vissa 
kommentarsfält stängts ner helt, medan andra är öppna enbart i anslutning 
till artiklar som inte berör vad som bedöms vara känsliga ämnen. 

Undersökningens material är hämtat från en ledarartikel som publice-
rades på Aftonbladets webbplats i februari 2012. Artikeln lyfter fram ett 
samband mellan främlingsfientlighet, antifeminism och hatet mot det ”po-
litiskt korrekta”, och tangerar därmed den debatt som förts om rasism och 
sexism på internet. Artikeln fick 615 kommentarer, huvudsakligen postade 
under de tre närmast följande dagarna efter att artikeln publicerades. Många 
kommentarer till artikeln förblev obesvarade, men 494 av kommentarerna 
ingår i interaktionskedjor där varje kommentar är en replik, antingen till le-
daren eller till en annan kommentar. Inläggens längd varierar mellan 2 och 
2000 tecken, men de flesta ligger runt 500. Inloggning via Facebook är ett 
krav, och anonymitet försvåras därmed. De flesta skribenter uppträder med 
både namn och bild synliga. 

Studiens syfte är att undersöka hur kommentarsfältet som en arena 
för diskussion konstitueras, men även hur en eventuell re_produktion1 av 
diskriminerande åsikter sker i skriftlig kommunikation. Jag undersöker de 
relationer som skapas mellan aktörer som deltar. Aktör är här ett analytiskt 
begrepp för att benämna de element, såväl mänskliga som icke-mänskliga, 
som är verksamma i kommentarsfältet. Begreppet kommer från aktör-
nätverksteori (Latour 1998; Callon 1986a), studiens övergripande ramverk 
som introduceras nedan. Jag belyser relationer i kommentarsfält utifrån 
tre perspektiv som sedan diskuteras integrerat. Först studerar jag kom-
mentarsfältet som en del av Aftonbladet. Därefter gör jag en närstudie av 
kommentarerna. Jag visar hur de relaterar till varandra innehållsmässigt, 
framförallt genom re_produktionen av vissa diskurser, i betydelsen per-
spektiv på, och förklaringsmodeller av, social och kulturell praktik (Foucault 
1972; Law 2009). Sedan undersöker jag hur skribenterna bakom kommenta-
rerna förhåller sig till varandra i interaktionen. Jag diskuterar därefter hur 
dessa olika perspektiv kan bidra till att belysa kommentarsfältet som feno-
men och de makt- och motståndspositioner som skapas där.

1 Skrivsättet markerar att varje reproduktion samtidigt är en produktion; det återskapade 
är inte en exakt kopia utan ett uppförande som påverkas av sammanhanget. Begreppet 
överensstämmer med det processontologiska perspektivet i ANT, där översättningen 
samtidigt återger och skapar aktören (Law 2009:144f.).
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Aktör-nätverksteori
Aktör-nätverksteori (ANT) är en ansats för att empiriskt beskriva de ma-
teriella och diskursiva heterogena relationer som konstruerar och påverkar 
mänskliga och icke-mänskliga aktörer, som exempelvis föremål, maskiner, 
djur, idéer och organisationer (Law 2009:141). Aktör är ett analytiskt begrepp 
för de element som har en påverkan på det fenomen som studeras (Latour 
1996:5). ANT är en materiell-semiotisk ansats där representation och re-
presenterad ”verklighet” studeras som oskiljaktiga; språket varken speglar 
eller skapar en materiell verklighetskontext utanför sig själv, och kontext 
och text separeras inte (Law 2009:147). I språket realiseras de relationer som 
binder samman olika aktörer och som tillsammans utgör vad som kallas för 
ett aktör-nätverk. Till skillnad från en stor del av textforskningen placeras 
alltså inte texten i centrum, som en fast analyserbar enhet som verkar inom 
vissa kontexter (Karlsson 2010). Texten rör sig i relation till andra aktörer, 
och kan studeras både utifrån en funktion som en mer eller mindre stabil 
aktör och som översättning av andra aktörer. Detta perspektiv på textens 
praktiker har fått ett allt starkare fäste inom literacyforskningen (Barton & 
Hamilton 2005:11; Baynham & Prinsloo 2009:11; Hamilton 2010). 

