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Sammanfattning  

Sociala medier är idag, framförallt i Sverige, ett utbrett sätt att kommunicera såväl det privata 

livet som den egna världsbilden. Allt vanligare blir det att på dessa medier diskutera politik och 

länka artiklar, bilder samt filmer för att stärka sina politiska åsikter. Studiens syfte är att jämföra 

om den politiska diskursen skiljer sig mellan s.k. face to face-situation samt på sociala medier, i 

detta fall Twitter. Med hjälp av intervjuer samt textanalys av twitterflöden har denna 

undersökning sökt få ökade kunskaper med hänsyn till diskursteorier byggda på en 

socialkonstruktionistisk syn med anti-essentialistiska inslag. Diskurspsykologi samt en kritisk 

diskursanalys har, tillsammans med tidigare forskning i interaktion på nätet, används för att 

lättare förstå fenomenet sociala medier. Identitetsteorier har använts som utökat teoretiskt 

ramverk för att se om den sociala identiteten, som tar plats i intervjuerna, och den personliga 

identiteten, som mer yttrar sig på Twitter skiljer sig när människor talar politik.  

 

Nyckelord 

Sociala medier, politik, diskurs samt identitet. 
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Inledning 

Supervalåret 2014 har präglats av mängder med debatter, dessa har tagit plats både i och 

utanför TV-rutan där svenska folket stundtals haft stort inflytande vad gäller ämnen och teman, 

framförallt via sociala medier där omröstningar och delade inlägg ligger till grund. De anordnade 

partiledardebatterna äger nu inte bara rum i de konventionella TV-kanalerna utan har också 

tagit sig till nättidningarna där dock tittarantalet och således seriositeten är bra mycket lägre. De 

sociala medierna, som används allt flitigare, ger inte bara oss väljare en chans att påverka om 

vad och hur politikerna debatterar utan tillhandahåller även en direkt, ofiltrerad 

kommunikationsväg till diverse ministrar. Carl Bildt är exempelvis en av de ministrar som nästan 

dagligen kommunicerar med väljarna och andra politiker via Twitter.  

Riksdagsvalet 2014 blev ett val där framförallt två partier gick starkt framåt, enligt många mer 

än förväntat. Sverigedemokraterna (SD) ökade med 236 % i antal väljare (7,16 procentenheter) 

samtidigt som Feministiskt initiativ (FI) ökade med 806 % i antal väljare (2,72 procentenheter) 

(Valmyndigheten, 2014). Båda partierna tog under valupptakten stor plats i media och 

partiernas respektive ordförande höll många livliga debatter. Även i de sociala medierna spreds 

vad som många ansåg som fakta kring dessa partier. Valmanifest, som visade sig inte stämma 

helt, spreds och många sympatisörer och motståndare yttrade laddade åsikter som var svåra att 

bortse från om man äger ett facebook- eller twitterkonto. Som tidigare nämnt har alltså delar av 

debatterna flyttat över från TV till dator, en mediekanal som således är ännu närmre de sociala 

medierna, bara en flik bort. Detta leder till att mer och mer debattrelaterade ämnen samt klipp 

ur debatter blir allt vanligare i de flöden som den politiska debatten, som väljarna själva för, 

kretsar. Eftersom den nätbaserade vänskapskretsen oftast är bredare än den faktiska som vi 

påträffar i den fysiska världen ökar också antalet sammanfattande av debatter och uttalanden 

som vi annars kanske bara tagit del av på arbetet eller i skolan. Jag tror att många politiska 

åsikter idag inte nödvändigtvis är skapade ur eget tänkande utan snarare i stor utsträckning 

grundade i andras tankar och tyckande. 
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Bakgrund 

I åldersgruppen 16-85 har 92 procent av dem som är folkbokförda i Sverige tillgång till internet i 

hemmet på ett eller annat sätt (dator, smartphone, surfplatta etc.) visar Statistiska 

Centralbyråns undersökning från 2014. Samma undersökning visar att 61 procent av dessa 

människor under första kvartalet 2014 har använt sig av internet för att just chatta, blogga, göra 

inlägg på sociala medier etc. (Statistiska Centralbyrån, 2014). Vare sig dessa människor har ett 

konto på sociala medier eller inte finns alltid möjligheten att diskutera och yttra åsikter på 

anonyma forum som substitut. Diskussionen kring politik som idag skiljer sig mycket från den 

innan sociala medier men framförallt innan internet. En delning öppnar möjligheten för 

människor att både aktivt och passivt samla på sig kunskap, inte bara via vänner, bekanta och 

familj utan nu från främmande människor som geografiskt befinner sig långt ifrån oss själva. 

Internet, men framförallt sociala medier, har således minskat vikten av tid och rum och öppnat 

upp, i detta fall svenska folkets, möjligheter till bredare perspektiv men också större spridning 

av egenkomponerade teorier och argument. Det stora användandet av sociala medier har lett 

till att tidningar som Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet m.fl. har kopplat samman med 

framförallt Facebook samt Twitter. Det betyder att artiklar som skrivs hos respektive 

webbtidning lätt kan delas via en persons konto samt även kommenteras från samma konto. 

Konsumenten får således en stor roll i spridningen av en artikel, detta i sin tur genererar träffar 

för tidningarna och vidare intäkter för annonsexponering.  

Eftersom studien delvis behandlar de sociala medierna är det viktigt att förses med en 

beskrivning av de begrepp som senare kommer användas, begrepp som är skapade ur symboler 

på dessa sociala medier och dess betydelse är av hög vikt. Dessa begrepp är; like/gilla, 

dela/delning samt hashtagg. I denna studie avser termen like eller gilla en markering på 

antingen Twitter eller Facebook där en användare aktivt väljer att visa stöd gentemot en 

kommentar eller liknande i form av en tumme upp (Facebook) eller en stjärna (Twitter). En 

delning eller att dela avser en vidarebefordring av bild, video, artikel, kommentar eller inlägg på 

Facebook eller Twitter. Slutligen avser hashtagg (#) en märkning före ett ord som användes på 



Karl-Fredrik Eriksson  Uppsala Universitet HT 14 
 
 

7 
 

bl.a. Facebook och Twitter för att kategorisera inlägget eller delningen, i studiens fall ”#val14” 

som är en av de hashtagg som presenteras.  

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att jämföra hur människor talar kring politik i dels en s.k. face to face-situation 

samt hur uttalandet sker på Twitter. Studien söker även undersöka vilka olika identiteter som 

framkommer i intervjuerna kontra inläggen på Twitter. Materialet kommer vidare att analyseras 

ur ett diskursteoretiskt perspektiv med inriktning på den kritiska diskursanalysen och 

Faircloughs tredimensionella modell samt diskurspsykologin av Potter och Wetherell för att 

slutligen bättre föra en analys av identiteters framställning.    

Studien söker svara på följande frågeställningar: 

 Finns det en skillnad i människors sätt att tala om politik på sociala medier kontra face to 

face? 

 Går det att se om olika diskurser påkallar olika identiteter under intervjuerna samt på 

Twitter? 

Disposition 

Uppsatsen inleds med kapitlet tidigare forskning, indelat i två underkategorier för att avgränsa 

de olika forskningsområdena. Vidare följer ett teoriavsnitt även denna del uppdelad i två 

underrubriker där teorier och begrepp som används i analysen behandlas. Metodavsnitt visar på 

hur studiens empiriska material har samlats in samt hur urval har gjorts och ytterligare verktyg 

som använts för att analysera materialet. I resultat- och analysdelen appliceras teorier samt 

teser från tidigare forskning på materialet samtidigt som resultatet redovisas i form av citat. 

Slutligen tas diskussion kring forskningsfrågan samt resultaten upp och förslag på framtida 

forskningsfrågor samt ämnen presenteras.  
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Avgränsningar  

Studien grundar sig i en undersökning där sociala medier och internet står i fokus. Med detta 

följer viss skillnad i användning vad gäller exempelvis kön, ålder, socioekonomiska förhållanden, 

eventuella handikapp samt språkbarriärer. Eftersom studien söker se till attityder samt inlägg 

från många anonyma individer tas inte dessa aspekter in i analys eller urval. Det är istället fokus 

på människor med möjlighet att använda internet samt sociala medier utan hänsyn till 

tillgänglighet, kön, ålder eller liknande aspekter.  

Tidigare forskning  

Under följande kapitel kommer diverse tidigare forskning som berör frågeställningen att 

behandlas. Forskningen har hämtats ur nationella såväl som internationella undersökningar.  

1.1 Forskning om politik på sociala medier 

Det är idag möjligt att ta del av mängder av nyheter utan att varken behöva köpa en tidning 

eller surfa in på tidningarnas webbsidor. Ingela Wadbring och Sara Ödmark (2014) har i sin 

studie "Delad glädje är dubbel glädje?" tagit fasta på detta och presenterar via sin kvantitativa 

studie nyhetsdelning på sociala medier. Studien bygger på en surveyundersökning som ska 

tillhandahålla en generell bild av svenska folkets delning på sociala medier samt en kvantitativ 

kodning av delade nyheternas innehåll och delningsfrekvens. Som grund till min undersökning 

söker jag först och främst reda ut hur vida det är ett relevant fält att undersöka, Ingela 

Wadbrings och Sara Ödmarks (2014) studie visar att 53 % av de nyheter som delas på sociala 

medier i Sverige under våren 2014 handlar om politik och ekonomi. Studien visar även, i form av 

ett ordmoln, att de mest frekventa ämnesorden är Sverigedemokraterna och rasism. 

Användbart ur denna undersökning är precis det som ovan presenterades, det är vanligt, till och 

med vanligast, med politikrelaterade artiklar och nyheter som delas via sociala medier. Utöver 

detta behandlar studien även nyhetsspridningens möjliga konsekvenser samt webbtidningars 

anpassning till att det idag handlar om att sälja delningar mer än vad det handlar om att sälja 

exemplar. Wadbring och Ödmark (2014) menar att en delning till viss del handlar om att 

bekräfta den egna världsbilden och att människor således noggrant väljer vilka nyheter man vill 
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att fler ska se för att också sprida denna världsbild. Vad som ytterligare påverkar källkritiken 

samt trovärdigheten i en delad nyhet är att den ofta kommer från en person som man själv valt 

att följa. Det kan, menar Wadbring och Ödmark, då ofta handla om en vän, kollega, idol eller 

liknande vars status hos läsaren påverkar nyhetens trovärdighet samt vikt.  

Sociala medier och politik är något som de senaste åren har undersökts i stor utsträckning, 

korrelationen sinsemellan. Jakob Svensson (2014) har i sin bok "Sociala medier och politiskt 

deltagande i Sverige" sökt sammanställa egen tidigare forskning och studier utförda av andra 

forskare för att ge ökad förståelse kring internet och framförallt sociala mediers roll i det 

politiska deltagandet. Han har utfört en fallstudie på parlamentariskt initierat deltagande, 

aktivist-initierat deltagande samt populärkulturellt initierat deltagande där sociala medier och 

internet ligger i fokus för deltagandets omfattning. Politik definierar Svensson som "det som rör 

organiseringen av samhället och vår samexistens i detta" (J. Svensson, 2014, s 180).  

Han menar att deltagandet på internet har koppling i hur det framställer personen i fråga och 

att vissa politiska rum visar på ett större deltagande än andra. Utifrån tidigare forskning menar 

Svensson att sociala medier handlar om ett slags identitetsskapande vilket således lett till att 

aktivist initierat och populärkulturellt deltagande ökat då dessa förhållningssätt lättare knyter 

an till individers framställning av sig själva. Han antyder att ett politiskt deltagande som berör 

exempelvis rasism är vanligare då det lätt går att offentligt knyta sig an en tydlig politisk 

ståndpunkt som speglar identiteten (anti-rasist). Jakob Svenssons studie ger ökad förståelse för 

individers handlingssätt på sociala medier men också en ökad förståelse för varför vissa 

specifika delningar är vanligare än andra. Förhoppningsvis kan detta vara till hjälp i 

undersökandet av vilka partier och ämnen som är vanligast förekommande och varför.   

