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The main purpose of this study has been to examine and analyze what kind of 
discussions that takes place in the commentary fields of swedish online 
newspapers. 
We started by collecting nearly 2000 commentaries from three newspapers 
and then used a quantitative content analysis to interpret the material. 
We divided the comments into different categories like arguing, media 
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were most common. 
The results of the analysis shows that there is a discussion in the commentary  
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commentary fields contain. 
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1 Inledning och bakgrund
Internet växer ständigt och spelar en allt större roll i vårt medielandskap. En av många 

diskussioner som förts kring ämnet handlar om de kommentarsfält som idag erbjuds av i stort 

sett alla tidningar, bloggar och radio- och TV-kanaler för att skapa diskussion bland läsarna. 

När kommentarsfälten infördes hade många i journalistbranschen höga förväntningar och 

hoppades att om man öppnade upp för diskussion kring internetnyheter skulle det skapa ett 

bättre forum för allmän debatt och en ökad möjlighet för interaktivitet med läsarna. Tanken 

var att kommentarsfälten skulle vara en plats där läsare kunde göra sin röst hörd, tillföra nya 

perspektiv och diskutera åsikter med varandra. En möjlighet som ses som positiv ur ett 

demokratiskt perspektiv (Bergström 2008).

Många menar dock att detta inte längre stämmer överens med verkligheten, det förs inte 

längre någon debatt i kommentarsfälten. Nick Denton, brittisk journalist och 

internetentreprenör, är en av dem.

”I don't like going into the comments. For every two comments that are interesting, even if 

they're critical, you want to engage with them, there will be eight that are off-topic or just 

toxic” (CNN 2012).

I Skandinavien var debatten kring kommentarsfälten het i juli 2011 då högerextremisten 

Anders Behring Breivik genomförde terrorattacker i Oslo och på Utöya i Norge. 

Kommentarsfälten användes då inte bara för att sörja och visa respekt för offren utan även för 

att hylla massmördaren. Flera stora nyhetssajter tog då bort möjligheten att kommentera 

artiklar efter att det förekommit hatiska kommentarer, påhopp och brottsliga kränkningar 

(Dagens Nyheter 2011). Många redaktioner började då också fundera kring sina 

kommentarsfält och vad för diskussion som förs där (Sydsvenskan 2011). 

Vår studie kring vilken sorts diskussion som förs i nyhetssajternas kommentarsfält tar 

avstamp i denna problematik.
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2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka vilka sorters diskussioner som förs i nyhetsajternas 

kommentarsfält. Detta avser vi studera genom att undersöka de kommentarer som uppkommit 

på tre svenska nyhetssajter och sortera in dem i olika kategorier som till exempel åsikt om 

medieinnehåll, åsikt om andra läsarkommentarer, skämtsamma kommentarer och flaming.

Vår forskning placerar sig i journalistikens uppgift: att vara forum för debatt, vilket är ett av 

journalistikens tre demokratiska uppdrag (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008). Forskningen 

berör även ämnen som interaktivitet och medborgarjournalistik. Ämnet är intressant med 

tanke på den diskussion som förts kring kommentarsfunktionen och det faktum att det tidigare 

inte har forskats speciellt mycket i ämnet (Reich 2011 sid. 97-98).

Förhoppningen är att denna studie ska ge kunskap om den diskussion som förs i 

nyhetssajternas kommentarsfält och på så sätt bidra till en ökad förståelse kring den roll 

kommentarsfälten spelar i medielandskapet och för journalistiken. 

De frågeställningar vi kommer arbeta efter är: 

1. Vilka typer av kommentarer förekommer oftast i nyhetssajternas kommentarsfält?

2. Finns det någon skillnad eller likheter i kommentarerna mellan morgon- och kvällspress?

3. Finns några skillnader eller likheter i kommentarerna mellan olika journalistiska genrer?

Dessa tre frågeställningar kommer tillsammans att ge oss en bred kunskap om svenska 

nyhetssajters kommentarsfält. Information om de vanligast förekommande typerna av 

kommentarer kommer ge oss den övergripande kunskapen om den diskussion som förs i 

kommentarsfälten. Genom att identifiera vilka sorters kommentarer som oftast förekommer 

kan vi dra generella slutsatser om den diskussion som förs. För att sedan fördjupa ämnet 

väljer vi att även undersöka huruvida diskussionerna kan skilja sig åt i kommentarsfält i olika 

tidningar och i olika journalistiska genrer. Detta eftersom tidigare forskning visat att olika 

sorters personer läser olika typer av tidningar och nyhetsgenre, vilket ger oss fog att tro att 

kommentarerna kan skiljas åt (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008).
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2.1 Avgränsningar

Vår studie ämnar endast fokusera på kommentarerna i sig och innehållet i dessa. Inget fokus 

kommer att läggas på de tillhörande artiklarna, personerna bakom kommentarerna eller 

medieföretagens syn på kommentarsfunktionen. Eftersom vi avser att undersöka den 

diskussion som förs i nyhetssajternas kommentarsfält genom att identifiera olika typer och 

kommentarer och undersöka skillnader mellan olika genrer och tidningstyper hade dessa 

ingångar inneburit en helt annan typ av studie som dessutom varit alltför omfattande. 

Dessutom anser vi att en studie kring vilka typer av kommentarer som förekommer i 

kommentarsfälten är en bra indikator på vilken diskussion som förs där.  

Studien kommer inte heller att fokusera på den tekniska biten med olika typer av inlogg och 

moderering. Någon djupare analys av kommentarerna kommer inte heller att göras då vi 

ämnar att kunna dra generella slutsatser. 

2.2 Disposition

I statistik och faktaavsnittet tar vi upp fakta och regelverk som var relevant bakgrundsfakta 

kring vårt ämne. Efter det kommer ett teoriavsnitt där vi behandlar de teorier och den tidigare 

forskning som var viktiga utgångspunkter för oss. Efter det kommer kapitlet om 

undersökningens genomförande där vi tar upp vårt material samt vår metod. Sedan 

presenterar vi vårt resultat och gör vår analys i nästkommande kapitel. Vi avslutar med 

slutsatser och diskussion samt framtida forskning och referenser.  
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3 Statistik och faktauppgifter
3.1 Bakgrundsfakta och läsarstatistik

De tre nyhetssajterna vi har valt att använda i vår studie är Aftonbladets, DN:s och Svenska 

Dagbladets nätupplagor. Samtliga dessa tre nyhetssajter har kommentarsfunktioner på de 

flesta av sina artiklar och de tillhör Sveriges största tidningar. Anledningen till Expressen inte 

finns med i vår studie är för att de inte har kommentarsfält. 

Aftonbladet är en svensk kvällstidning och grundades 1830. Den ägs av Schibsted Media 

Group. Aftonbladets nuvarande chefsredaktör heter Jan Helin och chef för sajten 

www.aftonbladet.se är Andreas Aspegren (Aftonbladet 2012). Aftonbladets nätupplaga hade 

vecka 47 2012 ett besökarantal på 5 516 391 unika besökare (KIA-index 2012).

Dagens Nyheter är en stor svensk morgontidning som grundades 1864. DN ägs av Bonnier 

AB och den nuvarande chefsredaktören heter Gunilla Herlitz. Redaktionschef för www.dn.se 

är Anna Åberg (DN 2012). DN:s nätupplaga hade ett besökarantal på 1 600 797 unika 

besökare under vecka 47 2012 (KIA-index 2012). Dagens Nyheter har också en nyhetssajt för 

betalade prenumeranter som heter www.dagensnyheter.se. Den är inte en del av vår studie. 

Svenska Dagbladet är en svensk morgontidning som grundades 1884. Den ägs precis som 

Aftonbladet av Schibsted Media Group. SvD:s chefsredaktör heter Lena K Samuelsson och 

chef för www.svd.se är Fredric Karén (SvD 2012). Under vecka 47 2012 hade Svd nätupplaga 

1 439 612 unika besökare (KIA-index 2012).

3.2 Lagstiftning och regelverk

Annika Bergström, forskare och lärare inom ämnet journalistik vid Göteborgs universitet, 

betonar i sin studie ”The reluctant audience: Online Participation in the swedish journalistic 

context” från 2008 att internets utveckling har lett till förändrade arbetsvillkor för både 

journalister och redaktörer. De har idag ansvar för allt som publiceras på deras nättidningar, 

även det som läsarna genererar, något som regleras i såväl etiska regler, spelregler för press, 

radio, tv som i lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Den som tillhandahåller en 

elektronisk anslagstavla, vilket innebär en tjänst för elektronisk förmedling av meddelande, 

måste ha uppsikt över den. Dessutom skall insända meddelanden tas bort och hindras ifrån att 

spridas ifall innehållet kan klassas som uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga 
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våldsskildring eller om det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätten. Den 

som bryter mot dessa regler riskerar böter och i värsta fall fängelse (Lag 1998:112 om ansvar 

för elektroniska anslagstavlor). På grund av detta anser många tidningar att kommentarerna 

måste ses över innan de publiceras, något som innebär extra arbete (Bergström 2008). 

3.3 Nättidningarnas syn på kommentarsfälten

Förutom de lagar och regler som styr kommentarsfälten har nättidningarna också egna 

nedskrivna riktlinjer för just deras sajt. Många av dessa författade punkter är desamma hos 

såväl www.svd.se, www.dn.se och www.aftonbladet.se. Bland annat förväntas läsare hålla en 

vänlig och respektfull ton, kommentera ämnet och använda ett civiliserat språkbruk. 

Dessutom accepteras inte kränkande uttalanden, kommersiella budskap, svordomar eller 

obscena ord (Aftonbladet 2011, Svenska Dagbladet 2012, Dagens Nyheter 2012). 

Gemensamt för de tre nyhetssajterna är dessutom att de förbehåller sig rätten att stänga av de 

läsare som upprepade gånger missbrukar reglerna. 

Www.svd.se skiljer sig dock från www.dn.se och www.aftonbladet.se genom att endast tillåta 

tre kommentarer per läsare och artikel. Ett maxtak som infördes sommaren 2012 med 

förhoppningar om att höja kvalitén på diskussionen (Svenska Dagbladet 2012). 

3.4 Skillnader i nättidningarnas moderering av kommentarsfälten

Terrorattackerna i Oslo sommaren 2011 förändrade många tidningars syn på 

kommentarsfälten. Interna förhållningssätt ändrades och hela kommentarssystem byttes ut. 

Mycket på grund av detta kräver de tre tidningar vår studie berör idag att den som önskar 

kommentera en artikel loggar in via diverse konton. Hur tidningarna valt att lägga upp 

inloggningsfunktionen skiljer sig dock åt. 

Den väg som www.dn.se har valt att gå innebär att den som vill kommentera en artikel 

antingen måste logga in via ett Facebook-konto, ett Dn.se-konto eller via ett så kallat OpenID. 

Det sistnämnda innebär att läsaren använder sig av existerande konton, som exempelvis 

google eller Flickr, för att logga in på olika internetsidor. 
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Www.svd.se kräver å sin sida inlogg via kommenteringssystemet Disqus, Facebook, twitter, 

OpenID eller google. 

De som vill kommentera artiklar på www.aftonbladet.se måste uteslutande gå via Facebook.

Dessa skillnader innebär olika mängd anonymitet för de som önskar kommentera artiklar. På 

www.aftonbladet.se förekommer alla med både namn och bild, något som motiveras med att 

ingen längre ska kunna kommentera anonymt (Aftonbladet 2012). På www.dn.se och 

www.svd.se är anonymiteten däremot större vilket inte minst bevisas av att läsaren inte 

behöver skriva under med sitt namn. 

När det gäller tidningarnas kontroll av kommentarer så arbetar www.dn.se, 

www.aftonbladet.se och www.svd.se efter samma modell. Kommentarerna granskas inte i 

förväg utan publiceras direkt. Däremot tas kommentarer som bryter mot lagen om 

elektroniska anslagstavlor eller på annat sätt anses olämpliga bort i efterhand (Aftonbladet 

2011, Svenska Dagbladet 2012, Dagens Nyheter 2012). På både www.dn.se och www.svd.se 

kan läsarna dessutom upplysa redaktionerna om tvivelaktiga kommentarer genom att trycka 

på den anmälningsknapp som finns kopplad till varje enskild kommentar. 
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4 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
4.1 Deliberativ deltagardemokrati

Tankar och idéer kring den deliberativa deltagardemokratin uppkom för första gången år 1939 

då John Dewey deklarerade att den amerikanska demokratin var i kris. Dewey menade att 

amerikanerna såg demokrati som något passivt och någonting som bevarades automatiskt. 

Hans enda lösning på problemet var att få medborgarna att tänka om. Han ville skapa en 

publik sfär där medborgarna skulle kunna interagera och diskutera med varandra. Dewey ville 

att demokrati skulle ses som ett sätt att leva, inte bara som en massa statliga institutioner. 

(Stromer-Galley & Wichowski 2011).

Med internets framfart och utveckling har tankarna och idéerna kring den deliberativa 

deltagardemokratin utvecklats ytterligare. Med den nya teknologin har den publika sfären 

växt och interaktiviteten ökat (Stromer-Galley & Wichowski 2011). Idag kan vem som helst, 

med tillgång till dator och internetuppkoppling, inte bara interagera och diskutera med 

varandra utan också producera och publicera eget material (Milioni, Vadratsikas & Papa 

2012). På internet kan användarna även interagera och ge återkoppling till 

informationssystemet på ett helt annat sätt än tidigare. Det existerar inga förutsagda 

funktioner eller tidsmässiga fördröjningar utan användaren flyter mer omkring utan 

förutbestämda mål och kan när som helst integrera med nyhetsleverantören (Bergström 2005).

