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Abstract 

In recent years, the right-wing extremist site Avpixlat (‘Unveiled’) and the anti-racist blog 

Inte rasist, men... (‘Not a racist, but…’, IRM) have established themselves as political actors 

and platforms for political discussion in Sweden. However, we know very little about them 

and their impact on democracy. The purpose of my work is to analyze social movements’ 

discussion forums on the internet based on an idea that they are within a tension field between 

democratic potential and being a potential danger to democracy. 

Representative democratic theory, socio-cultural learning theory and the idea of discursive 

debate, form my theoretical framework. I use these three theories as tools to extend our 

understanding of the role of the discussion forums in political debate, and how they will affect 

the task of the education system to educate democratic citizens. I do a text analysis of articles 

and user comments on Avpixlat and IRM, and a survey among pupils in upper secondary 

school. 

Two major conclusions are made; 1) There are no major differences between the right wing 

extremist forum Avpixlat and the anti-racist blog IRM, they can both be described as 

authoritarian groups with high social pressure, and they look at democratic actors with 

skepticism. 2) The education system seems to be unaware of the fact that young people come 

into contact with right-wing extremism and undemocratic political discussion every week in 

their spare time. Therefore, pupils are never given a democratic alternative to the political 

discussions that they meet in social media. This brings to questioning whether schools can be 

said to follow the curriculum on educating democratic citizens.
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1. Inledning 

Säg att du skriver ett examensarbete som handlar om Avpixlat, och allas öron spetsas 

intresserat. Avpixlat, det högerextrema diskussionsforumet med målet att avslöja sanningen 

om det mångkulturella samhället, har under de senaste åren gjort sig ökänt genom ett antal 

avslöjanden i media om dess täta koppling till Sverigedemokraternas folkvalda politiker. Men 

också dess motpol, den antirasistiska bloggen Inte rasist, men… (IRM), har etablerat sig i det 

mediala landskapet. De deltar i SVT Debatt och hyllas i Almedalen för sitt arbete med att 

avtäcka sanningen om Sverigedemokraterna. 

Två diskussionsforum med samma mål, att berätta sanningen för svenska folket, men med två 

helt skilda uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad. Den ena parten, IRM, lyfts ofta 

fram som en god aktör i demokratin, den andra, Avpixlat, som en fara för demokratin. 

Samtidigt så vet vi inte särskilt mycket om dem, det finns mycket lite forskning om Avpixlat 

och ingen alls om IRM. Att Avpixlat är ett problem för demokratin är det många som håller 

med om, men bara för att IRM står upp för demokratiska värden, betyder det att rörelsen 

automatiskt är bra för demokratin? Vad har forumen för roll i demokratin egentligen? 

I olika kontexter lär vi oss olika riktlinjer för hur vi ska tala om, förstå och lösa problem, och 

vi lär oss hela tiden. Det är kärnan i teorin om sociokulturellt lärande (Säljö, 2010). 

Ungdomar är ständigt uppkopplade mot olika typer av sociala medier och bland de sociala 

medierna finns de sociala rörelsernas diskussionsforum. I diskussionsforumen talar man om 

politik på ett visst sätt, samhällsproblem förstås på ett visst sätt och de ger en viss uppsättning 

av lösningar på de problemen. Användaren deltar i och är medskapande av olika kontexter – 

och lär sig. Men vad är det för åsikter och handlingar de lär sig? För samtidigt så går 

ungdomar i skolan, vilken har ett politiskt uppdrag att fostra eleverna till goda medborgare i 

demokratisk anda. Vad händer när den formella utbildningen och fostran av medborgarna får 

konkurrens från ett informellt medium vi vet så lite om, ett medium som aldrig sover? 

Avpixlat och IRM har etablerat sig som politiska aktörer och plattformar för politisk 

diskussion, och de börjar få fäste också i traditionella medier. Ungdomar observerar och deltar 

i diskussionerna. Nu är det dags att ta reda på vad det innebär för demokratin. 
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Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att analysera sociala rörelsers diskussionsforum på internet utifrån 

ett spänningsfält mellan att vara demokratiserande eller en potentiell fara för demokratin. 

Fallen som demonstrerar de sociala rörelsernas diskussionsforum på internet i undersökningen 

är det högerextrema forumet Avpixlat och den antirasistiska bloggen Inte rasist, men... (IRM). 

Genom textanalyser av artiklar och kommentarer på de båda forumen utifrån den 

valdemokratiska demokratiteorin och den deliberativa demokratiteorins offentliga samtal 

söker jag svar på frågorna; 

1. Utifrån den valdemokratiska demokratiteorin, hur kan vi fördjupa vår förståelse kring 

de sociala rörelsernas diskussionsforums roll i demokratin? 

2. Hur kan de sociala rörelsernas diskussionsforum på internet betraktas utifrån den 

deliberativa demokratiteorins offentliga samtal? 

Det går att se de sociala rörelsernas diskussionsforum på internet som miljöer för unga där 

sociokulturellt lärande äger rum. Därför söker jag också svar på frågan; 

3. Hur reflekterar unga över politiska diskussioner i sociala medier och vad kan ungas 

användning av sociala rörelsers diskussionsforum innebära för skolans 

medborgarfostran? 

Disposition 

Innan vi går närmare in på själva undersökningen kommer först en bakgrund till 

internetaktivism, högerextremism och antirasism. Därefter ger jag en genomgång av 

undersökningens teoretiska utgångspunkter – valdemokrati, deliberativ demokratiteori och 

teorin om sociokulturellt lärande. I kapitel 4 förklarar jag vilka metoder jag har valt att 

genomföra undersökningen med. De empiriska redovisningarna i kapitel 5 och 6 är uppdelade 

efter mina två olika sorters material; texterna på forumen i kapitel 5 och resultaten av en 

elevundersökning i kapitel 6. I kapitel 7 analyserar jag mina resultat och ger svar på 

frågeställningarna. Kapitel 8 är en avslutning där jag sammanfattar vad jag kommit fram till 

genom min undersökning och hur vi kan se på de slutsatserna i förhållande till demokratin. 
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2. Bakgrund: Internetaktivism 

Internetaktivism: de högerextrema och antirasistiska rörelserna 

Undersökningen handlar om internetaktivister som tillhör den högerextrema och den 

antirasistiska rörelsen. Jag vill därför inleda med en kortare bakgrund om de båda grupperna 

och om hur aktivism på internet tar sig uttryck. 

Den högerextrema rörelsen – vilka är de och vad står de för? 

Fascism, nyfascism, högerpopulism, populism, ytterhöger, radikalhöger, ny radikalhöger, 

invandringsfientliga, anti-etablissemangspartier, med flera (Widfeldt, 2004 s.10-11). Det finns 

många benämningar att välja mellan för att försöka beskriva samma typ av fenomen. Jag är 

säker på att oavsett vilken etikett jag än väljer så kan man göra en invändning att någon annan 

vore bättre, men jag har valt att kalla åsikterna som de flesta av oss kopplar ihop med 

Avpixlat för högerextremism. Jag skriver ”de flesta av oss” eftersom det är vi som står utanför 

som kallar dem för det, men det är en etikett som de själva sällan vill kännas vid. Om vi 

istället skulle använda oss av deras egna etiketter, ja då skulle det ändå bli en hel rad med 

etiketter för användarna på Avpixlat och Avpixlats redaktion ger oss inte heller bara ett ord 

som beskriver vad de står för. Det råder med andra ord stor oenighet om vad vi ska kalla 

rörelsen, både inom och utom rörelsen.  

Med etiketten högerextremism på den sociala rörelsen bakom Avpixlat vill jag belysa två 

saker; de står långt till höger i sina åsikter, till exempel vill de se en stark stat, hårdare 

fängelsestraff och de är konservativa i den meningen att de vänder sig mot modern politik och 

att de nostalgiskt hyllar en romantiserad bild av svunna tider. De är också väldigt extrema, 

inte bara i sina politiska förslag utan också i hur de väljer att tala om hot och våld och de har 

en extrem världsbild som är väldigt svart-vit och uppdelad i vi-och-dom.  

Brittiska tankesmedjan Demos har undersökt anhängare till högerextrema partier (eller 

populistiska, vilket är deras valda etikett) i Europa. De menar att högerextrema partier och 

grupper dykt upp i flera europeiska länder som delar i en växande politisk trend. Gemensamt 

för partierna eller grupperna är att de är oroade över den nationella (ibland europeiska) 

identiteten på grund av vad de anser är för hög invandring, särskilt oroade är de över 
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invandringen från muslimska länder. Multi- eller mångkulturalismen anser de är ett stort 

misstag, de vill att invandrare assimileras och om de inte gör det menar vissa i rörelsen att de 

ska repatrieras. De är också överens om att europeiska värden såsom demokrati, yttrandefrihet 

och jämlikhet är hotade av islam och vad de ser som en islamisering av kristna och sekulära 

kulturer. De kritiserar också EU och globaliseringen, liksom internationell kapitalism (Bartlett 

m.fl., 2012 s.25-26).  

Demos undersöker de högerextrema partierna och rörelsernas facebookfans, vilka omfattar 

tiotusentals personer
1
. De består i genomsnitt av 75 procent män, 32 procent är mellan 16 och 

20 år gamla (i jämförelse med 19 procent av facebookanvändarna i den europeiska 

befolkningen i stort), 14 procent är arbetslösa (jämfört med 7 procent i hela befolkningen), 30 

procent är studenter och 54 procent arbetar (Bartlett m.fl., 2012 s.34, 38). 

Sverigedemokraternas facebookfans utmärker sig på två sätt. De är yngst av alla de 

undersökta partierna, 63 procent är mellan 16 och 20 år gamla, trots att andelen av 

befolkningen som använder Facebook i Sverige i jämförelse är äldre än i de andra länderna. 

Sverigedemokraternas facebookfans är dessutom de med lägst utbildning – 82 procent, vilket 

dock troligtvis beror på att de är så unga (ibid. s.34, 36-37). Resultat från en undersökning 

gjord av Expressen visar dock tvärtom att de som är aktiva på Avpixlat tycks ha ganska hög 

medelålder. Enligt Expressen skriver 1500 unika användare på Avpixlat dagligen. Av dessa 

har de kunnat identifiera 406. 325 av dem är män med medelåldern 49 år, och 81 kvinnor med 

en medelålder på 55 år (Baas och Holmén, 2013-12-10). 

De som är aktiva på Avpixlat tycks alltså vara i medelåldern. Samtidigt så är 

Sverigedemokraternas facebookfans unga, och det är inte orimligt att anta att de går in och tar 

del av Avpixlats innehåll. Den högerextrema rörelsen som samlas på Avpixlat är alltså av 

blandade åldrar, starkt kritisk till invandring och islam samt säger sig värna om europeiska 

demokratiska kärnvärden. 

Antirasism: heterogena och outforskade grupper 

Bloggen Inte rasist, men… (IRM) kallar sig för antirasister. Det är överraskande svårt att hitta 

forskning om antirasism eller den antirasistiska rörelsen, trots den omfattande mängd som 

                                                 
1
 När Demos gjorde sin undersökning hade exempelvis Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 84 700 

facebookfans, norska Fremskrittspartiet 64 860 och Sverigedemokraterna 16 660 (Bartlett m.fl. 2012 s.34). 
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finns om dess högerextrema och rasistiska motpart. Kanske beror det på att antirasism inte ses 

som ett problem som måste lösas, eller kanske som ett neutralt område. Eller kanske beror det 

på att det inte finns en homogen antirasistisk rörelse. 

Alana Lentin (2004) fyller en del av det gapande hål där forskningen om antirasism borde 

finnas genom en slags historisk översikt över efterkrigstidens antirasistiska rörelse i Europa. 

Genomgången blir tyvärr något spretig eftersom hon under arbetets gång kommer underfund 

med att vi inte kan tala om en homogen antirasistisk rörelse i Europa. Snarare präglas 

antirasismen av heterogenitet och mångfald från en mängd olika politiska och sociala 

grupperingar, och är starkt knuten till den nationella politiska kulturen. Samtidigt som det 

inom länderna finns en mängd olika antirasistiska rörelser som ibland konkurrerar med 

varandra på gränsen till konflikt, så tycks de ändå hitta stora likheter med sina motsvarigheter 

över landsgränserna (ibid. s.177-178). De olika antirasistiska grupperna allierar sig tillfälligt 

med varandra i olika evenemang, men Lentin tror inte på någon bred internationell rörelse. 

Hon ser heterogeniteten som en konsekvens av den omfattning som rasismen utgör, det finns 

därmed en mängd olika grupper som känner att de behöver bekämpa rasismen (ibid. s.305). 

Lentin ger inte någon särskilt tydlig översikt över olika inriktningar av antirasismen och det är 

inte helt lätt att förstå vad som är antirasistiska inriktningar och vad som är benämningar på 

företeelser inom inriktningarna. Hennes slutsats är dock att det går att föreställa sig de olika 

antirasistiska grupperna längs med en linje utifrån hur de förhåller sig till staten och statliga 

institutioner. Hon konstruerar en slags modell för hur vi kan förstå de olika antirasismerna 

utifrån deras närhet respektive avstånd till staten och statliga institutioner, a continuum of 

proximity-to-distance. Hon förklarar det på följande sätt; 

In a game of word association, anti-racism could easily conjure up any of the following: 

democracy, solidarity, freedom, equality, tolerance, respect and dignity. What creates a continuum 

of proximity-to-distance from this conceptual package, commonly thought of here as public 

political culture, is the extent to which it is seen as inherent to the state. Put another way, further 

word associations for anti-racism could include emancipation, empowerment, resistance, liberation 

and self-determination, all of which, when contextualised historically, denote a critique of the 

state’s readiness to guarantee freedom and equality, justice and fairness. 

Lentin, 2004 s.2. 

Antirasistiska grupper står för flera av de värden som också den demokratiska staten står för, 

men de står också för värden som historiskt sett har stått i motsättning till staten såsom 
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motstånd och självbestämmande (Lentin, 2004 s.2). Vissa grupper står långt ifrån staten och 

Lentin tycks mena att de kan sägas tillhöra en universalistisk ”färgblind” inriktning som 

bygger sitt motstånd mot ofta statliga aktörer på upplevelser och erfarenhet bland rasismens 

offer (ibid. s.235-236). Andra inriktningar ligger så nära staten att staten har adopterat deras 

språk och gjort idéerna till sina. Dessa tillhör enligt Lentin en majoritär (majoritarian) 

inriktning vilken omfamnar och förklarar alla människor oavsett härkomst som viktiga delar i 

samhället, och de vill inte gärna koppla rasism till erfarenheter eftersom de är rädda att det 

leder till att man inte kan föra en bred dialog över gränsen för olika kulturella grupper. 

Samtidigt så är Lentin kritisk mot den majoritära inriktningen eftersom hon menar att den lätt 

blir blind för att det finns de i samhället som görs till en utgrupp, ett ”dom”, och att den 

riskerar att själv göra så med vissa grupper (ibid. s.235-236, 312). Nationen i sig innebär att 

ett ”vi” och ett ”dom” skapas. Grupper av invandrare som levt länge i landet blir ”the new 

’Others’, those just, or not yet in. ‘Our own’ familiar Others have been culturalised and 

tamed; the strangers are still racialised in the completeness of their inassimilability” (ibid. 

s.312).  

Lentin förespråkar att antirasistiska grupper står upp och gör motstånd mot staten eftersom 

hon menar att nationalstaten har rasistiska värden systematiskt inbyggda i sin struktur. Hon 

menar att rasismen har de-historiserats, gjorts historielös, vilket får den att framstå som ett 

nytt och främmande element i de västerländska staterna. Staterna står då utom skuld, men det 

gör rasismen omöjlig att bekämpa då det inte går att komma till roten av problemet (ibid. 

s.315). “Anti-racism must repoliticise the origins and the stakes of racism and, for this, its 

allies shall be few” (ibid. s.317). 

Var ska vi se IRM någonstans på Lentins continuum of proximity-to-distance? De vänder sig 

mot ett politiskt parti som de menar är rasistiskt och odemokratiskt, och ser inte att det finns 

någon plats för Sverigedemokraterna i en demokrati. Att det finns rasism i övrigt i samhället 

som inte Sverigedemokraterna står för är inget intresseområde för IRM. Det finns knappast 

någon kritik mot någon annan part än Sverigedemokraterna, vilket vi kommer se längre fram. 

Därför vill jag nog, på dessa något tunna grunder, hävda att de ligger ganska nära staten på 

Lentins continuum of proximity-to-distance.  
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Uppkopplad aktivism 

Politiskt engagemang på internet kan ta sig flera uttryck. Russel Dalton (2008 s.52-53) kallar 

det med ett samlingsnamn för Wired activism, uppkopplad aktivism. Det kan handla om att 

söka och samla information, hitta och hålla kontakt med andra och att försöka påverka 

politiken. Verktygen är många. Dalton nämner aktivism i form av att skicka mail, skriva och 

läsa bloggar, nätverkande på Facebook i form av gruppskapande. Zizi Papacharissi (2010, s. 

157) beskriver sociala rörelsers aktiviteter på internet som olika sätt att värva, diskutera med 

eller mobilisera medlemmar.  

Papacharissi (2010, s.131-138) menar att politiskt engagemang som historiskt sett har haft sitt 

utrymme i det offentliga idag har tagit plats i den privata sfären. Det tar sig sitt fysiska uttryck 

i att vi till exempel kan uppleva det offentliga hemma i TV-soffans privata tillvaro, vi kan 

genomföra en politisk aktion såsom att skriva på en namnlista samtidigt som vi umgås med 

familjen eller tar en rast på jobbet. Teknologin har gjort att tid och rum har blivit mindre 

viktigt för den politiskt engagerade medborgaren. Det politiska engagemanget har också 

kommit att hamna i den privata sfären då vi, till skillnad från i traditionella medier i det 

offentliga rummet, kan välja vilket politiskt utbud vi vill ta del av och få ett högst personligt 

innehåll. 

Genom att de sociala rörelserna tagit sig in på internet menar Papcharissi att de har blivit 

transnationella nätverkande organisationer. Det har möjliggjort för medborgarna att engagera 

sig på nya vägar i såväl inrikesfrågor som internationella frågor (2010, s.157). Lisa Bjurwald 

(2013, s.68-69) menar att de högerextrema rörelserna har mycket att vinna på att finnas till 

virtuellt istället för fysiskt. Det innebär ekonomiska fördelar eftersom det är betydligt billigare 

att till exempel skicka ut ett nyhetsbrev än att trycka en tidning. De får en obegränsad 

räckvidd – Papacharissis transnationalitet. Nationsgränserna hejdar dem inte –

översättningsprogram som Google Translate innebär att de lätt kan översätta sina texter till 

andra språk. Att finnas virtuellt innebär också att de får tillgång till mainstreamsammanhang, 

vilket tidigare varit otänkbart. På internet kan de nu diskutera politik i samma forum som 

politiker och journalister. Internet innebär också möjlighet till anonymitet. En virtuell 

mötesplats istället för en fysisk betyder att de kan undvika polisrazzior. Sist men inte minst så 

innebär en internetbaserad tillvaro för de högerextrema rörelserna att de kan använda sig 

relativt säkert av skrämseltekniker såsom hot och förföljelse av meningsmotståndare. 
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På internet har användaren möjligheten att skapa ett helt personligt innehåll. Användaren tar 

del av det som den är intresserad av. Det skräddarsydda innehållet när det handlar om politik 

har dock fått kritik för att risken finns att den politiska agendan blir uppdelad mellan 

disintegrerade sakfrågor (Papacharissi 2010, s.158). Personligt innehåll innebär att 

användaren med största sannolikhet bara får sina egna åsikter bekräftade om och om igen. 

Självuppfyllande profetior innebär att man söker bekräftelse på att de åsikter man redan har 

stämmer genom att medvetet eller omedvetet uppmärksamma det som ger stöd åt åsikten och 

ignorera det som skulle kunna hota den (Blom Kemdal, 2010, s.321).  

Papacharissi menar att internet besitter möjligheten till demokrati men är inte 

demokratiserande per automatik (2010 s.144). Den demokratiserande möjligheten består 

bland annat av att det erbjuder en decentraliserad nyhetsrapportering där konsumenternas 

reaktioner, inte producenten, styr vad som blir huvudnyheter. Sociala medier erbjuder också 

satiriska och humoristiska politiska inslag vilket hon menar ligger i det postmoderna 

samhällets smak. De långväga kontakterna innebär också en demokratisk möjlighet (ibid. 

s.138-157).  

Papacharissi drar dock en något pessimistisk slutsats angående de sociala rörelserna på 

internet. Hon menar att de sociala rörelserna på internet är inspirerade av och ser sig som de 

stora sociala revolterna på 1700-, 1800- och 1900-talen men att de i realiteten består av 

privatpersoner som engagerar sig för frågor med drivkraften i vad som är bäst för dem själva, 

inte vad som är bäst för samhället. De sociala rörelserna på internet tar enligt Papacharissi 

formen av agonister, de ser bara två saker: antingen så är du för, eller så är du emot. De är mer 

intresserade av att berätta att de är missnöjda än att faktiskt förändra något eller hitta en 

fungerande överenskommelse med meningsmotståndare (2010, s.157-161). Jag är osäker på 

om vi bör vara så pessimistiska som Papacharissi är i sin tolkning av de uppkopplade 

aktivisterna. Jag tolkar hennes slutsats som att hon fokuserar för mycket på enfrågegrupper i 

sociala medier och glömmer bort de sociala rörelser som driver åsiktsforum, åsiktsbloggar 

eller som är knutna till större, traditionella organisationer eller politiska partier. Möjligtvis 

beror det på att hon utgår ifrån amerikanska exempel och när det gäller just 

enfrågegrupperingar på sociala medier så är det möjligt att Papacharissis slutsats är korrekt. 

Jag vill dock påpeka att det inte är den enda typen av grupper som jobbar med nätaktivism på 

Facebook, i alla fall inte i Sverige. 
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Vi återvänder en stund till Avpixlat och IRM. Bara genom en översikt av de båda hemsidorna 

kan vi konstatera att de passar in i sammanhanget som exempel på den uppkopplade 

aktivismen. 

Det är två sociala rörelser som försöker värva, diskutera med och mobilisera likasinnade. De 

består av personer från hela landet – transnationalism. Innehållet är, särskilt på IRM, lekfullt, 

satiriskt och humoristiskt. De erbjuder användarna ett urval av nyheter som stödjer deras 

världsbild och åsikter. Båda sidorna har visserligen en redaktion som publicerar material, men 

de uppmuntrar användarna att tipsa redaktionen och kommentarsfälten rymmer omfattande 

textmassor. Men sidorna är enbart forum för personer som delar samma åsikter och står i allra 

högsta grad för ett personligt, skräddarsytt innehåll. De väljer ut och publicerar nyheter som 

bekräftar den åsikten de redan hade och för (den okritiske) användaren blir de bara en enda 

stor självuppfyllande profetia.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer att ha tre teorier som utgångspunkt för mitt arbete; valdemokratisk 

demokratiteori, deliberativ demokratiteori och teorin om sociokulturellt lärande. Först en 

genomgång av demokratiteorierna och längre fram går vi in på sociokulturellt lärande. 

Demokratiteori: representativa val och demokratiska samtal 

Demokrati med hänsyn till folkets tillkortakommanden 

Valdemokrati är en idealtyp för demokrati i vilken folkets val av representanter är centralt, det 

är val som folkets främsta möjlighet att påverka politiken. Genom att väljarna ser tillbaka över 

den gångna mandatperioden och granskar vad de olika politiska partierna och personerna ger 

för löften inför framtiden väljer de vilka som ska styra landet den kommande mandatperioden. 

Mellan valen är det dock de valda representanterna som fattar de faktiska besluten, även om 

de kan lyssna in vad väljarna tycker och tänker innan de bestämmer sig, informera väljarna 

och motivera besluten som fattas (Gilljam och Hermansson, 2010, s.15-17).  

Att demokrati kräver en viss nivå av sofistikation och kunskap hos samhällets medborgare har 

länge varit en dominerande tanke hos demokratiteoretikerna. När de första mätningarna av 

vilka grunder folk baserade sina politiska val på under 1950- och 60-talen blev det dock en 

besvikelse för forskarna. Det visade sig att befolkningen inte alls gjorde så välinformerade val 

som forskarna hade trott och hoppats på, utan valen styrdes snarare av invanda 

grupplojaliteter och personlig vinning. Eftersom befolkningen uppenbarligen inte tycktes leva 

upp till vad som ansågs vara kraven för att demokratin skulle kunna fortleva kom forskarna 

därmed att utveckla en elitistisk syn på hur demokratin skulle fungera. Befolkningen skulle 

vara mandatgivande, men inte aktivt deltagande i demokratin. Istället skulle den politiska 

eliten fatta besluten med befolkningens bästa i åtanke (Dalton, 2008 s.13-18).  