Det är idag vanligt att mobilisera sig i grupp på sociala medier, via Facebook finns mängder av 

möjligheter att visa stöd för en viss grupp eller en viss åsikt genom att exempelvis "gilla" en sida 

som Greenpeace, Feministiskt initiativ eller Sverigedemokraterna. Denna mobilisering är något 

som W. Lance Bennet (2012) tagit fasta på i sin artikel "The Personalization of Politics". Bennet 

menar att 60-talets identitetspolitik finns kvar än idag och att sociala medier gör denna 

gruppering lättare än någonsin. Han ger exempel på den arabiska våren som under 2011 till stor 
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del mobiliserades via sociala medier för att tillsammans mota den korruption som rådde i delar 

av Nordafrika och Mellanöstern. I artikeln tar Bennet upp Sverigedemokraterna som ett typiskt 

exempel på ett missnöje hos en del av en befolkning och kallar det "typical move toward a 

politics of emotions" (W. Lance Bennet, 2012, 26). Bennet syftar till att mobiliseringen främjar 

vissa delar av politiken, framförallt via sociala medier då ett parti som lyckas sammanfatta ett 

missnöje har stora möjligheter att nå ut till en stor skara människor och således snabbt få 

sympatisörer, i Sverigedemokraternas fall handlar det i stor utsträckning om immigration.  

När en person slutligen bestämt sig för att dela sina politiska åsikter på internet, i detta fall på 

Twitter, menar Moe, Hallvard samt Anders Olof Larsson (2013) att det kraftigt varierar vad gäller 

argumentationens grund. Studien som dessa tre genomförde behandlar tillhörande länkar vid 

inlägg om politik i Sverige, Norge och Danmark under riksdagsvalen som hölls i respektive land 

(2010 samt 2011). I Sverige gjordes under en månad år 2010 99, 311 Twitter-inlägg där 

hashtaggen "#val2010" användes varav 26,876 av dessa länkade vidare till diverse mediesidor, 

andra sociala medier samt politiska manifest och liknande sidor (Moe, Hallvard & Larsson, 2013, 

figur 1-5). De upptäckter som gjordes visade på att man i Sverige var mer angelägen om att 

styrka sitt argument genom att länka till mer faktagrundade sidor som referens till sitt 

påstående, något som de menar dock inte är representativt utan kan visa på ett mönster som 

kommer återspeglas i framtiden. Detta var 2010 och med ett ökande intresse och användning av 

sociala medier menar författarna att dessa siffror, och i framtiden även slutsatserna, kommer bli 

högre och mer representativa. Artikeln visar också på att det är populärt att diskutera politik på 

internet och dela sina åsikter med, kanske till och med försöka påverka, andra ofta okända 

människor.  

1.2 Forsking i sociala medier och internet 

Brit Stakston (2010) har i sin bok "Konsten att använda sociala medier: bok & bloggar" sökt ge 

läsaren en ökad kunskap om sociala medier och hur individers användning av dessa i förhållande 

till "offline"-världen kan kategoriseras. Hon delar in människor i fyra kategorier, två 

huvudkategorier i kombination med två underkategorier. Brit Stakston (2010) menar att vi, i 

Sverige exempelvis, antingen har analoga värderingar eller digitala värderingar och i 
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kombinationen med de två underkategorier där vår vana eller ovana till internet utgör varsin 

kategori. Att framförallt styras av analoga värderingar menar hon är att känna större tillförlit till 

den fysiska världen och gammelmedia samt söka kunskap i sin nära umgängeskrets, snarare än 

att söka ytterligare perspektiv på internet. Hon ger exempel på hur människors relation till 

vården idag är förändrad då vi med hjälp av internet och sociala medier kan få en ökad 

förståelse för vad en sjukdom innebär samt ta del av tips från andra drabbade. Har man 

däremot mer digitalt styrda värderingar menar hon att detta ger människan möjligheten att 

testa sina teorier och värderingar mot en större grupp människor med en mycket större 

mångfald än vad endast den fysiska världen tillhandahåller.  

Brit Stakston (2010) delar således upp människor i dessa fyra kategorier; Digitalt van med 

digitala värderingar (A), digitalt van med analoga värderingar (B), digitalt ovan med digitala 

värderingar (C) samt digitalt ovan med analoga värderingar (D). Dessa kategorier kan vara 

mycket givande att se till i undersökningen och återkoppla till när intervjupersonerna berättar 

om deras internetvanor och påverkan det har på ens politiska åsikter. Brit Stakston (2010) 

menar att politikers förhållningssätt till internet och sociala medier kan vara avgörande till vilka 

kategorier som de når ut till och inte.  

Brit Stakstons kategorisering av individers internetanvändning kan komma att vara användbar 

för undersökningen där människors internetvanor, enligt hennes modell, kan kategoriseras och 

därefter ge ännu en aspekt i analysen.  

 
Digital vana Digital ovana 

Digitala 
värderingar 

A C 

Analoga 
värderingar 

B D 

Tabell 1.1 redovisar ett förtydligande av Brit Stakstons (2010) teori. 
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1.3 Forskning i identitet, personlig och social 

Professor och forskare John L. Caughey har efter sammanställning av tidigare forskning och eget 

fältarbete sammanställt definitioner av personlig samt social identitet. Han menar att den 

tidigare forskningen visar på att i troligen alla kulturer och samhällen finns det minst två typer 

av identiteter som människan förhåller sig till; den personliga och sociala identiteten. Den 

sociala identiteten menar Caughey (1980) är den som sätter etiketten på vem vi är utåt, mot de 

människor som nödvändigtvis inte känner oss (student, lärare, läkare, etc.). Denna identitet 

innebär ett kännetecken för vad personen i fråga är kapabel att göra och dennes ansvar samt 

skyldigheter jämtemot andra sociala identitetskategorier. Den personliga identiteten motsvarar 

istället hur individen är som person och vilka personliga egenskaper denne har, exempelvis artig 

eller elak. Han menar dessutom att dessa två identiteter är helt nödvändiga att ta i beaktning 

när studier görs om sociala interaktioner eller allmänt om sociala rum, han påstår dessutom att 

en identitetsanalys som saknar undersökning av den personliga identiteten är ofullständig 

(Caughey, 1980:174).   

John L. Caughey gör i sin studie en uppdelning av olika identitetskategorier eller Jag som 

människor antingen söker sig till eller försöker distansera sig ifrån. Dessa är; feared self-image, 

som är den personliga identitet vars attribut människor inte vill associeras med, ideal sel-image, 

vilket är attribut som individer istället önskar sig associeras till, claimed self-image, den bild som 

individen hoppas att andra har, samt real self-image, vilket slutligen är den bild som andra 

faktiskt har av individen. Således menar författaren att människor strävar efter att dels öka 

gapet mellan feared self-image och real self-image medan det är önskvärt att minska avståndet 

mellan ideal sel-image och real self-image (Caughey, 1980:188f). Caughey (1980) kommer 

slutligen fram till att genom att människor försöker närma sig den ideala självbilden via 

tillskrivning av, i allmänhetens ögon, önskvärda personliga egenskaper förändras sättet som den 

sociala interaktionen fungerar.  
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Teori 

I boken "Diskursanalys som teori och metod" presenteras tre angreppssätt vars utgångspunkt 

har både likheter och olikheter. För att underlätta en förståelse av ordet diskurs ger författaren 

en definition i början av inledningen som får fungera som grundpelare när vi senare bryter ner 

diskursen mer och mer. "Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)". De tre angreppssätten är diskursteori, kritisk diskursanalys samt 

diskurspsykologi. Dessa angreppssätt har olika sätt att tolka hur stor del av vår sociala värld som 

bör kategoriseras inom en diskurs, diskursens "räckvidd", men också liknelser vad gäller språkets 

stammar och individuppfattning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7-9). När diskursavsnittet 

är avklarat presenteras Erving Goffmans teori på stigmatisering och förhållandet till den sociala 

och personliga identiteten. Goffman (1963) gör skillnad på flera typer av stigmatisering men 

denna studie avser endast se till de stigman som betecknas som osynliga. 

1.4 Diskurspsykologi med Potter och Wetherell 

Diskurspsykologin lägger större fokus på det retoriska i texterna än det lingvistiska som den 

kritiska diskursanalysen och vägrar se människan som autonom eller determinerad. 

Diskurspsykologin bygger således på en socialkonstruktionistisk syn där man menar att våra 

identiteter, attityder samt handlingar uppkommer via sociala interaktioner och vår ständiga 

önskan att kunna tillskriva oss en identitet och således behörighet i en önskad institution. Denna 

syn är s.k. anti-essentialistisk där de inre och determinerade processerna förkastas och återigen 

kastas ljuset på den sociala interaktionens påverkan på hela vårt liv (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

Vår identitet och vårt jag menar diskurspsykologin tillskrivs som sagt via social interaktion med 

tillfällig anknytning till att ideologin interpellerar subjektet från en viss subjektsposition. Vår 

identitet har, som Jørgensen och Phillips hänvisar till Stuart Hall, under senmoderniteten blivit 

mer instabil. Vi har fler subjektpositioner att anknyta oss till och dessa är ibland objektivt 

motsägelsefulla men vi väljer en position som passar bäst för en bestämd social interaktion 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Jag kan i vissa sociala situationer tillfälligt tillskriva mig till 

en version av jaget som passar den sociala grupp jag befinner mig i för att sedan återgå till en 
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annan version av jaget när den sociala gruppen byts ut, exempelvis på ett seminarium kontra en 

kväll med vännerna.   

Hur kommer det sig då att vi tillskriver oss en specifik identitet och position inom diskurser? En 

s.k. psykologisk investering. Författarna presenterar en teori som Michael Billig fått fram genom 

kombination av psykoanalytisk teori och diskurspsykologi. Han menar att människan genom 

dialoger i sociala interaktioner omedvetet tränger bort en typ av diskurs och således gör plats 

för en annan, man tabuiserar ett visst ämne genom rutiner i talandet, det dialogiskt 

omedvetna(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:109–110)  

Vid diskursanalys av Potter och Wetherell, presenterad i boken Discourse and social psychology: 

beyond attitudes and behaviour, fokuserar man på tre olika grundstenar; Function, Variation 

och Construction. Principens grundsten är att "function involves construction of versions", de 

hänger med andra ord ihop och påverkar varandra.  

Function kan inte förstås mekaniskt eftersom vi människor ofta gör vårt tal invecklat med 

funktionen något gömd. Språket, som den socialpsykologiska teorin till stor del bygger på, 

menar Potter och Wetherell används för att göra saker, exempelvis be om något, övertala 

någon eller anklaga någon. En förfrågan menar Potter och Wetherell är ofta inte utformad på 

ett exakt tydligt sätt "Kan jag snälla låna 100 kr av dig här och nu?" utan är ofta vag "Är det lugnt 

om jag lånar lite pengar av dig?" eller än mer invecklad "Tråkigt att lönen tog slut så tidigt, jag 

har inget toalettpapper hemma". De menar dock att det kan vara till en persons fördel att göra 

en förfrågan lättare att neka då vi människor ofta föredrar att avvärja en oönskad handling 

innan den händer, i detta fall ett avslag på en förfrågan om ett lån (Potter & Wetherell, 

1987:32–33). 

Variationen i språket har sin förklaring i vilken funktion vi försöker uppnå. Hur man beskriver en 

person kan exempelvis variera beroende på för vem vi talar samt vad vi tycker om den vi 

beskriver. Potter och Wetherell presenterar ett exempel där en individ ska beskriva en annan 

för sina föräldrar å ena sidan och en nära vän å andra sidan. Funktionen av beskrivningen 

varierar då i många fall vilket också gör att beskrivningen gör det. I beskrivningen som görs till 
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föräldrarna kanske man då lämnar ute att ens nya vän tidigare ägnat sig åt brottslighet medan 

det känns högst aktuellt att diskutera med sin vän (Potter & Wetherell, 1987:32–33).  