Som en utveckling av detta erbjuder många nyhetsorganisationer med en internetsida idag 

läsarna en möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter i direkt anslutning till nyhetsartiklar. 

En utveckling som enligt McCluskey och Hmielowski (2012) matchar idealet för den publika 

sfären. En sfär där alla medborgare har en möjlighet att diskutera sociala och politiska 

problem. 

Dessa tankar och idéer har varit till stor nytta för oss. Framförallt som nödvändig 

bakgrundsinformation kring kommentarsfälten och dess potential. 

4.2 Medborgarjournalistik

Med medborgarjournalistik menas nyhetsproduktion och nyhetsförmedling som inte sköts av 

professionella journalister utan av ”vanliga människor”. Detta sker oftast via internet och i 
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synnerhet genom olika typer av bloggar och wikis. Neil Thurman (2008) menar att 

utvecklingen av användarvänliga och billiga internetverktyg för nyhetsförmedling har hjälpt 

till att skapa en snabb ökning av oberoende hemsidor som överlappar det utrymme som 

traditionella nyhetsmedier länge har innehaft. Personer som tidigare har nöjt sig med att bara 

läsa nyheter är nu också villiga att producera nyhetsinnehåll. De professionella medierna ger 

även folk möjlighet att delta i deras nyhetsförmedling. Den engelska tidningen The Guardians 

kommentarsfält genererade 647 798 inlägg mellan åren 1999 och 2005. 

Stuart Allen (2006) som är professor i journalistik vid Media School vid Bournemouth 

University beskriver medborgarjournalistik som en ”från grunden journalistik” där 

nyhetsmaterialet kommer från personer som är direkt berörda och har en närhet till 

händelserna som de rapporterar om. Medborgarna kan rapportera om händelser som de 

professionella nyhetsmedierna sällan kommer i närheten av. Händelserna förmedlas till 

exempel via medborgarnas egna video- eller digitalkameror. Allen (2006) menar att 

medborgarjournalistiken hjälper till att balansera upp ”helikopterjournalistiken” som de stora 

medieföretagen förmedlar och som har en djup påverkan på vår förståelse för kriser runt om i 

världen. De stora medieföretagen åker till katastrofplatser efter katastrofen har inträffat och 

rapporterar om följderna. Medborgarna däremot, som var på plats när det inträffade, spelar in 

förödelsen och sätter därmed mänskliga ansikten på nyheterna.

Allen (2006) menar att det är internet som möjliggjort medborgarjournalistiken och att dessa 

”tillfälliga” journalister som råkar befinna sig på platsen suddar ut gränserna för vad som är 

nyheter och vem som kan vara journalist.

Teorierna kring medborgarjournalistik har varit användbara i vår studie för att öka vår 

förståelse och vår kunskap kring hur internet har skakat om den tidigare maktbalansen och 

givit mediekonsumenter en större roll i nyhetsförmedlandet. Tillsammans med teorin om 

deliberativ deltagardemokrati har teorierna om medborgarjournalistik hjälpt oss förstå 

interaktivitetens möjligheter och den roll som det var tänkt att kommentarsfälten skulle ha när 

de infördes. Detta har varit användbart i vår problematisering och vår strukturering av 

frågeställningar.
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4.3 Anonymitet på internet - flaming

Att ha en möjlighet att kunna uttrycka åsikter anonymt är enligt många av stor vikt för den 

demokratiska diskursen på internet. Anonymitet tillåter impopulära åsikter och ger 

missgynnade och avskilda människor en möjlighet att prata fritt och uttrycka åsikter som 

strider mot den starka majoritetsgruppen (McKenna & Bargh 1998). Dessutom försvinner 

möjligheten att kategorisera människor som är anonyma då inga fysiska referenser är klara. 

Tillsammans gör detta internet till en jämlik arena att föra en diskussion på (Christopherson 

2006, Lee 1996, refererad i Stromer-Galley & Wichowski 2011).

Kling med flera (1999) anser dock att uppfattningen om att anonymitet är nödvändig för att 

kunna uttrycka sig fritt inte får gå till överdrift. Det måste finnas en balans där de traditionella 

normerna som styr kommunikationen, likt personligt ansvar, tas med i beräkningen. Dessa 

riskerar annars att gå förlorade i anonyma samtal. 

Kling med flera (1999) lyfter också fram de negativa sidorna med anonymitet på internet. De 

karaktäriserar begreppet som både en sköld och ett svärd. De som önskar kan ta skydd och 

gömma sig bakom det medan andra kan utnyttja begreppet för att anfalla och utföra vanligtvis 

olagliga eller på annat socialt oacceptabla aktiviteter från en okänd anonym position. Ett 

exempel på det sistnämnda går under begreppet flaming och innebär verbala attacker med 

syfte att förolämpa antingen personer eller organisationer. Dessa attacker kännetecknas ofta 

av svordomar, obscenitet och fientligt språk (Reinig, Briggs, Nunmaker 1998). Begreppet har 

blivit allt vanligare i och med internets utveckling och förekommer oftare i den 

kommunikation som förs där jämfört med den kommunikation som förs vid fysiska möten. 

Något som kan förklaras med att den anonymitet som internet erbjuder tillåter människor vara 

mer uttrycksfulla och tänka mindre på konsekvenserna av sina handlingar (Bansal med flera 

2011). 

Begreppet flaming kan delas upp i två olika typer, direkt och indirekt. Skillnaden mellan de 

två är att indirekt flaming inte är lika tydlig. Dess riktiga syfte kan bara förstås av den 

inblandande gruppen. Allmänheten kan visserligen klassa in kommentaren under begreppet 

flaming men sedan inte spåra referenser eller se vem den är avsedd för (Bansal med flera 

2011).
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Flaming avskräcker annars intresserade personer från att delta i diskussioner (Stromer-Galley 

& Wichowski 2011). Begreppet har varit viktigt i vår studie för att kunna sortera och förstå 

vår insamlade data.

4.4 Interaktivitet på internet - möjligheter som inte utnyttjas

Det har blivit allt vanligare att människor erbjuds en möjlighet att, i direkt anslutning till 

nyhetsartiklar, kunna utrycka tankar och åsikter i kommentarsfält. Flera av de studier som 

gjorts kring publikens användande av kommentarsfunktionen visar dock att människor sällan 

väljer att utnyttja möjligheten.  

Enligt Bergström (2008) använder människor internet för att samla information, inte för att 

uttrycka åsikter. Folk ser sig själva som åskådare snarare än deltagare i den journalistiska 

produktionsprocessen och möjligheten att kunna kommentera nyhetsartiklar hamnar faktiskt 

bland de saker människor minst önskar göra när de besöker tidningar på internet. Däremot 

menar Bergström (2008), att de personer som normalt inte uttrycker sina åsikter trots allt är 

glada över att möjligheten finns. De som ändå väljer att kommentera artiklar är enligt 

Bergström (2008) unga och frekventa användare av internet. 

Även Richardson & Stanyers (2011) undersökning kring kommentarfält på brittiska 

internettidningar visar att det är få läsare som tar steget och kommenterar artiklar. Detta trots 

ett högt besökarantal och teknisk utveckling. Dessutom menar Richardsson & Stanyer (2011) 

att kommentarerna och argumentationen i kommentarsfälten ofta håller låg kvalitet. 

Tillsammans har dessa två studier ökat vår förståelse kring människors aktivitet på 

kommentarsfält. Något vi haft nytta av i analysen av det insamlade materialet.

4.5 Tidigare forskning om kommentarsfält

Det finns relativt lite befintlig kunskap om kommentarsfält. Den forskning som finns visar att 

språket i kommentarsfält skiljer sig från andra typer av läsarfeedback. Lingvistikforskarna 

Daniela Landert och Andreas H Jucker från Zürichs universitet gjorde 2010 en studie där de 

jämförde två olika former av läsarfeedback, nämligen brev till The Times 1985 och 
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kommentarer i The Times kommentarsfält 2008. Deras studie, ”Private and public in the 

mass media communication: From letters to the editors to online commentaries”, visar att 

eftersom kommentarerna ligger i direktkontakt med artikeln de tillhör så finns det ingen 

anledning att summera artikeln man vill kommentera innan man uttrycker sina egna åsikter. 

Därför tenderar läsarkommentarer på internet att bli mer kortfattade än andra former av 

läsarfeedback (Landert, Jucker 2010). Detta är en punkt som vi ämnar bygga vidare på då vi 

kommer att mäta längden på de kommentarer som vi analyserar och därmed kunna uttala oss 

om den generella längden på en läsarkommentar. Däremot kommer vi inte att jämföra 

kommentarernas längd med andra former av läsarfeedback. Landerts och Juckers studie visar 

även att läsarkommentarer ger en större möjlighet till interaktion med andra läsare (Landert, 

Jucker 2010). I vår studie kommer vi att beröra även den här delen av kommentarsfältets 

funktioner. Vi kommer att undersöka om och på vilket sätt kommentarerna innehåller åsikter 

om andra läsarkommentarer. 

Internetkommunikation har också den fördelen att man kan läsa tidigare inlägg av en person 

och därmed få en uppfattning om personen redan innan man börjat diskutera. Därför kan man 

hoppa över startkonversationerna och gå direkt på ämnet (Cialdini 1990, refererad i 

Mossberger, Tolbert och McNeal 2007).

I andra former av läsarfeedback, till exempel insändare, är det ofta experter som uttalar sig i 

sin yrkesroll kring olika ämnen. När det gäller läsarkommentarer är det sällan experter som 

kommenterar artiklarna utan majoriteten av kommentarerna skrivs av privatpersoner (Landert, 

Jucker 2010).

Tidigare forskning visar också att språket i internetkommentarer ofta är mer informellt än i 

insändare. I kommentarer titulerar man inte andra läsare eller skribenten lika formellt som 

man gör i insändare. Språket i internetkommentarer innehåller ofta laddade ord, felaktiga ord 

och stavfel. Versaler används för att visa sin poäng tydligare. Kommentarerna är ofta mer 

privata runt det ämnet man kommenterar och är mer direkta i sin natur. Det räcker i princip att 

skriva vad man tycker och sen klicka på en knapp för att få det publicerat (Landert, Jucker 

2010). Eftersom vår studie inte syftar till att undersöka just språket i samma utsträckning som 

Jucker och Landert gjorde kommer vi inte att undersöka laddade ord, felaktiga ord och 

stavfel. Vi kommer inte heller att studera hur versaler används för att få fram sin poäng. 
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4.6 Läsarvanor - skillnader mellan olika tidningstyper och genre

Det har tidigare forskats kring skillnaderna mellan morgon- och kvällspress. Enligt Stig 

Hadenius, före detta professor i journalistik vid Stockholms universitet, Lennart Weibull, 

professor i massmedieforskning vid Göteborgs universitet och Ingela Wadbrings, professor i 

medieutveckling vid Mittuniversitetet i Sundsvall, studie från 2008 nådde morgonpressen 

drygt 70 procent av befolkningen en genomsnittlig dag år 2007. Motsvarande siffra för 

kvällspressen var 30 procent. Samma studie visar dessutom att kvällspressen, som endast säljs 

i lösnummer, läses mer sporadiskt än den i huvudsak prenumererande morgonpressen 

(Hadenius, Weibull, Wadbring 2008). En ytterligare tydlig skillnad mellan de två 

tidningstyperna är att kvällspressen, just på grund av att de endast säljs i lösnummer, 

fokuserar på mer lättsamma, sensationella och säljande nyheter (Hadenius, Weibull, Wadbring 

2008).

Studien visade också att den lokala morgontidningen är en grundbult i många svenskars 

tidningsläsande. Storstadsmorgontidningar, exempelvis Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, och kvällspress är mer utav ett komplement där högutbildade tenderar att välja det 

förstnämnda medan låg- och medelutbildade istället väljer en kvällstidning (Hadenius, 

Weibull, Wadbring 2008). Utöver detta väljer många dessutom att ta del av gratistidningar och 

nyhetssajter på internet. Framförallt gäller detta yngre läsare som söker en snabb rapportering. 

(Hadenius, Weibull, Wadbring 2008).

När det gäller just nyheterssajter på internet har kvällstidningarna en oerhört stark ställning. 

Medan morgontidningarnas nätversioner i stort bara läses av de som också läser 

pappersupplagan lyckas kvällstidningarna rekrytera publik vid sidan av pappersupplagan 

(Hadenius, Weibull, Wadbring 2008). En utveckling som inte minst syns i statistiken över 

antalet unika webbläsare där www.aftonbladet.se och www.expressen.se placeras en bra bit 

före www.dn.se och www.svd.se (KIA-index 2012). 

Vid stora händelser, såsom terrorattackerna den elfte september, används nyhetssajter flitigt. 

Det intressanta vid sådana händelser är att folk tenderar att vända sig till nyhetssajter som 

tillhör de traditionella medierna. Det är där de förväntar sig att hitta de trovärdiga uppgifterna. 