Schumpeters elitism 

Joseph A. Schumpeter (1883-1950) skrev framförallt om ekonomi, men också om demokrati. 

Han brukar framhållas för sin elitistiska syn på folket. 
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Schumpeter är inte intresserad av vad folket gör eller folkets vilja (vilken han menar inte 

finns), utan det intressanta i en demokrati är politikerna. Den demokratiska metoden är en 

institutionell struktur där politikerna genom att konkurrera om folkets röster får makten att 

fatta beslut. Det är inte så att folket vill att politikerna ska fatta vissa beslut och då väljs vissa 

politiker, utan tvärtom: politikerna konkurrerar och ser på olika sätt till att få folkets röster för 

att kunna fatta de beslut som de tycker gynnar landet (Schumpeter, 1994 s.269). 

Enligt Schumpeter (1994, s.256-264) kan inte den vanlige medborgaren sägas vara rationell. 

För det första förändrar människor sitt beteende så snart de kommer i en grupp och en 

upprymd känsla infinner sig. Plötsligt glömmer man bort att behärska sig enligt sina 

moraliska principer, man följer sina djuriska impulser. Personerna behöver inte ens vara 

fysiskt samlade på ett och samma ställe, det går att piska upp stämningen ”into a 

psychological crowd” (ibid. s.257) också på distans genom exempelvis radioapparaten
2
. För 

det andra är de mycket påverkansbara genom reklam, särskilt om den upprepas ofta (ibid. 

s.257-258). 

I David Reismans bok Democracy and Exchange (2005, s.17-128) gör författaren en 

djupdykning i Joseph A. Schumpeters skeptiska syn på demokratin som styrelseform. Enligt 

Reisman såg Schumpeter på demokrati som en politisk marknad. Liksom en ekonomisk 

marknad kan den politiska marknaden sägas bestå av utbud och efterfrågan. Politikerna står 

för ett utbud av politiska idéer och förslag, väljarna efterfrågar olika politiska idéer och 

förslag. Väljarna använder sin röst för att köpa det de vill ha av politikerna. Men till skillnad 

från en ekonomisk marknad, där man köper och säljer varor, har den politiska marknaden ett 

antal svagheter som skapar problem för demokratin som styrelseform. Problemen finns på 

efterfrågesidan och är; fel
3
, egenintresse och manipulation (ibid. s.53-63). 

För det första; felen. Felen som väljarna gör beror på att de enligt Schumpeter inte är kapabla 

att fatta rationella beslut om vilken politisk idé de ska köpa. ”The ordinary citizen, 

undereducated, ’unintelligent’ and ’irresponsible’, votes not like a prudent businessman but 

like a pig in a pastry shop” (Schumpeter 1942, s.262 delvis citerad i Reisman 2005, s.57). Det 

finns ingen ”allmänhetens vilja”, enligt Schumpeter så vet inte majoriteten av medborgarna 

                                                 
2
 Schumpeter hade troligtvis ansett sig ha ännu starkare belägg för det idag med TV och sociala medier. 

3
 Eng. ’Error’ 
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vad de egentligen vill politiskt. Cirka 25 procent av befolkningen menar Schumpeter är 

genetiskt ”subnormala” och ”permanently confused” (ibid. s.55). Medel-Svensson är i alla fall 

något mindre korkade, men enligt Schumpeter fortfarande relativt dumma. De förstår inte 

verkligheten och de bryr sig heller inte. Mannen på gatan gör politiska val baserat på känsla 

snarare än logik och har lätt för att ge in för ”dark urges” (ibid. s.56), vilket blir särskilt farligt 

för samhället när de går ihop i stora grupper då man går över gränser som man aldrig skulle 

göra på egen hand. Att folket skulle vara utrustade med tillräckligt intellekt för att deras 

inflytande över politiken skulle leda till det allmänna goda är alltså inget som Schumpeter tror 

på.  

För det andra; egenintressen. Folket har egenintressen vilka styr deras politiska efterfrågan. 

De är inte intresserade av nationella frågor, än mindre av internationella. Till och med 

lokalpolitik kan vara för avlägset för att medborgaren ska intressera sig (ibid. s.59). 

Schumpeter (1994 s.262-263) hävdar att medborgarens oförmåga att bedöma politiska beslut 

beror på att frågorna det handlar om ligger för långt ifrån individen. Hen kan inte se dem, 

påverka dem direkt och känner inget direkt ansvar för politiska frågor. Det spelar ingen roll 

att hen i vardagslivets alla frågor är mycket klok och rationell, politiken är inte något som hen 

är intresserad av, ”the typical citizen drops down to a lower level of mental performance as 

soon as he enters the political field” (ibid. s.262).  

Vidare tycker inte medborgarna enligt Schumpeter att samhället i sin helhet är intressant. 

Istället är det särintressen som fångar medborgarnas uppmärksamhet i politiken. Om väljarna 

då ges för stort utrymme att påverka landets politik så kommer det inte finnas någon som tar 

det övergripande ansvaret för att hela samhället gynnas.  ”The government will be swayed and 

swayed again by a sequence of single-issue minorities able to impose their will because the 

single-issue majorities do not really care” (Reisman, 2005 s.59). 

Det tredje problemet är att politikerna bara manipulerar folket till att tro att de tycker att något 

är viktigt. De politiska idéerna kläcks hos den politiska eliten som sedan får folket att tro att 

det var de som kom på idén. Det handlar om att sälja idéerna till folket genom reklam, 

planscher, slogans (ibid. s.61) och, skulle han säkert ha hållit med om idag, TV-reklam. 

Reisman (2005 s.70-71) menar att Schumpeter har fått kritik för att vara lite för skeptisk. Han 

säger sig förespråka demokrati, men hans demokratimodell är inte uppenbart demokratisk. 
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Han tror inte på att det skulle finnas någon verklig folkvilja och folket är genomgående 

förvirrat. Reisman menar dock att poängen med Schumpeters demokratimodell inte ligger i att 

se hur folket deltar i beslutsfattandet utan snarare kan vi se det som att de accepterar att bli 

ledda av någon annan som gör jobbet bättre än de själva, och han liknar det vid ”the citizens’ 

selection of the wise dentist to whom they entrust their teeth” (ibid s.71). 

Också idag finns det forskare som ifrågasätter förekomsten av en folkvilja. Peter Esaiasson 

(2010 s.30-53) diskuterar svårigheterna med valdemokratins föreställning om folkviljans 

förverkligande. Själva begreppet folkvilja är inte så självklart som det först verkar, menar 

Esaiasson. Vilka ingår i folket? Ska stödet för en åsikt vara enligt majoritetsprincipen eller 

konsensusprincipen för att det ska kunna sägas vara en allmän vilja? Kan det finnas en 

enhetlig vilja bland så många människor? Går det att ta individuella uppfattningar direkt till 

majoritetsbeslut, genom alla formella beslutsprocedurer, så att det slutliga beslutet fortfarande 

representerar de individernas uppfattning? Esaiassons slutsats är, tvärtemot Schumpeter, att 

det är ”[k]omplicerat, kontroversiellt, men inte komplett omöjligt” (ibid. s.51). Vi bör inte tala 

om en folkvilja utan om folkets intresse eftersom opinioner skiftar. Intresset kan anses vara 

förverkligat när de folkvalda har agerat så som de tror är i folkets bästa intresse och en 

majoritet av folket uppfattar att så har skett (ibid.). Esaiasson är visserligen inte lika föraktfull 

mot den politiska förmågan hos mannen på gatan som Schumpeter, men folket som en massa 

är inte enhetlig och folket är påverkansbara för politikerna. Därför bör politikerna handla som 

de anser är i folkets bästa intresse.  

Den elitistiska inriktningen av valdemokrati är min teoretiska utgångspunkt för att analysera 

hur de sociala rörelsernas diskussionsforum förhåller sig till demokratins aktörer; folket, 

politiker, media och sig själva. 

Det offentliga samtalet 

Deliberativ demokratiteori, eller samtalsdemokrati, fokuserar på opinionsbildning, politisk 

diskussion och debatt. I centrum för teorin finns den ideala samtalssituationen, ett samtal fritt 

från makt och intressekamp där deltagarna lyssnar till varandras åsikter och argument för att 

sedan fatta det bästa beslutet när alla argument hörts. Då behövs inte någon omröstning 

eftersom beslutet kommer att bygga på samförstånd (Gilljam och Hermansson, 2010 s.22-24). 

John Dryzek (1990), anhängare av den deliberativa demokratiteorin, menar att den moderna 

demokratin bygger på falska premisser om instrumentell rationalitet och objektivism, det vill 
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säga att vi kan utforma, välja och utföra effektiva åtgärder för att nå tydliga ändamål samt att 

det finns objektiva moraliska standarder som gäller för alla människor. Det menar Dryzek är 

oförenligt med demokratiska kärnvärden och att det hindrar effektiva analyser och åtgärder 

(s.3-7). Istället förespråkar Dryzek kommunikativ rationalitet ”in the form of uncoerced and 

undistorted interaction among competent individuals” (1990, s.12). Jostein Gripsrud beskriver 

offentlighetens roll i den deliberativa demokratiteorin och fångar kärnfullt de deliberativa 

demokratiteoretikernas tankar om den ideala samtalssituationen. 

Offentligheten är den sfär där alla i utgångsläget talar med lika stor rätt, där argumenten är det 

avgörande istället för sociala positioner och andra resurser, där ohållbara argument och 

ståndpunkter överges till förmån för det som den offentliga förnuftsanvändningen kommer fram 

till. Ideellt sett är politiska riktlinjer och åtgärder här ett resultat av en uppnådd konsensus 

(enighet) – och inte ett resultat av en dragkamp mellan redan på förhand givna, icke-offentligt 

baserade intressen och en nödtvungen kompromiss mellan dessa intressen. 

Gripsrud, 2002 s.290. 

Gruppförutsättningar för goda samtal 

Den deliberativa demokratiteorins offentliga samtal är inte helt lätt att uppnå. Henry 

Montgomery (2010, s.247-266) skriver om det offentliga samtalet, vilket han benämner det 

goda samtalet, i förhållande till socialpsykologisk forskning om socialt tryck som påverkar 

individens beteende. Han menar att grupper kan hållas samman antingen av makt eller av 

samtal, men att de är varandras motpoler. En grupp som hålls samman av makt kallar han för 

en auktoritär grupp och den har inte förutsättningar att föra det goda samtalet. En grupp som 

hålls samman av samtal kallar han för demokratisk grupp, och där finns det enligt 

Montgomery möjligheter för det goda samtalet.  

Den auktoritära gruppen kännetecknas av att det ”finns ett socialt tryck att bete sig och yttra 

sig i en viss bestämd riktning” (Montgomery, 2010 s.247). Trycket kan komma från hela 

gruppen eller från enskilda auktoritetsfigurer. Den demokratiska gruppen har förutsättningar 

för det goda samtalet eftersom de lyssnar på alla, värderar allas åsikter och argument på 

samma sätt oavsett vilken status personen har, eller om personen tycker lika eller annorlunda 

mot de andra. Montgomery menar att genom att gruppen uppmuntrar flera olika åsikter och 

lösningar skapas möjligheter att nå det goda samtalet (ibid., s.248, 257). 
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Kända socialpsykologiska forskningsexperiment
4
 visar att socialt tryck att handla på ett visst 

sätt inverkar mycket starkt på individen, oavsett om det är en större grupp eller en auktoritär 

person som utövar trycket. Trycket kan få individer att göra sådant som de egentligen vet är 

fel (ibid. s.249-251). Faktorer som enligt Montgomery underlättar eller hindrar socialt tryck 

är; om samhällskulturen är individualistiskt eller kollektivt orienterad (även om socialt tryck 

förekom i alla typer av samhällskulturer, så kan det vara olika starkt), legitimitet hos 

auktoriteten som utövar trycket (exempelvis legitimerade auktoriteter har stark betydelse för 

lydnaden), auktoritetspersonens ledarstil, fysisk närhet till källan för trycket (ju längre bort 

källan befinner sig desto svagare blir trycket), fysisk närhet till krafter som arbetar emot 

trycket (exempelvis sjunker lydnaden om offret befinner sig i samma rum), hur stor 

majoriteten är samt om individen upplever att den ingår i en grupp (även om gruppen är 

slumpvis sammansatt så uppstår en gruppkänsla och ett skapande av in- och utgrupper snabbt) 

(ibid. s.252-254).  

I det goda samtalet lyssnar deltagarna på varandra och på vad fakta om verkligheten säger. 

Men personer kan ha olika motiv för att lyssna. För att kunna säga att det är ett gott samtal bör 

motivet vara att vilja ta informationen på allvar, inte för att sedan kunna hävda eller anpassa 

sig själv. Det skapar ett låst tänkande, vilket motverkar syftet med det goda samtalet. I den 

auktoritära gruppen är tänkandet låst, i den demokratiska gruppen är tänkandet öppet (ibid. 

s.256-257). 

För att sammanfatta hur gruppens sammansättning skapar olika möjligheter till det goda 

samtalet avslutar Montgomery med att exemplifiera grupperna som om de befann sig i varsitt 

rum. Den auktoritära gruppen med sitt låsta tänkande och likriktning befinner sig i ett trångt 

rum där medlemmarna tvingas till att hålla ihop, det finns ”få möjligheter att avvika ifrån 

varandra” (Montgomery, 2010 s.265). I rummet finns barriärer som påverkar hur de uppfattar 

                                                 
4
 Montgomery (2010 s.249-251) gör en kort beskrivning av Muzafer Sherifs (1936), Solomon Aschs (1951, 

1956), Stanley Milgrams (1974) och Haney, Banks och Zimbardos (1973) experiment. Sherif visade att gruppen 

kan få individen att se saker på ett sätt som den inte gjorde på egen hand, och sedan hålla fast vid det synsättet 

trots att lång tid passerade. Aschs experiment visade hur gruppens tryck på individen kan få individen att välja 

felaktiga svar trots att den vet om att det är fel. Milgram visade att en auktoritetsperson kunde få individer att 

lyda till den grad att de faktiskt ”skadade” en annan människa allvarligt.  Haney, Banks och Zimbardo visade 

styrkan i olika sociala roller, som också det kunde få individer att behandla andra mycket illa trots att de inte 

skulle kunna tänka sig att göra det annars. 
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verkligheten, får dem att bete sig på ett visst sätt och begränsar insikten om varför de beter sig 

på ett visst sätt. Det finns ett givet mål och man agerar automatiskt och mekaniskt utan att 

diskutera med varandra. Den demokratiska gruppen befinner sig istället i ett stort rum där 

varje medlem bidrar till att göra rummet större. Där uppmuntras medvetenhet om och kritisk 

granskning. Det finns barriärer, men man försöker förstå dem. De arbetar för att hela tiden 

utveckla bilden av vilket mål de arbetar mot (ibid. s.265-266). 

Montgomerys framställning av den demokratiska och auktoritära gruppen blir i min 

undersökning ett användbart verktyg för att kunna fördjupa analysen kring hur vi kan se på de 

båda forumen utifrån den deliberativa demokratiteorins offentliga samtal. 

Sociokulturellt lärande 

Roger Säljö (2010) förespråkar ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Enligt Säljö innebär 

det att vi ser till tre olika företeelser som samverkar med varandra; utveckling och användning 

av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap, utveckling och användning av fysiska 

redskap (eller verktyg) samt kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat 

former för samarbete i olika kollektiva verksamheter (ibid. s. 22-23). 

Lärandet sker alltså i samspel med olika redskap och andra människor. Redskap kan vara 

exempelvis språket, ett intellektuellt redskap som vi använder för att lära oss nya saker, men 

också fysiska redskap såsom papper, penna, miniräknare, hammare och spik. Människan kan 

inte undvika att lära sig, däremot så är det inte säkert att hon lär sig det som är tänkt i en viss 

situation. Exempelvis så är det möjligt att eleven inte lär sig multiplikation på mattelektionen, 

istället kanske den lär sig att den är dålig på multiplikation. Lärande är alltså inte automatiskt 

positivt eftersom vi också kan lära oss sådant som ses som negativt, exempelvis fördomar 

eller kunskap som hjälper en person att utveckla ett drogmissbruk (ibid. s.27-28). 

Säljö (2010, s.74-103) beskriver hur människan sedan urminnes tider utvecklat olika 

intellektuella och fysiska redskap som hjälper oss att förstå vår omvärld. I redskapen har 

människan byggt in kunskap vilket gör att vi samspelar med redskapen och på så sätt bygger 

vi vidare på varandras kunskap. Jag har exempelvis inte själv kommit på metersystemet, men 

jag använder en linjal för att mäta. I linjalen finns kunskap som andra har utvecklat om 

metersystemet inbyggd (ibid. s.80). Ett sådant fysisk redskap, som dessutom möjliggör 

kommunikation, är internet. Olika internetbaserade verktyg hyllas i långa rader av handböcker 
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för den intresserade läraren som nya pedagogiska sätt att få elever att inte bara lära sig utan 

också ta kontroll över sitt lärande (se t.ex. Diaz, 2012; McLeod och Lehmann, 2012).  

Människan lär sig genom samspel med andra människor, genom att vi gör saker tillsammans 

och genom att vi kommunicerar med varandra. När vi möter olika sätt att tala, förstå och lösa 

problem så tar vi till oss de sätten och gör dem till våra egna, för att sedan använda dem på 

egen hand när vi kommer i en liknande situation (Säljö 2010, s.104-107). 

När människan agerar så sker det alltid i social interaktion i olika sammanhang, kontexter. 

Olika kontexter har olika spelregler vilka vi lär oss genom socialisation. Dessa fungerar sedan 

som riktlinjer för hur vi bör handla i olika situationer. Det handlar inte om att kontexten 

påverkar oss, snarare ska kontexten enligt Säljö (2010, s.135) ses som det som väver samman 

det vi gör och hur vi förstår olika företeelser så att det blir identifierbart som en situation. 

Våra handlingar och vår förståelse är en del av kontexter, så en kontext kan inte sägas påverka 

dem. Enligt Säljö finns det fyra olika typer av kontexter och sedan kombinationer av dessa. 

Den fysiska kontexten bestäms av miljön vi befinner oss i, exempelvis på en läkarmottagning 

eller i en skola. Kognitiv kontext är att vi förväntas tänka på ett visst sätt, exempelvis när vi 

läser ett läroboksexempel så förstår vi att vi ska lösa problemet, trots att det kanske inte är en 

rimlig fråga om vi tar den bokstavligt i verkligheten. Kommunikativ kontext är olika typer av 

samtal, exempelvis vid middagsbordet eller på banken. Historisk kontext är uppsättningar av 

traditioner att inom en viss verksamhet göra på ett visst sätt, exempelvis att eleverna sitter vid 

bänkar och läraren står framme vid tavlan i klassrummet (ibid, s.128-137). 

Viktigast för lärandet enligt Säljö är, har alltid varit och kommer alltid vara ”den vardagliga 

interaktionen och det naturliga samtalet” (2010, s.233). Det är då som vi formas in i en 

sociokultur. Dan Åkerlund (2011, s. 28) menar att ”[d]et mesta av det som händer i 

kontaktnät, bloggar och sociala nätsamhällen som Facebook, MySpace, Bilddagboken, World 

of Warcraft och/eller Second Life har sin förklaring i att deltagarna handlar utifrån ett starkt 

socialt behov” (s.28). Sociala medier spelar onekligen en roll i socialisationsprocessen idag. 

Lisa Bjurwald (2013) skriver om högerextrema krafter på nätet och menar att utan internet 

hade inte Anders Behring Breivik kunnat bli så radikal. Genom antimuslimska bloggar, 

högerradikala forum och möjlighet att ha kontakt med högerextrema grupper i andra länder 

menar Bjurwald att Breivik radikaliseras. 
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År 2002 var den blivande terroristen i Oslo noggrann med att påpeka, att han starkt tog avstånd 

från att hänga ut islam. Det är bara vissa subkulturer relaterade till islam som han önskar kritisera, 

påpekar han i ett förvånansvärt balanserat inlägg på Fremskrittspartiets ungdomsorganisations 

hemsida. Några år senare är Anders Bering Breivik så övertygad om det annalkande kriget mellan 

islam och väst, att han börjar planera för en massaker. 

(Bjurwald, 2013 s.127) 

Utifrån den här beskrivningen går det inte att ignorera att det är en socialisationsprocess, en 

läroprocess, som Breivik genomgår. Breivik samspelar med datorn, ett fysiskt redskap. Han 

samspelar med andra människor genom redskapet genom att anamma ett gemensamt språk, en 

diskurs. Han lär sig också praktiska färdigheter genom tips och beskrivningar från andra, 

såsom att bygga bomber. Han lär sig av videor från al-Qaida hur aktionen kan sprida skräck 

genom att lägga upp film på YouTube, även om den delen av planen inte går som han tänkt 

(Bjurwald, 2013 s.127-130). 

Det är kanske ett onödigt hemskt exempel, men vi kan inte förneka att internet och sociala 

medier är en plattform för lärande som låter sig förstås mycket bra utifrån det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Jag kommer därför att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande för att analysera vad ungas användning av sociala rörelsers diskussionsforum på 

internet innebär för skolans medborgarfostran.  

Sociala rörelsers diskussionsforum – kontextuella sociokulturella lärorum 

På Avpixlat och Inte rasist men... (IRM) interagerar olika personer genom att kommunicera 

om olika företeelser och händelser i samhället. I såväl artiklarna som kommentarsfälten möter 

användaren en viss typ av förståelse för vad som sker i samhället, vad som ska förstås som 

problem och hur problemen ska lösas. Användaren möter också ett visst sätt att tala på och 

spelreglerna för diskussionen är tydliga, Avpixlat har dem till och med nedskrivna. IRM har 

inga uttalade spelregler för diskussionen, men det är tydligt att de huvudsakliga reglerna för 

användarna går ut på att kritisera Sverigedemokraterna och deras anhängare. Dessutom så 

ingår forumen i mångas vardagliga interaktion och naturliga samtal, det kan exempelvis 

handla om bara ett par timmar innan det kommit in över hundra kommentarer till en artikel på 

Avpixlat. Kort sagt, bortsett från de hårt normerande spelreglerna om vad som får sägas och 

inte, så är diskussionsforumen allt som många skolor och lärare strävar efter att uppnå genom 

olika typer av interaktiva lärplattformar; de är interaktiva, problembeskrivande, 

problemlösande och vardagliga. 
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Diskussionsforumens kontext är en blandning av alla fyra kontexttyperna. För det första kan 

vi se dem som inramade i den fysiska kontext som de fysiska redskapen (datorer, smartphones 

med mera) skapar. Internet upplevs visserligen som väldigt abstrakt, vilket vi ibland 

signalerar genom att kalla det för cyberrymden eller liknande. Men i och med att det 

integrerats så i vår vardag genom fysiska redskap och vi agerar och interagerar på ett visst sätt 

på internet så måste vi nog i sammanhanget ändå se det som en fysisk miljö och därmed en 

fysisk kontext. För att förstå kontexten måste vi dock kombinera den fysiska kontexten med 

de andra kontexttyperna. 

För det andra kan vi se forumen som två separata kontexter, den högerextrema och den 

antirasistiska. De kan därmed ses som delar i större sammanhang som sträcker sig utanför 

internetaktivismen till två stora sociala rörelser. Det finns då en historisk kontext med olika 

traditioner från de båda rörelserna. Vi kan till exempel tänka oss att de sociala rörelsernas 

historiska förhållande till staten och politiken återspeglas i diskussionsforumen. Den 

högerextrema rörelsen har länge setts som oroväckande för staten och försök har gjorts för att 

hålla den utanför politiken, medan staten snarare har försökt att framställa sig själv som en del 

i den antirasistiska rörelsen. Det kan tänkas att det har lett till olika sätt att prata om politiker 

och demokratin på forumen. 

För det tredje kan vi se dem som tydliga kognitiva kontexter. Diskussionsforumen har sina 

problembeskrivningar av samhället och ramar på så sätt in vilka lösningar som är rimliga att 

föreslå. 

För det fjärde så är det också möjligt att se det som en kommunikativ kontext. Här pratar man 

kanske på ett sätt som man inte gör på andra ställen på nätet eller när man träffar personer 

fysiskt.  

Jag vill i min undersökning framförallt fokusera på hur forumen tänker kring och 

kommunicerar idéer om demokratin. Trots att diskussionsforumens kontext är en väv av alla 

fyra kontexttyperna kommer jag därför ändå att kalla kontexten för kognitiv-kommunikativ. 

Nu har det blivit dags att titta närmare på hur jag genomfört undersökningen. 
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4. Metod 

Textanalyser av Avpixlat och Inte rasist, men... 

Jag börjar med att analysera artiklar och kommentarer från den högerextrema internetsidan 

Avpixlat.info och den antirasistiska bloggen Inte rasist, men... (IRM). Jag undersöker hur 

demokratins aktörer beskrivs på de båda forumen. Demokratins aktörer är här indelade i fyra 

kategorier; politiker från Sverigedemokraterna, politiker från övriga riksdagspartier, folket, 

media och den egna rörelsen.  