Construction är träffande på tre punkter vad gäller språket. Först och främst påminner den oss 

om att vårt tal är byggt på redan existerande lingvistiska tillgångar, likt ett hus som är byggt på 

tegelsten och bjälkar. Sedan visar det på att vissa språktillgångar ingår medan andra utelämnas. 

Slutligen summerar man att begreppet betonar talets natur. De menar att mycket av social 

interaktion är uppbyggd på händelser och människor som skapas via erfarenheter av redan 

existerande lingvistiska språkversioner (Potter & Wetherell, 1987:33–34). All interaktion är 

förvisso inte medvetet konstruerad, dock leder all interaktion till en konstruktion när vi väljer 

vilka ord vi använder i specifika fall. Författarna menar dessutom, vilket passar bra in på mitt 

tankesätt, att en stor del av ordvalen inte kräver eftertanke i form av funktion, variation och 

konstruktion utan bara faller in helt naturligt. Deras sätt att se på det lingvistiska jaget anser jag 

samtidigt stämmer bra överens med Charles Horton Cooleys "suggestion and choice"-teori (C.H 

Cooley, 1983). Cooley menar att våra val, beroende på hur ofta de gjorts tidigare samt 

betydelsen de har för oss, antingen görs på ett mer mekaniskt sätt (suggestion) där individen 

besparar tankekraft genom att utföra något per automatik. Choice däremot syftar till de val som 

kräver eftertanke och en inre vägning av de alternativ individen har att välja på. Att exempelvis 

gå när ett trafikljus är grönt kräver mindre överläggande än att gå när det lyser rött.  

Vid analys av språket genom Potter och Wetherell är det viktigt att försöka förstå kontexten och 

varför vissa ordval görs över andra tillgängliga. Vid en beskrivning av en attityd gentemot 

exempelvis ett politiskt parti kan man i olika sammanhang ge olika beskrivningar. Hur är 

beskrivningen av attityden konstruerad? Och vilka funktioner och variationer finns det? Dessa 

frågor är viktiga att söka svaret på när en analys av språket görs, i detta fall en attityd gentemot 

ett politiskt parti (Potter & Wetherell, 1987).  

1.5 Den kritiska diskursanalysen med Norman Fairclough 

Här utgår vi ifrån Norman Faircloughs användning av teorin kritisk diskursanalys där 

utgångspunkten är att ”undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell 

utveckling i olika sammanhang” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:66). Det talas om den 
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kritiska diskursanalysen som både konstituerande och konstituerad, dvs. den både konstitueras 

av den sociala världen och konstituerar den. Detta synsätt menar jag kan också kopplas till 

Berger och Luckmanns syn på den sociala världen där de syftar till att människan är produkten, 

samtidigt som hon är producenten och hur detta kan bli paradoxalt när den sociala världen 

tenderar att påverka oss negativt. Den kritiska diskursanalysen är just kritisk till den diskursiva 

praktikens inverkan på jämställdhet i samhället och ses därför inte som ett politiskt neutralt 

förhållningssätt då dennes uppgift är att delvis motverka det icke jämställda (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). 

Faircloughs syn på den kritiska diskursanalysen, som många andra kritiska diskursanalytiker 

instämmer med, är att det lingvistiska är avgörande för vad som skall klassas som en diskurs och 

inte. Till skillnad från Laclau och Mouffe menar Jørgensen och Phillips att det finns en tydligare 

gräns mellan icke-diskurser och diskurser, man kan också dela upp det i det lingvistiska och det 

icke-lingvistiska (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:72).  

Faircloughs tredimensionella modell är till för att beskriva den kommunikativa händelse som 

uppstår vid språkbruk. Den består av en text, en diskursiv praktik (produktion, distribution, 

konsumtion) samt en social praktik (Fairclough, 1992:73). När vi tar del av exempelvis en tidning 

menar Fairclough att dess budskap samt budskapets påverkan går att bryta ner på dessa tre 

nivåer. Först och främst är själva texten i tidningen uppbyggd på ett specifikt språk för att 

förmedla budskapet på ett önskat sätt. Man kan välja mellan många olika satser och 

meningsuppbyggnader och på så sätt tilldela ansvar, påverka tillförlitligheten eller ta avstånd 

från vad som står i texten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vad gäller diskursiv praktik 

menar Fairclough att man istället ska titta på hur texten produceras samt konsumeras i 

förhållande till kontexten. Då spelar intertextualitet samt interdiskursivitet stor roll om man kan 

följa en texts väg till konsumenten, hur den förändrats på vägen och vilka tidigare diskurser och 

texter som varit med och format den, en s.k. intertextuell kedja. Fairclough beskriver begreppet 

på följande vis; ”The concept of intertextuality points to the productivity of texts, to how texts 

can transform prior texts and restructure existing conventions (genres, discourses) to generate 

new one” (Fairclough, 1992:101). En nyhetsartikel är exempelvis ofta tagen från TT och omgjord 
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på ett sätt som ska passa just den tidningens målgrupp. Vidare är det den sociala praktiken som 

ska analyseras och hur texten som text samt som diskursiv praktik har påverkat eller inte 

påverkat den sociala praktiken. Som nämnt tidigare menar Fairclough att den kritiska 

diskursanalysens uppgift delvis är att minska orättvisa och öka jämställdhet samt främja 

kunskapen om de minoriteter som finns. Genom att se på hur social praktik slutligen påverkas i 

den tredimensionella modellen kan Fairclough, tillsammans med andra teorier såsom 

sociologisk- och kulturteori, till viss del kartlägga exempelvis medias påverkan på könsklyftor i 

ett samhälle.  

(Fairclough, 1992:73) 
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Men även Fairclough talar om identiteter och framförallt subjektspositioner på ett liknande sätt 

som Potter och Wetherell. Han menar att subjektspositioner finns att inta beroende på vilken 

social situation vi befinner oss i samt vilken aktivitet som utövas. Fairclough (1992) ger exempel 

på hur exempelvis en tidning tar rollen som informatör samt kunskapsspridare och läsaren som 

mottagare. På samma sätt menar han att vi intar socialt konstruerade subjektspositioner när vi 

går och handlar, kassören eller kassörskan samt kunden har förbestämda uppgifter där den ena 

köper och den andra tillhandahåller varor. Beteendet bygger på den intertextualitet som finns 

tillgänglig där tidigare möten och konversationer med en kassör eller kassörska avgör hur vi 

agerar. Talet blir således avgörande för hur människor vidhåller en traditionell syn på en 

subjektsposition, exempelvis den mellan män och kvinnor, eller om individen väljer att använda 

en ny typ av diskurs för att ändra rollernas betydelse (Fairclough, 1992:96–100).   

 

1.6 Stigmatisering samt social och personlig identitet med Erving Goffman 

Goffman (1963) menar att samhället utvecklar normer, i och med dessa normer ställs krav på 

populationen som uppdagas när människan rör sig i det sociala rummet. Han menar således att 

vad dessa krav innebär är från början inte självklart utan något vi lär oss i och med att kraven 

ställs och vi väntas uppfylla dessa. De krav vi sedan uppfyller utgör den persona som samhället 

får ta del av, dock kan denna version vara en helt annan än den som vi gärna identifierar oss 

med i hemmet (Goffman, 1963:5). Stigmat i sig grundar sig då i samhällets syn på vad som anses 

normalt och vad som inte gör det, således rättar vi oss, inte alla men de allra flesta, efter dessa 

normer för att slippa sociala sanktioner. Långt ifrån alla stigman går dock att undkomma, 

Goffman delar in dessa i synliga samt osynliga och benämner människorna i respektive kategori; 

discredited och discreditable (Goffman, 1963:6ff). En person i rullstol (discredited) har såldes 

svårt att dölja sitt stigma till skillnad från någon med radikala politiska eller ideologiska åsikter 

(discreditable). 

Genom att se världen på Goffmans sätt där stigmatisering råder i samtliga samhällsklasser och 

institutioner går det att se människor som anpassningsbara med inte bara en transparant 

identitet som visas hela tiden. Om en patient, som saknar en närmare relation, frågar sin läkare 
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vad denne röstade på i riksdagsvalet bryts normen och den sociala identiteten, som för läkarens 

räkning innefattar sin yrkesroll, medföljande samhällsklass, kön etc., blir ifrågasatt. Patienten 

kanske bara lite klumpigt ställde en fråga som mer rör läkarens personliga identitet, något som 

kan leda till en dubbel skam, dels för patienten som inser att denne trampat på en öm tå samt 

dels för doktorn som tvingas antingen avböja eller svara på något som inte tillhör relationen de 

har till varandra (Goffman, 1963:55). Det är dock inte alltid så att vi gömmer våra politiska 

åsikter - som endast fungerar exempel här - utan det är sannolikt minst lika vanligt att öppet stå 

för dessa och värderingarna som tillhör, framförallt om det passar samhällets normer. Den 

sociala identiteten är således annorlunda från den personliga, dock bestämmer vi från situation 

till situation hur mycket av den personliga som vi vill beblanda med den sociala. Goffman (1963) 

anser att människan anpassar sina svar efter hur mycket vi känner att vi är skyldiga att behöva 

besvara eller dela med oss utav. Den personliga identiteten är vad utomstående associerar med 

oss; den liberala, den konservativa, den egoistiska exempelvis. Ett avvikande beteende eller en i 

samhällets ögon onormal åsikt blir då en del av den personliga identiteten som endast ett fåtal 

eller den innersta kretsen vet om. Goffman menar att när vi håller igen för att inte anses 

onormala kan vårt begär av att få ut dessa åsikter anonymt öka och ta plats i vår vardag 

(Goffman, 1963:57).    

Metod 

1.7 Metodval 

Denna uppsats grundar sig i en kvalitativ ansats där både intervjuer samt textanalys har utförts, 

transkriberas och analyseras. Valet av en kvalitativ studie grundar sig i möjligheten att få en 

ökad kunskap om aktörernas tankar och resonemang kring frågorna jag söker svara på. 

Alternativet hade varit en kvantitativ studie som förvisso kunnat ge tydligare svar på en hypotes, 

om den kan bekräftas eller förkastas, men som då inte ger samma ingående möjlighet att tolka 

svaren ur ett diskursperspektiv. Således är valet av en kvalitativ metod motiverat på följande vis; 

Då en kvantitativ studie kan ge mer exakta svar på frågor som ”Vilket parti stödjer du?” 

eftersom enkätfrågor ofta kan tyckas bekvämare att besvara än frågor som ställs under intervju 
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blev detta en viktig avvägning att göra. Min studie syftar dock till det lingvistiska och hur detta 

visar sig i face to face-situationer. Jag gjorde bedömningen att det via en kvalitativ studie går att 

urskilja möjliga skillnader i svaren på frågor som berör den personliga samt sociala identiteten, 

något som hade varit svårare att göra genom kryssfrågor.  

Datainsamlingen har som nämnts tidigare skett genom intervjuer samt textanalys. Intervjuerna 

är utformade efter en semistrukturerad modell. Med boken Etnografiska metoder (Patrik 

Aspers, 2007) har jag efter noga eftertanke valt att strukturera mina intervjuer, dock i mindre 

mån än en strukturerad intervju, men samtidigt i större mån än en tematiskt öppen intervju. 

Aspers (2007) menar att en semistrukturerad intervju följer en intervjuguide med konkreta 

frågor vilket är passande vid en informationshämtningsmetod. Det finns dock utrymme för 

utveckling av svar från intervjupersonen samt följdfrågor och vidareutveckling från intervjuarens 

håll för att skapa en vad Aspers kallar fråga-svardialog (Aspers, 2007, s.137). En 

semistrukturerad intervju ger forskarna större möjlighet att styra intervjupersonen mot det håll 

och de ämnen som önskas, något som blir svårare i en tematiskt öppen intervju och framförallt i 

en helt öppen intervju. Ett mellanting mellan semistrukturerad och den tematiskt öppna 

intervjun är något jag strävar efter att uppnå. Samtidigt som jag söker få konkreta svar vad 

gäller vissa frågor söker jag få mer utvecklade och djupgående svar vad gäller andra. Denna 

kombination vore bra för att minska det deduktiva då uppsatsen saknar en bestämd hypotes. 