Sättet man läser nyheter på webben skiljer sig också från papperstidningen. De första 

rubrikerna som kommer upp på skärmen läses i stor utsträckning och man går tillbaka till 
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förstasidan efter varje klickutflykt för att inte tappa orienteringen. Om pappersläsaren är 

generalister så är nätanvändaren specialist. De läser artiklar som handlar om deras 

specialintressen och scannar sällan av hela nyhetsflödet (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008).

Det har tidigare också forskats kring mediekonsumenternas innehållspreferenser i tidningarna. 

Där har det visat sig att människors läsmönster beror på tre olika faktorer. Läsarens egen 

bakgrund och intresseprofil, det innehåll som tidningen kan erbjuda och det som sker i 

samhället. Tidigare forskning visar att det finns ett allmänt orienterande innehåll som nästan 

alla läsare tar del av, detta innehåll kallas primärläsning. Primärläsningen består av lokala 

nyheter, nyheter om brott och olyckor samt tv-innehållet. Denna del av tidningsinnehållet 

ögnas ofta igenom ganska fort. 

Förutom primärläsningen finns även en tillvalsläsning som kan se olika ut beroende på 

läsarens intresse. Denna läsning är mer engagerad än primärläsningen. Dessa artiklar läser 

man av intresse och inte utav vana. Man skiljer på fyra olika typer av tillvalsläsning. En grupp  

är de som läser om politik och samhälle. De prioriterar utrikesnyheter, politiska kommentarer 

och ekonominyheter. Denna grupp av läsare är ofta män och har en utbildning över 

genomsnittet. Nästa grupp läsare är de som fördjupar sig ytterligare i lokala nyheter. Denna 

grupp domineras av äldre personer. Den tredje gruppen läser det som kallas ”det närliggande”. 

De läser ofta familjenytt, hem, hushåll samt annonser. Här är kvinnor och äldre personer 

överrepresenterade. Den sista gruppen av läsare är de som föredrar förströelse och sport och 

är vanligt förekommande i kvällspressen. Denna grupp domineras av yngre och män 

(Hadenius, Weibull, Wadbring 2008).

Skillnaderna och likheterna mellan olika genre samt mellan morgon- och kvällspress har varit 

viktiga i vår studie. Kunskapen om kvinnors och mäns olika preferenser vad gäller 

nyhetsinnehållet, samt kunskap om åldersgruppers preferenser har hjälp oss att analysera vår 

insamlade data. Vilka personer som läser olika typer av nyheter är relevant även för vilka 

personer som väljer att kommentera olika typer av nyheter. 
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4.7 Operationalisering

För att återkoppla till våra frågeställningar så behöver vi nu operationalisera och hitta ett sätt 

att göra detta möjligt att undersöka. Om vi börjar med den första och övergripande 

frågeställningen där vi ämnar undersöka vilka typer av kommentarer som förekommer oftast i 

nyhetssajternas kommentarsfält, så beslutade vi att räkna förekomst av olika typer av 

kommentarer som vi var intresserade av. Detta eftersom vi vet att många nyhetssajter har haft 

allvarliga diskussioner om vilken sorts diskussion som egentligen förs i kommentarsfälten 

efter att det har förekommit en låg och hatisk nivå på kommentarerna där (Dagens Nyheter 

2011). Vi vill också veta om kommentarsfälten matchar de ideal för den publika sfären som 

McCluskey och Hmielowski (2012) talar om och ifall det möjligtvis förekommer 

medborgarjournalistik där (Allen 2006). För att kunna svara på vilken diskussion som förs i 

nyhetssajternas kommentarsfält så vill vi undersöka vilka kommentarer som förekommer 

oftast. För att se om kommentarsfälten matchar den publika sfären som McCluskey och 

Hmielowski (2012) talar om landar vi i variabler som undersöker om kommentarerna 

argumenterar för sin sak, har åsikt om andra läsarkommentarer, berör artikelns ämne samt 

ställer och svarar på fråga. För att se om det förekommer långa debatterande inlägg mäter vi 

även kommentarslängden. Tidigare forskning (Landert, Jucker 2010) har visat att 

kommentarslängden generellt sett är kort. 

För att se om läsarna själva bidrar med egna erfarenheter och på så sätt förhöjer 

medieinnehållet med sina kommentarer väljer vi att ha med en variabel om kommentarerna 

innehåller egna erfarenheter. Detta för att se om den medborgarjournalistik som bland annat 

Stuart Allen (2006) pratar om möjligtvis kan finnas i kommentarsfälten där vanliga 

medborgare gör sin röst hörd. 

Bergström (2005) menar att kommentarsfältens frammarsch har gjort att läsare kan interagera 

och ge återkoppling till informationssystemet på ett annat sätt än tidigare. Därför har vi också 

variabler som mäter om kommentarsfälten används för att ge omdöme om 

medieproduktionen, och om den i så fall är negativ eller positiv. För att ytterligare hitta tonen 

i kommentarsfälten kommer vi använda variabler för att se om de används för att ge omdöme 

om personer, saker, grupper eller organisationer som går att koppla till artikeltextens ämne.
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Vi kommer även undersöka hur ofta flaming (Reinig, Briggs, Nunmaker 1998) förekommer 

samt om kommentarsfälten används för att skämta.

För att svara på vår andra fråga kommer vi använda en variabel där vi kopplar kommentareren 

till om den förekommer i dagspress eller kvällspress och sedan undersöka om det finns några 

skillnader eller likheter däremellan. Detta eftersom vi sedan tidigare vet att det är olika sorters 

personer som läser olika typer av tidning. Vi vet också att tidningarna läses på olika sätt och 

innehåller olika typer av nyheter (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008). Detta ger oss fog att 

tro att det kan finnas skillnader mellan presstyperna.

Vår tredje frågeställning ställer sig frågan om det finns skillnader eller likheter mellan 

kommentarer kopplade till olika typer av journalistiska genrer. Där vet vi också sedan tidigare 

att olika typer a genrer läses av olika typer av personer och på olika sätt (Hadenius, Weibull, 

Wadbring 2008). Här landar vi i att undersöka genrerna nyheter, sport, ekonomi, kultur och 

nöje och övrigt eftersom dessa fångar upp de nyheter som förekommer på våra tre 

nyhetssajter. De är även intressanta eftersom nyheter är en form av primärläsning medan de 

övriga är tillvalsläsning (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008).  
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5 Material
5.1 Avgränsningar

Vi valde att utgå från artiklar på nyhetssajterna www.dn.se, www.svd.se och 

www.aftonbladet.se. Detta för att dessa tre tillhör Sveriges största nyhetssajter, har 

kommentarsfält och ger oss bild av både morgon- och kvällspress (KIA-index 2012). Vi valde 

att använda oss av två nyhetssajter från morgonpressen och en från kvällspressen för att 

balansera upp det större antalet kommentarer som fanns på www.aftonbladet.se. För att få ett 

överkomligt material valde vi de 15 översta nyheterna på vardera tidnings förstasida under en 

vecka, där varje artikel som hade en egen rubrik och en egen länk räknades som en nyhet. För 

att ”frysa” tiden på de ständigt föränderliga nyhetssidorna arbetade vi med en internetflik där 

förstasida var statisk och en flik där vi klickade oss in på artiklarna och tog skärmdumpar på 

kommentarerna. Detta för att undvika att startsidan skulle uppdateras under vår arbetsprocess. 

På samma sätt gjorde vi skärmdumpar på kommentarerna för att undvika att 

kommentarsfälten uppdaterades efterhand. Artiklar där nyhetssajterna valt att stänga av 

kommentarsfunktionen föll bort naturligt, så som rättsnyheter och nyheter kring känsliga 

ämnen. Vi valde också att medvetet plocka bort plusnyheter, de nyheter på www.dn.se och 

www.aftonbladet.se som kräver ett betalt medlemskap, då de inte är tillgängliga för alla. Vi 

valde även bort debattartiklar, krönikor, recensioner och bloggar då dessa är mer personliga i 

sin natur än vad övriga nyheter är, vilket riskerar att påverka kommentarerna. Flera 

nyhetssajter har även övrigt material på sin sajt som webbtv, podcasts och annonser. Detta 

material plockade vi också bort då det inte är relevant för vår studie.

På grund av det mycket höga antalet kommentarer på framförallt www.aftonbladet.se var vi 

tvungna att begränsa antalet kommentarer per artikel. Vi valde att ordna artiklarna i en 

omvänd kronologisk ordning med de nyaste kommentarerna först och välja de 30 första 

kommentarerna på varje artikel. Den omvända kronologiska ordningen använde vi på grund 

av att www.dn.se bara använde sig av just den sorteringsmetoden och på de övriga två 

sajterna kunde man själv välja sortering. För att få samma sorteringsmetod på alla tre sajter 

valde vi den omvända kronologiska ordningen.

Detta gav oss ett sammanlagt material på 1979 kommentarer fördelade på 165 artiklar.
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5.2 Anonymisering

Vi har valt att anonymisera personerna bakom läsarkommentarerna. På www.dn.se och 

www.svd.se är läsarkommentarerna relativt anonyma, man behöver logga in men man 

kommenterar inte i sitt egna namn. På www.aftonbladet.se däremot behöver man logga in via 

ett facebook-konto för att kommentera. Detta gör att namn, bild och i vissa fall även 

bostadsort på läsarna syns. I de fall vi använt läsarkommentarer i vår metoddel eller analysdel 

för att visa på exempel har vi valt att maska namnen på läsarna bakom kommentarerna. Detta 

för att inte peka ut personer som inte vet om att de studerats. Dessutom är personerna bakom 

kommentarerna inte relevanta för vår studie. Därmed anser vi att vi följt de vedertagna 

forskningsetiska riktlinjerna i vår studie. Inga människor kommer till skada eller kränkning av 

det material vi publicerar (Vetenskapsrådet, 2011).
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6 Metod
6.1 Kvantitativ innehållsanalys

Redan under tidigt 1900-tal utformades en teknik för att föra löpande statistik över 

massmediernas innehåll och dess förändring. Sedan dess har tekniken utvecklats och formats 

till en metod som idag går under beteckningen kvantitativ innehållsanalys. Enligt Åsa 

Nilsson, projekt och undersökningsledare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet, går 

metoden enkelt sammanfattat ut på att skapa sig en bild av medieinnehållet baserad på olika 

egenskaper i text, bild och/eller tal (Nilsson 2010). Den kvantitativa innehållsanalysen har 

flera fördelar i vår studie och ger oss de verktyg vi behöver för att uppfylla syftet. 

Utgångspunkten för diskussioner kring den kvantitativa innehållsanalysen har ofta tagits i 

Bernard Berelson definition. I studien ”Content Analysis in Communication Research” 

nämner han fyra begrepp som är grundläggande för metoden (refererade i Nilsson 2010). För 

det första ska analysen vara objektiv, något som innebär att den ska vara oberoende av den 

forskare som gör den. Undersökningsobjekt och analysschema ska vara så väl definierade att 

en annan forskare ska kunna göra om analysen med samma resultat. För att detta ska vara 

möjligt krävs det att studien är systematisk, det vill säga att analysens tillvägagångssätt är väl 

definierat. Det tredje begreppet Barelson nämner är kvantitet. Detta innebär att 

analysschemats ingående variabler ska kunna bestämmas i termer av frekvens och omfång på 

ett sätt som gör det möjligt att fastställa statistiska samband. Avslutningsvis nämner Berelson 

begreppet manifest innehåll som innebär att analysen ska begränsas till det som klart går att 

utläsa ur texten, det som är tillgängligt för varje iakttagare (Nilsson 2010).

Den stora vinsten med att använda en kvantitativ innehållsanalys, och därmed följa Berelsons 

fyra begrepp, är dess effektivitet. Metoden är förtjänstfull om man vill göra ett större material, 

exempelvis kommentarsfälten, tillgängligt för analys och nödvändig om man på statistiska 

grunder vill kunna dra generella slutsatser. I och med detta ökar också möjligheten till 

välgrundade jämförelser mellan, som i vår studie, olika innehållsteman, genre och 

tidningstyper men också mellan olika medier. Den kvantitativa innehållsanalysen syftar alltid 

till att lyfta sig upp från det enskilda med sikte på det generella med ambitionen att kunna 

uttala sig om ett större material (Nilsson 2010). I vår studie innebär detta att vi väljer ut 

enskilda aspekter i form av kommentarer som vi mäter en och en för att sedan kunna visa på 
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generella mönster representativt för kommentarsfälten som helhet. Detta ”sönderklippta” 

arbetssätt fungerar utmärkt för att besvara våra frågeställningar och uppfylla studiens syfte. 

6.2 Tillvägagångssätt

I en kvantitativ innehållsanalys använder man sig av variabler som är ett verktyg för att 

kategorisera innehållet. Enkelt uttryckt kan variabler beskrivas som de konkreta frågorna man 

ställer till ett innehåll. Detta gäller oavsett om man vill undersöka innehållets form eller 

substans. Därför är det viktigt att välja att studera de aspekter som ger den mest relevanta 

bilden av innehållet som möjligt. 

Svarsalternativen på variablerna kallas variabelvärden och det är bestämningen av en variabel. 

Det är viktigt att dessa värden är uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Därför är det 

viktigt att ha med kategorierna övrigt och oklart. 