I min analys jämför jag forumens beskrivningar av dessa med valdemokratins elitistiska syn 

på folket och den deliberativa demokratiteorins offentliga samtal. Dessutom analyserar jag 

forumens uttalade syften utifrån kraven för det offentliga samtalet inom den deliberativa 

demokratiteorin. 

Urval 

Jag valde att analysera just Avpixlat och IRM eftersom de är två forum som samlar personer 

med motsatta åsikter om Sverigedemokraterna. Avpixlat är ett stort diskussionsforum med 

många deltagare, och även om upphovsmännen är anonyma så har direkta kopplingar till Kent 

Ekeroth
5
 avslöjats av Aftonbladet (Sköld, SD-topp bakom hatsajt, 2013-06-27). IRM är 

egentligen en blogg och diskussionerna förs på deras facebooksida, men de är Avpixlats 

antirasistiska motpol. Att de är betydelsefulla visas bland annat av att de utsågs som trea i 

tävlingen Årets Almedalsbloggare 2013 av Bloggplats H12 (Almega, 2013), men också att de 

under tiden för mitt pågående arbete utsattes för så massiva attacker utifrån att deras blogg 

under en veckas tid slogs ut. Attacken skedde efter en publicering av ett inlägg där de 

kritiserade Björn Söders (SD) argument i en debatt i programmet SVT Debatt där han mötte 

företrädare från just IRM (Vergara, Antirasistisk sajt nedstängd efter attacker, 2013-11-11). 

För att välja ut vilka artiklar med tillhörande kommentarer som jag skulle analysera bevakade 

jag de två internetsidorna några dagar under september 2013. Eftersom jag upptäckte ganska 

                                                 
5
 Tidigare rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna och riksdagsledamot. 
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snart att Avpixlat publicerade artiklar i betydligt högre omfattning än IRM
6
 bevakade jag dem 

under ett par dagar medan jag bevakade IRM i en vecka. IRM publicerade bara åtta artiklar 

under den tiden så jag valde att analysera alla artiklarna. Anledningen var att jag annars skulle 

välja bort kanske två-tre stycken vilket riskerade att göra urvalet skevt. Dessutom så säger inte 

antalet artiklar något om längden på artiklarna eller kommentarerna. 

När det gällde Avpixlat hade jag dock 32 artiklar med tillhörande kommentarer, vilket helt 

enkelt var för omfattande. Därför valde jag ut fem artiklar som varken hade fått extremt få 

eller extremt många kommentarer. På så sätt vet jag att de artiklar jag analyserat inte är 

extraordinära på något sätt, utan vardagsmat för den aktive Avpixlat-användaren. I Appendix 

1 finns en detaljerad beskrivning av hur urvalet gick till.  

Något som kan ses som ett problem i urvalet för båda sidorna är att eftersom jag gick in och 

kopierade kommentarerna samma dag för alla artiklar, oavsett vilken dag de publicerats, så 

finns risken att det är fler kommentarer på äldre artiklar och färre på nyare. Anledningen till 

att jag inte väntade längre var att det skulle vara väldigt tidskrävande att kopiera alla 

kommentarer varje dag när jag inte visste vilka artiklar jag i slutänden skulle komma att 

använda mig av. Samtidigt så var jag var rädd att om jag väntade längre skulle kommentarer 

hinna raderas av användaren själv eller sidornas moderatorer. 

På Avpixlat kan jag inte se att diskussionerna som fått kortare tid på sig ska ha påverkats – 

den artikel som hade överlägset flest kommentarer var den senast publicerade och den hade 

431 kommentarer (2013-09-26, 84-årig kvinna nekades plats på äldreboende – begick 

självmord). Antalet kommentarer följer inget tidsmönster utan det verkar som att det helt 

enkelt bara är så att vissa artiklar väcker mer debatt. Kanske är det artiklarna själva, kanske är 

det vad som skrivs i kommentarsfältet som driver debatten. Snarare tror jag att jag kanske 

väntade lite för länge – i en av artiklarna som jag analyserade, Kraftig åtstramning av 

invandringen i Norge (2013-09-26), hade tre kommentarer hunnit raderas redan efter två 

dagar och ersatts med texten ”Denna kommentar har blivit raderad”. 

                                                 
6
 Jag misstänker att det beror på flera orsaker, men framförallt två. För det första skriver inte Avpixlat egentligen 

något eget material utan tar ofta artiklar från andra mediers hemsidor och ändrar några ord här och där för att få 

sin egen vinkling på nyheten, mer om detta i det empiriska avsnittet. För det andra är det tänkbart att de är fler i 

redaktionen, vilket vi inte vet eftersom det är hemligt. 
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Eftersom jag valde alla artiklar från IRM spelade det inte lika stor roll för själva urvalet hur 

många kommentarer som hann komma in, men också där verkar det bero mer på innehållet än 

på när de publicerades hur många kommentarer varje artikel fått. 

Ett problem som jag redan nämnt är att kommentarer ”försvinner”. En raderad kommentar 

kan givetvis vara raderad av personen själv, det måste inte vara någon ansvarig för sidan som 

har gjort det. Avpixlat har uttalade regler för hur man får kommentera (jag beskriver dessa 

mer i detalj i kapitel 5) och förbehåller sig rätten att radera kommentarer som inte följer 

reglerna. De har dessutom en automatisk censur genom att kommentarer som innehåller vissa 

ord eller fraser (okänt vilka) inte publiceras förrän de blivit manuellt granskade och godkända. 

IRM har inga sådana uttalade regler och det finns inget system på Facebook (där IRM:s 

kommentarsfält finns) som censurerar direkt eller tar bort efter hand. Däremot kan den som 

har en sida på Facebook radera kommentarer som utomstående publicerat på sidan. På 

Avpixlat ersätts de som sagt av texten ”Denna kommentar har blivit raderad”, men på 

Facebook syns de helt enkelt inte längre. I materialet från IRM så finns det två kommentarer 

som tycks svara på något som någon annan har skrivit, men namnet på personen de svarar 

finns inte bland någon av kommentarerna. Därför misstänker jag att de blivit raderade, men vi 

kan som sagt inte veta av vem.  

Det här är ett problem eftersom jag är intresserad av hur alla uttrycker sig, också de som inte 

följer normen. Samtidigt så är raderade kommentarer också en del av hur diskussionerna 

fungerar på de här sidorna och ett tydligt exempel på att det verkligen finns regler som styr 

vad som får sägas och inte. Det påverkar därför inte min undersökning utan blir bara 

ytterligare ett intressant element att fördjupa sig i. 

Analys av texterna 

Jag läste igenom texterna och delade in dem efter beskrivningar av demokratins aktörer; 

politiker, folket, media och den egna rörelsen. Gruppen politiker delades upp i politiker från 

Sverigedemokraterna och politiker från de andra riksdagspartierna eftersom det finns en tydlig 

skiljelinje mellan de grupperna i båda forumen. Inom ramen för den egna rörelsen tar jag 

också upp hur man i forumen bemöter personer från den andra rörelsen, alltså personer som 

skriver inlägg där åsikten är annorlunda och hur dessa bemöts. Resultatet presenteras med 

forumen var för sig.  
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I analysen av forumen använde jag mig av en elitistisk inriktning av valdemokratin och av den 

deliberativa demokratiteorins offentliga samtal som verktyg. Jag lägger ingen värdering i 

teorierna utan de är bara verktyg för min analys.  

Valdemokratin som analysverktyg är en tydlig modell att ha som verktyg på så sätt att 

demokratins aktörer har så avgränsade ”ansvarsområden”, och särskilt tydligt blir det i den 

elitistiska varianten av teorin. Min tanke är att det ligger nära till hands med en elitistisk syn 

på den högerextrema rörelsen eftersom den ses som ett demokratiskt problem – inte bara av 

forskare utan också i media och av andra politiker – ett ganska elitistiskt synsätt på de 

politiskt engagerade medborgarna. När det gäller den antirasistiska rörelsen så ser vi den på 

motsatt sätt, den är bra för demokratin för den står upp för demokratiska värden – samtidigt så 

vet vi inte särskilt mycket om hur de bedriver sin verksamhet. Jag menar att vi måste ställa 

oss frågan om det verkligen stämmer att bara för att man står upp för demokratiska värden, att 

rörelsen automatiskt är bra för demokratin. De båda rörelserna granskas därmed utifrån ett 

elitistiskt valdemokratiskt synsätt. Samtidigt så gör valdemokratins tydligt avgränsade aktörer 

och deras roller i demokratin att jag, när jag började bearbeta mitt material, kunde använda 

valdemokratin också som modell för att se hur de båda rörelserna själva ser på samhället och 

demokratin. Teorin har visserligen folkets och politikernas roller i fokus, men media är en 

naturlig förlängning eftersom de förser de båda parterna med information av den andre. Den 

egna rörelsen är en viktig kategori eftersom den talar om hur de ser på sig själva i relation till 

de andra aktörerna – vilket i sin tur säger mycket om vad de verkligen tycker om de andra 

aktörerna. På så sätt använde jag valdemokratin som analysredskap på två sätt för att fördjupa 

vår förståelse för rörelsernas diskussionsforum; för att se på deras roll i demokratin utifrån 

och för att gå in i dem och titta ut på demokratin genom deras ögon. 

Den deliberativa demokratiteorin sätter beslutssituationen och utformningen av den 

diskussion som föregår ett beslut i fokus. Jag har inte brytt mig om besluten eftersom det är 

två diskussionsforum som jag undersöker. Vad teorin benämner som det öppna, goda eller det 

offentliga samtalet, och som är den del av teorin som fokuserar själva diskussionen, har dock 

en tydlig uppsättning regler. Det gör det till ett användbart analysverktyg. Det ger oss också 

ett intressant perspektiv i det här fallet eftersom båda forumen faktiskt gör anspråk på att vara 

de som står för det öppna samtalet där den verkliga sanningen kommer fram. Henry 

Montgomery (2010, s.247-266) skriver om hinder och möjligheter för det goda samtalet i 
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termer av att gruppen där samtalet förs kan vara auktoritär eller demokratisk. Jag fann att 

Montgomerys ganska praktiskt upplagda analys kring vad som utmärker den ena eller den 

andra gruppen var mycket hjälpsam för att kunna bestämma huruvida forumen har 

förutsättningar nog att leva upp till det offentliga samtalets krav och regler. Analysen görs 

alltså i grunden utifrån det offentliga samtalet i den deliberativa demokratiteorin, med hjälp av 

Montgomerys beskrivning av den auktoritära och demokratiska gruppen inom vilken samtalet 

förs. 

Elevundersökning  

För att få svar på min tredje frågeställning, om hur unga reflekterar över politiska diskussioner 

i sociala medier och vad ungas användning av sociala rörelsers diskussionsforum kan 

innebära för skolans medborgarfostran, gör jag en mindre elevundersökning med fem elever. 

Urval 

Fem elever deltog i undersökningen, tre tjejer och två killar. Två av eleverna går på en 

kommunal gymnasieskola på en mindre ort i södra Sverige, de andra tre på en fristående 

gymnasieskola i en medelstor stad i södra Sverige. Alla går tredje året på gymnasiet. De två 

från den mindre orten på samhällsvetenskapliga programmet, de tre från den större orten på 

vård- och omsorgsprogrammet.  

Eleverna fick information av sin lärare om undersökningen och ställde upp frivilligt. Det var 

viktigt för mig att de var intresserade av att delta i studien för att minimera bortfall i form av 

korta svar eller inga svar alls på grund av att de inte gillade att skriva eller var med på 

uppgiften.  

Eleverna fick på förhand veta att det handlade om sociala rörelsers diskussionsforum på 

internet. I beskrivningen av vad de skulle göra ville jag inte att de skulle låsa in tankarna på 

Sverigedemokraterna eftersom det kunde påverka resultatet. Jag beskrev det istället som att 

det handlade om grupper som jobbar för en politisk fråga de tycker är viktig genom att 

använda sociala medier för att samlas och nå ut till andra med sin åsikt.  

Undersökningens utformning 

Jag ville göra undersökningen som ett mellanting mellan intervju och enkät, men jag visste att 

textanalyserna av forumtexterna skulle ta mycket tid. Därför valde jag att låta eleverna fylla i 
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svaren på ett antal frågor via internet, samtidigt som alla frågor besvarades med fritext och jag 

fanns närvarande i rummet. Jag kunde då svara på eventuella frågor samt förhindra att de 

diskuterade med varandra eller med andra, vilket hade kunnat påverka deras svar. På så sätt 

liknar undersökningen en intervjuundersökning, samtidigt som jag slapp ägna tid åt att 

transkribera utan kunde påbörja min analys direkt. 

Frågeformuläret utformades i två delar. I den första delen fick eleverna läsa en kommentar 

från Avpixlat, men utan att veta varifrån den kom, och ombads sedan svara på den som om de 

satt hemma och såg den dyka upp på skärmen när de var inne i någon form av sociala medier. 

Tanken med frågan var att se om eleverna föll in i samma sätt att tala, förstå och lösa problem 

som på forumen. Några av eleverna började skriva direkt, andra sa att de nog inte skulle ha 

svarat på den om de satt hemma. Jag gav dem då instruktionen att skriva att de inte skulle ha 

svarat och förklara varför de inte skulle ha svarat, eftersom jag ville få så autentiska svar som 

möjligt.  

Kommentaren de fick läsa var en kommentar till artikeln Den grova kriminaliteten ökar när 

äldreboenden stängs (Avpixlat, 26:e september 2013). Skribenten reagerar på en nyhet om en 

äldre kvinna som tagit sitt liv för att hon inte fick den hjälp hon ville ha av Stenungsunds 

kommun. Hen menar att de har råd att ta emot tusentals flyktingar från Syrien men att det blir 

på bekostnad av äldrevården, och framställer det som att kommunen puttat kvinnan ut från 

balkongen för att slippa lösa problemet med äldreboende eftersom kommunpolitikerna inte 

har något intresse av eller känner någon empati med de äldre. Inlägget avslutas med att 

personen skriver ”Svårt att veta vilket parti som skall ha våra röster i nästa års val?”. 

Kommentaren presenteras i sin helhet i samband med resultatredovisningen i kapitel 6.  

Jag valde ut kommentaren eftersom den innehöll så många olika element av hur 

diskussionerna typiskt ser ut på Avpixlat. Kritiken mot invandringen finns med, skepticismen 

mot politiker från andra partier och deras sätt att styra landet, den utsatta svensken, (det 

implicita) stödet till Sverigedemokraterna. Det är ingen tvekan om vad skribentens åsikt är 

varken gällande invandringspolitiken eller de andra partierna, vilket var viktigt för att 

eleverna skulle ha en fast utgångspunkt att ta ställning till i sitt svar. Dessutom finns ett 

väldigt specifikt ord från Avpixlat med, nämligen benämningen av de andra partierna som ”7-

klövern”.  Den benämningen ville jag ha med för att se om eleverna förstod. Jag tänkte att om 

de redan kan ordet, eller i alla fall känner till genren tillräckligt väl för att kunna leva sig in så 
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mycket att de också förstår nya termer, oavsett om de sett termerna tidigare eller inte, då är 

det en indikator på att det här är ett sätt att diskutera politik på som de är vana vid. 

I den andra delen av frågeformuläret fick eleverna svara på sju frågor om inlägget de just läst 

och om politiska diskussioner i sociala medier och skolan. Det var som sagt bara fritext-svar. 

Frågorna presenteras i sin helhet i Appendix 2. 

Tillvägagångssätt vid analysen 

Elevernas svar på den första uppgiften, att läsa igenom en kommentar från Avpixlat och sedan 

skriva ett svar, analyserades med hjälp av teorin om sociokulturellt lärande. Till materialet 

ställde jag frågan; Går eleven in i forumens kognitiva-kommunikativa kontext? Forumens 

kognitiva-kommunikativa kontext utgörs av hur de talar om, förstår och löser problem. 

Elevernas svar analyserades genom att jag försökte svara ja eller nej på frågorna;  

1. Följer eleven forumens språkliga riktlinjer? 

2. Förstår eleven problemet på samma sätt som forumen? Det vill säga, att invandringen 

är ett problem respektive att Sverigedemokraterna (invandringskritiken) är ett 

problem,  

3. Löser eleven problemet (se punkt 2) på samma sätt som forumen? Det vill säga, ökad 

makt åt Sverigedemokraterna respektive ut med Sverigedemokraterna ur riksdagen. 

Det är ju en mycket liten undersökning, men tillräckligt för att vara en fingervisning om hur 

det kan tänkas förhålla sig, eftersom det i övrigt inte finns några liknande studier. I min 

diskussion fokuserar jag på två resultat där eleverna svarar enhälligt; att det är vanligt att 

eleverna möter högerextremt material i sociala medier och skolans avlägsna roll.  
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5. Empiri: Diskussionsforumen om 
demokratin 

Vi har nu kommit till min empiriska undersökning, och vi börjar med textanalyserna av 

artiklar och kommentarer från det högerextrema forumet Avpixlat och den antirasistiska 

bloggen Inte rasist, men… (IRM). Forumen presenteras här var för sig, och jag inleder de 

båda avsnitten med en beskrivning av vad forumen har för mål med sin verksamhet. Jag 

beskriver också innehållet i artiklarna jag analyserat. Därefter kommer resultatet av min 

undersökning; hur forumens deltagare beskriver de fyra kategorierna politiker från 

Sverigedemokraterna, politiker från de andra riksdagspartierna, media, folket och den egna 

rörelsen.  

Avpixlat 

Avpixlat är ett högerextremt forum. På sidan Om Avpixlat skriver de att de vill ”vara en nagel 

i ögat på PK-etablissemangets journalister och politiker, och verka som en stark 

opinionsbildande kraft för ett bättre Sverige som vi vet är möjligt” (Avpixlat, 

http://avpixlat.info/om-avpixlat/ 2013-11-11). 

De beskriver sidans målsättning som följande; 

Avpixlat levererar obekväma sanningar och åsikter om svensk invandrings- och migrationspolitik 

och den bakomliggande kulturrelativism som styr de politiska besluten och journalisternas pennor. 

Här berättar vi historien om det mångkulturella samhället som blev det mångkriminella samhället, 

hur integration förvandlades till segregation och hur det som påstods skulle vara närande för 

Sverige tvärtom kom att bli tärande. Hos oss kommer du att kunna ta del av fakta och analys kring 

sådana samhällsnedbrytande företeelser som islamisering, kulturradikalism, nationalmasochism 

och svenskfientlighet, skenliberalism och genus-, kvoterings- och queervansinne. 

Ur Avpixlats text Om Avpixlat – Bakgrund http://avpixlat.info/om-avpixlat/ 2013-11-11 

De har ingen ansvarig utgivare för sidan eftersom de anser att det är i strid med grundlagens 

formuleringar om pressfrihet (Avpixlat, http://avpixlat.info/om-avpixlat/ 2013-11-11). De är 

kritiska mot att tidningar och andra aktörer begränsar sina kommentarsfält genom att inte låta 

användarna vara anonyma samt att de ”hårdcensurerar” vad som får skrivas där. Därför får 

http://avpixlat.info/om-avpixlat/
http://avpixlat.info/om-avpixlat/
http://avpixlat.info/om-avpixlat/
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alla lov att kommentera på Avpixlat och får lov att vara anonyma. Också personer som inte 

håller med får lov att kommentera. Men det finns en lång rad regler att hålla sig till. 

Den som kommenterar är själv ansvarig för innehållet i kommentaren. Hot eller uppmaning 

till brott, grova kränkningar, sexistiska påhopp, förtal, personangrepp, hets mot folkgrupp är 

inte tillåtet. Användarna måste ha ett vårdat språk eftersom deras åsikter då uppfattas mer 

”seriöst” (Avpixlat, http://avpixlat.info/kommentarsregler/ 2013-11-11).  

Kommentarerna granskas inte på förhand, men det finns en så kallad ”svartlista” över otillåtna 

ord och fraser som automatiskt stoppar inlägg från att publiceras om dessa ord eller fraser 

finns med. Därefter måste kommentaren granskas manuellt innan den eventuellt kan 

publiceras. Vilka ord det handlar om får man dock lista ut själv genom att tänka på vad som 

kan anses vara olämpligt. Dessutom så kan de begränsa hur många kommentarer en och 

samma person får publicera under en och samma artikel, särskilt om denne är en 

”meningsmotståndare som surfar in för att ’ta debatten’ med våra läsare” då tillåter de 1-2 

kommentarer men sedan sätter stopp (Avpixlat, http://avpixlat.info/kommentarsregler/ 2013-

11-11). 

Som sagt, en lång rad regler och trots deras egen kritik mot mediernas ”hårdcensur” 

censurerar de själva innehåll, särskilt om du har ”fel” åsikter. 

Artiklarnas innehåll 

Den första artikeln, Svenskdiskriminerande nystartszoner genomförs, handlar om ett tidigare 

förslag som regeringen lagt fram för att få fler företag att etablera sig i socioekonomiskt 

utsatta områden. Företagen får vissa skattelättnader till en början som är knutna till bland 

annat geografiskt läge och antal anställda, men med tiden försvinner skattelättnaderna stegvis. 

Förslaget ska tidigare ha varit kritiserat men finns nu med i regeringens höstbudget (Avpixlat, 

2013-09-25). Artikeln är mycket lik en ledarartikel på Dagens Nyheters hemsida (von Seth, 

2013-09-23), men tillspetsad med beskrivningar om att det skulle handlar om invandrartäta 

områden och att företag med många anställda med invandrarbakgrund skulle gynnas och 

därför drar författaren slutsatsen att ”[d]et är med andra ord fråga om diskriminering av 

etniska svenskar” (Avpixlat, 2013-09-25). 

 Den andra artikeln, Kraftig åtstramning av invandringen in Norge, är en artikel om vad som 

kan komma att bli verklighet om Höyre väljer att sätta sig i regering med bland annat 

http://avpixlat.info/kommentarsregler/
http://avpixlat.info/kommentarsregler/
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Fremskrittspartiet efter det norska valet som hölls veckan innan. Invandringspolitiken ska i så 

fall stramas åt, menar artikelförfattaren, och har diskuterats utifrån en dansk modell med ett 

poängsysystem för ranking av invandrare utifrån olika kriterier såsom ställning på 

arbetsmarknaden, språkfärdighet och samhällsengagemang. För att personen ska få lov att 

återförena sin familj i landet måste den uppnå ett visst antal poäng (Avpixlat, 2013-09-25). 

Artikeln är lik den artikel de refererar till i Världens Gang (Johnsen m.fl. 2013-09-24, 

uppdaterad 2013-09-29) med undantag för att den är betydligt kortare och inte tar med 

huvuddelen av VG:s artikel, nämligen spekulationerna om när de ska presentera hur 

regeringssamarbetet ska komma att se ut. Eftersom VG:s artikel hunnit uppdateras innan jag 

läser den kan skillnaderna dock bero på att information har tillkommit efter Avpixlats 

publicering.  

Ny integrationsstrategi vållade het debatt är den tredje artikeln jag har analyserat. Den 

beskriver en debatt på landstingsfullmäktigemötet i Västervik när ett regionalt program för 

integration presenterades. Förslaget bestod i att de skulle försöka öka 

arbetskraftsinvandringen för att öka befolkningstillväxten i länet. Bara Sverigedemokraterna 

opponerade sig mot förslaget, de ansåg att det var ”ansvarslös massinvandringspolitik”. 

Centerpartistiska landstingsrådet Christer Jonsson svarar med att säga att 

Sverigedemokraternas hållning är att de har en ”absurd hållning och människosyn” (Avpixlat, 

2013-09-26). Artikeln är, igen, väldigt lik sin ursprungsartikel, en artikel från Sveriges Radio 

P4 Kalmar (Lindblad Ahl, 2013-09-25). Ett fåtal ord är ändrade så att det än mer framstår som 

att Sverigedemokraterna fick utstå hård attack fastän de i själva verket var de enda som visste 

vad de talade om, men artikeln är mer eller mindre kopierad. 

Den grova kriminaliteten ökar när äldreboenden stängs är egentligen ingen artikel i 

traditionell mening, utan en satirteckning (Figur 1). 

Figur 1. 2013-09-26 Satirteckning på Avpixlat.info 

signerad J. Kann. 
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Under bilden finns en kortare text som handlar om hur orimligt författaren anser det vara att 

förklara ungdomsbrottslighet med att det finns en brist på fritidsgårdar eftersom det finns 

andra samhällsgrupper som också saknar lokaler, exempelvis pensionärerna. 

Den sista artikeln är ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”, och består mestadels av 

citat från en debattartikel av Björn Söder (SD) på SVT Debatts hemsida (Söder, 2013-09-26). 