Den semistrukturerade intervjun är även den som tycks passa bäst till en foucauldiansk 

diskursanalys (FDA) enligt Carla Willing (2013), något som kommer presenteras lite senare.  

1.8 Etiska principer 

Intervjuerna i sig har varit fyra stycken à fyrtiofem minuter långa där samtliga noga behandlats 

för att gå under de vetenskapliga etiska principerna; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vid tillfrågan om deltagande i en intervju följer att 

jag delar studiens syfte med intervjupersonen, hur resultatet kommer att användas samt att 

intervjun går att avbryta när som helst om så skulle önskas (Bryman, 2011). Eftersom det är 

frivilligt att vara med krävs också ett samtycke från intervjupersonen som då ska ha informerats 

om vad deltagande innebär. Intervjupersonens identitet kommer inte att presenteras, inte 
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heller dess riktiga namn, ålder eller kön då detta inte har någon betydelse för undersökningens 

syfte eller resultat. Just konfidentialitetskravet känns extra viktigt att informera om då den 

politiska åsikten ibland kan kännas privat, en tydlig konfidentialitet hoppas jag således leder till 

en ökad känsla av trygghet för intervjupersonen vilket i sin tur kan leda till ökad reliabilitet samt 

validitet. Slutligen ska även nyttjandekravet följas, därmed kommer uppgifterna som erhållits 

från intervjun endast att användas till denna studie (Bryman, 2011).  

1.9 Urval 

Urvalet till intervjun har skett via sociala medier då ägandet av ett konto är ett av 

huvudkriterierna som jag utgår ifrån. De tillfrågade personerna var med i en grupp på Facebook, 

gruppen var politiskt inriktad samt under kategorin "Offentlig grupp" vilket innebär att alla får 

visa gruppen, medlemmarna och inläggen (Facebook, 2014). Jag gjorde ett inlägg från mitt 

privata konto där jag beskrev studiens samt intervjuns syfte och bad de som var intresserade att 

antingen svara genom att kommentera eller skicka ett privat meddelande till mig. Urvalet blev 

dessutom tvunget att begränsas till personer i Stockholm eller Uppsala då det geografiska 

avståndet kunde bli problematiskt då jag vill göra intervjun mellan fyra ögon och inte över 

telefon eller liknande. För att göra besväret lönt för intervjupersonerna meddelade jag i 

efterhand att fika fungerar som kompensation. Då jag söker undersöka sociala mediers möjliga 

påverkan på individens politiska ståndpunkt blev ett annat kriterium för att passa in i urvalet att 

personen under antingen Europavalet (2014) eller Riksdagsvalet (2014) hade tillgång till sociala 

medier samt att denne var röstberättigad. Dessa kriterier var av extra vikt då jag önskar att 

intervjupersonerna har valrörelsen och känslorna kring den så pass färskt i minnet som möjligt, 

även detta för att öka validitet och reliabilitet. Samtliga intervjuer har spelats in, efter 

intervjupersonens godkännande, med hjälp av dator eller mobiltelefon, detta för att underlätta 

transkriberingen och under intervjutillfällena kunna vidhålla fokus på frågorna samt intervjuns 

flöde men också intervjupersonernas kroppsspråk. Anteckningarna under intervjutillfällena var 

sparsamma, detta till stor del för att inspelningen minimerade behovet men också för att 

intervjupersonen skulle slappna av och känna sig som en del av en konversation snarare än en 

strikt intervju. Transkriberingen av intervjuerna gjordes i Microsoft Word där inspelningar 
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kompletterades med anteckningar. Dessa gjordes en i taget och med olika färger för de olika 

personerna samt frågorna för att få en mer överskådlig bild av vem som sa vad. 

Vad gäller urvalet till textanalysen var det inlägg på Twitter från valdagen som sammanställdes. 

Urvalet skedde under en specifik hashtagg, under en specifik tidsperiod samt på svenska eller 

engelska. På twitter.com kan en med hjälp av verktyget "avancerad sökning" avgränsa vad som 

visas, det finns då möjligheten att välja exempelvis; #val14 since:2014-09-14 until:2014-09-15, 

som syftar till att endast visa de inlägg där ”#val14” används och som är skrivna under dygnet 14 

september 2014. Vid sammanställningen av twitterflödet var jag tvungen att precisera min 

sökning då antalet inlägg som skedde under valdagen var extremt många. Först och främst är 

flödet endast taget från valdagen, det vill säga den 14 september 2014, därefter valde jag en av 

flera populära hashtaggs ”#val14” som jag bedömer, efter att ha tittat igenom de andra 

alternativen, var den mest förekommande.  

Vidare har jag valt att utesluta alla inlägg som inte innehåller ”http” ”.se” samt ”.com” för att 

endast se till de inlägg som innehåller en hyperlänk, en s.k. delning. Ordet delning är viktigt i 

denna studie och nämns vid flera tillfällen. En delning blir det när någon vidarebefordrar en 

artikel, ett inlägg, en bild eller video, vanligtvis för att denne sympatiserar med vad som 

framförs eller raka motsatsen. Till dessa delningar hör ofta en kommentar från 

vidarebefordraren som indikerar personens ställningstagande. I studiens textanalys har dessa 

kommentarer en viktig roll i återkopplingen till studiens frågeställning. Slutligen sökte jag efter 

”Expressen” ”Aftonbladet” samt ”SvD” bland inläggen då jag under preciseringen av urvalet 

märkt att dessa tre webbtidningar är klart mest förekommande. En del träffar var inlägg som 

inte är värda att analysera, dessa innehöll ofta en fråga riktad till tidningen eller ett kortare 

påstående såsom ”bra skrivet” alternativt motsatsen.  

Tanken var först att se till vilka ord som användes mest i flödet och för att ta reda på det 

provade jag mig fram på diverse olika sätt. Först kopierade jag in samtliga inlägg i ett Word-

dokument för att sedan genom sökfunktionen i Microsoft Word ta fram det mest 

förekommande ordet. Denna metod krävde dock att jag chansade mig fram då programmet inte 

visar det mest förekommande orden. Efter sökande i bland tidigare forskning av Twitter samt 



Karl-Fredrik Eriksson  Uppsala Universitet HT 14 
 
 

23 
 

kontakt med deras support hittade jag till slut ett program som skulle fylla mitt behov och 

således tillåta mig att göra ett s.k ordmoln (en grafisk bild som visar mest förekommande orden 

genom att tilldela de ledande orden störst teckenstorlek). TextSTAT heter programmet som 

visade sig ta tid innan det tillslut förkastades på grund av felräkningar och språkproblem då 

programmet inte stödjer svenska. Vad jag däremot lyckades få ut, genom att söka på ”sep”, var 

att flödet bestod av 283 unika inlägg varav 9 fick ses som bortfall då inlägget gjorts på annat 

språk. Då min textanalys grundar sig i förståelsen av samtliga ord var inte översättningsprogram 

ett alternativ, dels för att antalet inlägg som varken var på engelska eller svenska var så pass få 

samt dels för att översättningsprogram inte nödvändigtvis ger den korrekta översättningen. 

Sammanställningen av twitterflödet gjordes lättast genom att alternera mellan sidan som visade 

mitt avancerade sökresultat samt Word-dokumentet då bilderna, som också var en del av länkar 

och delningar, inte kom med när texten kopierades in. Således kunde jag i Word hålla mig till 

endast text och komplettera med bilder från flödet. 

1.10 Hjälpmedel 

När kodningen samt transkriberingen påbörjades var det nu den foucauldianska diskursanalysen 

som fick träda in. I Carla Willings (2013) bok "Introducting qualitative research in psychology" 

presenteras hennes tolkning av det foucauldianska sättet att analysera en text (vilket inkluderar 

även tal). Metoden presenteras i sex steg; Discursive constructions, Discourses, Action 

orientation, Positioning’s, Practice samt Subjectivity. Willing menar att denna metod bäst utförs 

med en semistrukturerad intervjuteknik (C. Willing, 2013, s.389).  

Discursive constructions söker att ta reda på hur diskursiva objekt identifieras i texter (C. 

Willing, 2013, s.385). Det är i steg ett viktigt att ta fasta på de termer som hänvisar till det 

diskursiva objektet. Genom att se till de ord som beskriver den diskurs, i mitt fall politik, jag+ 

söker få ökad förståelse för, menar Willing att det då kan dyka upp associationer som avslöjar 

förhållandet personen har till termen. Hon har i texten ett eget exempel på hur en person kan 

tala om en dödlig sjukdom som "något hemskt" "det där" eller "tillståndet".  

Discourses handlar om att fastställa den konstruktion som ligger till grund för diskursen. Willing 

menar att uppbyggnaden av en diskurs under exempelvis en intervju kan göras på olika sätt och 
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grunda sig i olika förhållanden till diskursen i fråga. Individer kan då, i exemplet med politik, tala 

om det ur en ekonomisk diskurs när denne redogör för sitt förhållande till politik, en 

könsorienterad diskurs eller kanske en psykologisk diskurs (C. Willing, 2013, s.385-386).  

Action orientation betraktar kontexten till en diskurs konstruktion, hur det kommer sig att en 

diskursiv konstruktion skapas. Att tala ur en könsorienterad diskurs inom politiken kan under en 

intervju visa sig grundas i ett brinnande intresse för jämställdhet eller en egen erfarenhet av 

orättvisa. Att se till Action orientation kan således ge ökad förståelse till varför en person talar 

ur en viss diskurs(C. Willing, 2013, s.386). 

Positionings ser till vilka roller som tilldelas via diskursen. I tal om politik kan en person då 

tillskriva sig en roll som maktlös medborgare om denne exempelvis säger "min röst spelar ändå 

ingen roll" vilket ur egen erfarenhet är ett vanligt förekommande. Willing beskriver det som "a 

location for persons within the structure of rights and duties for those who use that repertoire" 

(C. Willing, 2013, s.387).  

Practice i sin tur behandlar förhållandet mellan diskursen och den sociala praktiken. Genom 

denna del av analysen kan man söka urskilja vad som, enligt diskursen och dess uppbyggnad, är 

accepterat samt oacceptabelt att säga och göra. Det kan då framgå i mitt tidigare exempel vad 

en intervjuperson anser är politiskt korrekt och vad som inte är. 

Subjectivity, som är det sjätte och sista steget, sammanfattar de tidigare stegen samt går än 

djupare. Subjectivity ser förbi rollen som tillskrivits och in på känslorna och sättet att se världen 

från just den positionen. Subjectivity kan således söka förklara hur det kommer sig att man 

röstar på ett visst parti då rollen innefattar mer än bara en positionen sedd utifrån. Willing ger 

exemplet på hur en man kan positionera sig inom en "male sexual drive"-diskurs och således 

känna mindre skuld för sexuell aggression (C. Willing, 2013, s.388-389).   

Willings tolkning av den foucaldianska diskursanalysen har genom uppsatsen legat som en av 

grunderna i mitt sätt att behandla materialet samt utforma frågorna. Framförallt vad gäller 

intervjuerna och analysen av dessa har Willings tolkning gett stort stöd när materialet ska 
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analyseras vilket i många fall lett till att intervjupersonernas svar fått en mer nyanserad 

betydelse samt kontext. 

1.11 Reliabilitet och validitet  

För att forskningen ska vara av någon betydelse krävs att den är reliabel och valid. Reliabilitet 

menar Aspers (2007) avser hur bra man mäter det man faktiskt mäter, ett annat ord är 

tillförlitligheten. Uppsatsen har strävat efter hög reliabilitet med en och samma intervjuguide till 

samtliga intervjuer men brister kan finnas då intervjupersonerna kan uppfatta frågorna skilda 

sätt. Uppsatsens handledare har dock godkänt intervjufrågorna samt urvalet vilket får styrka att 

reliabiliteten är hög.  