Översättning är ett av ANT:s mest centrala begrepp och utgör länken 
mellan aktörer; aktören översätts genom exempelvis skrift, tal, bilder, ljud 
och olika ”performativa akter” (Åsberg m.fl. 2012:42). Översättningen 
realiserar aktören, eller snarare det aktören gör, vilket också synliggör ak-
tören för oss. I min studie undersöker jag hur både inläggen i debatten och 
skribenterna realiseras som aktörer genom skriften, och hur de interagerar 
med aktörer som översätts på andra sätt, till exempel genom handlingen att 
radera (moderatorn) och genom ikoner (anmälningsfunktionen). 

 När relationerna mellan ett antal aktörer har stabiliserats och bör-
jar re_produceras enligt rutinartade mönster så pratar man om att ett 
aktör-nätverk har skapats. Detta skapande sker steg för steg i en så kallad 
översättningsprocess (Callon 1986a). Processen har fyra olika faser. Proble-
matisering och intressering berör vägen mot stabilitet. Problematisering är 
en process då det gemensamma projekt som är uppe till förhandling definie-
ras och knyter olika aktörer till sig. I intresseringsfasen definieras och sta-
biliseras aktörernas identiteter och roller. I och med detta formas projektet 
och det skapas obligatoriska passagepunkter, det vill säga det som samtliga 
aktörer måste acceptera för att projektet ska kunna drivas vidare (Hamilton 
2010:7; Callon 1986a). Jag kommer att diskutera huruvida kommentarsfäl-
tet kan betraktas som ett aktör-nätverk i vardande, och det är de två första 
faserna som jag kommer att studera närmre. De senare faserna, enrollering 
och mobilisering förutsätter att ett stabilt aktör-nätverk har upprättats och 
de utgörs av ett iscensättande av aktörerna, som grupperas och hierarkiseras 
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(Hamilton 2010:7). Att studera översättningsprocessen enligt denna modell 
kan vara en metod för att beskriva hur utveckling sker, och hur exempelvis 
sociala rörelser och mötesplatser skapas i en process där olika aktörers re-
lationer till varandra styr utgången (jfr Callon 1986b). Det kan också vara 
ett sätt att studera texters tillkomst och funktion i processerna, vilket Ha-
milton gör då hon följer styrdokument i skolan genom de olika faserna och 
tittar på hur texter tar form och får olika funktioner (Hamilton 2010:8). För 
den som studerar språkbruk i heterogena och polyfona kontexter, som ett 
kommentarsfält, kan modellen belysa det föränderliga och dynamiska, med 
fokus på text som process snarare än produkt. 

Material, metod och disposition
Analysen av kommentarsfältet görs utifrån tre olika, men integrerade, per-
spektiv. Inledningsvis studeras kommentarerna som del av ett större aktör-
nätverk utifrån kommentarsfältens historik. Utifrån Callons översättnings-
modell undersöks hur kommentarsfältet utvecklats i samspelet mellan ett 
flertal olika aktörer, och hur de närmat sig den obligatoriska passagepunk-
ten. Därefter zoomar jag in kommentarsfältet för att belysa den oenighet 
som präglar översättningsprocessen. Jag studerar då inläggen i debatten 
utifrån vad de skriver om de ämnen som ledarartikeln initierat, framförallt 
”invandring”, ”yttrandefrihet” och ”politisk korrekthet”. Bakom varje inlägg 
finns en person, och jag undersöker hur skribenterna skrivs fram som ak-
törer och hur de interagerar med varandra. Jag använder verktyg från den 
systemisk-funktionella grammatikens analys av interpersonella relationer 
och har undersökt språkhandlingar, modalitet och tilltal (Halliday 2004; 
Holmberg 2011). I analysen av innehållet tittar jag dessutom på vad det är 
som påstås, efterfrågas och uppmanas till. I den avslutande diskussionen 
sammanför jag sedan de tre perspektiven. 

Tabell 1 ger en översikt över antalet kommentarer som ingår i de olika 
analyserna. Analysen av interaktionen omfattar samtliga kommentarer som 
ingår i en kommentarskedja. I analysen av innehållet har urvalet ytterligare 
begränsats och omfattar de kommentarer som tydligt tar ställning för le-

Antal kommentarer

Hela fältet

615

Ingår i  

interaktionskedjor

494

Positionerar sig i 

debatten

343

A

138

M

205

Tabell 1. Urval.
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darartikeln (A, anknyter till Aftonbladet) eller emot den (M, motstånd mot 
Aftonbladet). 