Förutom att använda sig av variabler med det självklara syftet att generera intressanta resultat 

är det också nödvändigt att ha med variabler av mer teknisk karaktär. Dessa variabler används 

för att identifiera materialet (Ekström, Larsson 2010). 

I vår studie använde vi de tekniska variablerna ID-nummer, kodar-ID, kodardatum, nyhetssajt, 

datum och genre. Variabeln nyhetssajt gav oss förutom identifikation dessutom även 

möjlighet att kunna se skillnader mellan de olika sajterna i vår analys och hjälpte oss därmed 

att svara på frågeställningen om huruvida det fanns skillnader i diskussion mellan 

kommentarsfält i morgon- respektive kvällspress. Variabeln genre hjälpte oss på samma sätt 

att se skillnader i diskussionen i olika typer av artiklar. 

Vi använde oss även av en variabel där vi mätte hur många ord en kommentar innehöll. Detta 

för att kunna uttala oss om den generella längden på kommentarerna, vilket är en bra indikator 

på vilken diskussion som förs.

För att besvara frågan om vilka typer av kommentarer som förekom oftast i nyhetssajternas 

kommentarsfält var vi tvungna att ha variabler som kategoriserade olika typer av 

kommentarer. 
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Vi använde oss om variabler för att se om kommentarsfältet användes för att utrycka sin åsikt 

om medieproduktionen, och i så fall om åsikten tenderade att vara positiv eller negativ. 

Anledningen till att vi undersökte om kommentarerna var positiva eller negativa var för att 

fånga upp den generella tonen i kommentarsfälten. Här valde vi att skilja mellan kritik mot 

nyhetssajt, kritik mot skribent och kritik mot webbredigering för att få en klarare bild. 

Vi använde även variabler för att undersöka interaktiviteten mellan läsarna. Vi undersökte hur 

ofta en läsarkommentar uttryckte en åsikt om en annan läsarkommentar och i så fall om 

åsikten var positiv eller negativ. Vi hade även variabler som kategoriserade om 

kommentarerna höll sig till ämnet, hur ofta någon argumenterade för sin sak, om 

kommentarerna tog upp egna erfarenheter och om de ställde respektive svarade på frågor.

Vi använde även variabler som kategoriserade om kommentarerna utryckte omdömen om 

personer, saker, grupper eller organisationer som figurerade i eller kunde kopplas till texten. 

Även här ville vi fånga om tonen var positiv eller negativ. Vi använde oss även av variabler 

för att undersöka om kommentarsfältet användes för skämt eller flaming.

Tillsammans gav dessa variabler oss en generell bild om vilken diskussion som förs i 

kommentarsfälten på de tre svenska nyhetssajter som vi undersökt.

6.3 Validitet och reliabilitet

Att kunna ange undersökningen validitet och reliabilitet är viktigt i alla typer av 

forskningsuppsatser. För att en studie ska ha validitet måste studiens teoretiska 

utgångspunkter stämma överens med studiens slutsatser. Med andra ord ska man kunna 

besvara sina frågeställningar med de metoder man valt (Ekström & Larsson, 2010)

Med vår insamlade data och den metod kan vi svara på våra frågeställningar. Vårt stora 

material gör att vi via den kvantitativa innehållsanalysen kan dra generella slutsatser kring de 

nyhetssajters kommentarsfält vi studerat. Vår tidsram är lång nog för att fånga upp de flesta 

nyheter som brukar cirkulera på nyhetssajterna en vanlig vecka. Vi har även fångat upp 

tillräckligt många kommentarer i de olika tidningstyperna och genrerna för att kunna jämföra 

mellan dessa. 
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Vad gäller reliabiliteten, alltså hur tillförlitlig vår studie är, kan vi säga att den är god. 

Eftersom vi har riktat in oss på en viss tidsram för kommentarerna behöver det inte påverka 

vår analys att det tillkommer och plockas bort kommentarer efter vår undersökning. 

Reliabiliteten ökar om någon annan kan plocka fram exakt samma material som det vi har 

använt (Ekström & Larsson, 2010). Därför finns vårt material sparat i form av skärmdumpar 

på kommentarerna.

6.4 Metodkritik

Vi är införstådda med att vårt sätt att räkna ut kommentarernas längd inte är absolut. Vi valde 

att räkna ord eftersom det hade tagit för lång tid att räkna tecken och att räkna rader var inte 

möjligt eftersom längden på raderna skiljde sig åt mellan tidningarna. Radernas längd skiljde 

sig även åt när man skrev ett vanligt inlägg och när man skrev ett svar på ett annat inlägg. Vi 

är fullt medvetna om att ord inte är olika långa och att vårt sätt att räkna är känsligt för till 

exempel särskrivningar, men vi anser ändå att vi har fått fram ett intressant resultat som bidrar 

till att besvara vilken sorts diskussion som fördes i kommentarsfälten.

Vårt val att inte ta med Sveriges näst största kvällstidning Expressen kom naturligt eftersom 

den tidningen inte längre använder sig av läsarkommentarer. Detta gör att vi drar slutsatser 

om kvällstidningar baserat på bara Aftonbladet och vi är medvetna om att vi kunde behövt en 

kvällstidning till. Vi valde också bort all lokalpress vilket gör att vi inte kan dra några 

slutsatser kring kommentarsfälten på lokaltidningarnas nyhetssajter.

Vi är medvetna om att vårt val att bara välja artiklar från förstasidan kan medföra bekymmer. 

Vissa typer av artiklar tenderar att oftare hamna på förstasidan än andra då tidningarna jagar 

klick och dessa typer av artiklar kan då bli överrepresenterade i vårt material.

Vi valde även att välja bort en viss typ av material som till exempel bloggar och plusmaterial. 

Detta eftersom vi kände att bloggar var mer personliga till sin natur och plusmaterial är låst 

för den största massan. Dock kan detta ha påverkat resultatet då det skulle kunna vara så att 

diskussionen som förs där kanske skiljer sig från det material vi har jobbat med. 

Vi valde att sortera kommentarerna efter den omvända kronologiska istället för den ”sociala 

rankingen” som Aftonbladet använder. Där syns den mest ”gillade” artikeln först. Skulle vi 
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använt den metoden istället kunde materialet visat på ett större antal kommentarer med åsikter 

om andra läsarkommentarer, då de mest ”gillade” kommentarerna rimligtvis får flest svar.

Vi är medvetna om att den kvantitativa innehållsanalysen är ett ”sönderklippt” arbetssätt som 

har sina begränsningar och problem. Kritiker menar att metoden inte förmår fånga in den 

betydelse som kontexten genererar, att det är svårt uppfylla full objektivitet och att 

forskningen begränsas till att ställa de frågor som man klarar av att mäta svaren på. För vår 

studie var dock den kvantitativa innehållsanalysen nödvändig då vi ämnade göra ett större 

material tillgänglig för analys och även kunna dra generella slutsatser på statistiska grunder. 

Vi är medvetna om att materialet vi har arbetat med är svårbedömt. Eftersom varje 

kommentar är unik, kan det vara svårt att kategorisera in dem i kategorier. Vi anser ändå att de 

kategorier vi valde, täckte in materialet vi använde. Men som vid all form av innehållsanalys 

är ett visst mått av tolkning oundviklig.

Vår variabel ”argumentera för sak” är en variabel som är särskilt känslig för tolkning, då vår 

syn på argumentation inte behöver vara samma som andra har. Vi försökte dock att definiera 

variabeln så starkt som möjligt och anser att den tillförde så mycket för att besvara vår 

frågeställning att vi ändå ville ha med den i undersökningen.

Inom vissa kategorier kom vi upp i ganska få antal kommentarer, vilket gör det svårt att dra 

ordentliga generella slutsatser kring dem. Till exempel kategorin ”omdöme om 

webbredigeringen” där vi endast kom upp i en bit över 20 kommentarer. Detta medförde att vi 

endast kunde uttala oss om att det var väldigt sällsynt, men inte kunna dra slutsatser kring ifall 

det var vanligast i kvälls- eller morgonpress, eftersom vi hade ett så litet antal hade det kunnat 

vara omvända siffror nästkommande vecka.

Vi inser också att det finns ett visst problem med urvalet. Eftersom det är tidningarna som 

väljer vilka typer av artiklar det ska vara möjligt att kommentera riskerar det att göra urvalet 

lite skevt. Tidningarnas olika tolerans kring vilka artiklar som har aktiverad 

kommentarsfunktion styr också vilka typer av kommentarer som kan tänkas bli vanliga.
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7 Resultat och analys
I det här avsnittet presenterar vi våra resultat och analyser av de kommentarer vi samlat in. 

Våra tre frågeställningar besvaras i kronologisk ordning och varje del avslutas med en 

sammanfattning där vi kopplar resultaten till teorier och tidigare forskning. Därefter följer ett 

kapitel där vi drar slutsatser och diskuterar kring undersökningens syfte. 

För att kunna se skillnader och likheter mellan olika tidningstyper och olika genre har alla 

siffror räknats om till procent. Tabeller med exakt antal går att finna som bilaga.

7.1 Vilka typer av kommentarer förekommer oftast i nyhetssajternas kommentarsfält?

Nedan följer en presentation av resultat och analyser kring vår första frågeställning, vilka 

typer av kommentarer förekommer oftast i nyhetssajternas kommentarsfält? 

Av de 1979 kommentarerna vi samlade in från morgon- och kvällspress kunde en klar 

majoritet, 83 procent, kopplas till artikeltextens sakfråga eller ämne (Tabell 6 i bilagan). 

Något som däremot inte förekom särskilt ofta var att kommentarerna innehöll egna 

erfarenheter. Tillsammans var de endast åtta procent, 152 stycken, till antalet (Tabell 1 i 

bilagan).

Den större delen av våra insamlade kommentarer argumenterade inte heller för sin sak. Av 

1979 kommentarer lade bara 41 procent av kommentarerna fram grund för ett eller flera 

påståenden, 59 procent hade det inte (Tabell 7 i bilagan). En tydlig förändring av de 

procentsatserna går dock att se om man delar upp kommentarerna i två grupper, de som berör 

artikelns ämne och de som inte gör det. 
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Av våra 1979 insamlade kommentarer berörde som tidigare nämnt 83 procent artikelns ämne. 

Av dessa 1648 kommentarer var det 46 procent som argumenterade för sin sak och 54 procent 

som inte gjorde det (Diagram 1).

Studerar man däremot på diagram 2 och de 318 kommentarer som inte berör artikelns ämne 

så argumenterade endast 19 procent för sin sak, 81 procent gjorde det inte. De kommentarer 

som berörde ämnet tenderade alltså att oftare också argumentera för sin sak, till skillnad från 

de kommentarer som inte kunde kopplas till artikeltextens sakfråga eller ämne. 
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Ytterligare en intressant skillnad i att argumentera för sin sak går att urskilja om variabeln 

jämförs med de kommentarer som tar upp egna erfarenheter. Som vi ser i diagram 3 och 4 var 

det fler kommentarer som tog upp egna erfarenheter när de argumenterade för sin sak än om 

de inte gjorde det, 11 procent jämfört med 6 procent. 
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Ett tydligt faktum bland våra insamlade kommentarer var att kommentarslängden generellt 

sett var kort. Den största delen av våra insamlade kommentarer var under 11 ord. Som vi ser i 
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diagram 5 och i tabell 4 så höll sig nästan hälften (49 procent) under 21 ord. Räknar vi även in 

den tredje stapeln så höll sig 1433 av 1979 kommentarer under 31 ord. Detta är hela 63 

procent av kommentarerna. 
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som&skrivit&annan&läsarkommentar&
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För att se hur kommentarsfälten används av läsare för att föra diskussioner sinsemellan valde 

vi att undersöka hur stor del av kommentarerna som innehöll en åsikt om en annan 

läsarkommentar eller person som skrivit annan läsarkommentar. I tabell 9 i bilagan ser vi att 

34 procent av alla kommentarer innehöll en åsikt om en annan läsarkommentar. Bland dessa 

åsikter så var 45 procent negativa mot andra läsarkommentarer medan endast 15 procent 

innehöll en positiv åsikt. 40 procent av åsikterna var neutrala (Diagram 6). Sju kommentarer 

innehöll två åsikter om en annan läsarkommentar därför lade vi på sju kommentarer det totala 

antalet åsikter om läsarkommentar när vi räknade ut procent.

Vi ville även se i vilken utsträckning kommentarsfältet användes för att ställa och svara på 

frågor, detta för att försöka greppa om det fördes en debatt i kommentarsfältet. Som vi ser i 

tabell 10 i bilagan så var det ganska vanligt att ställa frågor, hela 24 procent av 

läsarkommentarerna ställer frågor till andra personer som skrivit en läsarkommentar. Frågorna 

blir dock sällan besvarade. Bara 5 procent av kommentarerna svarar på en fråga från en annan 

läsarkommentar (Tabell 11 i bilagan).
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Av alla våra insamlade kommentarer innehöll endast 7 procent en åsikt om medieproduktion.  

Bland dessa 133 kommentarer hade de allra flesta, 68 stycken, en åsikt om nyhetssajten. I 90 

procent av fallen var den åsikten negativ (Diagram 9).