Validiteteten förklarar Aspers (2007) grundar sig i hur bra man mäter det man vill mäta, med 

andra ord giltigheten. Datainsamlingen har gjorts i enlighet med intresset för resultatet där 

kravet har varit att intervjupersonen dels är politiskt aktiv samt befinner sig på sociala medier. 

Intervjuerna har sedan spelats in samt transkriberats för att sedan kodas och delas upp i 

personliga samt icke-personliga frågor.   
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Analys och Resultat 

Efter en sammanställning av intervjuerna samt flödet på Twitter under valdagen ska jag nu söka 

redovisa resultatet samt finna en koppling till min frågeställning. Analysen kommer att 

presenteras i en teoribaserad följd där frågor som uppstår kan leda till sidospår men ska fungera 

som en väg till nya upptäckter och vinklar att se på för att ytterligare ge stöd till svaren på 

frågeställningen. I varje intervju har intervjupersonerna blivit ombedda att välja ett alias. 

Funktionen av detta har tänkt stärka förtroendet mellan mig och intervjupersonen vad gäller 

konfidentialiteten samt fungerat som en isbrytare, det fyller dock även ett funktionellt syfte för 

att särskilja intervjupersonerna på ett lite annorlunda sätt än det annars vanliga 1, 2, 3 eller A, B, 

C. De fyra intervjupersonerna har valt följande alias; Noel, Lea, Granen samt Holger. Resultaten 

kommer att analyseras med hjälp av kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi. 

Genom att se allt samlat material ur en socialkonstruktionistisk syn, där identiteter, attityder 

samt handlingar uppkommer via social interaktion, kan jag till en början på en textbasis 

(inkluderat talet) se tendenser till styrkandet av denna tes. Politik, som idag är och kanske alltid 

har varit, ett ämne som aktiverar diverse känslor hos människor gjorde även så både vad jag 

kunde se i intervjuerna men framförallt på de inlägg som analyserats på Twitter. Tydligt var 

detta när det gång på gång i samtliga intervjuer, genom talet, framgick tydliga 

ställningstaganden och känslor mot delar av politiken och politikens förespråkare. Rollerna var 

till en början tydliga under inledningen av samtliga intervjuer, jag ställde frågorna medan 

intervjupersonen svarade. Allt eftersom intervjuerna gick blev dock denna gräns allt mer 

utsuddad och den försiktiga individ som till en början satt framför mig yttrade sakta men säkert 

fler och starkare åsikter.  
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1.12 Intervjuerna ur ett diskurspsykologiskt perspektiv 

"Egentligen så kan det ha att göra med allting, det finns alltid en motpol till alla ämnen och 

diskussioner, sen är det ju klart att vissa grejer är mer kontroversiella än andra och då är det väl 

extra viktigt att man kanske inte like:ar något utan att tänka sig för utan om man vill diskutera 

det kan man istället göra det i en trygg krets med vänner och familj där man känner att man kan 

diskutera utan att bli dömd och förlora på det. För om man går ut och agerar på internet tror jag 

att det kan påverka en på arbetsplatsen och kanske senare i livet när folk ska titta på vad du har 

gjort eller ja... de hittar dina spår." – Noel 

Frågan intervjupersonerna fick var; "Är det något du undviker att diskutera på sociala medier, 

och i så fall varför?". Liknande åsikt fanns att hitta hos samtliga intervjupersoner, dock med 

olika anledningar och formuleringar. Holger menade att en åsikt om Fi eller SD borde i största 

möjliga mån undvikas för att inte "...bli hatad eller hotad eller nåt" samtidigt som även Lea 

ansåg att uttryckta åsikter om SD kunde generera i konsekvenser som sedan kunde avspeglas i 

den fysiska världen, "...flera av mina vänner tar bort dem som visar stöd för SD". Granen 

menade att andras uppfattning av en individ kunde ändras om man diskuterar politik i för stor 

utsträckning men beskrev att det var en rättighet och hur fel hen tyckte att det var med 

åsiktsförtryck. Jag anser att Noels svar visar på hur stor betydelse sociala medier har för vissa 

människor och vilken inverkan det kan ha på den fysiska världen utanför, svaret får här fungera 

som exempel på ett mönster bland svaren. En like menar hen här kan få konsekvenser för både 

nuvarande arbetsplats men också framtida sociala interaktioner.  

En rädsla för att bli tillskriven en oönskad identitet infinner sig vilket avgör vad och hur Noel 

uttrycker sig, både genom skriftligt tal i form av kommentarer men också symboler som att gilla 

eller dela. Noel föds som en lärling, hen ska sedan fylla sitt jag med lingvistiska resurser tills hen 

blir ett självgående jag och således skapar sig en identitet. De lingvistiska resurserna finns redan 

där, det är beroende på vad Noel fyller sig med som i så fall utgör hur hen tar ställning. I Noels 

fall vet hen inte vilka lingvistiska resurser som de på arbetet har tillslutit sig. Dock verkar Noel 

medveten vilka som finns tillgängliga då hen menar att somliga resurser skulle resultera i att 

bilden medarbetarna har av Noel riskerar att bli negativ. Intressant gällande denna fråga var att 
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ingen av intervjupersonerna gick in på en ideologisk nivå utan talade endast ur gruppen mot 

individen-perspektiv.  

Samtliga intervjupersoner har på ett eller annat sätt uttryckt invändningar mot total transparens 

av det privata på sociala medier. J. Svensson menar att agerandet på sociala medier är en form 

av identitetsskapande vilket i detta fall ger en ökad förståelse för intervjupersonernas agerande 

på internet och tankarna kring det. Intervjupersonerna befarar stigmatisering vid yttrande av 

politiska åsikter och tre av de fyra jag intervjuade menar att de är oerhört återhållsamma med 

vad de gillar, delar eller kommenterar när det kommer till politik.  

Intervjun inleddes med en bred och till synes meningslös fråga; "Skulle du kalla dig själv politiskt 

aktiv?". Samtliga intervjupersoner svarade på den frågan ja, med några reservationer såsom 

"Delvis, ja", "Jo men det skulle jag säga att jag är", "Under det senaste året så ja absolut..." samt 

"Ja". Samtidigt kom det senare fram att alla förutom Granen väldigt sällan deltog i diskussioner 

på framförallt Facebook eller Twitter och när man väl gjorde det var det främst i vad de ansåg 

som icke-kontroversiella ämnen. Lea svarade exempelvis på en fråga om vad hen deltog i för typ 

av diskussioner när det väl skedde; "Men jämställdhet tycker jag är superviktigt...jag är ju 

feminist men inte på Fi-nivå ha ha". På samma fråga svarade Holger "Jag tror aldrig jag har varit 

med i något politiskt på FB (Facebook)" och Noel "Ja men när det kommer till ekonomi och 

grunden av hur skatterna ska fördelas känner jag att jag kan yttra mig". För att summera svarar 

således samtliga att de är politiskt aktiva, tre av dem är dock minst sagt sparsamma med att 

yttra sig på sociala medier. Dessa tre var också de som i frågan och beskrivningen av Brit 

Stakstons (2010) kategorier på internetanvändare svarade att de placerar sig i facket för digitala 

värderingar samt digitalt vana. Som presenterat i den tidigare forskningen delade Stakston upp 

internetanvändare i fyra kategorier; Analoga värderingar med digital ovana, Digitala värderingar 

med digital ovana, Analoga värderingar med digital vana samt Digitala värderingar med digital 

vana. Granen svarade dock att hen hade analoga värderingar med digital vana. Detta fick mig att 

fundera över hur det kommer sig att å ena sidan Holger, Lea och Noel menade på att de var 

politiskt aktiva i kombination med digitala värderingar och digital vana samtidigt som de sällan 

yttrade politiska åsikter på nätet, samtidigt som Granen menar på att hen gärna delar med sig 

av sina åsikter men ställer sig i en annan kolumn vad gäller digitala eller analoga värderingar. 
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Det finns dock en risk i denna del av analysen att intervjupersonerna förstod de olika 

kategorierna på olika sätt och således inte utgick från samma grund vid indelningen.  

På sociala medier är sällan frågor eller påståenden riktade mot en specifik vän, om det inte 

förmedlas via chatt, utan mot alla individens vänner. Gör man då som Granen gör och ofta är 

med i diskussioner, gillar eller delar ett inlägg, intar man positionen som politiskt aktiv med 

kunskaper som personen själv anser hör hemma just där och då. Det gör på sätt och vis Granen 

till någon med mer digitala värderingar och Noel, Lea samt Holger till personer med mer analoga 

värderingar. Holger respektive Noel säger exempelvis i intervjuerna "Mina vänner har varit 

väldigt insatta, kollat mycket debatter. Jag har också blivit ganska mycket mer insatt på grund 

av det. Känns bra när man har en röst och kan rösta på vad sitt land ska göra." samt "För att jag 

försöker att diskutera frågor med mina vänner och jag försöker påverka vad andra tycker om 

vissa saker." när jag frågar hur de är politiskt aktiva. Således ställer jag mig tveksam till Brit 

Stakstons kategorisering, vad gäller politik åtminstone, med reservation för att dessa svar inte är 

representativa för den svenska befolkningen samt möjligheten att intervjupersonerna 

missuppfattade frågan i kombination med en bristfällig beskrivning av alternativen från min 

sida. 

Under sammanställningen av intervjuerna märker jag tydligt att den politiska diskursen som förs 

till en följd av mina frågor, till stor del är väldigt politiskt korrekt, speciellt till en början. Jag 

tycker mig se en tydlig försiktighet i uttryckandet av åsikter och funktionen (steg ett i Potter och 

Wetherells modell) är vag. Jag ställer mig frågan; vad är det intervjupersonerna vill förmedla 

med sina svar?  

Tre av intervjupersonerna verkar väldigt måna om att inte förarga de vänner som finns på 

Facebook eller uttrycka någon form av kontroversiell åsikt, Granen däremot känner inte samma 

återhållsamhet och det avspeglar sig även i svaren under intervjun. Noel ger exempelvis inte 

några som helst konkreta svar på vad hen tycker bör undvikas att diskuteras men är samtidigt på 

det klara med vad hen vill och inte vill synas i för sammanhang på sociala medier. Jag får istället 

oerhört diplomatiska svar från Noel trots att jag vid två olika tillfällen försöker få fram vilka 

frågor som hen tycker att en person bör undvika att diskutera. Även Lea och Holger ger vaga 
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svar där Lea, som presenterat tidigare, hänvisar till hur vännerna agerat när människor på 

Facebook visat stöd för Sverigedemokraterna. Holger menar att individer bör "...akta sig för att 

ta ställning till något för hårt..." när jag i frågan efter ber Holger vara lite mer specifik med vad 

hen syftar till "hårt" får jag svaret "Ja men SD typ...eller Fi". Holger svarar på denna fråga väldigt 

tyst och inte lika självsäkert som hen gjort på tidigare frågor, "eller fi" kommer efter drygt fyra 

sekunders tystnad och krävde högsta volym för att uppfattas vid transkriberingen av intervjun. 

Utan att ha någon direkt vetskap om hur intervjupersonerna talar utanför vårt samtal känns det 

som att det förmodligen skiljer sig, detta säkerligen även beroende på vem och var de talar.  

Istället för att, om jag ponerar att så är fallet, uttrycka klart och tydligt att Sverigedemokraterna 

inte bör diskuteras på sociala medier väljer intervjupersonerna att antingen vagt förmedla det 

eller inte alls. Det återkopplar till funktionen som Potter och Wetherell (1987) beskriver den. 