Kommentarsfältet i en översättningsprocess
Översättningsmodellen är ett analytiskt verktyg för att se hur ett gemensamt 
projekt steg för steg utvecklas och stabiliseras till ett aktör-nätverk (Callon 
1986a). I den första fasen, problematisering, definieras projektet och vilka ak-
törer som är inblandade i det. I intresseringsfasen definieras och stabiliseras 
aktörernas egenskaper och roller. För att projektet sedan ska kunna uppnå 
statusen hos ett aktör-nätverk och iscensättas som ett sådant så behöver 
samtliga aktörer acceptera premisserna för projektet; de måste förbi den 
obligatoriska passagepunkten (Hamilton 2010:7; Callon 1986a). Denna punkt 
är ett kritiskt skede i etableringen av ett aktör-nätverk och här kan nya rikt-
ningar utstakas eller hela projekt haverera. De frågor jag undersöker är: hur 
definieras projektet, vilka aktörer är inblandade, vilken är den obligatoriska 
passagepunkten och vad händer där?

Det projekt som studeras är alltså kommentarsfältet som en arena för 
offentlig debatt, där allmänheten genom kommentarer kan diskutera Af-
tonbladets artiklar. Projektet är situerat i ett redan etablerat aktör-nätverk, 
nämligen Aftonbladet. Där finns redan ett par makroaktörer. Makroaktö-
rer mobiliseras i översättningsprocessens sista fas och agerar sedan för hela 
aktör-nätverket från en central position (Latour 1998:13). Webbredaktören 
är en sådan, som också är delaktig i projektet. Jag kommer att skilja mellan 
å ena sidan de aktörer som är knutna till Aftonbladet (A) och å andra sidan 
den grupp av kommentarer som utmanar dessa (M). I A-gruppen finns allt-
så redan en tydlig makthierarki, medan M-gruppen består av en heterogen 
grupp aktörer som inte har mobiliserats. 

I den inledande fasen av kommentarsfältsprojektet tillkom ett flertal 
aktörer. Först kom skribenterna och kommentarerna, och det visade sig 
ganska snart att många utnyttjade platsen till att skriva rasistiska och sex-
istiska inlägg. Då knöt webbredaktören en ny aktör till projektet: regler för 
innehållet. Så småningom tillkom även moderatorn som aktör, för att radera 
inlägg som bröt mot reglerna. Även en anmälningsfunktion skapades för att 
ge alla möjligheten att anmäla inlägg. Efter terrordåden i Oslo i juli 2011 
eskalerade den hätska debatten i kommentarsfälten, och för att stävja den 
tillkom ännu en aktör, inloggningsfunktionen. Denna skulle hindra skriben-
terna från att vara anonyma.2

Från hösten 2011 övergick projektet till intresseringsfasen, där den 
 
2 En liknande utveckling har skett även på andra nyhetsmediers webbplatser, men i 

analysen utgår jag från Aftonbladet.
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obligatoriska passagepunkten började ta form. Det råder konflikter i 
kommentarsfältet som gör intresseringsfasen problematisk, och de beror på 
att A-gruppen och M-gruppen närmar sig den obligatoriska passagepunk-
ten med olika inställning. A-gruppen vill att samtliga aktörer ska acceptera 
premisserna att allmänheten får debattera artiklar om de följer reglerna; de 
får inte uttrycka åsikter som är kränkande för enskilda personer eller grup-
per som pekas ut på grund av exempelvis etnicitet, religion eller kön. M-
gruppen strävar mot att etablera projektet som en arena där vem som helst 
ska få skriva vad som helst, så länge det stödjs av fakta och sakargument. 
Aktörerna har i denna fas olika stor makt att påverka fältet i den önskvärda 
riktningen. 

Webbredaktören är en mäktig aktör som har möjlighet att knyta olika 
typer av aktörer till sig, medan M-gruppens möjligheter är begränsade till 
det som kan uttryckas i skrift eller åstadkommas genom att utnyttja ”gilla”- 
och anmälningsfunktionen. När de strävar mot att definiera sina aktörsrol-
ler och formulera den obligatoriska passagepunkten behöver de hela tiden 
förhålla sig till A-gruppens ageranden. För deltagande måste Aftonbladets 
villkor accepteras; du måste logga in för att få teknisk möjlighet att posta 
inlägg och du måste följa reglerna för att inte inlägget ska bli raderat. Men 
som vi ska se utvecklas motståndsstrategier, där skribenterna i M-gruppen 
genom sina inlägg parerar A-gruppens restriktioner. 