De negativa åsikterna dominerade också bland de 43 kommentarer som innehöll ett eller flera 

omdömen om skribenten samt bland de 26 kommentarer som riktade sig mot 

webbredigeringen. I dessa fall var den negativa procentsatsen 93 respektive 96 (Diagram 8 

och 9).
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275 av kommentarerna innehöll omdömen om personer som figurerade i eller kunde kopplas 

till artikels ämne. Detta motsvarar 14 procent av kommentarerna (Tabell 15 och 16 i bilagan). 

När vi undersökte om dessa åsikter var positiva eller negativa blev det ett nästan helt jämnt 

utfall (Diagram 10). 51 procent av personomdömena var positiva medan 49 procent var 

negativa. 17 kommentarer innehöll både positiva och negativa personomdömen därför lade vi 

till 17 kommentarer på det totala antalet åsikter om läsarkommentar när vi räknade ut procent 

och kom därmed upp i 292 åsikter.

Läsarkommentarer gav i högre grad omdömen om saker, grupper eller organisationer än vad 

de gav omdömen om personer. Hela 767 av kommentarerna innehöll omdömen om en sak, 

grupp eller organisation. Detta motsvarar 38 procent av samtliga kommentarer, alltså mer än 

vad tredje kommentar (Tabell 17 och 18 i bilagan). Ännu mer intressant blir det när man 

kollar på diagram 11 och konstaterar att av alla åsikter om sak, grupp eller organisation så var 

78 procent negativa. En tydlig och markant skillnad mot personomdömena där fördelningen 

mellan positiva och negativa som sagt var nästan helt jämn. Även när vi räknade omdöme om 

sak, grupp eller organisation så fanns det kommentarer som innehöll både positiva och 

negativa omdömen. Därför lade vi på 46 åsikter på det totala när vi räknade procent.

Sammanfattning:

Av våra 1979 insamlade kommentarer berörde hela 83 procent artikeltextens ämne. 

Tillsammans med det faktum att flaming inte förekommer i någon större utsträckning kan vi 

inleda med att konstatera att kommentarsfälten generellt sätt följer de lagar som finns och 

även de riktlinjer tidningarna själva satt upp (Lag 1998:112 om ansvar för elektroniska 

anslagstavlor, Aftonbladet 2011, Svenska Dagbladet 2012, Dagens Nyheter 2012). Våra 

resultat visar också att det pågår en debatt på kommentarsfälten. Utöver det faktum att 46 

procent av de kommentarer som berör artikeltextens ämne också argumenterar för sin sak så 

visar våra resultat att över en tredjedel av kommentarerna innehåller en åsikt om annan 

läsarkommentar eller person som skrivit annan läsarkommentar. Dessutom var det ganska 

vanligt att kommentarerna ställde frågor till en annan läsarkommentar. Tre aspekter som hör 

samman med de tankar och idéer som McCluskey och Hmielowski (2012) har om 
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kommentarsfält som ideal för den publika sfären. En sfär där alla medborgare har en 

möjlighet att diskutera sociala och politiska problem. 

Vad som däremot inte förekommer speciellt ofta i vårt material är kommentarer innehållande 

egna erfarenheter. Endast 8 procent av 1979 kommentarer kunde sorteras in under den 

variablen, något som tyder på att kommentarsfälten sällan blir en plats för 

medborgarjournalistik. Läsarna nöjer sig med att läsa artikeln och göra sin röst hörd, de väljer 

sällan att producera eget nyhetsinnehåll. Nyhetsmaterialet från personer som är direkt berörda 

och har en närhet till händelserna som de rapporterar om förekommer sällan utan gränsen för 

vem som är journalist är väldigt tydlig. Medborgarjournalistiken spelar med stor sannolikhet 

större roll i bloggar och olika wikis än vad den gör i kommentarsfälten (Thurman 2008, Allen 

2006)

Våra resultat visar också att kommentarslängden generellt sett är väldigt kort. Den största 

delen av våra insamlade kommentarer var under elva ord och nästan hälften av 

kommentarerna var under 21 ord. Eftersom kommentarerna ligger i direktkontakt med 

artikeln de tillhör så anser många att det inte finns någon anledning att summera artikeln man 

vill kommentera innan man uttrycker sina egna åsikter. Därför tenderar läsarkommentarer på 

internet att bli mer kortfattade än andra former av läsarfeedback (Landert, Jucker 2010).

Gällande just läsarfeedback så visar våra resultat att kommentarer innehållande åsikt om 

medieproduktionen förekommer väldigt sällan. Endast 7 procent av våra 1979 kommentarer 

innehöll en eller flera åsikter om medieproduktionen där omdöme om webbredigering var 

minst förekommande. Detta trots att utvecklingen av internet och kommentarsfälten i sig har 

medfört att användarna idag kan interagera och ge återkoppling till informationssystemet på 

ett helt annat sätt än tidigare. Läsare kan när som integrera med nyhetsleverantören. Vårt 

insamlade material visade också att de kommentarer som ändå kunde sorteras in under 

variabeln åsikt om medieproduktion i stort sett alltid var negativa i sitt omdöme (Bergström 

2005). 

Avslutningsvis kan vi konstatera att våra insamlade kommentarer i högre grad innehöll 

omdömen om saker, grupper eller organisationer än vad de innehöll omdömen om personer. 

Hela 38 procent av samtliga kommentarer innehöll omdömen om en sak, grupp eller 

organisation. Intressant att notera är också att hela 78 procent av dessa var negativa. En tydlig 
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och markant skillnad mot personomdömena där fördelningen mellan positiva och negativa 

som sagt var nästan helt jämn.

7.2 Finns det någon skillnad i kommentarerna mellan morgon- och kvällspress?

I detta avsnitt redovisas de resultat som berör vår andra frågeställning, Finns det någon 

skillnad i kommentarerna mellan morgon- och kvällspress?

Inledningsvis kan vi konstatera att av våra 1979 insamlade kommentarer hämtades 1167 från 

kvällspressen och 812 från morgonpressen. 

I den totala sammanräkningen berörde 83 procent av kommentarerna artikelns ämne. När vi 

undersöker skillnaderna mellan morgon- och kvällspress kan vi konstatera att de två 

tidningstyperna ligger på var sin sida av den procentsatsen. Av morgonpressens kommentarer 

berörde 87 procent artikelns ämne, för kvällspressen skrevs siffran istället till 80 procent. Värt 

att notera är också att det finns en tydlig skillnad mellan kommentarerna från www.dn.se och 

www.svd.se. Det visade sig nämligen att kommentarer hämtade från Dagens Nyheters 

nyhetssajt mycket större utsträckning berörde artikelns ämne, 92 procent gentemot 84 procent 

(Tabell 6 i bilagan).

Skillnaderna mellan de två tidningstyperna går också att finna i huruvida de argumenterade 

för sin sak eller inte. Gällande morgonpressens kommentarer kunde över hälften av 

kommentarerna, 52 procent sorteras in i kategorin att argumentera för sin sak. Att jämföras 

med kvällspressens procentsats som precis nådde över en tredjedel, 34 procent (Tabell 7 i 

bilagan).
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Tidigare har vi konstaterat att drygt hälften, 49 procent, av det totala antalet kommentarer var 

under 21 ord. När vi i diagram 12 delat upp dem i morgon- och kvällspress syns det tydligt att 

procentsatsen blir en helt annan. En snabb överblick vittnar om att kvällspressens 

kommentarer generellt sett innehåller betydligt färre ord än de publicerade på morgonpressens 

nyhetssajter. Den största delen av de morgonpressens insamlade kommentarer var mellan elva 

och 20 ord. För kvällspressen var den största delen istället mellan noll och tio ord (Diagram 

12).

För att redovisa skillnaden i procent kan vi konstatera att hela 62 procent av kvällspressens 

kommentarer innehåller färre än 21 ord. Motsvarande siffra för morgonpressen är 31 procent. 

Studerar vi däremot på antal kommentarer innehållande mer än 61 är procentsatserna de 

omvända. Morgonpressens siffra skrivs där till 27 procent, att jämföras med kvällspressens 

knappa 9 procent (Tabell 8 i bilagan).
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När det gäller om kommentaren innehåller en åsikt om annan läsarkommentar eller person 

som skrivit annan läsarkommentar fanns det en viss skillnad mellan morgon- och kvällspress. 

I diagram 13 ser vi tydligt att kommentarer publicerade på kvällspressens nyhetssajter i större 
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utsträckning innehåller en åsikt om annan läsarkommentar eller person som skrivit annan 

läsarkommentar, 36 procent gentemot 31 procent.

En ännu större skillnad mellan de två tidningstyperna gick att se gällande hurvida de ställer en 

fråga eller inte. Tidigare har vi konstaterat att av vårt totala antal kommentarer, 1979, var det 

24 procent som ställde frågor till andra personer som skrivit en läsarkommentar (Tabell 10 i 

bilagan). Delar vi upp dessa kommentarer i morgon- och kvällspress blir dock siffrorna något 

annorlunda. I diagram 14 ser vi att endast 21 procent av kvällspressens kommentarer ställde 

en fråga, att jämföras med de 28 procent som morgonpressen genererade. Dessa siffror ger oss 

alltså en skillnad på hela 7 procentenheter mellan de två tidningstyperna.

Någon skillnad gick inte att finna i diagram 15 om kommentaren svara på en fråga eller inte. 

Av morgonpressens 812 kommentarer var det 5 procent som svarade på en fråga. En 

procentsats som var lika stor gällande kvällspressen. 
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Om vi studerar variabeln om kommentaren innehåller åsikt om medieproduktion eller inte går 

det även här att se skillnader mellan morgon- och kvällspress. I diagram 16 ser vi att 

morgonpressens kommentarer i större grad tenderar att innehålla en åsikt om just 

medieproduktionen än vad de kommentarer publicerade på kvällspressens nyhetssajter gör. I 

procent är skillnaden 8 gentemot 6. 

Ytterligare skillnader mellan det två tidningstyperna går att finna i de tabeller, 13 och 14 i 

bilagan, som visar resultaten på de olika åsikterna om medieproduktionens olika delar. För det 

första är negativt omdöme om skribenten betydligt mer förekommande i morgonpressens 

kommentarer än vad de är i kvällspressens, 3 procent gentemot 1 procent av respektive 

tidningstyps totala antal kommentarer. Även negativt omdöme om nyhetssajt och positivt 
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omdöme om webbredigering var vanligare i morgonpressens kommentarer. Det bör dock 

noteras att det sistnämnda endast förekom i en enda kommentar.

Små skillnader gick också att finna i såväl positivt omdöme om skribent, positivt omdöme om 

nyhetssajt och negativt omdöme om webbredigering. Alla dessa variabler var mer 

förekommande i kvällspressens kommentarer men skillnaderna var här mindre än 1 procent 

(Tabell 13 och 14 i bilagan).

När det gäller åsikt om medieinnehåll finns det dock inte bara skillnader mellan morgonpress 

och kvällspress. Precis som vi tidigare konstaterat dominerar de negativa åsikterna kraftigt 

(Diagram 8,9 och 10). Vanligast bland både morgon- och kvällspress är de kommentarerna 

som innehåller negativt omdöme mot nyhetssajten, 4 respektive 3 procent. Därefter följer 

negativt omdöme mot skribent och negativt omdöme mot webbredigering som de mest 

förekommande åsikterna om medieproduktionen i såväl morgon- som kvällspress (Tabell 13 

och 14 i bilagan).
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Diagram 17            Diagram 18
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Diagram 19            Diagram 20

Såväl kommentarer innehållande positivt som negativt personomdöme är klart mycket 

vanligare i kvällspressens kommentarsfält än på morgonpressens dito. Allra störst skillnad går 
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det att se i de positiva personomdömena där det skiljer hela 8 procentenheter mellan de olika 

tidningstyperna, kvällspressens 11 procent jämfört med morgonpressens 3 procent (Diagram 

17, tabell 15 i bilagan). Gällande de negativa personomdömena har kvällspressen en 

procentsats på 8 och morgonpressen 4 (Diagram 18, tabell 16 i bilagan).

Om vi däremot studerar resultaten av variablerna positivt respektive negativt omdöme om 

sak, grupp eller organisation är förhållandena de omvända. Här förekommer de två 

variablerna oftare i morgonpressens kommentarsfält än i kvällspressens. Störst skillnad ser vi 

gällande de negativa omdömena om sak, grupp eller organisation. Hela 40 procent av 

morgonpressens 812 kommentarer kan sorteras in i den kategorin, att jämföra med 

kvällspressens procentsats på 22 (Diagram 20, tabell 18 i bilagan). Ser vi till de positiva 

omdömena om sak, grupp eller organisation så är de inte speciellt vanligt förekommande i 

varken morgon- eller kvällspress, 10 respektive 9 procent (Diagram 19, tabell 17 i bilagan).

Kommentarer innehållande flaming eller som kan klassas som skämtsamma förekommer inte 

speciellt ofta i vårt insamlade material. De kommentarer som ändå kan sorteras in i någon av 

dessa variabler är ofta publicerade på kvällspressens nyhetssajter. Gällande flaming så 

förekommer det i 2 procent av kvällspressens 1167 kommentarer. Att jämföras med 1 procent 

av morgonpressens (Tabell 19 i bilagan). Samma mönster ser vi gällande skämtsamma 

kommentarer. 7 procent av kvällspressens kommentarer kan räknas in i den kategorin, medan 

endast 4 procent av morgonpressens kommentarer kan göra detsamma (Tabell 20).