Det finns alternativ för intervjupersonen, antingen talar de om för mig exakt vad de tycker och 

varför eller så kringgår de svaren och bäddar in dessa i en mer politiskt korrekt funktion. Precis 

som beskrivs av Potter och Wetherell är funktionen ofta dold, vilket visar sig även här, kanske är 

intervjupersonerna oroliga över att bli dömda över sitt ställningstagande och målar upp ett 

scenario där en oönskad handling inträffar (jag reagerar märkligt på svaret) och således 

modifierar sitt svar. Det finns självklart en annan förklaring, intervjupersonerna är osäkra på sin 

åsikt och därav förmedlar den på ett mindre tydligt sätt. Variationen spelar då en stor roll för 

hur intervjupersonerna svarar, de vet inte hur jag kommer att reagera och känner således 

kanske inte samma trygghet att yttra en kontroversiell åsikt som när de umgås med vänner eller 

familj. Om så är fallet pekar det till viss del på att social interaktion styr vårt språk och hade 

intervjun varit flera timmar lång hade möjligtvis tydligare ståndpunkter presenterats då både 

mina och intervjupersonens tidigare lingvistiska resurser förmodligen framgått allt tydligare.  
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Slutligen syftar konstruktionen till att kontexten kring individers tal, något som jag upplever är 

svårt att se till om inte intervjuerna varit längre och mer ingående. Tidigare erfarenheter och 

förförståelse hos intervjupersonerna kan tänkas spela en stor roll i hur de framför sina svar och 

det skulle mycket möjligt kunna vara så att Noel, Holger eller Lea råkat ut för en oönskad 

konsekvens i samband med politiska diskussioner och således tar det lite försiktigt. På samma 

sätt är det fullt möjligt att Granen haft tidigare erfarenheter som påverkar sättet hen svarar. 

Dock finns även möjligheten att svaren inte har någon konstruktion utan kommer till 

intervjupersonerna i stunden, helt naturligt. Jag finner dock den senare förklaringen mindre 

trolig då det var vanligt bland intervjupersonerna att ta en paus och fundera över vad de skulle 

svara i frågor där jag sökte ett ställningstagande. Framförallt Holger och Noel hade ofta pauser 

på ett par sekunder, vilket kan tyckas indikera på att de söker formulera svaret på ett sätt som 

de ansåg vara bra utifrån en begränsad kunskap eller att de konstant tar hänsyn till hur de tror 

sig förväntas svara.  

1.13 Twitterinläggen ur en kritisk diskursanalys 

Artiklarna som användarna på Twitter delade (en internetdelning) under valdagen handlade 

uteslutande om politik och somliga artiklar återkommer oftare än andra, mest förekommande 

var en artikel från Aftonbladet med rubriken ”Valstrul på valdagen”. Artikeln handlar om hur det 

på olika ställen i landet har skett någon form av valfusk eller försök till valfusk men också 

påstådda misstag i form av gamla valsedlar och personer som redan blivit avbockade men som 

inte har röstat. Enligt Fairclaough ska man genom en kritisk diskursanalys se till texten, den 

diskursiva praktiken samt den sociala praktiken samt se det som konstituerande och 

konstituerat av den sociala världen. Artikeln handlar även om hur det i delar av landet har 

inträffat händelser som direkt påverkar väljarnas möjligheter att rösta, sättet som Aftonbladet 

beskriver dessa skiljer sig dock åt och twitteranvändarnas kommentarer till delningarna gör 

detsamma. ”En handfull lokaler i Medelpad har drabbats av misstänkt valfusk, rapporterar st.nu. 

– Det är ungefär en handfull lokaler som har drabbats, men det kan också vara fler, säger Ingela 

Åberg, sekreterare för Valnämnden i Sundsvall, till tidningen. På flera ställen har valsedlar 

försvunnit eller blandats samman. – På något ställe har en person även uppmärksammat att 

Sverigedemokraternas valsedlar stod framför Socialdemokraternas, säger Ingela Åberg till 

http://www.st.nu/allmant/medelpad/misstankt-valfusk-i-flera-rostlokaler
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st.nu.” med underrubriken ”Misstänkt valfusk i Medelpad”. I samma artikel skriver Aftonbladet 

även ” I Haninge kommun utanför Stockholm har fyra killar i vita skjortor och kostymer lagt ut 

valsedlar för Svenskarnas parti och samtidigt stulit alla andra partiers. På 

söndagseftermiddagen samlades en mycket liten grupp nazister från Svenska motståndsrörelsen 

vid Slottet i Stockholm. Där brände de valsedlar, enligt vittnen på plats.” med underrubriken 

”Nazister stjäl valsedlar”. 

Vid en koppling till Faircloughs syn på texten och textanalysen finns det mycket att hämta. Till 

en början så beskrivs de olika scenarion på olika sätt, det senare är vad det verkar mer självklart 

än det andra. Om vi till en början tittar på det första citatet om det misstänkta valfusket i 

Medelpad är det relativt lite information som går att hämta, märkligt kan tyckas då det har 

hållits en intervju med sekreteraren för valnämnden i Sundsvall. Frågan jag genast ställer mig är 

vilka valsedlar har försvunnit och varför framgår inte detta? Det som slås fast är dock att ”… på 

något ställe har en person även uppmärksammat att Sverigedemokraternas valsedlar stod 

framför Socialdemokraternas”, något som indikerar att det inte bör vara helt omöjligt att 

presentera de valsedlar som också saknas på minst en handfull vallokaler. I citatet senare, där 

fokus har flyttats till nazister, är dock det mesta utrett och presenterat av tidningen, läsarna kan 

nu också konstatera att personerna var män, hade vita skjortor och kostym samt vilket parti de 

förespråkar. Även vid denna incident har tidningen framfört delar av en intervju med 

ordförande för valnämnden i Haninge där det framgår hur de gått till väga för att avvärja dessa 

individer samt ordförandes syn på de etiska och demokratiska övertrampen som dessa personer 

har begått. Som författare av texten kan Aftonbladet således dirigera sina läsare och trycka 

extra mycket på det budskap som de vill nå ut med. Vilket är det och har de lyckats? Till denna 

analys hör slutligen en annan del av samma artikel, nämligen den vars rubrik lyder 

”Uppmanades att inte rösta”. I denna del av artikeln skriver Aftonbladet följande; ” I Rinkeby har 

folk som uppger sig tillhöra en grupp som har kopplingar till IS delat ut flygblad där de 

uppmanats att inte rösta. Det berättade Rinkebybor för Aftonbladets Jan Scherman som var på 

plats utanför vallokalerna. ’De har varit på torget här i Rinkeby och de var på torget i Husby, mitt 

emot mötesplatser, i moskén och där folk samlas.’ säger Mustafa Ismail, vid Folkpartiet i Rinkeby 

till Aftonbladet. Han berättar att flygbladen har delats ut i flera veckor och att människor varit 
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på plats utanför vallokalen under dagen. Och han säger att han är rädd att det kan ha visat 

effekt och påverkat människor som inte går och röstar under dagen.”. Plötsligt kopplas den 

grupp, vars namn synts i media under stora delar av hösten 2014, in och misstanke om valfusk 

tar en vändning. 

Jag hade tänkt börja med rubrikerna som har presenterats ovan och hur deras utformning kan 

tyda på vilket budskap Aftonbladet kan tänkas ha för avsikt att förmedla. Först och främst måste 

en webbtidning som Aftonbladet sälja ”klick” för att gå runt och en stor del av dessa klick är 

rubrikerna. Även om huvudrubriken är de som förmodligen avgör hur vida läsaren är intresserad 

eller inte borde underrubrikerna fungera på liknande sätt. Utan vidare kunskap kan jag anta att 

en lockande underrubrik får den läsare som valt att klicka sig vidare in på artikeln att fortsätta 

läsa och såldes ökar också chansen för en delning, en delad artikel är helt enkelt en lyckad 

artikel. ”Nazister stormade flera vallokaler #val14 #svpol [följt av länk till artikeln]” skriver en 

användare, ” Nazister stormade flera vallokaler #val14 #aftonbladet[följt av länk till artikeln]” 

skriver ytterligare en och ” Nazisterna som trängde sig in på vallokaler idag var de samma som 

polisen skyddade under valrörelsen #val14 #svpol [följt av länk till artikeln]” skriver en tredje. 

Det finns flera andra inlägg på Twitter där underrubriken om nazisterna som stjäl valsedlar 

används som kommentar följt av en länk till artikeln, en lyckad rubrik som genererat många klick 

och som synts på många flöden. En till synes liten artikel som förmodligen var en i mängden 

under valdagen hade, tror jag, kunnat bli ännu mer delad om man även lagt till lite större 

slagord i de övriga underrubrikerna.  

Min slutsats av det hela gällande denna artikel är att Aftonbladet, precis som Svensson (2014) 

talar om, vill knyta sig an en identitet som stark motståndare till nazism och rasism då detta är 

ett väl mött och uppskattat förhållningssätt hos gemene man. Motsatsen till att vara stark 

motståndare menar inte jag är att vara sympatisör, det är inte den sortens analys jag söker göra. 

Svensson (2014) menar att sociala medier fungerar som ett slags identitetsskapande där 

ståndpunkter som antirasist och liknande är ett av de enklaste sätten att bli omtyckt. Min tes är 

att webbtidningar som Aftonbladet söker göra detsamma för att hos allmänheten anses som en 

korrekt och bra tidning, att vara anti-rasist är på sociala medier raka motsatsen till 

https://twitter.com/hashtag/svpol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/val14?src=hash
https://twitter.com/hashtag/svpol?src=hash
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kontroversiellt. Dock finns det ämnen som är mer kontroversiella där ståndpunkten kanske 

medvetet förmedlas mer vagt, exempelvis som med underrubriken och texten till; 

”Uppmanades att inte rösta”. Jag bygger denna tes på sättet som Aftonbladet väljer att skriva i 

samband med de båda underrubrikerna. I delen av artikeln med de nazistiska killarna i vita 

skjortor och kostym som stjäl valsedlar framgår, som jag nämnt, detaljerat vad som har hänt. 

Dessa killar har enligt intervjun även lagt ut valsedlar för Svenskarnas parti. Ur intervjun går det 

inte att utläsa att dessa killar är nazister, en teori självklart grundad på partiet de stödjer med 

valsedlar, dock fortfarande ett val Aftonbladet har gjort vad gäller beskrivningen, det framgår 

även att dessa individer är män. Ser vi till den andra underrubriken med tillhörande text 

”Uppmanades att inte rösta” framgår det inte ur rubriken att individerna, som enligt intervjun 

under flera veckor delat ut flygblad och uppmanat människor till att avstå från att rösta, sägs 

tillhöra IS (Islamistiska Staten). Det framgår dessutom inte könet på individerna, hur många det 

rör sig om eller vilka åtgärder som vidtagits, information läsaren dock får ta del av gällande 

nazisterna. Det kan också vara så att tidningen helt enkelt inte erhållit den sortens information, 

dock syftar denna analys endast till sättet artikeln är skriven på. Aftonbladet menar att det rör 

sig om ”folk som uppger sig tillhöra en grupp som har kopplingar till IS”, och genom att välja 

ordet ”uppger” tar Aftonbladet avstånd från att själva rubricera dessa människor som 

medlemmar, det är då någon annan som slagit fast den identiteten, till skillnad från de påstådda 

nazisterna.  