Söder vänder sig emot att Stefan Löfven (S) påstår att Sverigedemokraterna röstar med 

regeringen i åtta fall av tio och menar att enligt riksdagens utredningstjänst så röstar 

Sverigedemokraterna med regeringen i 54 procent av fallen. Socialdemokraterna röstar enligt 

riksdagens utredningstjänst med regeringen i 49 procent av fallen. Han menar att inte bara 

Socialdemokraterna far med osanning utan också att experter som uttalar sig i media gör det. 

De andra partierna försöker enligt Söder använda Sverigedemokraterna som en Svarte Petter 

och enligt honom är det inte något annat än pajkastning och lögn (Avpixlat, 2013-09-26). 

Beskrivningar av politiker, folket, media och den egna rörelsen 

Nedan följer ett sammandrag av de beskrivningar som finns av politiker från 

Sverigedemokraterna, politiker från andra riksdagspartier, folket, media och den egna rörelsen 

på Avpixlat. Användarnamnen har ersatts med bokstaven A och en siffra efter för 

anonymitetens skull, men är personliga – det vill säga användare A1 heter alltid A1. 

Politiker från Sverigedemokraterna: Räddningen kommer, SD 2014! 

Sverigedemokraterna porträtteras som räddningen för Sverige genom att de vill minska det de 

ser som den ansvarslösa massinvandringen. De är svenskarnas röst som ska ställa allt till rätta.  

A1: [...] rätt röst 2014 kan fortfarande rädda oss från total förfall som europeer! 

(Kommentar till Kraftig åtstramning av invandringen i Norge, hämtat från Avpixlat 27:e 

september 2013) 

Samtidigt så är Sverigedemokraterna enligt Avpixlats användare, och enligt det långa citatet 

av Björn Söder (SD), under ständig attack från de andra riksdagspartierna. Man ser ett starkt 

motsatsförhållande mellan Sverigedemokraterna och de andra riksdagspartierna. I artikeln Ny 

integrationsstrategi vållade het debatt (hämtat från Avpixlat 27:e september 2013) skriver 

den anonyme författaren att ”[p]å ena sidan stod Sverigedemokraterna, på andra sidan resten 

av partierna – symptomatiskt för hur den svenska politiken utvecklats på riksnivå under 

senare år [...]” . 
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Sverigedemokraterna beskrivs som en stark konkurrent mot de andra partierna, det enda 

riktiga oppositionspartiet, därför är de utsatta. I citatet av Björn Söder beskrivs de som ett 

mittenparti – ständigt utmålat av de andra partierna som ett högerparti. Björn Söder beskriver 

också situationen som att de andra partierna vill ”använda oss som en Svarte Petter” (citerad i 

”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”, hämtat från Avpixlat 27:e september).  

Trots Sverigedemokraternas beskrivna utsatthet så är de flesta hoppfulla. Flera beskriver det 

som att det går oerhört bra för partiet, vilket A2:s kommentar är ett utmärkt exempel på; 

A2: I brist på bärande argumentation är lögner, pajkastning och kraftiga överdrifter det enda 

sjuklövern har att komma med. Att SD stormar fram i opinionsundersökningarna - trots den 

tsunami av skit SD har blivit översköljda med under flera års tid - visar tydligt hur svenska folket 

börjar genomskåda PK-etablissemangets lögner och hur less dom börjar bli på den amoklöpande 

invandringspolitiken. 

(Kommentar till ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”, hämtat från Avpixlat den 27:e 

september 2013) 

Andra är lite mer försiktiga och realistiska. Det går inte dåligt för partiet, men de kommer inte 

att vinna någon jordskredsseger. Istället ser de det som att de går framgång till mötes på lång 

sikt.  

Det finns bland kommentarerna en stark övertygelse att om folk visste sanningen om 

samhället skulle de rösta på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna porträtteras i det 

sammanhanget också som de som avslöjar sanningen om sakers tillstånd.  

A3: Det är inte att undra på att det är tyst om detta i media, om svenska företagare fick klart för 

sig..alltså verkligen klart för sig hur diskriminerade dom blir då skulle de lämna moderater och 

folkpartister, kristdemokrater, centerpartister, sossar för SD i ett nafs. [...] 

(Kommentar till Svenskdiskriminerande nystartszoner genomförs, hämtat från Avpixlat 27:e 

september 2013) 

A4: Men vad f-n, nu kommer det politiker som både tänker och som redovisar fakta som är sanna. 

Nu vet inte de andra sju-ljugarpartierna om hur dom skall göra. Förvirring, dom ÄGER inte längre 

sanningen. Det börjar gå upp för folket att det bara finns ETT parti som beskriver verkligheten 

som den är. SD 2014 

(Kommentarer till ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”, hämtat från Avpixlat den 27:e 

september 2013) 

http://avpixlat.info/2013/09/26/s-fortsatter-att-ljuga-om-hur-vi-i-sd-rostar/


37 

 

Det finns också beskrivningar som går ut på att de andra riksdagspartiernas inkompetenta 

politiker gör att Sverigedemokraterna får fler röster.  

A5:  Jag tror SDs utmärkta partisekreterares önskemål om sakfrågor i riksdagssandlådan inte 

kommer att infrias, tyvärr. Men ju mer 7K gör bort sig, desto fler får upp ögonen för SD. Trist att 

det är så, men de självsvåldiga barnen i Sveriges riksdag har sig själva att skylla... 

(Kommentarer till ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”, hämtat från Avpixlat den 27:e 

september 2013) 

Det är oftast en självklarhet att Sverigedemokraterna är det bästa partiet. Det finns dock några 

stycken där Sverigedemokraternas faktiska åsikter och politik beskrivs. Ett par kommentarer 

berör vad de ser som osanningen att Sverigedemokraterna skulle vara nazister och rasister. En 

person slår ett slag för att Sverigedemokraterna minsann inte alls är något enfrågeparti utan 

har flera frågor på agendan. De ses som ett värdekonservativt parti. 

Slutligen så är det vanligt på Avpixlat att användare avslutar sina kommentarer med ”SD 

2014”, ett sätt att visa stöd för partiet och en uppmaning till att rösta på Sverigedemokraterna i 

nästa val (se A4 ovan). 

Sammanfattningsvis så är Sverigedemokraterna enligt Avpixlats användare ett 

värdekonservativt parti som vill göra något åt de andra politikernas ansvarslösa 

invandringspolitik, och partiet står i stark motsats till de andra riksdagspartierna. Det går bra 

för Sverigedemokraterna, vissa användare är väldigt optimistiska, andra mer försiktigt 

optimistiska, men många avslutar sina inlägg med frasen ”SD 2014”. Det finns en stark 

övertygelse om att om folket bara visste om sanningen skulle de rösta på 

Sverigedemokraterna och att Sverigedemokraterna är de som står för att avslöja sanningen i 

svensk politik. 

Politiker från de andra riksdagspartierna: 7-klövern förstör Sverige 

På Avpixlat finns det många namn för de som man är kritisk mot. Det vanligaste smeknamnet 

för de andra riksdagspartierna är sjuklövern (eller 7-klövern, 7K eller någon omskrivning som 

till exempel sjuk-klövern, med flera). Sjuklövern är ett smeknamn som effektfullt buntar ihop 

de andra riksdagspartierna till en och samma organism, här finns inte utrymme för några 

tveksamheter om att Sverigedemokraterna är det enda fristående partiet med egen politik. Ett 

annat ”smeknamn” är att istället för att skriva politiker kalla dem för politruker, ett sätt att 

tydligt markera att de är så okunniga att de inte ens är värdiga titeln politiker. 

http://avpixlat.info/2013/09/26/s-fortsatter-att-ljuga-om-hur-vi-i-sd-rostar/


38 

 

Huvudbeskrivningen av de andra riksdagspartierna är att de inte förstår verkligheten, att de är 

”korkade”, inte känner eller tar något ansvar, att deras politik saknar logik. Kort sagt: de är 

”totalt inkompetenta”, kanske till och med psykiskt sjuka. 

A6: Arbetskaftsbehov, det kan man ju säga till alla svenska ungdomar, som arbetar i Norge. När 

fan ska vi få politiker som fattar verkligheten. 

A7: Vokset befolkningen? er han psykopat? Kina har en stor befolkning og det gavner dem ikke. 

(Kommentarer till Ny integrationsstrategi vållade het debatt, hämtat från Avpixlat 29:e september 

2013) 

A8: […] Och ännu svårare att tro att de är kompetenta att styra Sverige. Vilket de helt uppenbart 

inte är, med tanke på förd politik [...] 

(Kommentar till ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

Politikerna från de andra riksdagspartierna förnekar verkligheten, enligt Avpixlats användare. 

Fast ibland är det nog snarare så att de är omedvetna om verkligheten. Eller så är de medvetna 

men ljuger om det – medvetet. Att det finns en viss motsättning inom de här olika 

beskrivningarna spelar inte någon roll, poängen är att de andra riksdagspartiernas politik inte 

bygger på verkliga förhållanden och att det inte går att lita på vad de säger. Kopplat till det här 

är att de inte kan sköta en hygglig debatt. De har dåliga argument, är känslosamma och det går 

lätt över till vad som beskrivs som ”pajkastning” och ”sandlådenivå”. 

A9:  Lövfen ljuger så att tänderna blir helt svarta på gubben. Man kan undra hur mycket moral 

som finns i en politiker som bara drar vilka lögner som helst rakt ur röven.Han kommer INTE få 

sossarna tillbaka till makten. 

A2: I brist på bärande argumentation är lögner, pajkastning och kraftiga överdrifter det enda 

sjuklövern har att komma med. [...]  

(Kommentarer till ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

Samtidigt porträtteras politikerna också som att de skäms för sin politik eller är desperata att 

hitta en lösning på problemet som de ställt till med; 

A10: [...] just dessa förslag eller åtgärder visar just att man helt har tappat kontrollen över 

massinvandringen! Våra styrande visar nu prov på ren desperation när det gäller att få ordning på 

det som dom har ställt till med! 

http://avpixlat.info/2013/09/26/s-fortsatter-att-ljuga-om-hur-vi-i-sd-rostar/
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(Kommentar till Svenskdiskriminerande nystartszoner genomförs, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

Som samlingsnamnet sjuklövern illustrerar så anses de andra riksdagspartierna vara mycket 

lika varandra. Det omfattar många motsägelsefulla beskrivningar; de andra partierna är 

rasister, nazister, kommunister men också helt ideologilösa och då ser man nostalgiskt tillbaka 

på den gamla goda tiden när socialister var socialister och konservativa var konservativa, trots 

att socialism också porträtteras som det värsta som hänt den här världen. Klart är att de är 

extrema – åt vilket håll som kan ses som en passande beskrivning för tillfället. 

A11: SSU, en samling kommunistungar som drar ner den forna svenska socialdemokratin i skiten, 

se till att bli rumsrena och torra bakom öronen innan ni öppnar munnen . 

(Kommentar till Ny integrationsstrategi vållade het debatt, hämtat från Avpixlat 29:e september 

2013) 

A12: […] Den äkta rasismen är numera Alliansens "Värdegrund". 

(Kommentar till Svenskdiskriminerande nystartszoner genomförs, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

De andra riksdagspartierna är heller inte så bra som de framställer sig själva att vara, de är 

riktiga hycklare menar Avpixlats användare. De har mage att anklaga Sverigedemokraterna 

för att vara nazister, men själva samarbetade de ju med Tyskland under andra världskriget och 

det fanns vänsterpartister som hyllade Sovjetunionen (kommentar till ”S fortsätter att ljuga 

om hur vi i SD röstar”). Deras ”massinvandringspolitik” innebär att de prioriterar andra före 

den egna befolkningen, särskilt framför barn och äldre vars service får stå tillbaka för att 

kommunerna ska ha råd att ta emot flyktingar, vilka bara kostar samhället pengar 

(kommentarer av det slaget är särskilt förekommande till artikeln Den grova kriminaliteten 

ökar när äldreboenden stängs). Partierna står inte heller för något som har med demokrati att 

göra. De beskrivs som antidemokratiska och korrupta, som att de försöker bygga upp ”det nya 

apartheid” (kommentar till Svenskdiskriminerande nystartszoner genomförs) och Fredrik 

Reinfeldt som diktator; 

A3: Nu er Norge jo så også verdens rigeste land. Troede det var det Reinfeldt gik ind for, at 

Sverige skulle blive? Han valgte Kina vejen istedet for... Diktatur og massere af slaver som 

arbejder til døden. 

(Kommentar till Kraftig åtstramning av invandringen i Norge, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

http://avpixlat.info/2013/09/25/kraftig-atstramning-av-invandringen-i-norge/
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Inte bara befolkningen förtrycks av de andra riksdagspartierna enligt Avpixlats anhängare, 

också de andra riksdagspartiernas egna medlemmar. I en handfull kommentarer anspelar 

användare på att oliktänkande inom de andra riksdagspartierna inte vågar säga sin åsikt eller 

att personer som gjort det blivit uteslutna. Det är intressant med tanke på att IRM har en hel 

kategori på bloggen tillägnad granskningar av personer som blivit uteslutna ur 

Sverigedemokraterna för att ha haft delade meningar med partitoppen. 

Sist men inte minst så finns det i beskrivningarna av de andra riksdagspartierna och deras 

företrädare flera allvarliga personangrepp på framstående politiker. Ett av de värsta exemplen 

handlar om Fredrik Reinfeldt och följer här i sin helhet; 

A13: Den där karl är inte riktigt frisk! Allt som går åt skogen för Reinfeldt personligen bestraffar 

han sina väljare för. En kollektiv bestraffning! 

Bara för att han har någon släkting som är neger så behöver han väl inte bestraffa oss svenskar för 

det med att ta hit halva Afrika. Det är ju inte vårat fel att han fötts med en del negergener. 

Att hans pappa är alkoholist och en del kriminell är väl inte heller vårat och pensionärernas fel. 

Han behöver väl inte låta dem äta kall mat för att till slut ta ifrån dem lokaler och stänga hemmen. 

Hade han tänkt dom skulle bosätta sig på gatan i den vinkartong hans farsa dumpat. 

Att hans son är bråkig är väl inte vårat fel. Vi ska väl inte straffas för det med brända bilar och 

beskjutningar. 

Att hans fördetta fru inte klarade av sjukvården och till slut stack sin väg är väl heller inte vårat fel. 

Vi ska väl inte behöva få sämre sjukvård för det. Inte ha råd alls med sjukvård eftersom det är så 

dyrt. 

(Kommentar till Den grova kriminaliteten ökar när äldreboenden stängs, hämtat från Avpixlat 

29:e september 2013) 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att föraktet för de andra riksdagspartierna och deras 

företrädare är utbrett bland Avpixlats användare. De är en inkompetent, förljugen, extrem, 

antidemokratisk, likformig massa som förstört landet och håller den politiska debatten på 

sandlådenivå. Missnöjet går så långt som till grova personangrepp. 

Media: lögnaktiga och vänstervridna 

Orden om media på Avpixlat är många och de är inte vackra. Huvuddraget i beskrivningarna 

är att medierna är vänstervridna och de kallas för PK-media och fulmedia. Journalistkåren 

beskrivs som alltifrån det lite snällare ”rödgrön” till olika varianter av kommunismen; 
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A14: Björn Rosengren kallade en gång Norge för "den sista sovjetstaten". Han hade fel, det är 

Sverige som är den sista Sovjetstaten. Vi har vårt eget STASI, nämligen kulturvänstern. 

Det är en samling maoister och stalinister från kulturvärlden; journalister, konstnärer, radio- och 

tv-medarbetare som alla bevakar de åsikter som framförs i media och förhindrar allt som inte 

passar in i deras kommunistiska/socialistiska synsätt. De bryter därmed mot grundlagen, där det 

slås fast att vi har yttrande- och åsiktsfrihet i Sverige […] 

 (Kommentar till Kraftig åtstramning av invandringen i Norge, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

En annan röd tråd är att medierna förvrider eller döljer sanningen. Det är inte så att de är 

dumma och inte förstår som politikerna ibland beskrivs, utan de som jobbar med media vet 

om sanningen men undanhåller den från folket.  

A15: Remiss instanserna gjorde tummen ner. Men eftersom det avser invandrade problem 

områden håller media tyst. [...] 

(Kommentar till Svenskdiskriminerande nystartszoner genomförs, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

Det finns också kommentarer där olika personer beskriver media på sina egna sätt, dock aldrig 

i positiva ordalag. De beskrivs som korrupta, barnsliga, oansvariga och som att de har 

gemensam agenda med politikerna. De anklagas för att man inte kan hitta ursprungskällan till 

det de skriver, och för att inte ha några öppna kommentarsfält på sina hemsidor. 

Sammanfattningsvis ses media som vänstervridna och som att de döljer sanningen. 

Förtroendet för media är mycket lågt på Avpixlat. 

Folket: de stackars korkade svenskarna är smartare än politikerna tror 

Folket beskrivs ganska spretigt och ibland motsägelsefullt på Avpixlat. Det enda stabila är att 

det finns en tydlig skiljelinje mellan ”riktiga svenskar”, det vill säga folket, och ”invandrare”.  

Svenskarna beskrivs som ett förnedrat, diskriminerat folk som trots ett lyckat nationsbygge 

skäms över sin historia och håller god min även när de inte får den välfärd som de har rätt till. 

A8: Förnedringen av svenskar tar sig ständigt nya former. Det enda gemensamma är just 

förnedringen av svenskar. För ingen har väl glömt den förra grejen de hade, att svenskar skulle 

sälja sina väl inarbetade företag till invandrare? Eller att "mohammed" har företräde till ett arbete 

före "kalle"? Eller den fina att svenska ungdomar ska stanna hemma så länge som möjligt, bara för 

att det ska finnas lägenheter till invandrarna i första hand. 

http://avpixlat.info/2013/09/25/svenskdiskriminerande-nystartszoner-genomfors/
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(Kommentar till Svenskdiskriminerande nystartszoner genomförs, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

A3: […] Vi måste rycka offerkoftorna av dem som Sverige har varit frikostiga att ta emot, och 

sluta förnedra Sverige och svensken..för det är vi som ska vara stolta över vilket land vi skapat. I 

dagens debatt vill politiker få svensken att skämmas över det välstånd och teknologiska 

landvinningar våra föräldrar och deras föräldrar på två-tre generationer byggde upp. [...] 

(Kommentar till Kraftig åtstramning av invandringen i Norge, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

Samtidigt så finns det också ett förakt mot folket. De är ”korkade”, ”dumsvenskar”, 

godtrogna, giriga och går på politikernas lögner gång på gång. 

A16: Svenska huvuden innehåller massiv kork, det vet vi sedan länge, men att svensken var så 

infantilt korkad att man vill driva landets egna företag i konkurs är fullkomligt halsbrytande! [...] 

(Kommentar till Svenskdiskriminerande nystartszoner genomförs, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

A17: Det är tydligt att ju fler sådana här saker man kan spy ur sig, förljugna och förvrängda 

sanningar, desto starkare blir kritiken mot SD. Dessa lögner funkar, det är min erfarenhet. Sedan 

att vissa folk är dumma i huvudet spelar ingen roll, huvudsaken är att massor med människor tror 

på dessa lögner. 

(Kommentar till ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”, hämtat från Avpixlat 29:e 

september 2013) 

Nu blir beskrivningarna motsägelsefulla. För svenska folket beskrivs också som smartare än 

politikerna tror. De känner till hur verkligheten ser ut, trots att politikerna förnekar det. Det 

beskrivs i ord som att vem som helst förstår det politikerna inte förstår (att invandringen är ett 

problem), och med en metafor om ett folk som vaknar.  

A18: […] lugn bara lugn sjuklöversörja, svenska folket vaknar, begriper och drar sina egna 

slutsatser. Det största hotet mot er hittillsvarande förljugna världsbild. 

(Kommentar till Ny integrationsstrategi vållade het debatt, hämtat från Avpixlat 29:e september 

2013) 

Beskrivningarna av folket är alltså sammanfattningsvis motsägelsefulla. Svenskarna är 

korkade, men de är smartare än politikerna tror. De är diskriminerade i sitt eget land. Att det 

inte finns en entydig beskrivning, samtidigt som det motsägelsefulla inte kritiseras eller ens 

uppmärksammas av användarna, tolkar jag som att de bara använder folket för att stärka sin 

argumentation – vad det för tillfället råkar vara. Någon som beskriver hur korkade alla andra 
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är understryker hur missförstådd den är i samhället, vill man istället understryka hur 

inkompetenta politikerna är, eller om man vill få den egna rörelsen att verka större än den är, 

kan man säga att folket förstår mer än makthavarna gör. Att beskriva folket som 

diskriminerade kan tolkas dels som ett uttryck för att den egna rörelsen är missförstådd eller 

missgynnad, dels som ett sätt att svartmåla politikerna. Dessutom får vi inte glömma att det är 

en mängd olika människor som ligger bakom de olika texterna. Sammantaget blir det dock 

motsägelsefullt. 

Den egna rörelsen: nedtystade sanningssägare som tystar ned 

Den egna rörelsen, användarna själva och deras gelikar, beskrivs på flera olika sätt. Till att 

börja med så beskriver de rörelsen som nedtystad och ständigt stämplade som rasister och 

nazister av media och politiker från andra partier. De har ganska starkt förtroende till sin egen 

förmåga och verkar tycka att de själva skulle ha gjort ett bättre jobb än politikerna som idag 

styr landet. De ser sig själva som sanningssägare med uppgift att sprida sanningen, nästan 

som om de hade ett missionsuppdrag att upplysa den ovetande befolkningen. 

Avpixlats användare vill inte se sig själva som rasister, de är bara oroade medborgare. 

Avpixlat kallas av en användare för ”Sverigevänlig” sida. 

A19: Vi är inga rasister, däremot vill vi ha ett fungerande samhälle, och det har vi inte nu på grund 

av för hög invandring från MENA-länderna
7
. 

(Kommentar till Ny integrationsstrategi vållade het debatt, hämtat från Avpixlat 29:e september 

2013) 

Även om många användare på Avpixlat är arga och oroliga över hur samhället ser ut, så finns 

det också en viss hoppfullhet, som exempelvis här när A21 tröstar den uppgivne A20; 

A20: [...]Det känns mer och mer som om jag bor i ett land som inte är mitt längre. 

A21: Du har nog tyvärr rätt! Men vi måste tro att det kan bli vårt igen! SD 2014 

(Kommentarer till Ny integrationsstrategi vållade het debatt, hämtat från Avpixlat 29:e september 

2013) 

När det gäller användare i forumet vars åsikter går isär från de andra så finns det få bra 

exempel. Det förekommer en del meningsskiljaktigheter om detaljer, exempelvis om 

                                                 
7
 Länderna i mellanöstern och nordafrika 



44 

 

borgerlig eller konservativ är den korrekta termen för att beskriva alliansen (Kommentarer till 

artikeln ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”). Oftast förs dessa i en artig ton och 

slutar med att de kommer överens, de står ju i huvudsak på samma sida. 

Det finns en handfull förekomster av att kommentarer ersatts med orden ”Denna kommentar 

har blivit raderad” (samtliga i kommentarsfältet till Kraftig åtstramning av invandringen i 

Norge). Innan dess hann dock några personer svara på kommentarerna. Av det faktum att de 

blivit raderade efter publikation, vilket innebär att det inte fanns otillåtna ord i, och av de 

irriterade reaktionerna hos de andra användarna, kan vi anta att kommentarerna var av en 

annan åsikt och/eller kritiserade de andras åsikter. 

Så finns det också tre kommentarer i materialet som tydligt intar en annan ståndpunkt. Två av 

dem är ganska långa så jag kommer inte att återge alla i sin helhet här, men alla tre är 

kommentarer till artikeln ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”.  

Två av dem är reaktioner på att användaren A22 anser att socialdemokrater (eller ”PK” som 

hen skriver) ”[...] ska enbart hålla käft och begrunda sin egen solkiga historia innan man 

kastar påhittat skit på SD” eftersom de bland annat drev rasbiologiska institut och för att 

socialdemokrater nominerade Hitler till Nobels fredspris. Det reagerar A23 och A24 på. A23 

påpekar att A22 återberättar historien felaktigt, i själva verket så var nomineringen av Hitler 

ett ironiskt svar på att Neville Chamberlain blivit nominerad några dagar tidigare. Brandt, som 

gjorde nomineringen, var egentligen anti-fascist. A23 avslutar sitt inlägg med att säga att även 

om det var så att nomineringen hade varit allvarligt menad så;  

A23: […] skulle det vara felaktigt att lasta hela socialdemokratin för vad en enskild 

riksdagsledamot gjort. Rimligare syns det då att rikta in sig på de 12 riksdagsledamöterna som var 

naiva nog att nominera Chamberlain, om man nu ska döma med facit på hand.  

(Kommentar till ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”, hämtat den 29:e september 2013). 