Relationer i kommentarsfältet
Nedan redovisas ett par övergripande och utmärkande drag i resultaten från 
den interpersonella analysen. Inledningsvis fokuseras relationerna mellan 
kommentarerna utifrån innehållet i de språkhandlingar som görs. Därefter 
visar jag hur skribenterna skrivs fram och vilka relationer som skapas mel-
lan dem. Jag visar även hur kommentarerna och skribenterna relaterar till 
det gemensamma projektet att diskutera artikeln.

Re_produktionen av diskurser
Relationerna mellan kommentarerna har studerats utifrån den svarsstruk-
tur som inläggen följer, där inlägget analyseras i relation till det inlägg 
som det besvarar. Språkhandlingar och deras respons bestäms då av den 
funktion de har i interaktionskedjan. Jag har utgått från den modell som 
används inom Systemisk-funktionell grammatik, med fyra huvudsakliga 
språkhandlingar – påståenden, frågor, uppmaningar och erbjudanden – som 
alla kan få en prefererad eller en disprefererad respons (Holmberg 2011:99). 
I kommentarerna dominerar påståendena, som får respons som antingen 
bekräftar eller ifrågasätter påståendet. Ifrågasättandet är det vanligaste res-
ponsdraget, och det realiseras genom påståendesatser, uppmaningssatser el-
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ler frågesatser. Genom ifrågasättanden skapar och positionerar sig inläggen 
i polariseringen mellan dem som håller med ledarartikeln (A) och de som 
inte gör det (M), vilket knyter dem till någon av grupperna. De frågor som 
diskuteras har framför allt med ”invandring” och/eller yttrandefrihet att 
göra. Som Tabell 1 visar utgör M-gruppen en majoritet.3 

Kommentarerna studeras som aktörer som genom språkhandlingar ut-
byter information. Jag har tittat på vad kommentarerna påstår, efterfrågar 
och uppmanar till och om språkhandlingen garderas eller innehåller sub-
jektiv modal bedömning, till exempel jag tror eller jag tycker (jfr Holmberg 
2011:109). Jag har sedan jämfört de två ståndpunkter som skapas genom po-
lariseringen mellan inläggen. Två diskurser, som till stor del samspelar med 
varandra, bidrar till att skapa relationer mellan kommentarerna och till det 
pågående projektet. Den första re_produceras av kommentarer från båda 
grupperna. Nedan beskrivs och exemplifieras de språkliga drag som konsti-
tuerar diskursen.

Objektivitet
1. Språkhandlingar garderas inte och saknar ett subjektivt jag

a) Problemet är att invandringspolitiken sedan länge är dålig politik som vi-
sar negativa ekonomiska siffror snarare än positiva.

2. Påståenden innehåller referenser, källhänvisningar och/eller länkar
a) Över 50% av alla som enligt SCB klassas som invandrare är helt beroende 

av statlig försörjning. Anders Borg bekräftar påståendet: [länk till webb-
sida].

3.  Metakommentarer anger hur debatten bör föras och vilka argument 
som är giltiga
a) Påstående: Bästa sättet är att vara saklig och basera sina argument i  

fakta.
b) Fråga/uppmaning: Kan du inte visa källor på denna forskning?

Informationen i påståendena framställs alltså som ren fakta och metakom-
mentarer visar att idealet är den objektiva argumentationen i motsats till 
den subjektiva och känslomässiga. Diskursen finns i kommentarer i båda 
åsiktsläger och kan sägas vara ett sätt att göra en trovärdig debatt genom att 
anknyta till en övergripande positivistiskt vetenskaplig diskurs. Detta resul-
tat kan liknas vid vad Freiermuths (2011) analys visar, där en hög frekvens 
av de objektiva och direkta konstruktionerna som sällan garderas tolkas 
som en strategi för att inte försvaga den egna positionen i debatten (Frei-
ermuth 2011:146). Diskursen har även analyserats som en del av en strategi 
3 Det finns även inlägg som förhåller sig neutrala och responderar genom att nyansera. 