När sedan artikeln delas vidare på Twitter eller Facebook förändras inte texten i sig, dock har 

människor lagt till sina egna rubriker i form av kommentarer som framhäver vad de tycker är 

viktigt att nämna. Den intertextuella kedjan blir således grundad i kommentarerna och hur 

texten förs vidare till ytterligare konsumenter. ”KTH studenter med kopplingar till #IS försöker 

påverkar #val2014 Man tror inte det är sant....” skriver en användare på Twitter, ”#IS agerar fritt 

i Sverige och försöker påverka folk att inte nyttja sina demokratiska rättigheter #val14” skriver 

en annan. Plötsligt rör det sig om KTH-studenter samt IS som fritt agerar, något som inte 

framgår i artikeln. ”Socialdemokratisk valarbetare stjäl SD-valsedlar. ’Valstrul på valdagen’ [länk 

till artikeln] … #svpol #dinröst #val2014” inte heller detta påstående framgår i artikeln men som 

smått okritisk förbipasserande är det precis vad som händer. Faircloughs tredimensionella 

https://twitter.com/hashtag/IS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/val2014?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/val14?src=hash
http://t.co/2ScS0iby2I
http://t.co/2ScS0iby2I
https://twitter.com/hashtag/svpol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/dinr%C3%B6st?src=hash
https://twitter.com/hashtag/val2014?src=hash
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modell innefattar även social praktik, något som är svårt att ta del av om inte dessa 

twitteranvändare ställer upp på en intervju. Vad som dock är anmärkningsvärt är det faktum att 

samtliga intervjupersoner (Lea, Holger, Granen och Noel) menade på att sociala medier på ett 

eller annat sätt spelat en roll i deras val av parti. Den presenterade artikeln i detta avsnitt är 

delad 2,900 gånger på Facebook samt 160 gånger på Twitter. Det är inte ovanligt att ha 

hundratals vänner eller ”följare” (en person som prenumererar på användarens flöde) på dessa 

sociala medier vilket gör att spridningen kan uppgå till tiotusentals. Trots att den sociala 

praktiken kräver mer djupgående forskning öppnar denna analys upp möjligheten att ponera en 

artikels sociala effekter.  

Den nämnda artikeln fick mig att gå utanför gränserna och se till de delningar som gjordes på 

Twitter samt Facebook men utan ”#val14”, en hashtagg som tidigare fungerat som en 

avskalning av allt material. Samtliga delningar som presenteras är dock hämtade från den 14 

september. Av de delningar som gjorts av Aftonbladets artikel ”Valstrul på valdagen”, som är 

huvudrubriken, på Twitter är det först och främst många användare som endast vidarebefordrar 

i form av exempelvis ”Valstrul på valdagen | Nyheter | Aftonbladet”. Detta är standard för dem 

som väljer att inte lägga till en kommentar utan som förmodligen ser att fler läser artikeln på 

grund av vikten i dess innehåll. Det är dock fler som väljer att lägga till en kommentar och av de 

tidigare nämnda underrubrikerna är det ”Nazister stjäl valsedlar” samt ”Uppmanades att inte 

rösta” som tar mest plats bland delningarna. Artikeln med dess underrubriker visar då på 

effekter som Fairclough menar är en del av den sociala praktiken, att dela en artikel är ett val 

man gör utifrån vad innehållet säger. Jag menar att det tydligt går att se hur en cirkel sluts när 

texten påverkar den diskursiva praktiken som i sin tur påverkar den sociala praktiken och den 

sociala praktiken återgår till att påverka texten och på den vägen är det. Som jag nämnt tidigare 

är idag antalet delningar av artiklar ett tydligt kvitto på hur pass stor genomslagskraft artikeln 

har haft. Tidningarna är duktiga på att fånga upp det populära på internet i form av klipp och 

bilder vilket visar på en tydlig medvetenhet. På samma sätt som en webbtidning, då denna är 

den absolut vanligaste formen av tidning som delas, fångar läsaren genom att ta del av de virala 

bilderna och filmerna som sprids på sociala medier menar jag att medvetenheten kring vilka 

artiklar och ämnen som blir virala är tydlig den med, om än subtil. De ämnen som människor 
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delar och diskuterar som mest på exempelvis Twitter menar jag har blivit populära just på grund 

av tidningarnas medvetenhet och anpassning. Den sociala praktiken visar sig då på ett nytt sätt 

än den som Fairclough egentligen syftar till. Den nya tiden på internet har fört med sig ett nytt 

sätt att kommunicera och vad jag förstår, framförallt utifrån intervjuerna, betyder en ”like” (att 

gilla) mycket mer än bara en symbol. Det finns ett värde i att gilla någons inlägg och att vara 

sparsam med vad man gillar påminner om hur människor behandlar en valuta, och desto fler 

gilla en person delar ut desto mindre betyder gesten. Till skillnad mot förr har de sociala 

medierna även ändrat innebörden av att gilla något genom att göra det likt en delning. Om jag 

gillar en artikel på exempelvis Facebook ser mina vänner det i sina flöden och mitt namn står då 

ovanför artikeln som gillades. Således blir jag då genom mitt gillande en anledning till att fler ser 

och tar del av framförallt rubriken och i en del fall även innehållet. På så sätt menar jag att den 

text som Aftonbladet producerar och som vidarebefordras med eller utan kommentar kan 

tänkas påverka människor i den mån att den sociala praktiken kan erkännas även på internet. 

Hur kommer det sig då att ”Nazister stjäl valsedlar” samt ”Uppmanades till att inte rösta” är de 

mest förekommande rubrikerna i samband med delning av Aftonbladets artikel?  

En möjlig förklaring är kopplad till Wadbring och Ödmarks (2014) teori om spridning av den egna 

världsbilden. Är man starkt anti Sverigedemokraterna är det kanske inte speciellt chockerande 

att rubricera delningen med ”Nazister stjäl valsedlar”, det blir då ett uppenbart 

ställningstagande och en tydlig spridning av dennes åsikt. På samma sätt kan det tyckas lika lite 

chockerande att en sympatisör till Sverigedemokraterna snarare väljer ”Uppmanades till att inte 

rösta”. Eftersom jag inte vet personernas ideologiska läggning blir detta bara spekulationer men 

någon bakomliggande faktor finns förmodligen till att somliga väljer den ena rubriken och 

somliga den andra. Om man sedan återkopplar till att Wadbrings och Ödmarks rapport där 

”Sverigedemokraterna”, ”rasism” samt ”nazism” var de vanligaste innehållen för de mest delade 

nyheterna våren 2014 (Wadbring & Ödmark, 2014, s.43) är det kanske inte konstigt att just 

”nazism”, ”Sverigedemokraterna” och ”IS” nämns alla tre i samma artikel. Rapporten visar även 

hur kvällstidningarna står för hela 64 % av de mest delade nyheterna på sociala medier 

(Wadbring & Ödmark, 2014, s.39) och när majoriteten av artiklarna handlar om politik samtidigt 

som ena sidan modifierar artiklar efter delningar och den andra för att bekräfta världsbild finns 
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det risk att stora kvantiteter av missvisningar uppstår, kanske än mer än den fysiska löpsedeln 

mäktar med. Självklart har webbtidningarna ett samhällsansvar och lagar som måste följas men 

när efterfrågan på delningar är stor är det inte omöjligt att gränser tänjs.     

1.14 Intervjuerna och Twitterinläggen med fokus på identitet  

Intervjuernas samt twitterinläggens mest väsentliga delar har ovan presenterats och analyserats 

ur två olika diskursteoretiska aspekter. Den diskursteoretiska biten har fungerat grundpelare till 

tolkningen av svaren i intervjuerna samt inläggen på Twitter. Hittills har resultatet antytt att det 

finns frågor i intervjuerna samt ämnen på Twitter som skapar olika reaktioner samt har 

potential till att vara hämtade ur olika identiteter, den sociala samt den personliga. 

I samtliga intervjuer finns det stor skillnad mellan svarens karaktär både i utformning och 

leverans (i leverans inkluderas möjliga pauser och andra symboler, såsom skratt). Vad gäller de 

frågor där jag som intervjuare söker ett ställningstagande har ofta pauserna varit fler och 

dessutom längre än i de frågor som inte kräver samma exponering av den personliga 

identiteten, frågor som ”Vilka partier har synts mest för dig på sociala medier?” eller ”Vilka 

sociala medier använder du främst?”. Dessa frågor känner förmodligen intervjupersonen av som 

lättare frågor där inga värderingar som kan kopplas till den personliga identiteten behöver 

läggas. Jag vet redan om att dem befinner sig på sociala medier vilket präglar båda frågorna och 

således kommer jag inte närmare in på personen mitt emot vilket svar de än ger, så länge det är 

relevant till frågan. Den sociala identiteten kvarstår efter dessa inledande frågor och ännu så 

länge har inte svaren lett till möjligheten av en förändrad social interaktion, den som Caughey 

(1980) talar om. Jag får på denna typ av frågor raka svar som levereras utan eftertanke eller 

pauser, mer än att intervjupersonen ibland tänker någon sekund extra för att försäkra sig om att 

alla sociala medier som hen använder har nämnts. Intervjupersonerna har en bild i huvudet av 

det Jaget som de presenterar (claimed self-image) och ett ideal-Jag (ideal self-image) något som 

antingen kan förstärkas eller förkastas, beroende på svaren de ger och hur jag tolkar dem. De 

frågor som inte rubbade den sociala identiteten eller bjöd in till insyn hos den personliga gav 

inte mycket analysmaterial, däremot gjorde många följdfrågor samt frågor som var menade att 

leda till eftertanke och ställningstagande hos intervjupersonerna det.  
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Ett tydligt avbrott i det nästan monotona mönstret av svar som inledde intervjuerna var när det 

visade sig att sånär som på alla intervjupersoner väldigt sällan brukade delta i politiska 

diskussioner på sociala medier och följdfrågan ”Hur kommer det sig?” gav den första inblicken i 

den personliga identiteten. Intervjupersonerna ställdes inför möjligheten att ytterligare ge mig 

insikt i deras vardag och hur de tänker, framförallt kring politik och andras bild av det egna 

Jaget. Både Holger och Noel svarade på eget vis att dem gärna avstår för att slippa konflikt 

medan Lea inte riktigt gav ett rakt svar på varför hen avstår utan hänvisade till ”… att det är 

mycket samma sak som diskuteras [paus] alltid SD.”. Noels samt Holgers svar kan tyckas tyda på 

en viss konflikträdsla eller kanske en rädsla för stigmatisering vid yttrandet av ”fel” åsikter, dock 

ett svar som kom till lätt och utan större eftertanke. Den dock tydligaste delen av samtliga 

intervjuer där bollandet med den sociala och personliga identiteten var som tydligast var på 

tidigare presenterade frågan ”Något specifikt ämne du diskuterar mer/avstår från att 

diskutera?”. Först och främst svarar Lea som tidigare nämnt ”Men jämställdhet tycker jag är 

superviktigt...jag är ju feminist men inte på Fi-nivå ha ha”. I detta svar tycker jag mig se en 

möjligen medveten framställning av den identitet som passar bäst i den sociala värld Lea lever i 

som också är populär i stora delar av samhället hen tillhör. Lea lyfter fram vikten av jämställdhet 

som en punkt hen anser extra viktig men tonar samtidigt ner det genom att gardera sig och säga 

att hen är feminist men inte på Fi-nivå (Feministiskt initiativ).  Således lyfter hen fram sig själv 

som en jämställdsmedveten människa men som bör distanseras från partiet Feministiskt 

initiativ, något annat anmärkningsvärt är att hen dessutom inte svara på om det finns ämnen 

som bör undvikas utan endast det hen anser vara viktigast. Genom att lyfta fram en, i 

allmänheten, positiv del av sin personliga identitet (jämställdhetmedvetenhet) och samtidigt 

undanhålla vad som bör undvikas kanske Lea försöker minska gapet mellan hennes riktiga Jag 

(real self-image) samt det ideala jaget.  