Sammanfattning:

För det första berör de kommentarer vi samlat in från kvällspressen mer sällan artikelns ämne 

än vad de som vi hämtat från morgonpressens nyhetssajter. Dessutom argumenterar de mer 

sällan för sin sak och innehåller generellt sett mindre ord. Tre skillnader som kan ha sin grund 

i att kvällspressen fokuserar på mer lättsamma, sensationella och säljande nyheter likt kultur, 

nöje och sport. I nästa avsnitt redovisas resultat som visar att just kommentarer från dessa 

journalistiska genrer är kortare, mer sällan berör ämne och argumenterar för sak än 

kommentarer kring genrer likt nyheter och ekonomi, som är mer vanligt förekommande i 

morgonpressen. En ytterligare förklaring kan vara morgonpress likt Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet tenderar att läsas av högutbildade medan låg- och medelutbildade istället 
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väljer en kvällstidning. Det faktum att morgontidningarnas nätversioner i stort bara läses av 

de som också läser pappersupplagan kan också vara en förklaring till våra resultat då de som 

kommentarer på www.dn.se eller www.svd.se med större sannolikhet är mer pålästa och 

insatta i ämnet innan de gör sin röst hörd i kommentarsfälten. Därigenom blir kommentarerna 

ofta längre, håller sig oftare till ämnet och argumenterar oftare för sin sak. (Hadenius, 

Weibull, Wadbring 2008). 

Ytterligare skillnader mellan de två tidningstyperna går att finna kring de variabler vi använt 

för att undersöka om det förekommer någon debatt i kommentarsfälten eller inte. I vårt 

resultat ser vi att kvällspressens kommentarer oftare innehåller en åsikt om annan 

läsarkommentar eller person som skrivit annan läsarkommentar. Däremot förekommer 

kommentarer innehållande en fråga eller svar på en fråga oftare i morgonpressens 

kommentarsfält. 

Gällande kommentarer innehållande åsikt om medieproduktion har vi tidigare konstaterat att 

tonen generellt sätt är negativ och att skillnaderna är små mellan morgon- och kvällspress. 

Värt att notera är dock att negativt omdöme om skribenten är betydligt mer förekommande i 

morgonpressens kommentarer än vad de är i kvällspressens. Resterande variabler under 

rubriken åsikt om medieproduktion är så små att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån 

dem.

Avslutningsvis kan vi konstatera att kommentarer innehållande såväl positivt som negativt 

personomdöme är mer förekommande i kvällspressen. Detsamma gäller positivt omdöme om 

sak, grupp eller organisation. Däremot förekommer kommentarer innehållande negativt 

omdöme om sak, grupp eller organisation betydligt oftare i morgonpressen.

7.3 Finns några skillnader i kommentarerna mellan olika journalistiska genrer?

Vår tredje frågeställning berörde om vi kunde se några skillnader mellan olika journalistiska 

genrer. Bland våra 165 artiklar som vi samlade in kommentarer från så var 53 stycken 

nyhetsartiklar, 46 stycken sportartiklar, 34 stycken ekonomiartiklar och 32 stycken artiklar i 

genren kultur och nöje (Tabell 21 i bilagan).
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Den största mängden kommentarer hittar vi i genrerna sport och nyheter. Sportartiklarna 

innehöll 663 kommentarer, 34 procent av alla kommentarer och nyhetsartiklarna innehöll 661 

kommentarer, vilket motsvarar 33 procent. I övrigt innehöll ekonomi 381 kommentarer och 

kultur och nöje 274 kommentarer (Tabell 22 i bilagan). Här bör dock nämnas att vi satte ett 

tak på 30 kommentarer per artikel för att antalet kommentarer inte skulle bli övermäktigt.

Om vi jämför genre med vilka kommentarer som berör artikeltextens ämne ser vi i tabell 22 i 

bilagan och i diagram 21 att kommentarer i samtliga genrer oftast höll sig till ämnet. Den 

största skillnaden ser vi mellan ekonomi, där 88 procent av kommentarerna höll sig till ämnet, 

och kultur och nöje där 78 procent av kommentarerna höll sig till ämnet.
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Diagram 21                                                                           Diagram 22

En större skillnad ser vi om vi jämför variablerna genre och argumentera för sin sak. Den 

enda genren där merparten av kommentarerna argumenterade för sin sak var ekonomi. Där 

lade 56 procent av kommentarerna fram grund för ett eller flera av sina påståenden. Minst 

argumentation sker på sportartiklar och kultur och nöjesartiklar där endast 35 och 36 procent 

av kommentarerna argumenterar för sin sak (Diagram 22 och Tabell 23 i bilagan).  
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Om vi korskör kommentarslängd med vilken journalistisk genre som artikeln hörde till ser vi i 

tabell 24 i bilagan och diagram 23 att ekonomi innehåller förhållandevis lite kommentarer i 

spannet 0-10 ord. Den linjen når istället sin topp mellan 11 och 20 ord och håller sedan en 

relativt jämn linje även vid längre kommentarslängder. Studerar vi istället sport och kultur 

och nöje så har båda runt 35 procent av sina kommentarer i spannet mellan 0-10 ord. Sedan 

har båda dessa linjer en klart negativ trend. Även nyheter har en tydligt negativ trend, men där 

fanns även fler inslag av längre kommentarer än vad fallet var i genrerna sport och kultur och 

nöje. 
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För att se inom vilka genrer diskussion mellan läsarna är vanligast kan vi studera diagram 24 

och tabell 25 i bilagan. Där ser vi att det är i genrerna sport (40 %) och ekonomi (36 %) som 

vi finner flest kommentarer som har en åsikt om en annan läsarkommentar eller person som 

skrivit annan läsarkommentar. Minst åsikter om annan läsarkommentar eller person som 

skrivit annan läsarkommentar hittar vi i genren nyheter med procentsatsen 28 procent. Om vi 

jämför de olika genrerna när det gäller läsarkommentarernas benägenhet att ställa frågor ser i 

en jämn fördelning. Samtliga genrerna hade mellan 20 och 30 procent kommentarer med 

frågor i (Tabell 26 i bilagan). En större skillnad ser vi däremot i kategorin svarar på fråga från 

annan läsarkommentar. Det ska sägas att detta skedde relativt sällan inom alla genrer men den 

genre som innehöll flest svar på läsarkommentarer var ekonomi där 6 procent av 

kommentarerna svarade på en fråga. I sportkommentarerna svarade 5 procent på en fråga, i 

nyhetskommentarerna var siffran densamma medan de kommentarerna som gällde kultur och 

nöje endast innehöll 3 procent svar på frågor (Tabell 27 i bilagan). 
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                    Diagram 25

Det som sticker ut när vi studerar diagram 25 och tabell 28 i bilagan är att det inom genren 

sport väldigt sällan förekommer åsikter om medieproduktionen. Bland sportkommentarerna 

innehöll endast 3 procent en åsikt om medieproduktionen. Allra flest åsikter om 

medieproduktionen fann vi ibland kultur och nöjeskommentarerna samt 

nyhetskommentarerna där 9 procent hade någon form av åsikt om medieproduktionen. Bland 

nyhetsartiklarna var de vanligaste åsikterna negativa omdömen om nyhetssajten (5 procent av 

nyhetskommentarerna) och negativa omdömen om artikelns skribent (2 procent av 

nyhetskommentarerna). Noterbart är att positivt omdöme om nyhetssajten samt positivt 

omdöme om skribenten endast fanns i 1 procent av nyhetskommentarerna (Tabell 29 i 

bilagan). Bland sportartiklarna var det som sagt sällsynt med åsikt om medieproduktionen, 

men precis som i föregående genre nyheter så var de vanligaste åsikterna negativt omdöme 

om nyhetssajten (1 procent) och negativt omdöme om skribenten (1 procent). Även bland 

sportkommentarerna var det ytterst ovanligt med positiva omdömen om medieproduktionen. 

Av 663 kommentarer hade endast två kommentarer ett positivt omdöme, båda var positivt 

omdöme om nyhetssajten (Tabell 30 i bilagan). Samma mönster går att finna bland 

ekonomikommentarerna. Även här var kategorierna negativt omdöme om nyhetssajten (4 

procent) och negativt omdöme om skribenten (3 procent) vanligast. Endast en av 381 

kommentarer innehöll ett positivt omdöme (Tabell 31 i bilagan). I genren kultur och nöje 

förekom ingen kommentar med positivt omdöme, däremot var de negativa omdömena främst 

riktade mot webbredigeringen (4 procent) istället för skribenten (2 procent) eller nyhetssajten 

(2 procent) (Tabell 32 i bilagan). 
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Diagram 26           Diagram 27

Vad som är intressant att studera i diagram 26 och tabell 36 i bilagan är att nyhets- (9 

procent), sport- (10 procent) och ekonomikommentarer (10 procent) ligger jämnt när det 

gäller positivt omdöme om sak, grupp eller organisation. Däremot förekommer det mer sällan 

i kultur och nöjeskommentarerna där endast 6 procent av kommentarerna består av positivt 

omdöme om sak, grupp eller organisation. Studerar vi istället diagram 27 och tabell 37 i 

bilagan ser vi tydligt att det är i kommentarsfälten för nyhetsartiklarna (37 procent) och 

ekonomiartiklarna (40 procent) som det förekommer flest negativa omdömen om sak, grupp 

eller organisation.

Om vi istället ser till positivt personomdöme ser vi att det är i genrerna sport (15 procent) och 

kultur och nöje (10 procent) som det oftast förekommer positiva personomdömen. Det är även 

i dessa genrer vi oftast hittar de negativa personomdömena även om skillnaderna mot 

ekonomi samt nyheter inte är lika tydlig där. (Tabell 34 och 35 i bilagan)

Sammanfattning:

Skillnaderna vi kan se mellan olika genrer är att kommentarsfält för ekonomiartiklarna i högst 

grad argumenterar för sin sak och det är även där vi hittar de längsta kommentarerna. Bland 

ekonomikommentarerna hittar vi också en hög andel kommentarer som svarar på frågor och 

även en förhållandevis hög andel som har åsikt om en annan läsarkommentar. Den mesta och 

längsta argumentationen sker alltså i kommentarsfälten för ekonomiartiklarna. Vad vi ser i 

resultatet är också att det ofta förekommer negativa omdömen och kritik mot sak, grupp eller 

organisation bland ekonomikommentarerna. Stämningen i argumentationen tenderar alltså att 

vara negativ. 
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Det stämmer överens med det vi vet sedan tidigare att ekonomi är en form av tillvalsläsning. 

Tillvalsläsningen läser man på ett mer intresserat och engagerat sett. Vi vet också att de som 

läser ekonomiartiklar också läser artiklar om politik och samhälle och att dessa personer ofta 

är män och har en utbildning som är över genomsnittet (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008).

Vi vet också sedan tidigare att det ofta är samma grupp läsare som läser artiklar om förströelse 

(kultur och nöjesartiklar) och om sport som är vanligt i kvällspressen. Denna grupp domineras 

av yngre och män. (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008).

I vårt resultat kan vi dock se att genrerna sport och kultur och nöje både har likheter och 

skillnader när det gäller kommentarsfälten. Vår undersökning visar att det är betydligt 

vanligare att kommentera sportartiklar än vad det är att kommentera kultur och nöjesartiklar. 

Sportkommentarerna har också oftare åsikt om andra läsarkommentarer än vad fallet var i 

kultur och nöje. Det är alltså en större diskussion inom sportkommentarerna än inom kultur 

och nöje. Vi ser också att inom genren sport innehåller kommentarerna ytterst sällan åsikter 

om medieproduktion, vilket oftare förekommer i kultur och nöjesartiklarna där negativ kritik 

mot medieproduktionen förekommer i högre grad än de andra genrerna. Däremot sker det ofta 

personomdömen och omdömen om sak, grupp och organisation inom båda dessa genrer. Detta 

kan troligen förklaras genom att personfokuset ofta är betydligt tydligare inom sport och nöje 

där enskilda personer framställs som stjärnor än vad fallet är i ekonomi och nyheter. Däremot 

är det mycket sällan positiva personomdömen bland kultur och nöjeskommentarerna. Vad 

gäller kommentarernas argumentation så är genrerna också lika. Det är sällan folk har grund 

för sina påståenden i kommentarsfälten för dessa två genrer. Kommentarslängden är kort i 

både genrerna.    

Nyhetskommentarerna har mer sällan åsikter om andra läsarkommentarer än vad de andra 

genrerna har. Inom nyhetsgenren hittar vi också den allra mesta kritiken mot 

medieproduktionen.
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8 Slutsatser och diskussion
Många är de som påstått att det inte förekommer någon debatt i kommentarsfälten och 

diskussionen om funktionens vara eller icke vara har varit vanligt förekommande ända sedan 

Anders Behring Breivik genomförde terrorattacker i Norge sommaren 2011 (CNN 2012, 

(Sydsvenskan 2011). Det var kring dessa tankar och åsikter som vår studie tog avstamp och 

ämnade bygga vidare på.

Det syfte som vi ämnade arbeta efter var att undersöka vilken sorts diskussion som faktiskt 

förs i nyhetssajternas kommentarsfält. För att uppfylla detta syfte valde vi att formulera tre 

frågeställningar att fördjupa oss i. För det första ämnade vi undersöka vilka typer av 

kommentarer som förekommer oftast i nyhetssajternas kommentarsfält. Dessutom ville vi 

studera om det finns någon skillnad i kommentarerna mellan morgon- och kvällspress samt 

mellan olika journalistiska genrer. 