Dessa ingår inte i just denna analys. 
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för diskursiv diskriminering och implicit rasism (Boréus 2006:412; van Dijk 
1992:93). I kommentarer som med sitt innehåll utmanar reglerna för vad 
som får skrivas kan diskursen vara en strategi för att undkomma risken att 
modereras bort. I inlägg från M-gruppen samspelar den då med en rasistisk 
diskurs som re_produceras genom ett par utmärkande drag. För det första 
sker ett öppet förnekande av rasism där den egna ståndpunkten konstru-
eras dels som berättigad, dels som nedtystad av en elit som benämns ”po-
litiskt korrekt”. Detta kan även kopplas till M-gruppens definition av den 
obligatoriska passagepunkten; alla åsikter ska få uttryckas, bara de har fak-
tabaserade belägg. Rasism re_produceras även implicit genom ordval och 
inbäddade satser.

Rasism
4. Berättigande av rasistiska åsikter (jfr van Dijk 1992:93)

a) Om jag kritiserar invandringen, och påstår att den har varit för stor för 
Sverige, så har jag per definition fel enligt politiskt korrekta, oavsett hur 
logiskt och korrekt mitt argument är.

5. Anklagelser om censur från de ”politiskt korrekta” (jfr van Dijk 
1992:105)
a) Problemet är att såna som du Anders Lindberg vill hindra yttrandefrihet 

och demokrati.
6. Rasism bäddas in i språket (i ord/fraser och i satser) (jfr Boréus 

2006:410)
a) Det multikulturella experimentet, de skötsamma invandrarna, bidrags-

tagande löskefolk
b) Det går ju knappt att vara kritisk till den förda invandringspolitiken, 

trots den samhällsproblematik den skapat, utan att få stämpeln främ-
lingsfientlig/rasist fastklistrad på sig.

När den rasistiska diskursen bäddas in i satsen blir den svår att ifrågasätta i 
responsdraget. I 6b är det påståendet om att det inte går att vara kritisk till 
”den förda invandringspolitiken” som görs möjligt att ge respons på, medan 
yttrandet om att den orsakat problem bäddas in i satsen. 

Även om objektivitetsdiskursen bidrar till att osynliggöra skribenten, 
så realiseras subjektiv bedömning implicit i formuleringar liknande dem i 
6a. Dessa ord och fraser är ibland laddade och bidrar till den hårda tonen i 
kommentarsfältet. De har även en provokativ effekt och kan förstås som en 
del av en interaktionskedja där kommentarer som innehåller laddade ord 
oftare blir besvarade. I nästa avsnitt fortsätter jag med en analys av kom-
mentarsskribenterna som aktörer. 
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Skribenterna som aktörer
Även om skribenten döljer sig själv i sitt inlägg, görs den ofta synlig i en 
ifrågasättande respons. Detta sker framför allt genom att konstruera språk-
handlingar med subjektet du, vilket förekommer i drygt hälften av alla kom-
mentarer som ingår i en interaktionskedja. Nedan ges två exempel på hur 
du-tilltalet används.

Du-tilltal
7.  a) Du säger själv att brist på sysselsättning är ett av våra största problem och
  sen inser du inte själv att vår invandring är ohållbar. Tänker du själv öht?

b) Om det påståendet är sant så bör det vara synnerligen lätt för dig att 
plocka fram ett par exempel på hur avpixlat ljugit. Gör det nu tack.

I exempel 7a positionerar skribenten den andra genom att tillskriva den 
vissa åsikter. I 7b bidrar tilltalet till att tillrättavisa den andras sätt att de-
battera. Båda typerna kan kopplas till objektivitetsdiskursen; tilltalet flyt-
tar över fokus till skribenten som konstrueras som en subjektiv tyckare och 
uppmanas belägga tyckandet med fakta. Samtidigt är det personliga tilltalet 
ett sätt att göra interaktion, vilket blir tydligt i båda exemplen. Frågor eller 
uppmaningar initierar respons; skribenten ställs till svars eller uppmanas att 
utveckla sitt resonemang. Denna typ av responskrävande språkhandlingar är 
mycket vanliga, och både de och du-tilltalet tenderar att återfinnas i inled-
ningen och avslutningen av en kommentar och har därmed såväl responde-
rande som initierande funktioner (jfr Linell 2009).