På samma fråga ger Noel ett, som tidigare nämnt, långt och ganska opersonligt svar, hen menar 

i korta drag att det alltid finns en ”motpol” till samtliga åsikter och att ”vissa grejer är mer 

kontroversiella än andra”. Noel, som de flesta övriga intervjupersoner, befarar stigmatisering 

vid yttrande av politiska åsikter, något som i Noels värld låter oundvikligt när samtliga åsikter 

har en ”motpol”. När jag dock ställer om frågan på ett annorlunda sätt för att försöka få fram 
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mer konkreta exempel gör Noel likadant som Lea, hen svarar endast på vad som skulle kunna 

tänkas diskuteras, inte vad hen gärna avstår ifrån. Noel menar att de ekonomiska grunderna 

samt skattefördelningen är något som hen skulle kunna diskutera men säger inget mer än så. I 

undvikandet av att svara på frågan ytterligare en gång stärks mina aningar om att Noel har 

åsikter som hen placerar i kategorin ”discreditable” och som såldes bara tillhör den personliga 

identiteten, något som hen inte anser sig skyldig att dela med mig. Holgers svarssätt skiljer sig 

en aning i denna fråga, hen menar att man ska akta sig för att ta ställning till något ”för hårt” 

och svarar när jag ber hen utveckla ”Ja men SD typ... eller Fi”. Holger väljer istället att poängtera 

vad gemeneman bör undvika snarare än vad hen själv undviker, dessutom framgår ”SD” mycket 

tydligare än vad ”Fi” gör som efter en längre paus yttras. Av att döma från sättet Holger svarar 

finns även här en stor eftertänksamhet som kan tänkas grundar sig i framställningen av den 

personliga identiteten. Det är som sagt avsevärt tydligare att Sverigedemokraterna är mer 

tabubelagt än Feministiskt initiativ men Holgers egna värderingar är svåra att urskilja, hen 

nämner trots allt dem båda.  

Intervjuerna fortgår och växlar mellan frågor som berör samt frågor som inte berör den 

personliga identiteten bland intervjupersonerna. En allmän försiktighet är dock tydlig rakt 

igenom, något som också kan grunda sig i en mer övergripande norm som säger att politik är 

oerhört privat för vissa, speciellt inför främlingar. Granen är dock den som skiljer sig mest med 

ett mer avkopplat språk, rakare samt snabbare svar och få, nästan inga pauser. Granen har 

heller inga tydliga begränsningar vad gäller det som avser den sociala kontra den personliga 

identiteten, åtminstone inte vad gäller politiska värderingar. Granen är dessutom den enda som 

riktar sig mot samhället och belyser något som hen tycker är fel genom att säga ”Jo men det 

råder åsiktsförtryck i Sverige ... helt klart”.  

Som går att avläsa från den kritiska diskursanalysen av twitterinläggen under valdagen var det 

oerhört fokus på allt som hade med rasism, nazism och invandringspolitik att göra. Twitter ger 

många användare en möjlighet att yttra åsikter som lätt når en okänd skara människor, detta 

med hjälp av hashtaggar. Den genomgående jargongen är helt klart att den politik som partiet 

Sverigedemokraterna driver är oönskad och dess sympatisörer likaså. Otroligt många yttrar 
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åsikter som ”Att 10 % röstar på SD äcklar mig så enormt! Ni som röstar på rasisterna, ni 

förtjänar inte vår luft!” eller ”I samtliga Dalslandskommuner är SD näst största parti i 

riksdagsvalet. Kan vi leasa ut dem till Norge på säg... Fyra år”. Samtidigt är det oerhört få 

sympatisörer som träder fram och när dessa väl gör det är det också ofta under anonyma namn 

medan motståndare, exempelvis författarna till ovanstående citat, nästan uteslutande använder 

ett riktigt namn. Få exempel finns att hämta som är rakt av positiva till det annars 

stigmatiserade partisympatisörerna där författaren använder ett riktigt namn. 

Ett av extremt få exempel är följande ”Idag röstar vi ja till demokrati & yttrandefrihet - på riktigt 

- rösta på Sverigedemokraterna” medan ett mer otydligt inlägg från en användare som får 

kategoriseras som möjlig sympatisör skriver ”Vill korrigera en sak, SD är inte ett rasistparti. Går 

man djupare som jag nu gjort så har de bra värderingar också även om de är dåliga”. Ytterligare 

inlägg är antingen tvetydiga nog att inte kunna kategoriseras eller inte helt självklart ett 

ställningstagande. Det visar sig tydligt bland inläggen att många användare med stigmatiserade 

politiska åsikter ger uttryck för dessa genom anonyma konton med användarnamn som inte har 

någon förankring i personen bakom dem. Detta är något som Goffman (1963) också tar fasta på, 

att undantrycka en åsikt i det sociala rummet skapar för många ett behov av att yttra dessa 

anonymt samt inför en större massa där det inte riktas till en specifik person, en möjlighet 

Twitter tillhandahåller.  
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Avslutande diskussion 

Det finns tendenser i intervjuerna som tyder på att människor som är en del av de sociala 

medierna är fullt medvetna om de nya regler som medföljer samt riskerna som uppstår när 

hundratals, ibland tusentals, andra ser varenda åsikt som uttrycks. Samtliga intervjupersoner 

visar också medvetenhet vad gäller den fysiska världens kopplingar till vad som sker på internet, 

en medvetenhet som med största sannolikhet hänger ihop med hemsidor som Facebook och 

användningen av det riktiga namnet, bilder, boendeort, arbetsplats etc. Således är 

identitetsskapandet på internet minst lika viktigt som det i den fysiska världen och jag menar att 

individer på ett nytt sätt kan tillskriva sig en i betraktarens ögon normrätt persona. Till skillnad 

från den fysiska världen där ställningstaganden sker i stunden ger sociala medier oss 

möjligheten att noga välja ut vad vi vill förknippas med då att avstå från att dela eller gilla inte är 

detsamma som att avstå diskussioner på exempelvis en arbetsplats eller skola. En person kan 

med andra ord välja att på ett mer subtilt sätt tillskriva sig en identitet genom att gilla en sida, 

skapad av främmande människor med en tydlig ståndpunkt, ”Sverigedemokraterna ut ur 

riksdagen” som exempel. Av vad som går att urskilja från intervjuerna verkar det dock vara en 

allmän oro över att uttrycka några som helst åsikter, vare sig de hos gemene man anses 

korrekta eller inte, som Noel sa finns det alltid en motpol. Dessa identitetsskapanden kan dock i 

slutändan endast sammanställas i form av löst grundade funderingar och frågor. Tydligt var det 

hur som helst under intervjuerna att politik för många är ett ämne som starkt berör den 

personliga identiteten, framförallt när de uppmanades att ta ställning till något utan att veta var 

jag befann mig i den frågan. Det kändes stundtals märkligt att fråga intervjupersonerna politiska 

frågor och under lyssnandet av inspelningarna samt kodningen blev det också tydligt att dem la 

stor vikt i framställningen av Jaget.  

Norman Faircloughs tredimensionella modell visade sig under analysens gång vara mycket 

hjälpsam och utvecklande i sättet som analysen utformades. Att först och främst se till texten 

och stegvis analysera den diskursiva praktiken samt även försöka sig på den sociala praktiken 

genererade i nya frågor och synvinklar. Det gick att se tydliga tendenser på hur den text som 

producerades mottogs och konsumerades av läsarna samt vilka rubriker och underrubriker som 



Karl-Fredrik Eriksson  Uppsala Universitet HT 14 
 
 

42 
 

åter nämns när delningen görs. Samtliga intervjupersoner menar att de till viss del påverkas av 

vad de läser och ser på internet samtidigt som det visade sig att man inte alltid var speciellt 

källkritisk. Det fanns ett mönster i att ta somliga webbtidningar med en nypa salt, vad som dock 

kan hända när denna regel inte följs är att delningar på Twitter får större betydelse än väntat. 

Exempel som presenterades visade på att budskapet förvrängdes eller förstärktes till den grad 

att de inte längre fanns kontext; ”KTH studenter med kopplingar till #IS försöker påverkar 

#val2014 Man tror inte det är sant”. Genom hela analysen av intervjuerna samt twitterflödet var 

mycket som rörde invandring samt Sverigedemokraterna i fokus. I intervjuerna sågs det som ett 

hett ämne med varningstrianglar runt samtidigt som det var nazism och Islamistiska Staten som 

stod i fokus när Aftonbladets artikel delades.  

Vidare hoppas jag denna undersökning kan leda till ett vidare intresse för hur diskurser i den 

fysiska världen skiljer sig från en i den virtuella. Identitetsskapandet via politik känns idag 

högaktuellt då många partier också förknippas med en tydlig personlighet samt livsstil, inte 

minst de nyare. Skapar de nya medierna bättre förutsättningar för öppna samtal om politik? 

Och hur mycket påverkas den sociala interaktionen av vår strävan efter ”the ideal self-image”, 

kan internet fungera som en avlastning av ”the real self-image”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/IS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/val2014?src=hash
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Bilagor 

1.15 Introbrev till intervjuerna 

"Hej,  

Jag studerar Socialpsykologi C på Uppsala universitet och skriver just nu uppsats med en politisk 

inriktning. Jag har tänkt göra en studie där syftet är att undersöka hur människor uppfattar 

politik på sociala medier. Till studien hör att jag intervjuar några personer för att få en mer 

detaljerad förståelse för hur tankarna går. Varför jag skriver detta är för att jag söker personer 

som skulle kunna ställa upp på intervju.  

 

Intervjuerna kommer att vara mellan 45-55 minuter och resultatet kommer bara att användas i 

studiens syfte. Alla uppgifter, såsom namn, ålder och kön, kommer att vara skyddade och 

intervjun kan avbrytas när som helst om så önskas. Eftersom min budget inte är enorm blir 

också intervjuerna geografisk begränsade till Stockholm - Uppsala med omnejd men jag bjuder 

på fika som tack!  

 

För att kunna delta ser jag gärna att du varit röstberättigad hela 2014 samt haft tillgång till 

sociala medier under valen som varit. Om detta låter intressant hör gärna av er i ett privat 

meddelande eller lämna en kommentar här under.  

 

Hälsningar Karl-Fredrik" 
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1.16 Intervjuguide 

Hej X och välkommen till intervjun, inspelningen börjar nu om det är OK? 

Skulle du kalla dig själv politiskt aktiv? (Hur menar du? Bland vänner kollegor eller liknande) 

Vad tänker du när du hör politik? (Bilder, ord associationer) 

FF Väcker det någon speciell känsla hos dig? 

Nu under det s.k. supervalåret har politiken verkligen legat i centrum, är något du märkt av det? 

FF Hurdå? 

Borde börja prata om sociala medier här, om inte ställ frågan: Har det märks av på internet 
tycker du? 

Vilka sociala medier befinner du dig på mest? 

FF Varför just X? 

Brukar du ta del av delningar som görs på sociala medier? 

FF På vilket sätt? Like: ar  Delar  Kommenterar? 

Vad består delningarna av främst för dig? 

Hur tar du del av politik på X? 

Brukar du delta i diskussionerna? 

Varför/varför inte? 

Något specifikt ämne du diskuterar mer/avstår från att diskutera? 

FF Hur kommer det sig? 

Lägger du själv upp eller delar politiska åsikter? 

FF Varför/varför inte? 

Hur brukar responsen vara på andras inlägg eller delningar? 

Hur brukar responsen vara på dina inlägg eller delningar? 

Vad tycker du om att dela politiska åsikter på sociala medier? 
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Följdfrågor  Väcker detta någon speciell känsla? Är det positivt eller negativt? 

Finns det något som är mindre okej att skriva om? I så fall vad? 

Vad gör X mer okej? Vad gör Y mindre okej? 

Vad upplever du händer om en sådan delning görs? 

Vem delar politiska inlägg? Om det finns en för dig typisk person, hur skulle du beskriva han 
eller hon? 

Vilket råd skulle du vilja ge en person som är politiskt aktiv på sociala medier? 

Du röstade ju i riksdagsvalet, hade det du hört och läst från vänner på ex facebook någon 
inverkan på din röst tror du? 

På vilket sätt? Varför inte? 

Vilka partier har synts mest? Hur tror du det kommer sig? Har det främjat eller stjälpt 
partierna/partiet? 

Slutligen skulle jag vilja att du placerade dig på en skala; Digitalt van med digitala värderingar, 
digitalt ovan med digitala värderingar, digitalt van med analoga värderingar eller digitalt ovan 
med analog värdering. (Beskriv samtliga kategorier ingående och ge exempel.) 
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