A24 reagerar också på A22:s felaktiga historiebeskrivning. Hen skriver följande; 

A24: Du tycks tycka att den rätta medicinen är att kasta samma påhittade skit tillbaks. Det för 

sällan en dialog framåt. Brant´s nominering var för övrigt -39 och var tänkt som en protest, men 

det kanske inte är så viktigt. Historierevision ligger förmodligen dig nära till hands. 

(Kommentar till ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”, hämtat den 29:e september 2013) 
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Efter de här två kritiska kommentarerna så får A22 ytterligare ett svar. Det är A25 som skriver 

och när man läser A25:s svar så är det som om A23 och A24 aldrig har funnits. Hen ignorerar 

kritiken och fortsätter på samma sätt som A22 – socialdemokrater är hycklare. 

Det tredje kritiska inlägget är också det skrivet av A23. Det är en kommentar till artikelns 

innehåll och hen är kritisk till Björn Söders redovisning av siffrorna över vilka 

Sverigedemokraterna röstar med. Hen menar att Söders siffror stämmer, men de är baserade 

på att man ser till alla omröstningar, oavsett om det finns en motsättning mellan oppositionen 

och regeringen eller inte. Löfven å andra sidan pratar om siffror på hur Sverigedemokraterna 

röstar när det finns två sidor att välja mellan, menar A23. Istället visar Söders siffror enligt 

A23 att riksdagsarbetet handlar mycket om samarbete över blockgränserna. I slutändan ger 

hen dock en känga åt Löfven genom att säga att ”[...] det är klart att Löfvén inte vill se det så, 

utan hellre vinner billiga poänger på att redovisa begränsad och vinklad information” 

(Kommentar till ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar, hämtat den 29:e september 

2013). Kommentaren kan på så sätt snarare ses som halvkritisk.  

Jag vet inte riktigt hur vi ska se på bemötandet av den tredje kommentaren. Det är nämligen 

den senast publicerade till artikeln när jag samlade in materialet och den hade då inte fått 

något svar. Det kan å ena sidan ses som att användarna gick vidare och började kommentera 

andra artiklar istället, att tråden var uttömd. Å andra sidan så var det många timmar mellan det 

att den publicerades och jag samlade in materialet, så det kan också ses som att den blir 

ignorerad. Det är ju trots allt ett inlägg som intar en annan ställning än de andra vilket man 

kan tycka borde väcka debatt. Klart är att den i alla fall inte har något svar, men orsaken får vi 

inte reda på. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att Avpixlats användare ser på sin egen rörelse 

som ständigt nedtystad och stämplad, arga på politikerna, som smartare än politikerna, som 

sanningssägare, Sverigevänliga och tätt kopplade till Sverigedemokraterna. Och de är 

hoppfulla om framtiden. De ser sig själva som nedtystade av omvärlden, men på deras forum 

raderas kommentarer som är av en annan åsikt och kritik bemöts inte. 

Inte rasist, men... 

IRM beskriver sig själva som antirasister. De har en redaktion som presenteras med namn, 

bilder och kortare texter om de olika personerna som ingår i den. Deras mål är att granska 
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Sverigedemokraterna och dess företrädare vilka de menar innebär både ”humor och fasa”. 

Redaktionen består av personer med olika politisk färg och de skriver att de försöker att inte 

låta deras egna politiska åsikter påverka det de skriver utan hålla sig till ämnet (Inte rasist, 

men... http://interasistmen.se/kontakt/ 2013-11-12). 

Jag har analyserat åtta av IRM:s artiklar med tillhörande kommentarsfält. Kommentarerna är 

från deras facebooksida. Användarnamnen har ersatts av bokstaven I med en siffra efter i 

ordning som de kommer, av anonymitetsskäl. Dessa är dock personliga, personen I1 heter 

alltid I1. 

Artiklarnas innehåll 

Den första artikeln, Riksdagsledamot (SD) stödjer registrering av romer – jämställer romer 

vid islamister och mc-gäng, är skriven av Henrik Johansson den 25:e september 2013. 

Artikeln har koppling till nyheten att polisen fört ett register över romer efter etnicitet. Thoralf 

Alfsson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna har skrivit ett debattinlägg på sin blogg 

där han uttrycker stöd för polisens registrering av romer vilket citeras i artikeln. Alfsson 

menar att registrering av potentiellt kriminella är en del i polisens arbete för att kartlägga 

kriminella grupperingar och att en sådan gruppering kan vara baserad på etnicitet. Johansson 

tycker att det är ett vidrigt, olämpligt och rasistiskt uttalande och anspelar på nazityskland 

genom att ställa retoriska frågor till Alfsson om vi ”ska be romer ha något märke på 

skjortärmen som skiljer ut dem från andra? Ett litet nummer tatuerat på handleden kanske?” 

(Johansson, 2013-09-25). Sverigedemokraternas nolltolerans mot rasism i partiet som lett till 

uteslutningar av lokalpolitiker kritiseras av Johansson som menar att Alfsson inte kommer att 

uteslutas trots detta eftersom han sitter i riksdagen. 

Den andra artikeln är publicerad samma dag som den första, 25:e september, vilket kan ha 

gjort att den inte fått lika mycket uppmärksamhet eftersom registreringen av romer var 

veckans största nyhet. Sverigedemokrterna sörjer uteslutna rasister – det är en förlust är 

också skriven av Henrik Johansson. Artikeln handlar om att Oleg Datsishin, lokalpolitiker för 

Sverigedemokraterna i Halmstad, blivit utesluten av partiet efter att han uppmärksammats i 

media för rasistiska uttalanden. SD Halmstad har nu skrivit ett inlägg på sin hemsida där de 

ställer sig på Datsishins sida och menar att det är en förlust för partiet och inlägget citeras i 

artikeln. I artikeln finns också två bilder på extrema kommentarer om kvinnor som Datsishin 

http://interasistmen.se/kontakt/
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uttryckt på Facebook och Avpixlat. Artikeln avslutas med en lång lista med länkar till andra 

artiklar som Inte rasist, men... har publicerat om Datsishin. 

Den tredje artikeln, Tommy Hansson rycker ut och försvarar Barilla efter deras homofobiska-

uttalande, är skriven av Bilan Osman den 28:e september. Den handlar om Tommy Hansson, 

före detta chefredaktör för SD-Kuriren
8
 som reagerar mot reaktionerna mot företaget Barillas 

ledning som gjort ett uttalande i en intervju om att det vore otänkbart att ha med 

homosexuella par i deras reklam. I sociala medier har olika personer uppmanat till bojkott av 

Barillas produkter på grund av uttalandet. Hanssons blogginlägg citeras i artikeln och han 

menar att de politiskt korrekta (”PK-lobbyn”) anklagar och straffar den som uttrycker sina 

åsikter fritt i Sverige. Osman tycker att det är intressant att Hansson tycks vara mer upprörd 

över reaktionerna mot Barilla än Barillas uttalande eftersom Sverigedemokraterna sagt att de 

är ”det självklara valet för HBTQ-personer” och menar att Jimmie Åkesson ska sluta försöka 

framställa Sverigedemokraterna som toleranta och se över homofobin i partiet. 

SD-politiker – bibeln fördömer homo- oral- och analsex, skriven av Henrik Johansson den 

29:e september, är den fjärde artikeln jag har analyserat. Johansson skriver om Bengt Lindahl 

från SD Helsingborg som ställde upp i kyrkovalet. Lindahl har i ett blogginlägg skrivit om 

homosexuella och att bibeln fördömer sex utanför äktenskapet, oavsett vilken typ av sex det 

är. Johansson citerar Lindahl och kommenterar det med att skriva att IRM:s tolkning av 

Lindahls text är att han är sexuellt frustrerad och egentligen säger att om inte han får en 

avsugning ska ingen annan heller få det. Johansson menar att han är en religiös fundamentalist 

och extremist som valts in i ”vår kyrka”.  

Den femte artikeln, Dömd SD-politiker ångrar sitt erkännande – ”ville hjälpa kvinnan från 

att drunkna” är skriven av Bilan Osman den 30:e september. Den handlar om en politiker i 

Sverigedemokraterna som dömts att betala 10 000 kr i skadestånd till en kvinna som han 

sexuellt ofredat i simhallen efter att själv ha erkänt, en dom han tyckte var orättvis. Nyheten i 

artikeln är att han nu tar tillbaka erkännandet och att det han egentligen försökte göra var att 

rädda henne från att drunkna och då råkade komma åt hennes bröst. Osman citerar hans 

uttalanden i Expo Idag och menar att det är det kan inte finnas någon som skulle köpa en 

sådan här historia när den dessutom kommer så långt efteråt. 

                                                 
8
 Sverigedemokraternas parti-tidning. 
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Den sjätte artikeln är skriven av Anny Berglin den 1:a oktober och har rubriken SD-politiker – 

feminster är halvgamla fruntimmer som inte lyckats få en riktig karl. Också den här artikeln 

handlar om Tommy Hansson ifrån Södertälje som lagt ett förslag i kommunfullmäktige om ett 

förbud mot maskering, inklusive niqab och burka i ”samtlig kommunala inrättningar”. 

Motionen tros dock inte bifallas och Södertäljes statsdirektör har sagt till Länstidningen i 

Södertälje att om motionen skulle gå igenom skulle det kunna innebära att kommunen skulle 

bryta mot de mänskliga rättigheterna, nationell diskrimineringslagstiftning och konstitutionen. 

Berglin menar att det inte är förvånande att Hansson lägger en sådan motion och lägger in 

bilder på kommentarer som Hansson skrivit på Twitter. Där uttalar sig Hansson nedsättande 

om feminister vilka han menar är ”halvgamla fruntimmer med mammakomplex” och att det är 

struntprat att införa en sanningskommission för att göra upp med antiziganismen. Berglin 

avslutar med att kommentera Sverigedemokraternas nolltolerans mot rasism som hon menar 

inte existerar. 

Den sjunde artikeln är SD Orust når nya bottennivåer – invandrare är orsaken till tragiskt 

självmord, skriven av Tobias Lundeqvist den 1:a oktober. Artikeln uppmärksammar att 

Sverigedemokraterna i Orust har gjort ett inlägg på sin blogg där en anonym författare skriver 

att den 84-åriga kvinna som några dagar tidigare hoppade från sin balkong eftersom hon inte 

fick bo ihop med sin man på ett äldreboende var en konsekvens av att kommunen gör 

besparingar på vården för att ha råd med bidrag till invandrare. Lundeqvist är upprörd och 

menar att de borde lämna privata sorger ifred och inte dra in det i sin verklighetsbeskrivning. 

Det hela beskrivs av Lundeqvist som en ny bottennivå för partiet. 

Den åttonde och sista artikeln, Ekeroth om syriska flyktingar som fått huset sönderbombat – 

åk tillbaka, är skriven av Anny Berglin den 2:a oktober. Artikeln handlar om Kent Ekeroth, 

riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, som kommenterat en artikel om syriska flyktingar 

på Twitter. Artikeln som Ekeroth kommenterar handlar om en familj som kommit från Syrien 

till Örnsköldsvik efter att deras hem bombats och de hoppas nu att resten av familjen ska 

kunna ta sig till Sverige. Ekeroths kommentar är ”Anstormningen fortsätter. Vill ta hit fler 

släktingar. Varför inte åka dit istället?” vilket Berglin tycker är en ganska lätt fråga om man 

bara ”besitter nån typ av anständighet, empati och förmåga att tänka lite.” 

Gemensamt för alla artiklarna är att de handlar om Sverigedemokraterna, vilket ju är IRM:s 

syfte med bloggen. Artiklarna är ganska korta och består ofta bara av citat som kommenteras. 



49 

 

Beskrivningar av politiker, folket, media och den egna rörelsen 

Nedan följer ett sammandrag av de beskrivningar som finns av politiker från 

Sverigedemokraterna, politiker från andra riksdagspartier, folket, media och den egna 

rörelsen. 

Politiker från Sverigedemokraterna: korkade rasister 

På Avpixlat var det många som avslutade med att skriva ”SD 2014”. I IRM:s kommentarsfält 

förekommer istället flera uppmaningar om att ”kasta ut” Sverigedemokraterna ur riksdagen 

2014.  

Sverigedemokraterna är enligt IRM och deras användare ett rasistiskt parti. Partiets 

nolltolerans mot rasism, vilken innebär att partimedlemmar som uttrycker sig rasistiskt blir 

uteslutna, är ett stående skämt på IRM. IRM och dess användare menar att nolltoleransen bara 

gäller så länge du inte sitter i riksdagen. 

Alfsson jämför alltså romer(en folkgrupp) med islamister, MC-gäng och kriminella grupperingar. 

Olämpligt? Ja! Rasistiskt? Ja! Vidrigt? Ja! Faller det under SD:s nolltolerans mot rasism? 

Troligtvis inte då Alfsson sitter i riksdagen. 

(Ur artikeln Riksdagsledamot (SD) stödjer registrering av romer – jämställer romer vid islamister 

och mc-gäng, Johansson 2013-09-25) 

I1: Klart det är en förlust när rasister försvinner ur en rasistiskorganisation. Om nolltoleransen var 

allvar dock hade Jimmie vart lika ensam som bilden med han vid podiet undrande vart alla tog 

vägen. 

(Kommentar till Sverigedemokraterna sörjer uteslutna rasister – det är en förlust, Johansson, 

2013-09-25) 

Sverigedemokraterna är enligt IRM inte bara rasister, utan också homofober. Också det här 

blir till något av ett skämt på IRM som påpekar att partiet har sagt att de är ”det självklara 

valet för HBTQ-personer” (Osman, 2013-09-29) men har homofober i de politiska leden. 

Bara ett litet tips till Åkesson och alla de andra som försöker framställa SD som ett tolerant och 

öppet parti: Det kanske är dags att se över homofobin hos era företrädare innan ni går ut och påstår 

så oerhört pinsamma saker som att ni är hbtq-vänliga. För gissa vad? Dom enda ni lurar är er 

själva. 

(Ur artikeln Tommy Hansson rycker ut och försvarar Barilla efter deras homofobiska-uttalande, 

Osman, 28:e september 2013) 
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Partiet beskrivs som extremt, främst i artikeln som handlar om bibeltolkning där den 

Sverigedemokratiske politikern anses vara en extremist och fundamentalist. De ses också som 

antifeminister.  

I2: Antifeministers definition av "en riktig karl" brukar vara såna där karlar jag vet att i alla fall jag 

klarar mig utan. Jag tror jag nöjer mig med min "oriktiga" man då som vet hur man behandlar 

kvinnor på ett vettigt sätt. 

(Kommentar till SD-politiker – feminster är halvgamla fruntimmer som inte lyckats få en riktig 

karl, Berglin, 1:a oktober 2013) 

Sverigedemokrater beskrivs som korkade. De har ingen logik i sin politik, de är inkompetenta 

och inte riktigt friska. Med andra ord, alla egenskaper som gör dem opassande eller till och 

med inkapabla att styra landet. Tätt kopplat till beskrivningarna av Sverigedemokrater som 

korkade finns en stark tendens att måla ut dem som barnsliga, löjliga och underhållande i sin 

idioti.  

I3: Å så var det Ekeroth´s tur idag att låna SD´s gemensamma hjärncell.  

(Kommentar till Ekeroth om syriska flyktingar som fått huset sönderbombat – åk tillbaka, Berglin, 

2:a oktober) 

I4: Ungefär som när en man råkar knuffa ner en kvinna och när han sen försöker hjälpa henne upp 

igen så snubblar han själv och landar med snoppen i henne. Han ville ju bara hjälpa till, inte är det 

våldtäkt. 

(Kommentar till Dömd SD-politiker ångrar sitt erkännande – ”ville hjälpa kvinnan från att 

drunkna”, Osman, 30:e september 2013) 

Som en starkare version av det här finns också kommentarer som förminskar 

Sverigedemokratiska politiker i fula personpåhopp, exempelvis; 

I3: Vad en sexuellt frustrerad representant för SD säger i denna fråga handlar bara om hat, hämnd 

och rasism. Tommy Hansson är inte ett dugg intresserad av vad som är rätt eller fel i denna fråga 

utan vill bara slänga ut alla invandrare, zigenare = romer, feminister, homosexuella, muslimer från 

det vackra vikingalandet Sverige där alla bör se ut som honom själv, det vill säga som blekfeta 

flottstockar med hat som hobby!!! 

(Kommentar till SD-politiker – feminster är halvgamla fruntimmer som inte lyckats få en riktig 

karl, Berglin, 1:a oktober 2013) 

Det finns också några kommentarer, främst till artikeln om Sverigedemokraten som menar att 

han räddat en kvinna från att drunkna, som uttrycker äckel inför Sverigedemokratiska 

https://www.facebook.com/ulf.gustafsson.777
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politiker. Det görs oftast genom att bara skriva ”usch” eller ”äckligt”.  Till sist så finns det 

också ett fåtal kommentarer som är förstående för den diskuterade Sverigedemokratens 

situation eller handlingar, utan att egentligen uttrycka stöd för dennes politiska åsikter, 

exempelvis här; 

I5: Möjligt att han reagerade mot den generaliserande beskrivningen av honom som 

feministhatare? Den generaliseringen är väl inte heller okej kan jag tycka, dock kan man 

ifrågasätta den på bättre sätt. 

(Kommentar till SD-politiker – feminster är halvgamla fruntimmer som inte lyckats få en riktig 

karl, Berglin, 1:a oktober 2013) 

Sammanfattningsvis så beskrivs Sverigedemokraterna och deras politiker som rasister, 

homofober, extrema och löjliga. De blir utsatta för personpåhopp och kallade äckliga. Men 

ibland så finns det också de som visar förståelse och som inte väljer att se det värsta möjliga 

scenariot. I huvudsak är det dock ingen vacker läsning och få fina ord används för att beskriva 

Sverigedemokraterna på IRM.  

Politiker från de andra riksdagspartierna: oftast, men inte nödvändigtvis, bra 

Det finns få kommentarer om andra politiker än Sverigedemokrater, i hela materialet från 

IRM bara tre. Jag vill trots det kommentera dem.  

Två av dem porträtterar ett motsatsförhållande mellan konventionella politiker och 

sverigedemokrater, där de konventionella politikerna agerar rimligt och beskrivs positivt och 

sverigedemokraterna orimligt och beskrivs negativt; 

I6: jag säger som Annie Lööw: "När dom (SD) säger -Åk hem!, då säger vi -Kom hit!"  

(Kommentar till Ekeroth om syriska flyktingar som fått huset sönderbombat – åk tillbaka, Berglin, 

2013-10-02) 

Ingen har väl missat DN:s avslöjande om att polisen registrerat över 4000 romer varav 1000 barn 

och ibland så unga som två år. Samtidigt som nu justitieminister Beatrice Ask (M) ber Sveriges 

romer om ursäkt så väljer SD:s riksdagsledamot Thoralf Alfsson att ge sitt stöd till polisen [...] 

(Ur artikeln Riksdagsledamot (SD) stödjer registrering av romer – jämställer romer vid islamister 

och mc-gäng, Johansson 2013-09-25) 

Den tredje kommer mitt i en ganska hetsig diskussion om bibeln; 

I7 (svar till I8): Ja men vem fan baserar sin politik på bibeln anno 2013? 

http://thoralf.bloggplatsen.se/2013/09/25/10217012-inte-latt-att-vara-polis/
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I8 (svar till I7): Kristdemokraterna? 

(Kommentarer till SD-politiker – bibeln fördömer homo- oral- och analsex, Johansson 2013-09-

29) 

I8 får inget mer svar efter att hen skrivit att Kristdemokraterna baserar sin politik på bibeln, 

ett svar på I7:s mer eller mindre retoriska fråga som nog egentligen väntade sig ett svar i stil 

med ”ingen, förutom Sverigedemokraterna”. I8 har i sitt första inlägg argumenterat för att det 

inte är Sverigedemokraternas fel att det står så i bibeln men menar att bibeln är ”lika 

förkastlig som SDs partiprogram” (Kommentar till SD-politiker – bibeln fördömer homo- 

oral- och analsex, Johansson 2013-09-29). De tycks alltså stå på samma sida. I det ljuset kan 

vi tolka det som att Kristdemokraterna, liksom Sverigedemokraterna, baserar sin politik på 

något så orimligt som bibeln och därmed, trots sin status som konventionellt parti, är inte 

Kristdemokraterna riktigt kloka de heller. Att sverigedemokraten i artikeln ställde upp i 

kyrkovalet där alla politiker baserar sin politik på bibeln verkar inte spela någon roll i deras 

diskussion. 

Sammanfattningsvis vill jag säga att det är ett tunt underlag på den här punkten, men av det 

lilla som finns kan slutsatsen dras att politiker från andra partier är bättre än 

Sverigedemokrater, men de är inte per automatik bra för det utan det de gör påverkar faktiskt. 

Folket: suck... 

Svenska folket och väljarna kommer på tal lite då och då. Det är inga längre resonemang eller 

beskrivningar, snarare kommentarer som låter som uppgivna suckar.  

I9: [...]Tyvärr lär sd säkert få 10-15 % nästa år. Det verkar inte spela någon roll vad sd hittar på 

med för dumheter folk verkar rösta på dom ändå. 

(Kommentar till Riksdagsledamot (SD) stödjer registrering av romer – jämställer romer vid 

islamister och mc-gäng, Johansson 2013-09-25) 

Vi kan tolka det som att man inte hyser så mycket hopp om politiken i framtiden. 

Media: inte perfekta men rätt schyssta ändå 

Det finns ganska få beskrivningar av media i IRM:s texter och kommentarer. Troligtvis 

eftersom media inte ses som något direkt problem. När andra medier plockas upp så är det 

oftast för att de publicerat en intervju med någon som IRM fann intressant. Det finns 

beskrivningar av media som jag vill tolka som direkt positiva; 
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Gång på gång har vi lyft Halmstadpolitikern Oleg datsishins diverse rasistiska utspel här på IRM. 

Något som även annan media uppmärksammat och som sannolikt ledde fram till Datsihins 

uteslutning. 

(Ur artikeln Sverigedemokraterna sörjer uteslutna rasister – det är en förlust, Johansson 2013-09-

25) 

Men också ett fåtal kommentarer om medias brister; 

I10: [...]När ska media verkligen pressa Åkesson om hur han kan få vara kvar gång på gång ? 

Finns det ingen journalist som tar sitt ansvar och faktiskt vågar ställa honom mot väggen? 

(Kommentar till Ekeroth om syriska flyktingar som fått huset sönderbombat – åk tillbaka, Berglin 

2013-10-02) 

Överlag kommenteras eller beskrivs media som sagt sällan utan det är bara neutrala 

hänvisningar. 

Den egna rörelsen: bra, men vad står vi för? 

Det finns inte många kommentarer om den egna rörelsen i materialet från IRM men några här 

och där. De flesta är positiva men det finns också kritik från vissa användare mot rörelsens 

sätt att hantera frågan om religion. Vi börjar med kommentarerna i positiv anda. 

I de egna artiklarna förekommer hänvisningar till IRM:s egna texter och arbete. Det 

förekommer också kommentarer till det som de Sverigedemokratiska politikerna sagt eller 

gjort, ofta genom att förklara IRM:s egna ståndpunkt i frågan, exempelvis; 

För oss som anser att en familj inte behöver vara synonymt med ett heterosexuellt par med barn, så 

är det självklart upprörande att Barilla väljer att uttrycka sig så. 

(Ur artikeln Tommy Hansson rycker ut och försvarar Barilla efter deras homofobiska-uttalande, 

Osman, 28:e september 2013) 

I artiklarna presenterar de och bevarar bevis för deras uttalanden i form av bilder på text som 

Sverigedemokrater skrivit ”utifall det skulle ’råka’ försvinna” (Johansson, 2013-09-25). Deras 

arbete får beröm i kommentarerna, de som kommenterar ser det som att IRM sprider viktig 

information. Både artikelförfattarna och de som kommenterar står vid ett flertal tillfällen upp 

för frihetliga värden såsom tolerans, valfrihet och jämställdhet. De ser den egna gruppen som 

den med sunt förnuft och som vanliga personer. 



54 

 

Det förekommer dock kritik mot både upphovsmännen på IRM och deras kommenterande 

anhängare, särskilt i tråden till artikeln SD-politiker – bibeln fördömer homo- oral- och 

analsex av Henrik Johansson (29:e september 2013). 

Kritiken kan delas in i två spår. För det första finns det de som tycker att IRM den här gången 

gjort en feltolkning och att kritiken är missriktad eller onödig – allt är faktiskt inte 

Sverigedemokraternas fel, det står ju faktiskt så i Bibeln; 

I11: SD är ett vidrigt parti. Dock förstår jag ibland inte en del saker ni [IRM] försöker hoppa på 

dem om. Bibeln (eller snarare alla monoteistiska religioner) är lika fördomsfulla och sjuka som 

denna SD-fundamentalist visar prov på. [...] 