Det har betydelse att samtalet sker i en digital kontext där deltagande 
är asynkront och icke-obligatoriskt; för att samtalet ska fortgå krävs det att 
kommentarerna initierar respons, och att responsen i sin tur initierar yt-
terligare respons. Påståenden och ifrågasättanden tycks ha denna funktion. 
Freiermuth (2011) gör en liknande tolkning i sin undersökning av politiska 
debatter i chatt; deltagarna behöver inte anstränga sig för att ta och behålla 
turer eftersom golvet är fritt, men däremot behöver de på olika sätt styra in 
debatten på vissa ämnen och initiera respons i konkurrens med övriga inlägg 
(Freiermuth 2011:147). 

Avslutning
Aktör-nätverksteori är en ansats för att studera hur aktörer rör sig i nätverk 
snarare än i avgränsade kontexter, och hur utvecklingsprocesser sker steg för 
steg. Beskrivningen av de aktör-nätverk som skapas, eller drivs som projekt, 
gör det möjligt att se hur makt och motstånd genereras. De språkvetenskap-
liga studierna kan tillföra modellen ett djup, och visa de språkliga realisering-
arna av aktörer och re_produktionen av större projekt och maktstrukturer. 
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De undersökta kommentarerna är insamlade i ett skede som kan sägas 
utgöra den obligatoriska passagepunkten för kommentarsfältsprojektet. De 
inblandade aktörernas gemensamma mål kan sägas vara att skapa en arena 
där alla kan delta i offentlig debatt. Undersökningen av interaktionen visar 
också att skribenterna genom initierande drag – bland annat frågor, upp-
maningar och ett personligt tilltal – lyckas skapa interaktionskedjor som 
upprättar en konversation. Det går därför att säga att ett aktör-nätverk till 
vissa delar har börjat iscensättas och att aktörerna – skribenterna, inläg-
gen, moderatorn, funktionerna – är relativt stabila och uppför sina roller 
enligt rutinartade mönster. Däremot finns en konflikt kvar som hindrar att 
ett sammanhållet aktör-nätverk skapas och stabiliseras. Det råder oenig-
het om vilka villkoren för samtalen ska vara och det skapas polariseringar 
i kommentarsfältet. Aftonbladet och kommentarer som stödjer artikeln 
möter motstånd från en stor grupp kommentarer som dels driver frågan om 
full yttrandefrihet, dels ger uttryck för de rasistiska åsikter de menar borde 
försvaras av denna yttrandefrihet. Trots att denna grupp positionerar sig 
som nedtystad och utsatt för censur så dominerar den i kommentarsfältet 
och kan, med hjälp av de strategier som utvecklats, framföra sina åsikter 
fritt. Genom implicit rasistiskt språkbruk, objektivitetsdiskursen och inter-
aktionella strategier lyckas de styra samtalen och vilka ”sakfrågor” som ska 
diskuteras – utan att bli raderade.

Trots att webbredaktören utgör en makroaktör i Aftonbladet som aktör- 
nätverk, så möter denna position alltså motstånd från M-gruppen. Den 
kamp om kommentarsfältet som förs tycks därmed vara ganska jämn. Sam-
tidigt anas en maktobalans som aldrig uppmärksammas av de inblandade 
aktörerna. Ambitionen med kommentarsfälten är att skapa en inkluderande 
debatt, men redan från början har projektet knutit vissa aktörer till sig och 
uteslutit andra. Exempelvis positionerar sig en majoritet av skribenterna 
som ”svenskar” och män. Även om de flesta med tillgång till internet har 
möjlighet att delta i kommentarsfältets diskussioner, så tycks den polarise-
rade och styrda debatten leda till att enbart vissa väljer att delta, vilket över-
ensstämmer med Deans (2001) analys av cybersalonger. Många perspektiv, 
exempelvis från dem som av skribenterna kategoriseras som ”invandrare”, 
förblir helt frånvarande. Denna typ av osynliggörande är också del av en dis-
kriminerande diskurs (Boréus 2006:410), och kanske kan denna konsensus 
peka framåt mot översättningsprocessens senare faser och ge en föraning 
om hur kommentarsfältet skulle formas om M-gruppens definition av det 
blev den dominerande. 
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