Efter att ha samlat in, kategoriserat och analyserat 1979 kommentarer från www.svd.se, 

www.dn.se och www.aftonbladet.se kan vi nu dra flertalet slutsatser kring just dessa frågor. 

Slutsatser som kommer diskuteras i följande avsnitt.

Inledningsvis kan vi konstatera att våra resultat visar att kommentarsfälten faktiskt är en plats 

för diskussion. Inte nog med att över en tredjedel av våra insamlade kommentarer innehöll en 

eller flera åsikter om en annan läsarkommentar, närmare 40 procent av kommentarerna 

argumenterade också för sin sak. Dessutom var det relativt vanligt att kommentarerna 

innehöll en ställd fråga. Dessa tre aspekter hör samman med de tankar och idéer som 

McCluskey och Hmielowski (2012) har om kommentarsfält som ideal för den publika sfären. 

En sfär där alla medborgare har en möjlighet att diskutera sociala och politiska problem. De 

styrker såväl vårt påstående som McCluskey och Hmielowski (2012) idéer om internets 

utveckling. 

Det skall dock poängteras att de ställde frågorna sällan blir besvarade. Något vi anser bero på 

att folk sällan går in på samma artikel två gånger då nyheter snabbt blir gamla i dagens 

medieklimat. 

Våra resultat visar också att den diskussion som förs på kommentarsfälten tenderar att vara 

negativ. I de allra flesta fall är de negativa omdömena mer representerade än de positiva, 
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något vi bland annat ser i såväl åsikt om annan läsarkommentars som åsikt om 

medieproduktion. Vi anser att detta beror på att kommentarsfälten är enkelt och smidigt sätt 

att uttrycka sitt missnöje på, samt att nyheter generellt sätt handlar om negativa ämnen. 

Resultatet kan också förklaras med att den anonymitet som internet erbjuder tillåter 

människor vara mer uttrycksfulla och tänka mindre på konsekvenserna av sina handlingar. 

Det är lättare att vara negativ på internet än exempelvis vid ett personligt möte (Bansal med 

flera 2011).

Trots den negativa ton som våra resultat visar kan vi konstatera att kommentarsfälten till stor 

del följer de lagar och regler som gäller. Hela 83 procent av de insamlade kommentarerna 

kunde kopplas till artikeltextens ämne. Dessutom förekom flaming, bland annat i form av 

obscena ord, svordomar och kränkande uttalanden, extremt sällan i vårt material. Något som 

också gällde skämtsamma kommentarer. Allt detta kan tolkas på olika sätt. Antingen är 

diskussionen i kommentarsfälten lik den våra resultat visar eller så följer tidningarna såväl 

lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor och sina egna nedskrivna riktlinjer och tar bort  

de typer av kommentarer som anses olämpliga. Skulle det sistnämnda vara förklaringen så 

pekar mycket på att diskussionen i kommentarsfälten i grund och botten är sämre än vad vårt 

resultat visar, men att den regleras och kontrolleras av tidningarna. Det mest troliga är nog 

ändå att sanningen går att finna någonstans mitt emellan. Alla de tre tidningar vi studerat 

säger sig inte granska kommentarerna i förväg utan istället i efterhand ta bort de kommentarer 

som bryter mot lagen om elektroniska anslagstavlor eller på annat sätt anses olämpliga. 

Modellen ger upphov till ett mörkertal vi inte undersökt men som bara kan göra kvalitén på 

diskussionen sämre. Därför anser vi att sanningen, om vilken diskussion som förs i 

kommentarsfälten, är lite mer negativ än vad våra resultat visar (Aftonbladet 2011, Svenska 

Dagbladet 2012, Dagens Nyheter 2012).

Vidare kan vi konstatera att såväl kommentarer innehållande egna erfarenheter som 

kommentarer innehållande åsikt om medieproduktionen förekommer väldigt sällan i vårt 

material. Detta trots att utvecklingen av internet och kommentarsfälten i sig har medfört att 

användarna idag kan interagera och ge återkoppling till informationssystemet på ett helt annat 

sätt än tidigare. Internets utveckling har öppnat upp nya dörrar inom såväl kommunikation 

som medborgarjournalistik. Våra resultat visar dock att dessa möjligheter sällan utnyttjas i 

kommentarsfälten. Precis som tidigare forskning visat ser folk sig själva som åskådare snarare 
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än deltagare i den journalistiska produktionsprocessen och möjligheten att kunna kommentera 

nyhetsartiklar hamnar faktiskt bland de saker människor minst önskar göra när de besöker 

tidningar på internet. Att medborgarjournalistiken är så sällan förekommande i vårt material 

anser vi dessutom vara logiskt då det finns andra mer praktiska plattformar likt bloggar och 

olika wikis där den formen av journalistik gör sig bättre (Bergström 2008, (Thurman 2008, 

Allen 2006).

Våra resultat visar också att kommentarslängden generellt sett är väldigt kort. Den största 

delen av våra insamlade kommentarer var under elva ord och nästan hälften av 

kommentarerna var under 21 ord. En förklaring till detta kan vara att eftersom kommentarerna 

ligger i direktkontakt med artikeln de tillhör så anser många att det inte finns någon anledning 

att summera artikeln man vill kommentera innan man uttrycker sina egna åsikter (Landert, 

Jucker 2010). Dessutom krävs det bara ett knapptryck för att publicera en åsikt och 

kommentarsfälten tenderar att bli mer lik en chatt än en plats för djupgående argumentation. 

Intressant att lyfta upp här är de skillnader som vårt material visar mellan olika tidningstyper 

och genre. Där morgonpressen har 12 procent av sina kommentarer i spannet mellan 0-10 ord 

har kvällspressen 35 procent. Ett liknande mönster går att se gällande genre där 

ekonomiartiklar har nio procent av sina kommentarer i spannet 0-10 och resterande genre 

mellan 24 och 37 procent av sina kommentarer i samma intervall. Att kommentarer 

publicerade i morgonpress och under ekonomiartiklar är längre tror vi beror på det faktum att 

dessa läses av mer högutbildade personer jämfört med andra tidningstyper och genre. Det tror 

vi också är anledningen till att fler kommentarer argumenterar för sin sak i morgonpressen 

precis som det där oftare ställs och svaras på frågor. Det kan också vara anledningen till att 

kommentarer publicerade på kvällspressens nyhetssajter mer sällan berör artikeltextens ämne 

och argumenterar för sak. Skillnaderna mellan olika tidningstyper och genre anser vi ofta 

hänga samman. Något som inte minst bevisas i form av det faktum att kvällspressen fokuserar 

på mer lättsamma, sensationella och säljande nyheter likt kultur, nöje och sport. Genre som 

våra resultat visar är kortare, mer sällan berör ämne och argumenterar för sak än kommentarer 

kring genre likt nyheter och ekonomi, som är mer vanligt förekommande i morgonpressen 

(Hadenius, Weibull, Wadbring 2008). 

För att avslutningsvis sammanfatta studien och det syfte och de frågeställningar vi arbetat 

efter uppfattar vi det som att kommentarsfälten är ett diskussionsforum snarare än ett slagfält. 
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Visserligen tenderar diskussionen vara negativ men såväl kommentarer innehållande åsikt om 

annan läsarkommentar som kommentarer argumenterande för sin sak är vanligt 

förekommande till skillnad från flaming och skämtsamma kommentarer. Vi kan också 

konstatera att det finns många och intressanta skillnader mellan både olika tidningstyper och 

genre. Skillnader som till stor del hör ihop och påverkas av varandra.

De resultat som vår studie har genererat är viktig för att öka förståelsen för den roll som 

kommentarsfälten spelar i journalistiken. Vår studie ger siffror på vilken diskussion som 

faktiskt förs i kommentarsfälten och kan användas i den debatt som förs kring funktionens 

vara eller icke vara. Den kan vara behjälplig för nyhetssajter och forskare inom ämnet 

interaktivitet på internet. 
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9 Framtida forskning
Som vi nämnt innan finns det relativt lite forskning kring kommentarsfält. I och med Internets 

alltmer framskjutna roll inom journalistiken är detta ett ämne som det förhoppningsvis 

kommer att forskas mer kring framöver. Därför finns många möjliga vinklar på framtida 

forskning.

En intressant aspekt att undersöka är hur den språkliga kvalitén är i nyhetssajternas 

kommentarsfält. Eftersom vår undersökning inte gick in så djupt på just språket kan vi inte 

dra några slutsatser kring detta, dock kunde vi se tendenser till att den språkiga kvalitén ofta 

var ganska låg. En studie som undersökte detta närmare hade varit intressant att följa.

Vi har heller inte gått in speciellt djupt på nyhetssajternas val av modereringsmodell för 

kommentarerna. Vilken roll spelar modereringen? En framtida studie skulle kunna jämföra 

”klimatet” i kommentarsfält med olika typer av moderering.

En jämförande studie mellan svenska och utländska nyhetssajters kommentarsfält är en annan 

intressant studie att göra. Då det låg i vårt syfte att endast undersöka svenska nyhetssajters 

kommentarsfält så har i inte blickat mot utländska nyhetssajter. Detta vore dock ett sätt att ta 

ämnet ett steg längre. Finns det några skillnader mellan de svenska kommentarsfälten och de 

utländska? I så fall vad kan den skillnaden bero på?

I vår undersökning valde vi att använda oss av kvällspress och morgonpress på riksnivå. En 

framtida studie skulle kunna bryta ner det till lokalnivå och hämta sitt material från lokala 

nyhetssajters kommentarsfält. Anledningen till att vi inte gjorde det var dels för att vi ville 

uttala oss om rikspressen och dels för att det just nu finns för få kommentarer på 

lokaltidningarnas nyhetssajter för att kunna komma upp i ett representativt antal.

Vår undersökning har utgått från kommentarsfälten och läsarkommentarerna där. En 

intressant framtida forskning skulle istället kunna ta avstamp hos nyhetssajternas redaktioner 

och deras åsikter och tankar om kommentarsfälten. Hur använder journalisterna sig av 

kommentarsfälten?

För att ytterligare ge exempel på studier som skulle kunna ta avstamp på redaktionsnivå så 

skulle man kunna tänka sig en framtida studie som har ett etiskt fokus. En studie som 

undersöker vad som ligger bakom valen bakom vilka artiklar som får kommenteras och vilka 

48



som inte får kommenteras. Även här finns läge för en jämförande studie där man kan 

undersöka om de föreligger skillnader mellan kvälls- och dagspress.   
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11 Bilagor
11.1 Kodschema

Variabel Variabelvärden

V1 ID-nummer 1-1979

V2 Kodar-ID 1. LP
2. CR

V3 Kodardatum dd.mm.yy

V4 Nyhetssajt 1. aftonbladet.se
2. dn.se
3. svd.se

V5 Datum dd.mm.yy

V6 Genre 1. Nyheter
2. Sport
3. Ekonomi
4. Kultur och 

nöje
5. Övrigt

Åsikt om medieproduktion:

V7 Innehåller åsikt om medieproduktionen 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V8 Innehåller negativt omdöme om skribenten 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V9 Innehåller positivt omdöme om skribenten 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V10 Innehåller negativt omdöme om nyhetssajten 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V11 Innehåller positivt omdöme om nyhetssajten 1. Ja
2. Nej
3. Oklart
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Variabel Variabelvärden

V12 Innehåller negativt omdöme om webbredigeringen 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V13 Innehåller positivt omdöme om webbredigeringen 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

Åsikt om läsarkommentarer:

V14 Innehåller åsikt om annan läsarkommentar eller 
person som skrivit annan läsarkommentar

1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V15 Innehåller negativt omdöme om annan 
läsarkommentar eller person som skrivit annan 
läsarkommentar

1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V16 Innehåller positivt omdöme om annan 
läsarkommentar eller person som skrivit annan 
läsarkommentar

1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V17 Innehåller neutral kommentar om annan 
läsarkommentar eller person som skrivit annan 
läsarkommentar

1. Ja
2. Nej
3. Oklart

Berör artikelns ämne:

V18 Berör artikelns ämne 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V19 Kommentarslängd 1. Ett ord
2. Två ord
3. Tre ord
4. ....