(Kommentar till SD-politiker – bibeln fördömer homo- oral- och analsex, Johansson 2013-09-29) 

För det andra finns de som tycker att visserligen så handlar det om en fundamentalistisk och 

extrem tolkning av Bibeln, men alla har rätt att uttrycka sin åsikt utan att bli förlöjligad. Flera 

användare reagerar också mot den hårda tonen som flera i kommentarsfältet har inte bara 

gentemot Sverigedemokraterna i det här fallet, utan gentemot alla troende; 

I12: Som kristen är jag högst tveksam till hans fundamentalistiska tolkning som tyder på att han 

inte förstått kristen tro. Men jag anser inte att han ska förlöjligas för sin åsikt. Vi behöver ett öppet 

samhälle där man inte förköjligas pga sina åsikter. 

I13: Ska vi som värnar om toleransen och kämpar för att ha kvar våra mänskliga rättigheter och 

religionsfriheten bete oss på samma sätt som SD-väljarna? Eller ska vi visa respekt och tolerans 

för alla människors tro? Det finns sidor här på FB som demoniserar muslimer genom att ta ut 

lösryckta citat ur sitt kontext från Koranen, och använder det i sin hatpropaganda. Låt oss inte 

sjunka ner till samma låga nivå. Toleransen ska väl för sjutton gälla alla? 

(Kommentarer till SD-politiker – bibeln fördömer homo- oral- och analsex, Johansson 2013-09-

29) 

Det finns också några kommentarer från personer som försvarar Sverigedemokraterna i IRM:s 

kommentarsfält, det är dock ett mycket litet antal. Det finns också exempel på två 

kommentarer som tycks vara svar på kommentarer där personen tycker annorlunda, men det 

går inte att hitta någon kommentar av någon med det namnet som anges i svaret utan de tycks 

vara borttagna. Vid ett tillfälle får personen som är av en annan åsikt inget svar. Vid ett annat 

tillfälle får samma person, I14 (som står för huvuddelen av inläggen som stödjer 

Sverigedemokraterna på IRM) ett otydligt svar som hen ganska enkelt kan slå ifrån sig 

eftersom hen inte presenterar några fakta och I14 har sin uppfattning färdig. Den som svarar 
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är osäker på hur det verkligen ligger till men verkar inte vilja hålla med I14 (Kommentarer till 

Riksdagsledamot (SD) stödjer registrering av romer – jämställer romer vid islamister och mc-

gäng, Johansson, 25:e september 2013). 

Vid två tillfällen görs aktiva försök att bemöta den som är av annan åsikt. Båda gångerna ber 

personen som svarar om källor till det som den kritiske lägger fram som fakta. Det ena 

tillfället är när I15 menar att registreringen av romer faktiskt är laglig, så det är inte så mycket 

att snacka om i förhållande till Sverigedemokraterna eftersom de andra partierna står bakom 

lagstiftningen också. Om hen stödjer Sverigedemokraterna eller inte kan man fråga sig. Hen 

inleder med ”Eftersom interna beundran och förfärande över SD verkar vara allt som händer 

här [...]”, vilket kan ses som kritik mot värdet av IRM:s arbete. Men hen avslutar med att ta 

avstånd från Sverigedemokraternas åsikter och ageranden. Vi får väl tolka det som att hen inte 

gillar Sverigedemokraterna, men inte gillar IRM heller, i alla fall inte den här artikeln. Svaret 

som hen får är följande; 

I16: Med tanke på att inte ens den juridiska expertisen verkar vara säker utan menar att läget är 

oklart pga på snårig lagstiftning på området är det inte utan att jag undrar: Har du några faktiska 

belägg för att det hela gått lagligt till? Och hur tänker du när du påstår att enbart registrering av 

åsikt är brottsligt? [länk till diskrimineringslagstiftningen] 

(Kommentar till Riksdagsledamot (SD) stödjer registrering av romer – jämställer romer vid 

islamister och mc-gäng, Johansson, 25:e september 2013) 

Det andra fallet där kritiken aktivt bemöts är en lång diskussion på flera A4-sidor mellan I14 

och I17. Jag återger det viktigaste. Diskussionen uppstår i kommentarsfältet till artikeln SD-

politiker – feminster är halvgamla fruntimmer som inte lyckats få en riktig karl (Berglin, 

2013-10-01). I14 menar att Berglin inte framställer saken på rätt sätt och för fram tre 

argument; 

I14: [...] 1. Burkaförbud på offentlig plats är realitet i Frankrike, på kommunala inrättningar i 

Barcelona, och diskuteras även i Storbritannien. Hur många är vi i Sverige? Tommy är uppenbart 

inte ensam om den åsikten och att tillskriva div epitet ang detta blir lite korkat. En gul bil är etc 

fortfarande en gul bil även om en sverigedemokrat säger det. 2. Feminismen och luftslottet i all ära 

i att försöka företrädda alla självständiga kvinnor, av någon lustig anledning är en oerhörd stor 

andel självständiga kariärskvinnor inte feminister alls? 3. Antiziganismen - Ja det är ju något som 

inte är så roligt, men varför inte framstå i bättre dager själv som rom och arbeta för att förändra 

bilden av romer istället för att gapa efter rättigheter utan skyldigheter? All form av åtgärder för att 
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få bort kriminella romer från gatan är väl enbart positivt om man själv är rom och söker ett liv som 

medborgaret i landet i fråga? Eller? 

Hen får inte svar av Berglin själv, istället får hen svar av I17. I17 rättar faktafel rörande vem 

som tycker vad, säger att burkaförbud i andra länder inte nödvändigtvis gör det lagligt i alla 

länder, ber om källor på I14:s påståenden om feminister, diskuterar definitioner på feminism 

och vänder sig emot att I14 menar att individuella romer ska ta ansvar för allas agerande i 

gruppen romer när sådana krav inte ställs på andra grupperingar. Hen är också kritisk till 

grupperingar överhuvudtaget. I sin argumentation citerar hen också 

diskrimineringslagstiftningen för att styrka sin ståndpunkt att det är diskriminering att 

förbjuda burka eftersom det drabbar en grupp – muslimer – mer än andra. I17 är artig 

gentemot I14 och håller sig hela tiden till frågorna de diskuterar. 

Exempel på I17:s argumentation; 

I17: [...]3. Varför skulle icke-kriminella romer ha andra skyldigheter än icke-kriminella doktorer, 

exempelvis? Menar du att bara för att man delar en viss historia så har man plötsligt ansvar för 

varandras gärningar? Då kan jag ju passa på att fråga vad du gör för att få bort kriminella män (din 

grupp) från gatan? 

I17: [...]2. Men nu antar du att alla feminister röstar på F! eller V, vilket du inte heller kan backa 

upp. Att använda känsloladdade ord som"gå på" och "hjärnspöken" är ju helt din egen definition 

av vad feminism är, och kan inte rimligen användas som argument till din tes om att feminister 

inte är karriärskvinnor. [...] 

(Kommentarer till artikeln SD-politiker – feminster är halvgamla fruntimmer som inte lyckats få en 

riktig karl, Berglin, 1:a oktober 2013) 

I14 är artig tillbaka, men liksom I17 så argumenterar hen starkt för sin åsikt. Hen ger svar på 

I17:s frågor och bemöter hens argument. På det hela taget så är det en prydlig politisk 

diskussion med två personer som bemöter det den andre säger, men som helt enkelt har olika 

åsikter och därför inte kan övertyga den andre. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att de ser på sin rörelse som den som sprider 

sanningen om Sverigedemokraterna och de ser sig som vänner av frihetliga värden. När det 

kommer till vem som ska inkluderas enligt dessa frihetliga värden finns det dock en viss 

splittring i gruppen, ska man vara tolerant mot den som uppfattas som intolerant? När det 

gäller bemötandet av personer som inte stödjer gruppens åsikter så sker det inte alltid, men det 

finns två exempel. Det sköts då genom artig argumentationsteknik. 
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Sammanfattande jämförelser 

Sammanfattning: Avpixlat 

På Avpixlat ser användarna en positiv framtid för sina sverigedemokrater som avslöjar 

sanningen om samhället för svenska folket. De andra riksdagspartierna är inkompetenta, 

ljuger, de är antidemokratiska och det är svårt att skilja dem från varandra eftersom de är så 

lika. Media ligger nära de andra partierna, de är vänstervridna och döljer sanningen. Folket, 

alltså svenskarna, beskrivs motsägelsefullt. De är både dumma och smarta, och det är synd om 

dem eftersom de diskrimineras av sina folkvalda politiker. Den sociala rörelse som Avpixlats 

användare tillhör är de som vet om och säger sanningen, men de blir ständigt nedtystade. 

Trots det så raderas inlägg som är av en annan åsikt och de inlägg som får vara kvar ignoreras. 

Sammanfattning: Inte rasist, men... 

Enligt IRM och deras användare så är Sverigedemokraterna korkade rasister och homofober 

med vrickad kvinnosyn. De är dessutom löjliga, ett skämt. De andra riksdagspartierna 

beskrivs mycket sällan i mitt material, men när de gör det så finns det både positiva omdömen 

och kommentarer om deras bristfällighet. Jag väljer att sammanfatta det med att de är oftast, 

men inte nödvändigtvis, bra. På liknande sätt beskrivs media. Allra mest så är media dock 

något neutralt som man inte direkt har något åsikt om. Folket kommenteras sällan och då det 

händer är det oftast med en suck. Det kan tolkas som att folket är en besvikelse som har valt 

in Sverigedemokraterna i riksdagen och som fortsätter att stödja dem. Samtidigt kan man 

fråga sig varför det bara är de som stödjer Sverigedemokraterna som omnämns som folket, 

vad är då de som röstade på alla de andra partierna och vad tycker man om dem? Det får vi 

inget svar på i mitt material. Den egna rörelsen kopplad till IRM beskrivs som vänner av 

frihetliga värden, men man är lite oense om vem som ska inkluderas i toleransen. De få 

exempel på att någon som är av en annan åsikt kommenterar visar att det inte alltid leder till 

svar och att det verkar som att ett par sådana kommentarer har försvunnit, men det finns också 

exempel på att de bemöts med artig argumentationsteknik. 

Jämförelse: vad har vi lärt oss om sociala rörelsers diskussionsforum på 

internet? 

De båda forumen är både lika och olika i hur de talar (skriver) kring de ”egna” och de 

”andras” politiker, media, folket och den egna rörelsen. 
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När det gäller vad man tycker om den ”andra sidans” politiker så finns det stora likheter. Den 

andra sidans politiker är inkompetenta och korkade. De förstår inte det som är uppenbart för 

vem som helst. Med undantag för att man har något olika inriktning på vad man kallar dem 

för (rasister eller kommunister, till exempel) så är själva essensen densamma: de är 

antidemokratiska. 

Beskrivningarna av den ”egna sidans” politiker skiljer sig framförallt i styrka. På Avpixlat 

hyllas politiker från Sverigedemokraterna om och om igen och en ljus framtid målas upp. 

IRM kommenterar knappt ”sina” politiker, och när man gör det så är det inte okritiska 

hyllningar utan ett ganska distanserat förhållningssätt. Kanske kan skillnaden delvis bero på 

att på Avpixlat samlas ett partis gräsrotsrörelse, på IRM samlas personer med olika 

partipolitisk tillhörighet för att granska ett annat parti som man tycker illa om. IRM är uttalat 

partipolitiskt obundna. När deras användare vill diskutera andra politiker än 

sverigedemokrater så gör de kanske det på andra forum. Det kan också med lätthet tolkas som 

en del i vi-och-dom-skapandet. Genom att säga att Sverigedemokraterna är korkade och 

inkompetenta, berättar man samtidigt implicit att de andra partierna är smarta och gör ett bra 

jobb.  

De har helt olika inställning till media. På Avpixlat finns det inget förtroende för media över 

huvud taget, trots att de själva använder media för sin egen sidas nyhetsförmedling. På IRM är 

man positiv till media även om de inte alltid är perfekta, men framförallt så kommenteras inte 

media, det är en slags neutral zon.  

Folket är en besvikelse enligt båda sidorna, dem kan man inte lita på om man vill se en 

förändring av samhället. De trampar dumt på i samma fotspår, trots att bevisen för hur fel de 

hamnat finns rakt framför ögonen på dem. Samtidigt så har Avpixlat en motsägelsefull 

beskrivning som ibland ser hoppfullt på folkets kompetens att tänka och välja rätt. IRM 

beskriver bara folket när det handlar om Sverigedemokraternas väljarstöd. Då är det kanske 

inte så konstigt att folket ses som en besvikelse. Det är sannolikt att beskrivningarna av folket 

på båda sidorna påverkas av att väljarstödet för Sverigedemokraterna verkar växa inför nästa 

val. Det gör att Avpixlat får in en positiv del i sina beskrivningar, det finns framtidshopp, och 

det gör att IRM blir allt mer uppgivna. Samtidigt så är Sverigedemokraterna fortfarande inget 

stort parti och det finns omfattande kritik emot dem, vilket förklarar de negativa 

beskrivningarna på Avpixlat. Frågan är varför den del av befolkningen som inte stödjer 
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Sverigedemokraterna inte kommenteras på IRM. Kanske är det som med de andra 

riksdagspartierna och media, det är en neutral zon som det därför inte finns något att ha en 

åsikt om. 

Avpixlats användare ser sig själva som de som känner till sanningen om samhället. På IRM så 

är det inte de orden man använder, men man skulle kunna säga att det finns ett drag av 

”sanningsavslöjande” i deras uttalade syfte att de ska granska Sverigedemokraterna för att 

avslöja vad det egentligen är partiet står för. På så sätt är de faktiskt ganska lika. Att gruppen 

står upp för sina åsikter och bemöter kritik från ”den andra sidan” är dock ingen självklarhet 

på någon av sidorna, även om det i mitt material inte finns något exempel på att det händer på 

Avpixlat där inläggen raderas eller ignoreras. IRM har dock användare som vid ett par 

tillfällen går in i diskussion med den som är av motsatt åsikt och då görs det på ett snyggt och 

artigt sätt. Att man beskriver den andra sidan på ett ganska fult sätt avspeglas alltså inte när de 

går i direkt argumentation med den andra sidan. Underlaget för det här är dock tunt i mitt 

material. 

Det finns alltså både likheter och olikheter mellan sidorna. Tittar vi på vad de är lika och olika 

i så framstår en bild av två mycket polariserade rörelser. Grovt taget kan man säga att det den 

ena hatar, gillar den andre. Polariseringen uttrycks tydligast genom att de har en gemensam 

retorik kring den andra sidans politiker, vilket är väldigt intressant. När de pratar om den 

andra sidans politiker så sjunker användare på båda forumen så lågt som till personangrepp 

som bland annat rör påstådd alkoholism och sexuell frustration. Man skulle kunna säga att de 

tycker att de andra är så ohyfsade, men de sjunker själva till samma låga nivå. Båda sidorna 

kan också sägas göra anspråk på att vara de som vet om och står för sanningen om samhället. 

De har också en i alla fall delvis gemensam syn på folket som en besvikelse. Den skepticism 

man visar inför folkets förmåga att göra kloka och korrekta beslut om landets framtid, är 

kanske ännu mer intressant. Folket tycks tillhöra den andra sidan – för båda sidorna. Det här 

kommer jag att återkomma till i samband med valdemokratins elitism längre fram. 
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6. Empiri: Elever om diskussionsforumen 

Jag kommer här att presentera mina resultat från den elevundersökning jag genomfört. I den 

här delen tar jag min teoretiska utgångspunkt i teorin om sociokulturellt lärande. 

Elevundersökningen ska även ses i ljuset av de resultat jag fick i mina textanalyser av 

Avpixlat och Inte rasist, men...(IRM). Först kommer jag därför att göra en kort avstickare in 

på hur vi kan belysa mina resultat från textanalyserna av Avpixlat och IRM utifrån 

sociokulturellt lärande.  

Avpixlat och Inte rasist, men... sett utifrån sociokulturellt lärande 

Sociokulturellt lärande bygger på tanken att när vi möter olika sätt att tala, förstå och lösa 

problem så tar vi till oss de sätten för att sedan använda dem som våra egna när vi hamnar i en 

liknande situation. I olika kontexter finns olika spelregler, vilka fungerar som riktlinjer för hur 

vi bör handla (Säljö, 2010). På Avpixlat och IRM finns tydliga spelregler för hur användarna 

på sidan bör handla. De båda forumen har specifika sätt att tala, förstå och lösa problem på. 

De huvudsakliga spelreglerna kan sammanfattas som följande; 1) man talar nedsättande om 

den andra sidans politiker, 2) problemet på Avpixlat är massinvandringen, på IRM är det 

Sverigedemokraterna som är problemet, och 3) problemet kan lösas genom att 

Sverigedemokraterna kommer till makten respektive att Sverigedemokraterna kastas ut ur 

riksdagen. 

Undersökningens resultat 

Den första delen i min elevundersökning gick ut på att se om eleverna skulle falla in i den här 

kognitiva-kommunikativa kontexten. I den andra delen av undersökningen följde sedan ett 

antal frågor om deras erfarenhet av den här typen av politiska diskussioner på internet. 

1: svara på inlägget 

Kommentaren som eleverna fick läsa var en kommentar till artikeln Den grova kriminaliteten 

ökar när äldreboenden stängs (Avpixlat, 26:e september 2013); 

Nu är det inte bara muslimska fädrer och bröder som puttar sina kvinnor över balkongerna. Också 

svenska kommuner anammar metoden som nu i Stenungsund där äldreboendet för en svensk dam 
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löstets på detta omänskligt brutala sätt.  7-klövern har råd och kapacitet att ta emot ca 2.000 

flyktingar från syrien förra veckan men inte intresse och empati att låta en äldre svensk dam leva 

tillsammans med sin man de sista åren i livet. Svårt att veta vilket parti som skall ha våra röster i 

nästa års val? 

Ingen av eleverna faller in i samma sätt att tala som på forumen och det är inte heller någon 

som fullt ut uttrycker att de förstår eller löser problemet på samma sätt som man gör på 

forumen, men två elever är öppet kritiska och två elever verkar hålla med skribenten till 

inlägget. 

Elev 1 och 2 är öppet kritiska mot skribenten men vänder sig snarare emot argumentationen 

och problembeskrivningen som sådan än gör kopplingen till Sverigedemokraterna, vilket gör 

att problemet blir skribentens sätt att tolka och argumentera, inte politiken. Elev 1 tycks mena 

att det är skribentens brist på källkritik och smala tolkning som är problemet. Det leder också 

till att lösningen inte hänger på huruvida Sverigedemokraterna är med och styr landet eller 

inte.  

Elev 1: Bara för att detta händer betyder inte det att man ska stänga av invandringen. De behöver 

också vår hjälp. Självklart ska man inte glömma de andra medborgarna i vårt land, utan man måste 

hitta en balans. Att artikeln du läst får dig att vilja rösta på ett visst parti tycker jag är lite konstigt. 

Ett parti har mer än en sakfråga och därför kanske du bör gå igenom helt och hållet vad partiet står 

för, och inte bara just invandringsfrågan. 

Elev 2 menar att frågan kring äldrevård kräver mer uppmärksamhet, men fastnar ingen längre 

stund för att diskutera skribentens syn på invandringspolitiken. Hen vänder sig mycket starkt 

emot idén att kommunen skulle kunnas hållas ansvarig för kvinnans självmord. 

Elev 2: Visserligen kan kommunens agerande ha påverkat kvinnan att ta sitt liv, men samtidigt kan 

man inte lägga skulden på en sådan här tragisk händelse på kommunen eftersom det fortfarande 

var kvinnans egna val, och att därför likna händelsen att de "puttat" henne från balkongen kan ses 

som en något överdriven anklagelse. Att man sedan blandar in flyktingpolitik är inte ett helt 

hållbart argument eftersom det ena inte borde ske på bekostnad av det andra. Det är 

(förhoppningsvis) inkorrekt att påstå att kommunen inte har intresse för kvinnan eftersom det är ett 

ohederligt argumentationsknep och påhopp som man i denna texten inte visar belägg för. Trots 

dessa brister håller jag dock med om grundprincipen att äldrevården är en viktig fråga som bör 

förbättras, för givetvis bör äldre ha rätt att kunna leva tillsammans, för att inte tala om rätten till 

lämplig och tillräcklig vård. 
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Elev 1 och Elev 2 kan sägas närma sig IRM, särskilt Elev 1 som förstår problemet på 

individnivå och vill diskutera vilka källor skribenten lutar sig mot vilket, som vi såg i förra 

kapitlet, är ett sätt som IRM-anhängare använder för att bemöta personer från den andra sidan 

i debatten. Elev 2, som också är kritisk, tolkar det dock som att problemet är äldrevården, 

vilket jag inte tror hade skett i kommentarsfältet på IRM.   

Elev 3 (och i viss mån Elev 5) närmar sig Avpixlats spelregler i hur problemet ska förstås och 

lösas. Det finns en antydan till att de inte tycker att politikerna prioriterar rätt, men deras svar 

är för kortfattade för att vi med säkerhet ska kunna säga att det är det de menar. Elev 3 menar 

dock att svenskar borde prioriteras före flyktingar.  

Elev 3: det är dåligt, eftersom vi är i sverige borde vi tänka på att lägga pengarna på de svenskar 

som bor här och sedan flyktingarna. 

Svaret är kort, så vi kan inte säga om den verkligen faller in i forumens sätt att tala eller inte. 

Hen förstår i alla fall problemet på samma sätt som man gör på Avpixlat – invandringen är ett 

problem när invandrare prioriteras över svenskar.  

Elev 4 menar att det är tragiskt, men brukar inte svara på den här typen av inlägg och gör det 

inte heller här. Det är för lite information för att det ska gå att analysera. Inte heller Elev 5 

brukar läsa eller skriva svar på den här typen av inlägg, men ger oss lite mer information. 

Elev 5: jag brukar läsa i bland, när jag läser det så givetvis reagerar man och tänker på hur 

verkligen Sverige tänker om detta. de är inte så att jag klickar in på själva sidan och skriver vad jag 

tänker utan jag bara läser och tänker för mig själv. 

Elev 5 tolkar det som en fråga för Sverige. Frågan är om det är äldrevården hen menar, eller 

invandringen. Oavsett vilken politisk fråga hen tänker på, att fråga sig ”hur verkligen Sverige 

tänker om detta” kan sägas knyta an till vad folket tycker om hur landet styrs av politikerna, 

men vi kan inte veta säkert om det är det hen menar. 

Ingen följer alltså något av forumens spelregler så som jag framställde dem ovan. De 

uttrycker sig inte på samma sätt som på forumen och ingen gör kopplingen till 

Sverigedemokraterna. Men två elever är kritiska till kommentaren från Avpixlat och två 

elever håller med skribenten, den ena mer tydligt och den andra mindre. På så sätt kan man 

säga att de närmar sig forumen, men ingen gör riktigt samma tolkning som forumen gör. 



63 

 

2: frågorna  

På fråga 1, ”Förstod du allt i inlägget du läste?” svarar tre av eleverna att de förstod allt. Elev 

1 svarar att hen inte riktigt visste vad 7-klövern är för något. Elev 4 skriver att hen ”fick läsa 

igenom det ett par gånger och fick läsa det översiktligt”. Inlägget kan på så sätt ses som att det 

var inte så svårt att förstå, men det var inte självklart enkelt att förstå för alla. 

På fråga 2, ”Har du tidigare läst något som liknar inlägget du just läste?” svarar alla eleverna 

att det är vanligt att de stöter på den här typen av inlägg. Någon tycker att det är ofta, en 

skriver att det händer ett par gånger i veckan. Någon annan skriver att det händer ibland. Alla 

utom en skriver att de då sett det på internet, två av dem säger att det är på Facebook de ser 

inläggen. De andra ger inte exempel på någon specifik sida.  

I fråga 3 ber jag dem att skriva vilka internetsidor som man oftast stöter på den typen av 

inlägg. Eleverna verkar vara överens om att det är på den typ av sidor där man lätt kan 

uttrycka sina åsikter och få spridning genom att andra delar eller gillar inlägget. Elev 5 menar 

att det nog är vanligast på Facebook eftersom ”det mesta man kan läsa på internet nu kan man 

oftast ’gilla’ vi Facebook så alla ser det”. Alla utom en nämner Facebook, den femte svarar 

”aftonbladet, för ofta”. Andra sidor som eleverna nämner i sina svar är Flashback, Twitter och 

”olika grupper som vill att man ska stoppa invandring”. 

På fråga 4, om vad de brukar göra eller vad de tror att de skulle göra om de såg ett sådant 

inlägg, svarar alla att de kanske skulle läsa det men de skulle inte svara. De verkar inte tycka 

att det är någon idé att svara. Elev 2 tror att det skulle leda till en onödig konflikt, Elev 3 

menar att det inte finns så mycket hen kan göra åt det. Elev 1 och Elev 5 brukar tänka på det, 

men de skriver inte vad de brukar tänka då.  