V20 Argumenterar för sin sak 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V21 Tar upp egna erfarenheter 1. Ja
2. Nej
3. Oklart
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Variabel Variabelvärden

V22 Innehåller positivt personomdöme 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V23 Innehåller negativt personomdöme 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V24 Innehåller positivt omdöme om sak, grupp eller 
organisation

1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V25 Innehåller negativt omdöme om sak, grupp eller 
organisation

1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V26 Skämtsam kommentar 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V27 Flaming 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V28 Ställer fråga 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

V29 Svarar på fråga 1. Ja
2. Nej
3. Oklart

Definitioner

Åsikt om medieproduktion:

V7 Innehåller åsikt om medieproduktionen (Om kommentaren innehåller en åsikt som berör 

en eller flera av de som producerat artikeltexten. Skribenten, tidningen och/eller 

webbredigeringen)

V8 Innehåller negativt omdöme om skribenten (Om kommentaren innehåller ett eller flera 

negativa omdömen om den eller de som har skrivit artikeltexten, alltså den eller de personer 

som har byline under texten)
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V9 Innehåller positivt omdöme om skribenten (Om kommentaren innehåller ett eller flera 

positiva omdömen om den eller de som har skrivit artikeltexten, alltså den eller de personer 

som har byline under texten)

V10 Innehåller negativt omdöme om nyhetssajten (Om kommentaren innehåller ett eller flera 

negativa omdömen om den nyhetssajt där artikeltexten är publicerad. Till exempel 

nyhetsvärdering, snabbhet)

V11 Innehåller positivt omdöme om nyhetssajten (Om kommentaren innehåller ett eller flera 

positiva omdömen om den nyhetssajt där artikeltexten är publicerad. Till exempel 

nyhetsvärdering, snabbhet)

V12 Innehåller negativt omdöme om webbredigeringen (Om kommentaren innehåller ett eller 

flera negativa omdömen om annat än själva artikeltexten. Till exempel bilder, rubriker, 

mellanrubriker, nedryckare)

V13 Innehåller positivt omdöme om webbredigeringen (Om kommentaren innehåller ett eller 

flera positiva omdömen om annat än själva artikeltexten. Till exempel bilder, rubriker, 

mellanrubriker, nedryckare)

Åsikt om läsarkommentarer:

V14 Innehåller åsikt om annan läsarkommentar eller person skrivit annan läsarkommentar 

(Om kommentaren innehåller en åsikt om en eller flera kommentarer i kommentarsfältet eller 

en åsikt om en eller flera personer som skrivit annan läsarkommentar)

V15 Innehåller negativt omdöme om annan läsarkommentar eller person som skrivit annan 

läsarkommentar (Om kommentaren innehåller ett eller flera negativa omdömen om annan 

läsarkommentar eller om en eller flera personer som skrivit annan läsarkommentar)

V16 Innehåller positivt omdöme om annan läsarkommentar eller person som skrivit annan 

läsarkommentar (Om kommentaren innehåller ett eller flera positiva omdömen om annan 

läsarkommentar eller om en eller flera personer som skrivit annan läsarkommentar)

V17 Innehåller neutral kommentar om annan läsarkommentar eller person som skrivit annan 

läsarkommentar (Om kommentaren varken innehåller positiva eller negativa omdömen men 
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ändå kommenterar annan läsarkommentarer eller en eller flera personer som skrivit annan 

läsarkommentar)

Berör artikelns ämne:

V18 Berör artikelns ämne (Kommentaren kan kopplas till artikeltextens sakfråga eller ämne)

V19 Kommentarslängd (Antal ord i kommentaren) 

V20 Argumenterar för sin sak (En kommentar som presenterar grund för ett eller flera 

påståenden. Med grund menar vi det som ska övertyga andra om att man har rätt. Grunden ska 

vara tydlig)

V21 Tar upp egna erfarenheter (Kommentaren redogör för något personen själv eller någon i 

personens närhet har upplevt)

V22 Innehåller positivt personomdöme (Om kommentaren innehåller positivt omdöme om en 

person som nämns i artikeltexten eller kan kopplas till artikelns ämne. Dock ej skribenten)

V23 Innehåller negativt personomdöme (Om kommentaren innehåller negativt omdöme om 

en person som nämns i artikeltexten eller kan kopplas till artikelns ämne. Dock ej skribenten)

V24 Innehåller positivt omdöme om sak, grupp eller organisation (Om kommentaren 

innehåller positivt omdöme om sak, grupp eller organisation som nämns i artikeltexten eller 

kan kopplas till artikelns ämne. Dock ej webbredigering eller den nyhetssajt där artikeln är 

publicerad)

V25 Innehåller negativt omdöme om sak, grupp eller organisation (Om kommentaren 

innehåller negativt omdöme om sak, grupp eller organisation som nämns i artikeltexten eller 

kan kopplas till artikelns ämne. Dock ej webbredigering eller den nyhetssajt där artikeln är 

publicerad)

V26 Skämtsam kommentar (Kommentaren är humoristisk. Till exempel ordvitsar, skämt)

V27 Innehåller flaming (Om kommentaren innehåller verbala attacker som syftar till att 

förolämpa antingen personer eller organisationer. Skiljs från alla negativa omdömen då 

flaming kännetecknas av svordomar, obscenitet och fientligt språk)
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V28 Ställer fråga (Om kommentaren innehåller en fråga)

V29 Svarar på fråga (Om kommentaren svarar på en fråga som en annan läsarkommentar har 

ställt)
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10.2 Tabeller

Tabell 1: Tar upp egna erfarenheter - Totalt

Tar upp egna 
erfarenheter

Frekvens Procent

Ja 152 7,7

Nej 1827 92,3

Oklar 0 0,0

Total 1979 100,0

Tabell 2: Berör artikelns ämne/Argumenterar för sin sak

Tabell 3: Argumenterar för sin sak/Tar upp egna erfarenheter

Tabell 4: Kommentarslängd - Totalt
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Antal ord: Totalt:

0-10 507 (25,6%)

11-20 465 (23,5%)

21-30 281 (14,2%)

31-40 182 (9,2%)

41-50 130 (6,6%)

51-60 94 (4,7%)

61-70 95 (4,8%)

71-80 83 (4,2%)

81-90 58 (2,9%)

91 eller fler 84 (4,3%)

Totalt: 1979 (100%)

Analys morgonpress-/kvällspress:

Tabell 5: Antal kommentarer - Morgon-/kvällspress

Antal kommentarer Frekvens

Kvällspress 1167

Morgonpress 812

Tabell 6: Nyhetssajt/Berör artikelns ämne
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Tabell 7: Nyhetssajt/Argumenterar för sin sak

Tabell 8: Kommentarslängd - Morgon-/kvällspress

Antal ord: Kvällspress: Morgonpress:

0-10 410 (35,1%) 97 (11,9%)

11-20 309 (26,5%) 156 (19,2%)

21-30 160 (13,7%) 121 (14,9%)

31-40 92 (7,9%) 90 (11,1%)

41-50 55 (4,7%) 75 (9,2%)

51-60 36 (3,1%) 58 (7,1%)

61-70 34 (2,9%) 61 (7,5%)

71-80 18 (1,5%) 65 (8,0%)

81-90 14 (1,2%) 44 (5,5%)

91 eller fler 39 (3,4%) 45 (5,6%)

Totalt 1167 (100%) 812 (100%)
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Tabell 9: Nyhetssajt/Åsikt om annan läsarkommentar eller person som skrivit annan 
läsarkommentar

Tabell 10: Nyhetssajt/Ställer fråga

Tabell 11: Nyhetssajt/Svarar på fråga från annan läsarkommentar
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Tabell 12: Nyhetssajt/Åsikt om medieproduktion

Tabell 13: Kvällspress/Åsikt om medieproduktion

Åsikt om medieproduktion 
Kvällspress

Frekvens Procent
(av alla 1167 

kommentarer)

Negativt omdöme om skribenten 16 1,4

Positivt omdöme om skribenten 2 0,2

Negativt omdöme om 
nyhetssajten

32 2,7

Positivt omdöme om 
nyhetssajten

5 0,4

Negativt omdöme om 
webbredigeringen

17 1,5

Positivt omdöme om 
webbredigeringen

0 0,0

Tabell 14: Morgonpress/Åsikt om medieproduktion

Åsikt om medieproduktion
Morgonpress

Frekvens Procent
(av alla 812 

kommentarer)

Negativt omdöme om skribenten 26 3,2

Positivt omdöme om skribenten 1 0,1

Negativt omdöme om 
nyhetssajten

29 3,6
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Åsikt om medieproduktion
Morgonpress

Frekvens Procent
(av alla 812 

kommentarer)

Positivt omdöme om 
nyhetssajten

2 0,2

Negativt omdöme om 
webbredigeringen

8 1,0

Positivt omdöme om 
webbredigeringen

1 0,1

Tabell 15: Nyhetssajt/Positivt personomdöme

Tabell 16: Nyhetssajt/Negativt personomdöme

Tabell 17: Nyhetssajt/Positivt omdöme om sak, grupp eller organisation
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Tabell 18: Nyhetssajt/Negativt omdöme om sak, grupp eller organisation

Tabell 19: Nyhetssajt/Flaming

Tabell 20: Nyhetssajt/Skämtsam kommentar
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Analys Genre

Tabell 21: Artiklar - Genre/Nyhetssajt

Genre Aftonbladet Morgonpress

Nyheter 13 40

Sport 33 13

Ekonomi 1 33

Kultur och Nöje 28 4

Totalt 75 90

Tabell 22: Genre/Berör artikelns ämne
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Tabell 23: Genre/Argumenterar för sin sak

Tabell 24: Genre/Kommentarslängd

Antal ord/
Genre

Nyheter Sport Ekonomi Kultur och 
Nöje

0-10 156 (23,6%) 217 (32,7%) 34 (8,9%) 100 (36,5%)

11-20 149 (22,5%) 176 (26,5%) 69 (18,1%) 71 (26,0%)

21-30 83 (12,6%) 102 (15,4%) 58 (15,2%) 38 (13,9%)

31-40 61 (9,2%) 52 (7,8%) 49 (12,9%) 20 (7,3%)

41-50 42 (6,4%) 33 (5,0%) 39 (10,2%) 16 (5,8%)

51-60 31 (4,7%) 18 (2,7%) 30 (7,9%) 14 (5,1%)

61-70 33 (5,0%) 23 (3,5%) 33 (8,7%) 6 (2,3%)
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Antal ord/
Genre

Nyheter Sport Ekonomi Kultur och 
Nöje

71-80 42 (6,4%) 13 (2,0%) 24 (6,3%) 4 (1,5%)

81-90 22 (3,2%) 15 (2,3%) 19 (5,0%) 3 (1,0%)

91 och över 42 (6,4%) 14 (2,1%) 26 (6,8%) 2 (0,6%)

Totalt: 661 (100%) 663 (100%) 381 (100%) 274 (100%)

Tabell 25: Genre/Åsikt om annan läsarkommentar eller person som skrivit annan 
läsarkommentar

Tabell 26: Genre/Ställer fråga
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Tabell 27: Genre/Svara på fråga från annan läsarkommentar

Tabell 28: Genre/Åsikt om medieproduktion
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Tabell 29: Nyheter/Åsikt om medieproduktion

Åsikt om medieproduktion
Nyheter

Frekvens Procent
(av alla 661 

kommentarerna)

Negativt omdöme om 
skribenten

16 2,4

Positivt omdöme om 
skribenten

3 0,5

Negativt omdöme om 
nyhetssajten

30 4,5

Positivt omdöme om 
nyhetssajten

5 0,8

Negativt omdöme om 
webbredigeringen

8 1,2

Positivt omdöme om 
webbredigeringen

0 0,0

Tabell 30: Sport/Åsikt om medieproduktion

Åsikt om medieproduktion
Sport

Frekvens Procent
(av alla 663 

kommentarerna)

Negativt omdöme om 
skribenten

7 1,1
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Åsikt om medieproduktion
Sport

Frekvens Procent
(av alla 663 

kommentarerna)

Positivt omdöme om 
skribenten

0 0,0

Negativt omdöme om 
nyhetssajten

9 1,4

Positivt omdöme om 
nyhetssajten

2 0,3

Negativt omdöme om 
webbredigeringen

2 0,3

Positivt omdöme om 
webbredigeringen

0 0,0

Tabell 31: Ekonomi/Åsikt om medieproduktion

Åsikt om medieproduktion
Ekonomi

Frekvens Procent
(av alla 381 

kommentarerna)

Negativt omdöme om 
skribenten

11 2,9

Positivt omdöme om 
skribenten

0 0,0

Negativt omdöme om 
nyhetssajten

16 4,2

Positivt omdöme om 
nyhetssajten

0 0,0

Negativt omdöme om 
webbredigeringen

4 1,0

Positivt omdöme om 
webbredigeringen

1 0,3

71



Tabell 32: Kultur och nöje/Åsikt om medieproduktion

Åsikt om medieproduktion
Kultur och nöje

Frekvens Procent
(av alla 274 

kommentarerna)

Negativt omdöme om 
skribenten

6 2,2

Positivt omdöme om 
skribenten

0 0,0

Negativt omdöme om 
nyhetssajten

6 2,2

Positivt omdöme om 
nyhetssajten

0 0,0

Negativt omdöme om 
webbredigeringen

11 4,0

Positivt omdöme om 
webbredigeringen

0 0,0

Tabell 33: Total/Åsikt om medieproduktion

Åsikt om medieproduktion
Total

Frekvens Procent
(på alla 1979 

kommentarerna)

Negativt omdöme om 
skribenten

40 2,0

Positivt omdöme om 
skribenten

3 0,2

Negativt omdöme om 
nyhetssajten

61 3,1

Positivt omdöme om 
nyhetssajten

7 0,4

Negativt omdöme om 
webbredigeringen

25 1,3

Positivt omdöme om 
webbredigeringen

1 0,0

Tabell 34: Genre/Positivt personomdöme
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Tabell 35: Genre/Negativt personomdöme

Tabell 36: Genre/Positivt omdöme om sak, grupp eller organisation
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Tabell 37: Genre /Negativt omdöme om sak, grupp eller organisation

Tabell 38: Genre/Flaming

Tabell 39: Genre/Skämtsam kommentar
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