Enligt svaren på fråga 5 så är det bara en av dem som regelbundet tycks diskutera politik i 

sociala medier. Två svarar helt enkelt ”nej”, Elev 2 svarar att hen ”föredrar att ta det muntligt 

för att undvika missuppfattningar” vilket kan tolkas som att hen tycker att det är ett 

konfliktfyllt område, vilket också henoms svar på fråga 4 antyder.  Elev 4 svarar bara 

”politiska facebookgrupper” och jag tar det som ett svar på följdfrågan ”Om ja, med vem och 

på vilket sätt?”. Elev 5 menar att det inte händer särskilt ofta, vilket dock ändå betyder att det 

händer.  
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Alla fem ser att man kan lära sig något genom att diskutera politik i sociala medier. Saker de 

tar upp är att man kan lära sig andras åsikter, att se partierna från olika aspekter, bli mer 

intresserad, få säga sin åsikt, nå ut till personer som man inte känner sedan tidigare och lära 

sig hur man ska se på samhället. Bara Elev 1 tar upp att det kan finnas en baksida av att man 

blir påverkad av andras vinklade inlägg om man inte redan vet mycket om partierna. 

Jag frågar om de brukar prata om den här typen av inlägg i undervisningen i skolan. Elev 1 

svarar nej. De andra svarar att det har hänt men inte ofta. När det har hänt så har det enligt 

Elev 3, 4 och 5 varit i samband med att något varit aktuellt på nyheterna. Det verkar också 

som att det varit ganska ytliga diskussioner och tätt kopplade till nyheten. Elev 1 skulle vilja 

att de kunde prata om det oftare och diskutera när man bör svara på sådana inlägg och när 

man inte bör göra det. 
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7. Analys: Demokratiskt? 

Inledningsvis ställde jag mig frågorna; 

1. Utifrån den valdemokratiska demokratiteorin, hur kan vi fördjupa vår förståelse kring 

de sociala rörelsernas diskussionsforums roll i demokratin? 

2. Hur kan de sociala rörelsernas diskussionsforum på internet betraktas utifrån den 

deliberativa demokratiteorins offentliga samtal? 

3. Hur reflekterar unga över politiska diskussioner i sociala medier och vad kan ungas 

användning av sociala rörelsers diskussionsforum innebära för skolans 

medborgarfostran? 

Jag kommer nu att analysera mina resultat och dra slutsatser för att få svar på mina 

frågeställningar. Vi börjar med valdemokratin, fortsätter sedan med den deliberativa 

demokratiteorins offentliga samtal och till sist kommer vi till elevmaterialet och 

sociokulturellt lärande. 

Synen på demokratins aktörer 

För att svara på min första fråga, hur vi utifrån den valdemokratiska demokratiteorin kan 

fördjupa vår förståelse kring de sociala rörelsernas diskussionsforums syn på demokratins 

aktörer, kommer jag här att göra en närmare analys av beskrivningar av politiker, folket och 

media på Avpixlat och Inte rasist, men… (IRM).  

Kompetent ledarskap: Politikerförtroende 

Schumpeter förespråkar en demokratimodell där väljarna överlämnar beslutsfattandet till 

politikerna vilka är bättre på att styra landet än vad väljarna själva är. Det handlar om ett 

förtroende, att acceptera att bli ledd av någon som är mer kompetent än du själv (Reisman, 

2005 s.70-71). Esaiasson (2010 s. s.50-51) menar att det inte räcker med att folket väljer 

representanter som sedan handlar i folkets intresse. Folket måste också uppfatta att det är det 

politikerna gör. Annars tappar de förtroende för politikernas förmåga att leda landet. 



66 

 

Det finns ett utbrett misstroende mot förmågan att styra landet hos politiker i Sveriges riksdag 

på båda forumen. Användarna på IRM har inget som helst förtroende för 

Sverigedemokraternas ledamöter, vilket är allvarligt eftersom de trots att de är ett av de 

mindre partierna i riksdagen ändå fattar beslut om hur landet ska styras. Det är dock 

allvarligare att användarna på Avpixlat tycks ha total avsaknad av förtroende för alla de andra 

sju partierna i Sveriges riksdag. Visst kan man slå ifrån sig med att säga att det bara ligger i 

högerextremas retorik, men det tror inte jag. Det är väldigt allvarligt för demokratin när en 

grupp medborgare så starkt ifrågasätter majoriteten av riksdagsledamöternas förmåga att styra 

landet på ett bra och ansvarsfullt sätt. 

Den brittiska tankesmedjan Demos publicerade 2011 en rapport om internetanhängare till 

populistiska partier i Europa. Rapporten bygger på en stor enkätundersökning med personer 

på partiernas facebooksidor, bland annat Sverigedemokraternas. Några i sammanhanget 

intressanta siffror är att när 68 procent av svenskarna i European Values Survey uppger att de 

känner förtroende för regeringen, svarar bara 19 procent av Sverigedemokraternas 

internetanhängare samma sak (Bartlett m.fl., 2011 s.73). 46 procent av svenskarna känner 

förtroende för EU, men bara 13 procent av Sverigedemokraternas internetanhängare (ibid.). 

Mer positivt för demokratin i Sverige är dock att 61 procent av Sverigedemokraternas 

internetanhängare håller med om att politik är ett effektivt sätt att ”respond to my concerns”. 

Att bara drygt hälften håller med låter kanske inte så imponerande. Det positiva i 

sammanhanget är att det är näst högst bland de partianhängare som Demos har undersökt, 

bara toppade av norska Fremskrittspartiets 70 procent. Genomsnittet är att 35 procent håller 

med om påståendet (ibid. s.62).  

Mina resultat är med andra ord helt i linje med annan forskning så det är inte förvånande att 

Avpixlats användare saknar förtroende för politikerna från de andra partierna. Trots det visar 

forskning alltså att i alla fall en majoritet av Sverigedemokraternas facebookfans tycker att 

politik ändå är vägen att gå för förändring. Det kan ses i relation till hur Avpixlats användare 

beskriver Sverigedemokraterna och hur hoppfullt de ser fram emot valet 2014 då de nästan 

tycks vänta sig en jordskredsseger för Sverigedemokraterna. Samtidigt så är det ingen stor 

majoritet som tror på politikens möjligheter i Demos undersökning, vilket kan förklara att det 

också finns kommentarer som tycks mer pessimistiska. 
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Frågan är vad som händer om valet 2014 inte lever upp till förväntningarna som Avpixlats 

användare har, om Sverigedemokraterna inte får så stort stöd som de tror och hoppas på. 

Accepterar de då att bli ledda av en regering och riksdag som de ser som inkompetenta, 

extrema, korrupta och oansvariga? 

IRM:s användare vet vi inte lika mycket om, det finns inga tidigare undersökningar av 

gruppen. Vad min undersökning visar är dock att det finns en stor klyfta i svensk politik som, 

vilket blir tydligt i svaret på min andra frågeställning, tycks vara omöjlig att överbrygga. Stig 

Hadenius avslutar sin bok Modern svensk politisk historia med att säga att under hela 1900-

talet var svensk politik internationellt sett lugn. Det har inte funnits några stora extrema 

inriktningar i vare sig politik eller religion (2003, s.239). Nu står två sociala rörelser mot 

varandra, utan något som helst förtroende för den motsatta rörelsens politiker.  

Kompetenta väljare: Synen på folket 

Schumpeter såg tre problem i den demokratiska modellen vilka alla hade att göra med folket; 

fel, egenintresse och manipulation (Reisman, 2005 s. 53-63). 

Felen bestod enligt Schumpeter i att folket inte vet vad de vill politiskt. De är outbildade, 

korkade och irrationella (Reisman, 2005 s.55-57). Användarna på Avpixlat och IRM verkar i 

mitt material se folket på samma sätt. Inte bara för att de uttryckligen beskriver folket som 

korkade, utan också för den massiva kritiken mot folkets förmåga att välja kompetenta 

politiker. Precis som forskarna på 1960-talet efter de första väljarundersökningarna var 

besvikna över resultaten som visade att väljaren inte alls gör välgrundade val (Dalton, 2008 

s.13-18) så finns det på forumen en stor besvikelse över vad svenska folket har ställt till med. 

Den värsta besvikelsen är att de dessutom inte ens verkar förstå vad det är de har gjort. 

Samtidigt, intressant nog, så finns det på Avpixlat en motsatt beskrivning av folket som inte 

alls rimmar med Schumpeters elitism. De är smarta, smartare än politikerna tror, och kommer 

att fatta rätt beslut i nästa val. De vaknar upp och ser sanningen, genomskådar politikernas 

lögner. Jag tolkar det här som att det kan bero på att Sverigedemokraterna faktiskt går framåt i 

opinionsundersökningarna, vilket givetvis ger gräsrotsrörelsen hopp inför nästa års val.  

Schumpeter såg det också som att folket handlar politiskt efter egen- och särintressen. De kan 

helt enkelt inte se hela bilden eller känna ansvar inför stora frågor som internationell eller 

nationell politik, knappt på lokal nivå (Reisman, 2005 s.59; Schumpeter, 1994 s.262-263). Det 
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här finns inte uttalat på samma sätt i forumen, men det finns hänvisningar, ofta i samband 

med personpåhopp, till att politiker skulle låta egenintressen styra vilka politiska beslut de 

fattar. Att det skulle vara ett möjligt scenario tog Schumpeter aldrig ens upp. På så sätt frångår 

forumen Schumpeters elitism, eftersom de inte bara är skeptiska till folkets utan också 

politikernas förmågor.  

Manipulation är det tredje problemet som Schumpeter såg med folket i en demokrati, de är så 

påverkansbara. Politikerna kommer på idéerna och får folket att tro att det är deras egna 

åsikter (Reisman, 2005 s.61). På Avpixlat kan man säga att man ser det som att politikerna i 

de andra sju riksdagspartierna manipulerar folket, men manipulation är något negativt. 

Schumpeter tycks mena att det är ett problem, men att det är mer av ett neutralt faktum än 

negativt eller positivt.  Avpixlat ser det som en del i ett korrupt system. När det gäller deras 

eget förhållande till sitt ”eget” parti, då tycks det dock snarare vara ett slags symbios; 

Sverigedemokraterna driver frågor som de tycker är viktiga och det som 

Sverigedemokraternas ledare tycker är viktigt tycker de också är viktigt. IRM pratar inte om 

manipulation.  

Esaiasson diskuterar folkviljan. Finns den? Enligt Esaiasson ja, men i form av ett folkintresse 

(2010 s.30-53), enligt Schumpeter nej (1994, s.252-256). På forumen diskuteras inte direkt 

sådana här frågor, men vi kan ändå diskutera vilka signaler deras diskussioner ger oss i 

frågan.  

IRM är skeptiska till folket, deras övertygelse om att det behövs någon som berättar vilken 

typ av parti Sverigedemokraterna är implicerar att de inte ser folket som en så sammanhållen 

enhet som att det finns en folkvilja. Kanske man kan säga att de lutar mer åt folkintresset, att 

folket har ett intresse av att Sverigedemokraterna försvinner ur riksdagen. Det intresset verkar 

ju dock inte riktigt komma från folket eftersom folket är så korkade att de röstar på 

Sverigedemokraterna. Finns folkviljan enligt IRM? Nej.  

Avpixlat däremot kan sägas tycka både ja och nej. När de beskriver folket på samma sätt som 

Schumpeter, som korkade bland annat, så är de inte tillräckligt kloka eller rationella för att 

kunna sägas stå för en folkvilja. När folket är på deras sida däremot, då har de definitivt en 

folkvilja och den är gemensam med Avpixlats användare: stoppa massinvandringen.  
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Sammanfattningsvis kan vi säga att forumen är mycket skeptiska mot folket och tror inte 

(helhjärtat) på någon folkvilja, men de ställer trots det inte upp helt på Schumpeters elitism 

eftersom de inte ser samma tydliga ”kvalitetsgräns” som Schumpeter mellan folket och 

politikerna.  

Fria informationskanaler: Media 

Schumpeter säger inget om media. Det gör dock Robert Dahl (1971, s.3); ett av kraven för att 

kunna säga att demokrati råder är att medborgarna har tillgång till alternativa 

informationskällor. 

IRM är neutrala till media, men tycker uppenbarligen att de behöver finnas för att fylla ett hål 

i informationen till väljarna, nämligen vilket slags parti Sverigedemokraterna verkligen är.  

Avpixlat är däremot mycket kritiska till media, vilka de menar är vinklade och korrupta. 

Demos undersökning av internetanhängare till populistiska partier i Europa visar att när 33 

procent av svenskarna svarar i Eurobarometer att de litar på mainstream media, så svarar bara 

7 procent av Sverigedemokraternas facebookfans att de håller med om samma påstående 

(Bartlett m.fl., 2011 s.74).  

Om de litar på media eller inte är en intressant fråga eftersom det är från media som inte bara 

de själva utan också de andra i befolkningen får sin information om de sedan baserar sina 

politiska val på. När Avpixlats användare är så skeptiska till media så är det kanske inte heller 

så konstigt att de tvivlar på folkets förmåga att göra bra val, ett samband som de själva också 

tar upp då och då – folket skulle göra bättre val om de bara visste om det som de på Avpixlat 

vet. IRM är däremot neutrala gentemot media men skeptiska mot folket. Det innebär om man 

hårdrar det att det verkligen är folkets egen dumhets fel som gör att de gör felaktiga politiska 

val. 

Samtidigt kan man säga att IRM som har en neutral hållning till media kanske å andra sidan 

lämnar mer utrymme till möjlighet för förändring. En av de grundläggande byggstenarna för 

demokrati finns trots allt på plats, vilket innebär att det finns möjlighet till demokrati. Det är 

också det som gör Avpixlats skeptiska hållning till media allvarlig för demokratins vara eller 

icke vara; de anser att en av de viktigaste delarna i demokratin saknas.  
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Svar: Utifrån den valdemokratiska demokratiteorin, hur kan vi fördjupa vår 

förståelse kring de sociala rörelsernas diskussionsforums roll i 

demokratin? 

Delvis avsaknad av förtroende för politikerna och skepticism inför folkets förmåga att göra 

välgrundade politiska val. Det enda positiva i bilden är att ett av forumen i alla fall inte 

föraktar alla politiker utan bara de från ett av riksdagspartierna, och att samma forum har en 

neutral inställning till medierna.  

De båda forumen ställer kanske inte helt upp på Schumpeters elitistiska demokratimodell, 

men avvikelsen finns inte i att man säger särskilt många goda ord om folket utan snarare i att 

man är lika skeptisk gentemot politikerna som medborgarna.  

Trots två små ljuspunkter så är det en mörk bild av hur svensk demokrati fungerar när det i de 

sociala rörelsernas diskussionsforum på internet finns omfattande kritik och skepticism mot 

samtliga av demokratins aktörer. 

Det offentliga samtalet i diskussionsforumen 

Vi ska nu fokusera på den fjärde komponenten i mitt empiriska material; den egna rörelsen. 

Min andra frågeställning var hur vi kan betrakta de båda forumen utifrån den deliberativa 

demokratiteorins offentliga samtal. Vi tar avstamp i hur de båda forumen och deras användare 

ser på den egna rörelsen och går sedan in i en analys av om de lever upp till sin egen självbild.  

För att svara på min andra fråga kommer jag sedan att diskutera forumen utifrån fyra 

ingredienser i den deliberativa demokratiteorins offentliga samtal; Vem får delta i samtalet? 

Hur ser maktordningen i samtalssituationen ut? Är samtalet offentligt? Lyssnar deltagarna? 

Som analysverktyg har jag Montgomerys auktoritära och demokratiska grupp. Därefter följer 

en sammanfattande diskussion och ett svar på frågeställningen. Men först, en liten 

tillbakablick på vad vi lärt oss hittills. 

En snabb tillbakablick 

I den deliberativa demokratiteorin är den ideala samtalssituationen i fokus. Samtalet ska vara 

fritt från makt och intressekamp, deltagarna lyssnar på varandra och det enda som har 

auktoritet är det bästa argumentet. Det ska vara fritt, offentligt. På så sätt fattar man kloka 

beslut genom konsensus (Gilljam och Hermansson, 2010 s.22-24; John Dryzek 1990 s.12). 
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IRM har som mål att granska Sverigedemokraterna. De är öppna med vilka de är som skriver 

och flera av dem berättar var de har sin politiska hemvist. De försöker att inte låta sina 

politiska åsikter påverka det de skriver utan hålla sig till uppgiften; att granska 

Sverigedemokraterna (Inte rasist, men... http://interasistmen.se/kontakt/ 2013-11-12). Jag 

tolkar det som att de vill bidra till ett öppet samtal om Sverigedemokraterna, de vill avslöja 

sådant som de anser ligger i det fördolda för att svenska folket på så sätt ska kunna fatta 

välinformerade beslut eller forma välinformerade åsikter kring partiet. 

Avpixlat har som mål att avslöja sanningen om det mångkulturella samhället. De anser att 

politiker och media döljer fakta och tystar ned kritiska röster och vill därför stå för att 

informera svenska folket för att de ska kunna fatta välinformerade beslut kring partierna 

(Avpixlat, http://avpixlat.info/om-avpixlat/ 2013-11-11). 

Vem får delta i samtalet? 

Alla får kommentera på båda sidorna – men i materialet från båda sidorna förekommer det att 

kommentarer har raderats. Avpixlat säger öppet i sina regler att den som är av en annan åsikt 

än Avpixlat och inne på sidan för att ”ta debatten” får publicera ett par kommentarer, men om 

de publicerar fler så kan inläggen komma att raderas. Det säger Avpixlat att de gör med 

hänsyn till att inte bara en ska höras utan att alla ska kunna kommentera och få säga vad de 

tycker (http://avpixlat.info/kommentarsregler/ 2013-11-11). Det finns kommentarer som blivit 

raderade ur mitt material, men vi vet inte vem som har raderat just de kommentarerna. Vi vet 

dock att Avpixlat tar sig friheten att radera kommentarer, och vetskapen räcker för att vi ska 

kunna diskutera det. 

IRM har inga uttalade regler för vem som får kommentera eller vad som får sägas och inte. 

Det ger intrycket av att de inte raderar kommentarer och att alla oavsett åsikt är välkomna. 

Samtidigt så verkar det fattas två kommentarer som personer har svarat på men där vi inte 

längre kan se inlägget de besvarade. Kanske raderar också IRM kommentarer, kanske är det 

personen själv.  

Samtidigt så är det inte särskilt vanligt att någon som har en helt annan åsikt än de andra 

deltar. Det är två forum med väldigt starka och tydliga åsikter och där deltagarna verkligen 

står upp för de åsikterna. Det finns egentligen inte mycket utrymme för någon som tycker 

annorlunda, vilket den massiva kritiken mot ”den andra sidans” politiker bland annat bevisar. 

http://interasistmen.se/kontakt/
http://avpixlat.info/om-avpixlat/
http://avpixlat.info/kommentarsregler/
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Dessutom, om man inte håller med om en så stark uppfattning som alla andra på sidan tycks 

dela, finns det egentligen något intresse av att delta?  

Självuppfyllande profetior kan kanske delvis förklara varför det är så få meningsmotståndare 

som deltar. En självuppfyllande profetia går ut på att när man har format en åsikt om något så 

letar man efter information som bekräftar den åsikten och väljer att ignorera motstridig 

information (Blom Kemdal, 2010 s.321). De båda sidorna står trots allt för två helt skilda 

verklighetsbeskrivningar. Om man har en syn på verkligheten som ligger nära den ena 

gruppen kommer man mest troligt tycka att den andra gruppens forum är verklighetsfrånvänt 

och det är inte troligt att man tycker sig få ut något av att aktivt följa och delta i 

diskussionerna där. 

Vi kan dra slutsatsen att i teorin så får alla delta. I praktiken får två grupper delta; 1) de som 

tycker likadant som de andra i gruppen, och 2) de som är nedtonade i sin kritik mot de andras 

åsikter. I praktiken finns det kanske heller inte något intresse för alla att delta. Montgomerys 

beskrivning av den auktoritära gruppen förklarar förhållandet på ett väldigt passande vis; 

”Den auktoritära gruppen inbjuder normalt inte till samtal, utan här handlar det i stället om 

underkastelse för en […] likriktande gruppnorm” (2010, s.261). 

Hur ser maktordningen i samtalssituationen ut? 

Jag skulle vilja säga att det finns tre olika kategorier med olika status på de båda forumen. 

Dessa skapar en slags hierarki. 

Den kategori som har mest makt är redaktionen. Jag vill dock inte gå så långt som att säga att 

de skulle vara de auktoritetsfigurer som Montgomery (2010, s.247-266) beskriver i den 

auktoritära gruppen. Snarare handlar deras högre makt om funktioner som vi annars ser hos 

medier och politiker. 

Det är sidornas redaktioner som väljer vad de ska publicera och styr på så sätt i någon mening 

vad de andra ska tycka om. Det kan liknas vid mediernas gatekeeper-funktion och 

dagordningsmakt; de bevakar vad som händer i samhället och väljer sedan ut vad 

medborgarna ska få kunskap om. Genom att de lyfter vissa frågor men inte andra styr de över 

vad människor tycker är viktigt och inte (Strömbäck 2009 s.93, 103). På samma sätt väljer 

redaktionerna för Avpixlat respektive IRM ut nyheter och kan på så sätt styra vad användarna 

tycker är viktiga frågor. 



73 

 

Redaktionens makt består också i att det är de som först får välja med vilka ord man ska 

beskriva den rapporterade händelsen. Richard Jackson visar i en kvalitativ textanalys av Bush-

administrationens tal efter 11:e september-attackerna 2001 hur deras ordval och val av bland 

annat metaforer sedan fortplantar sig och får USA att slå in på en väg där enbart krig mot 

terroristerna blir ett rimligt val. Han menar att om de valt att beskriva händelsen på ett annat 

sätt hade det funnits många andra lösningar att hantera det på (2005). På samma sätt tror jag 

att det fungerar på diskussionsforumen. Redaktionen skriver en artikel och beskriver då 

händelsen med vissa ord och på ett visst sätt. Det är sällan som användarna sedan väljer att 

tolka händelsen på något alternativt sätt eller som de vänder sig emot redaktionens sätt att 

beskriva händelsen på. Om det är någon kommentar som redaktionen inte tycker passar in, 

kan de dessutom plocka bort den. Det kommer vi att gå in närmare på lite längre fram. 

Mellankategorin är majoriteten av användarna, de som håller med om redaktionens och de 

andra majoritetsanvändarnas åsikter. Deras makt består i att de tillhör just majoriteten och här 

kan vi tala om två av de faktorer som Montgomery (2010, s.254) lyfter som underlättande av 

socialt tryck, nämligen majoritetens storlek och upplevelsen av att tillhöra en grupp.  

Ju större gruppen är, desto svårare har individen att stå emot om de alla säger samma sak, 

även om individen vet att det är fel (ibid.). Det här är två forum med många deltagare och det 

finns en mycket tydlig linje i vad man bör uttrycka för åsikt. Om man då tycker något annat är 

det inte helt lätt att gå emot den stora majoriteten. Om man upplever att man ingår i gruppen 

så riskerar man att bli placerad i utgruppen om man gör ett uttalande som inte stämmer 

överens med majoritetens åsikt.  

Samtidigt så befinner sig deltagarna inte i varandras fysiska närhet. Enligt Montgomery så 

visar forskningen att om individen befinner sig på avstånd från källan till det sociala trycket så 

minskar lydnaden (2010, s.253-254). Jag kan tänka mig att i vårt fall kan oviljan att gå emot 

det sociala trycket samtidigt som det sociala trycket befinner sig på långt avstånd, leda till att 

individen helt enkelt väljer att inte kommentera. Ingen kontrollerar att alla medlemmar 

kommenterat, ingen kommer att ställa frågor till en icke existerande kommentar. På så sätt 

slipper individen obehaget att gå emot det sociala trycket eller att bli tvungen att stå för något 

den tycker är fel, samtidigt som majoritetens åsikter kan fortsätta att publiceras okritiserade. 
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Den grupp som kan sägas har minst makt är meningsmotståndarna. Till att börja med så 

beskrivs de redan av majoriteten genom olika nedsättande ord. Väljer de trots allt att delta så 

deltar de inte på samma villkor. På Avpixlat kan deras inlägg raderas om de publicerar ”för 

många”. Dessutom så får de sällan svar när de kritiserar, särskilt på Avpixlat blir de 

ignorerade men det händer också på IRM. Vi ska diskutera mer längre fram om huruvida man 

lyssnar på varandra och då står den här gruppen i fokus, men vi kan i alla fall konstatera att 

gruppen meningsmotståndare står längst ner i maktordningen på forumen.  

Är samtalet offentligt? 

Samtalen i diskussionsforumen är offentliga i den meningen att det inte finns något hinder för 

vem som kan kommentera eller läsa diskussionerna. Deltagarna har valmöjligheten att vara 

anonyma. Det är möjligt att det gör att fler deltar, samtidigt kan jag tycka att det på sätt och 

vis inskränker offentligheten eftersom läsaren inte får möjligheten att veta vem avsändaren är.  

På det stora taget så är det svårt att inte kalla samtalen för offentliga. Vem som helst kan gå in 

och läsa vad användarna diskuterar. 

Lyssnar deltagarna? 

För att kunna säga att samtalen på de båda forumen är enligt det offentliga samtalets principer 

måste deltagarna lyssna på varandra och på fakta om verkligheten. Meningen med lyssnandet 

ska då vara att ta informationen på allvar och vilja lyssna (Montgomery, 2010 s.257).  

… på verkligheten? 

Om vi börjar med huruvida de lyssnar på verkligheten eller inte så är det en knivig bedömning 

för mig att göra. Forumen har två olika verklighetsbeskrivningar som jag måste förhålla mig 

objektiv till. Om jag lägger värderingar i huruvida de verklighetsbeskrivningarna är sanna 

eller inte så innebär det att jag tar ställning, och då kan jag inte föra en förutsättningslös 

diskussion. Vi skulle kunna diskutera vilken typ av bevis de lägger fram och hur de hanterar 

bevis som motsäger den bilden. Det skulle dock krävas en helt ny empirisk undersökning av 

materialet med andra metoder än de jag har använt. Den översiktliga beskrivning som jag på 

min höjd kan erbjuda skulle varken vara vetenskapligt grundad eller särskilt givande.  

… på varandra? 

För att vara en demokratisk grupp där det goda samtalet råder så måste deltagarna lyssna på 

varandra, både på dem som tycker lika och dem som tycker annorlunda (Montgomery, 2010 
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s.256). I mitt material finns det få riktiga meningsmotståndare, vilket gör att det blir en något 

begränsad diskussion på en egentligen ganska tunn grund. Det hindrar oss dock inte från att 

diskutera. 

 På Avpixlat fanns det några exempel på diskussioner där de egentligen var överens i 

huvudsak men där man var något oense om något på detaljnivå. Oftast diskuterar de då tills de 

är överens, även om de ibland bara var överens om att de inte delade varandras syn på saken. 

På så sätt så finns det på Avpixlat utrymme för att föreslå och diskutera olika lösningar och 

sätt att se på saker och ting. Det kan ses som ett demokratiskt inslag i enlighet med 

Montgomerys demokratiska grupp. 

Detsamma gäller IRM som har något högre i tak. Där kan redaktionen få kritik av användare 

som säger sig annars tycka att de gör ett bra jobb, och användare kritiserar varandra om de 

tycker att någon är för hård mot andra eller om de inte håller med någon.  

Då handlar det dock om mindre frågor och aldrig om det rör något av forumens fokusfrågor 

eller huvudsakliga åsikter. Kritik mot eller granskning av verklighetsbeskrivningen på 

forumet är ovanligt. Av de få fall som finns kan vi säga att på Avpixlat ignoreras den typen av 

kritik. Lisa Bjurwald (2013) ger ett exempel på hur självuppfyllande profetior kan fungera på 

Avpixlat.  

I ett experiment försökte jag själv under flera månader 2012 bemöta kommentarer under 

pseudonym (eftersom mitt namn är bekant i dessa kretsar och skulle påverka resultatet). Det var 

inga problem att smälta in under några falska alias. Jag hoppades på mothugg, men resultatet var 

nedslående. Oftast ignorerades mina inlägg helt – även om de intressant nog kunde få flera tysta 

”gilla”-markeringar. Först när jag låtsades ha samma grundsyn som övriga skribenter, men 

avvikande åsikt i en viss fråga, fick jag någon respons – men en torr och ointresserad sådan. När 

jag försökte lägga fram motbevisande fakta väcktes misstänksamhet. Troligtvis var jag en agent 

provocateur – och jag ignorerades igen.  

Bjurwald, 2013 s.82. 

På IRM är det ingen regel att kritiska inlägg besvaras, men det finns ett fall som är värt att 

notera, där det mynnar ut i en lång diskussion. Med ett så tunt underlag kan vi inte dra några 

generella slutsatser om hur samtalet då brukar gå, men i det fall som finns så är det en artig 

ton. Samtidigt så lyssnar de inte för att de är genuint intresserade av vad den andre har att säga 

och de tycks egentligen inte ta deras åsikter på allvar. Motivet bakom att de lyssnar på 
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meningsmotståndaren kan snarare med lätthet tolkas som att de letar efter sätt att hävda sig 

själva eller sin egen åsikt. Det gäller för både den som representerar majoritetens åsikt och för 

den som avviker. De söker inte förståelse för den andres utgångspunkt. Jag skulle tro att det 

beror på den entydiga verklighetsuppfattningen, de är så långt ifrån varandra och i deras 

verklighetsbeskrivningar så ingår så många nedsättande ord om personer med just den åsikten 

att de redan har bestämt sig för att inte försöka förstå den typen av åsikter. Tanken är låst.  

När det gäller att lyssna på personer som har samma åsikt som en själv så finns det flera 

exempel från båda sidorna på att man håller med någon tidigare person. Å ena sidan så 

kommenterar de flesta bara artikeln, vilket blir lite som att säga något rakt ut i luften. Det ger 

ett ganska lösryckt intryck, det ser inte ut som ett samtal. På så sätt kan man säga att de inte 

direkt lyssnar på varandra. Å andra sidan så kanske de inte heller behöver bekräftelsen, 

eftersom de redan vet att majoriteten håller med. Dessutom så tror jag att det är så sociala 

medier fungerar, man måste inte nödvändigtvis tilltala eller bemöta någon för att det ska 

kunna ses som en form av diskussion kring något, exempelvis en artikel.  

Slutsatsen blir att de egentligen inte lyssnar särskilt mycket på varandra. De bekräftar 

majoritetsuppfattningen och personer som granskar eller kritiserar den 

verklighetsbeskrivningen lyssnas inte på eller till och med ignoreras helt. 

Svar: Utifrån den valdemokratiska demokratiteorin, hur kan vi fördjupa vår 

förståelse kring de sociala rörelsernas diskussionsforums roll i 

demokratin? 

Hur kan de sociala rörelsernas diskussionsforum på internet betraktas 

utifrån den deliberativa demokratiteorins offentliga samtal? 

Avpixlat och IRM gör anspråk på att stå för det offentliga samtalet, det goda samtalet, där 

osanningar avtäcks för att kunna föra en välinformerad diskussion och i förlängningen fatta 

välinformerade beslut om samhällets problem.  

Enligt den deliberativa demokratiteorin så kräver ett sådant samtal att det inte finns någon 

maktordning eller intressekamp, där deltagarna lyssnar på varandra och på verkligheten och 

det bästa argumentet är det enda som betyder något (Gilljam och Hermansson, 2010 s.22-24; 

John Dryzek 1990 s.12; Montgomery, 2010 s.247-266 ). Jag ville se hur vi kan betrakta de 
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sociala rörelsernas diskussionsforum på internet utifrån den deliberativa demokratiteorins 

offentliga samtal. Jag ville göra analysen just eftersom de själva gör anspråk på att vara de 

som för det offentliga samtalet. Att Avpixlat, ett högextremt forum och därmed ofta 

betraktade som en slags ondska, gör anspråk på att stå för det goda samtalet, kan nog ses som 

provocerande av många. Samtidigt tror jag att man, på grund av den antirasistiska ingången 

vilken betraktas som något av en god kraft i samhället, förväntar sig att IRM ska leva upp till 

principerna för det goda samtalet.  

Genom att använda Montgomerys (2010 s.247-266) beskrivningar av den auktoritära 

respektive den demokratiska gruppen som analysverktyg har jag analyserat de båda forumens 

samtalsstruktur. Det jag kommit fram till är att inget av forumen i praktiken är öppet för vem 

som helst, oavsett åsikt, att delta. Det finns en stark maktordning mellan majoriteten och de 

avvikande och ett starkt socialt tryck från majoriteten att följa en given norm. Visserligen kan 

användare diskutera och vara oense om detaljer och då verkligen lyssna intresserat på 

varandra. Men granskning eller kritik mot den huvudsakliga åsikten lyser ofta med sin 

frånvaro och när det förekommer så ignoreras den eller, på IRM, så bemöts den, men inte med 

motivet att förstå utan för att hävda majoritetens åsikt mot avvikaren. På plussidan kan vi ju i 

alla fall säga att samtalen är offentliga och öppna, även om deltagarna inte nödvändigtvis 

måste avslöja vilka de är.   

Min slutsats är att det här är två auktoritära grupper där majoriteten utövar ett så starkt socialt 

tryck att det enbart finns plats för en verklighetsbeskrivning på respektive forum. De må göra 

anspråk på den deliberativa demokratiteorins offentliga samtal, men de är långt ifrån den 

demokratiska gruppen och det goda offentliga samtalet.  

Elever och politik i sociala medier i förhållande till skolans uppdrag 

Nu kommer vi över till att se de sociala rörelsernas diskussionsforum på internet som miljöer 

för unga där sociokulturellt lärande äger rum. Hur reflekterar unga över politiska diskussioner 

i sociala medier och vad kan ungas användning av sociala rörelsers diskussionsforum 

innebära för skolans medborgarfostran? 

Sociokulturellt lärande och politiska diskussioner i sociala medier 

Teorin om sociokulturellt lärande har som utgångspunkt att vi lär oss alltid något, och vi lär 

oss i samspel med andra människor och redskap (Säljö, 2010 s.27-28). Samspelet gör att vi lär 
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oss olika sätt att tala, och olika sätt att förstå och lösa problem (ibid. s.104-107). Allting sker 

inom olika kontexter vilka väver samman vårt handlande med olika betydelser. Genom att vi 

socialiseras in i olika kontexter så lär vi oss olika spelregler för vad som är lämpligt i vad vi 

uppfattar som olika situationer (ibid. s.135). Det allra viktigaste för vårt lärande är den 

vardagliga interaktionen med andra och det naturliga samtalet (ibid. s.233).  

Min undersökning är liten, men det är en fingervisning om hur det ser ut i svenska skolan. När 

jag ber fem elever svara på ett inlägg från Avpixlat är det ingen av dem som fullt ut följer 

spelreglerna och den kognitiva-kommunikativa kontexten på forumen, men två av dem 

närmar sig IRM:s sätt att se på saken och två närmar sig Avpixlat. 

Gemensamt för fem elever i trean på gymnasiet är att alla är bekanta med den typen av 

kommentarer som publiceras på Avpixlat. De menar att det är vanligt att man får se den typen 

av kommentarer i sociala medier såsom Facebook och diskussionsforum som Flashback
9
 men 

också i kommentarsfältet på Aftonbladet. De svarar att de ser sådana inlägg ofta och ibland, 

någon säger att det sker ett par gånger i veckan. Det trots att ingen av eleverna nämner något 

politiskt forum, och bara en av dem uppger att hen diskuterar politik i sociala medier. 

När de stöter på den här typen av inlägg så svarar de inte på dem. De läser, tänker för sig 

själva, men skriver inget. En av eleverna menar att det bara leder till konflikt, en annan vet 

inte riktigt hur man ska hantera situationen. Skolan lyser med sin frånvaro. Fyra av dem 

diskuterar ibland ytligt den här typen av frågor i undervisningen, om det är något aktuellt i 

nyheterna just då. En av dem svarar att de aldrig gör det, men önskar att de gjorde det 

eftersom hen vill få diskutera när man bör skriva svar och inte på den här typen av inlägg.  

Skolans värdegrund och medborgarfostran i relation till 

diskussionsforumen 

Som vi har sett tidigare så står inte forumen alltid upp för demokratiska värden och 

demokratiska samtal. Alla åsikter är inte accepterade på forumen och man talar nedsättande 

om vissa uppfattningar och om offentliga personer. Något som jag inte har undersökt, men 

som snabbt är uppenbart, är att man på Avpixlat också uttalar sig kränkande om personer med 

                                                 
9
 Ett forum där ”allt” diskuteras, men där högerextrema kommentarer inte är helt ovanligt. 
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annan etnisk bakgrund än västerländsk
10

. IRM kanske inte alltid sköter den politiska 

diskussionen helt i linje med demokratiska värderingar men de har i alla fall en antirasistisk 

värdegrund vilket går hand i hand med demokratiska värderingar. 

I läroplanen för gymnasieskolan fastslås att; 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla 

elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. […] Skolan 

har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att 

arbeta och verka i samhället. […] 

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ. 

(SKOLFS 2011:144 s.6-7, min kursivering) 

När ungdomarna kommer ur gymnasieskolan, så ska skolan ha sett till att de både vill och kan 

vara aktiva medborgare, medborgare som klarar av att navigera i informationssamhället med 

ett kritiskt förhållningssätt (SKOLFS 2011:144 s.6-7).  

Läroplanen föreskriver vidare att läraren ska diskutera konflikter med demokratiska värden 

och mänskliga rättigheter, skolans uppdrag är att utbilda elever som kan navigera i 

informationssamhället med ett kritiskt förhållningssätt och att eleverna ska vilja och kunna bli 

aktiva medborgare. Eleverna ska stå upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värden 

(SKOLFS 2011:144 s.11-12). 

Jag ser det som helt i linje med läroplanen, kanske till och med nödvändigt för att uppfylla 

läroplanens syfte, att man i skolan diskuterar och förhåller sig till de sociala rörelsernas 

diskussionsforum på internet. Särskilt när min analys visar att normerna på 

diskussionsforumen inte helt går hand i hand med demokratiska värden. Som det är nu förs en 

politisk diskussion på plattformar där unga befinner sig (Bartlett m.fl., 2012 s.34, 38) vid 

sidan av skolans värld, en diskussion i vilken extrema krafter är centrala.  

                                                 
10

 Särskilt om personer från mellanöstern och norra Afrika, som till och med har tilldelats ett öknamn, MENA, 

vilket står för mellanöstern och nordafrika. 
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Eleverna i min undersökning menar att de i liten eller ingen utsträckning har pratat om 

politiska diskussioner i sociala medier i undervisningen. Skolans värdegrund betyder inget om 

man inte bryter ner den till det som finns och är aktuellt i ungas vardag. Det kräver ständig 

uppdatering av kunskapen om i vilka miljöer eleverna befinner sig från lärarens sida. 

Unga användare – lär de sig något? 

Å ena sidan, eleverna i min undersökning verkar inte ha tagit till sig diskussionsforumens 

spelregler i enlighet med teorin om sociokulturellt lärande. Å andra sidan så är det ett mycket 

litet urval elever, och ingen av dem verkar vara aktiva på en social rörelses diskussionsforum. 

Det finns andra unga som är aktiva deltagare på den här typen av forum.  

Om vi ser till eleverna i min undersökning så kan man säga att två av eleverna svarar på 

kommentaren från Avpixlat i enlighet med läroplanens mål att eleverna ska tränas i att kritiskt 

granska fakta och förhållanden. De är tydliga exempel på att den demokratiska värdegrunden 

har fått fäste och att de har förmåga att göra medvetet grundade ställningstaganden. De andra 

tre eleverna visar inte samma kritiska förhållningssätt och står inte tydligt upp för en 

demokratisk värdegrund. Det är ett problem att det finns elever i trean på gymnasiet som inte 

har den demokratiska värdegrunden och ett kritiskt förhållningssätt i ryggmärgen och som 

automatiskt reagerar utifrån det när de läser en sådan här kommentar. Samtidigt så förstår jag 

den osäkerhet som en elev ger uttryck för; tänk om jag inte hanterar det på rätt sätt, om det 

bara leder till konflikt? Det är där som skolan borde träda in, för att stärka eleverna till att 

våga stå upp för demokratiska värden. 

Enligt teorin om sociokulturellt lärande så lär vi oss hela tiden. De unga lär sig inte bara ett 

sätt att diskutera politik på i forumen, de lär sig också vilka värden och beteenden som är 

socialt accepterade och gångbara. Att man, som eleverna i min undersökning, läser politiska 

kommentarer men inte svarar på dem, kanske för att man inte vågar, lär dem att vissa får lov 

att ta mer utrymme än andra i den politiska debatten – det finns vissa åsikter som man inte får 

eller kan säga emot eftersom det kan leda till problem och konflikt. Om det sättet att diskutera 

politik på, med ett normativt socialt tryck och kränkningar, tillåts gå förbi utan att det tas upp 

till diskussion, då är det som att indirekt säga att det är acceptabelt. Det är att lämna elevernas 

medborgarfostran och förmåga att aktivt delta i samhällslivet vind för våg. Det är inte i linje 

med skolans värdegrund och uppdrag att fostra aktiva samhällsmedborgare. 
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Svar: Hur reflekterar unga över politiska diskussioner i sociala medier och 

vad kan ungas användning av sociala rörelsers diskussionsforum innebära 

för skolans medborgarfostran? 

Jag bygger min slutsats på en mycket liten undersökning, men resultaten är entydiga på två 

punkter. För det första så är unga vana vid att läsa högerextrema kommentarer på sociala 

medier, trots att de inte befinner sig på politiska forum. För det andra så är skolan dålig på att 

ta upp frågan om politiska diskussioner i sociala medier. Det vore ett misstag att ignorera 

signalen om att det här är ett område som kräver mer uppmärksamhet och kunskap bara för att 

undersökningen inte är tillräckligt stor, för utanför min undersökning vet vi att det finns 

många unga som är aktiva på sociala rörelsers diskussionsforum.  

Sociala medier är en arena för politiska grupper och extrema krafter. Skolans uppgift är att 

lära unga något annat än det de möter på sin fritid, att utvecklas och se nya perspektiv på 

tillvaron, och ett demokratiskt sätt att diskutera politik. Det måste skolan bli bättre på. Det 

handlar om att förstå den värld som eleverna befinner sig i, och att erbjuda dem ett alternativ. 



82 

 

8. Avslutning 

Sociala rörelser på internet: demokratiserande potential eller en 

potentiell fara för demokratin? 

Syftet med min undersökning var att analysera sociala rörelsers diskussionsforum på internet 

utifrån ett spänningsfält mellan att ha en demokratiserande potential eller vara en potentiell 

fara för demokratin. Jag har analyserat texter från det högerextrema forumet Avpixlat och den 

antirasistiska bloggen Inte rasist, men… (IRM), samt gjort en mindre elevundersökning. 

De två viktigaste lärdomarna jag har dragit av det här arbetet är, för det första, att det inte är 

någon större skillnad på ett högerextremt och ett antirasistiskt diskussionsforum på internet 

när det gäller att föra en demokratisk politisk diskussion. De kan båda sägas vara auktoritära 

grupper som upprätthåller ett starkt socialt tryck mot deltagarna, och de ser med skepsis på 

demokratins aktörer. För det andra så tycks skolan ha missat det faktum att det är 

förhållandevis vanligt att eleverna möter högerextrema texter och odemokratiska politiska 

diskussioner på sin fritid. Eleverna erbjuds därför inget demokratiskt alternativ till den 

politiska diskussion de möter i sociala medier. 

Det är svårt att säga att de sociala rörelsernas diskussionsforum på internet skulle kunna 

omkullkasta hela det demokratiska systemet, men det går knappast att säga att de är en 

demokratiserande kraft. De befinner sig i ett spänningsfält där saker så som deras intentioner 

om det offentliga samtalet och politisk upplysning drar dem närmre deras demokratiserande 

potential, samtidigt som det hårda sociala trycket och skeptiska beskrivningar av demokratins 

aktörer drar dem närmre gränsen för att vara en potentiell fara för demokratin.  

Den verkliga faran för demokratin uppstår när vi inte har tillräcklig kunskap om deras roll i 

demokratin och inte uppmärksammar de problem som är förknippade med forumen. När de 

hänvisas till som nyhetsproducenter, bjuds in till offentliga debatter, när de hyllas för sitt 

arbete, när vi inte bryr oss om att ta reda på vad de står för i praktiken, och när vi glömmer 

bort att de ens finns. De sociala rörelserna har gjort sig hemmastadda i de sociala medierna. 

Nu är det dags att vi tar reda på vad det är för politisk kraft som har etablerat sig i 

medborgarnas vardag. 
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Appendix 1 

Jag kommer här att detaljerat gå igenom min urvalsmetod av material från Avpixlat. 

Texterna från Avpixlat kommer är artiklar publicerade 25:e och 26:e september 2013 med 

tillhörande kommentarer. Jag valde ut artiklarna genom att gå in på Avpixlat på morgonen 

den 26:e och 27:e september, klicka på sidans huvudnyhet och sedan navigera fram till rätt 

datum på publicerade artiklar genom de pilar som finns längst ner till höger under artikeln, 

vilket är en länk till artikeln som publicerats före i tid. Artiklarna kopierades över i ett 

dokument. På eftermiddagen den 27:e september läste jag av antalet kommentarer på varje 

artikel. Dessa sammanställde jag i en tabell (se Tabell 1) och räknade sedan ut medianen för 

antal kommentarer på artiklarna. Medianantalet var 65,5 kommentarer. De fem artiklar vars 

antal kommentarer hamnade närmast medianen valdes ut för analys och jag kopierade 

kommentarerna. Dessa är markerade med * i Tabell 1. 

Tabell 1 Artiklar publicerade på Avpixlat.info den 25:e och 26:e september 2013 med det antal kommentarer de hade 

på eftermiddagen den 27:e september 2013. 

Artikel Kommentarer 

2013-09-26 84-årig kvinna nekades plats på äldreboende – begick självmord 431 

2013-09-26 Registerproblem i en politiskt inkorrekt verklighet 140 

2013-09-26 Mörkhyade män försökte råna guldsmedsbutik 49 

2013-09-26 Taxichaufför våldtog kvinnlig kund, begärs häktad 50 

2013-09-26 Modebloggare utslängd från krogen – röstar “fel” 290 

2013-09-26 Rasismen invandrare emellan 39 

*2013-09-26 “S fortsätter att ljuga om hur vi i SD röstar”  67 

2013-09-26 Etnisk rensning av kristna i islamiska länder (krönika) 121 

*2013-09-26 Den grova kriminaliteten ökar när äldreboenden stängs 61 

2013-09-26 Polischef i Örebro kritiserar drevet mot zigenarregistret 238 
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2013-09-26 SD-riksdagsledamot försvarar att polisen registrerar zigenare 198 

*2013-09-26 Ny integrationsstrategi vållade het debatt 64 

2013-09-25 Turkar i Tyskland protesterar mot språkkrav för socialbidrag 79 

2013-09-25 Väpnat butiksrån i Borlänge 12 

2013-09-25 Nämnd tvingade polisen att mörka zigensk etnicitet 85 

2013-09-25 Asylsökare våldtog 14-åring 50 

*2013-09-25 Kraftig åtstramning av invandringen i Norge 73 

2013-09-25 Fransk s-minister talar klarspråk om zigenarna 91 

2013-09-25 Inga mer bidrag till islamistisk ungdomsverksamhet 94 

2013-09-25 Svensksomalisk s-politiker människosmugglare 143 

2013-09-25 Utländsk stöldliga greps efter biljakt 28 

2013-09-25 Blodigt knivslagsmål på kafé, två förda till sjukhus 26 

2013-09-25 Knivbeväpnad man rånade butik i Hjällbo 12 

2013-09-25 Två gripna för misshandel på asylboende 13 

2013-09-25 Tonårspojkar rånades på datorer av jämnåriga 29 

2013-09-25 Skakande självupplevd skildring av muslimskt kvinnoförtryck 57 

2013-09-25 Tunisiska butikstjuvar attackerade personalen 4 

2013-09-25 Brittisk toppolitiker varnar för parallellsamhällen 17 

*2013-09-25 Svenskdiskriminerande nystartszoner genomförs 60 

2013-09-25 Zigenare låste in, misshandlade och våldtog kvinna 194 

2013-09-25 Varför Sverige totalt misslyckas med integrationen och USA lyckas 

(krönika) 

335 

2013-09-25 Fler kvinnor antastade runt campus i Umeå 119 
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Appendix 2 

Frågorna som eleverna fick svara på efter det att de läst inlägget från Avpixlat. 

1. Förstod du allt i inlägget du läste? Om nej, vad förstod du inte? Om ja, var det något 

som var svårt? 

2. Har du tidigare läst något som liknar inlägget du just läste? Om ja, var och hur ofta? 

3. På vilka internetsidor stöter man oftast på den typen av inlägg? Beskriv sidorna och ge 

gärna exempel. 

4. Vad gör du/vad skulle du göra om du läste ett sånt inlägg?  

5. Diskuterar du politik i sociala medier? Om ja, med vem och på vilket sätt? 

6. Vad kan man lära sig genom att diskutera politik i sociala medier? 

7. Pratar ni om den här typen av inlägg i undervisningen på skolan? Om ja, hur då? Om 

nej, skulle du vilja att ni gjorde det? 

8. Övriga funderingar. 
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