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Purpose: To investigate what contributes to make a political post on 

social media into a viral success. 

 

Since the beginning of the 1990s, Swedish society has gone through a great change. 

Firstly with the personal computer and then with the internet moving in to everyday life, 

a new arena for interaction with society evolved. Work, education, doing bank errands 

and reading or discussing the news, just to name a few, now all take place in the virtual 

world online. Not to mention social media sites such as twitter, instagram or facebook, 

the last of which has over half of the Swedish population represented as members. 

 

   Companies, corporations, interest groups, political parties and politicians must be 

aware of the massive impact that a post spread through social media can have. 

 

   This thesis will, with the text analyzing tool, argumentation analysis, and on the 

theoretical platform of political communications theory, analyze three of the most viral 

Swedish political posts spread over 120 000 times each, to see if there are any combined 

qualities that point to the fact that there is a formula for getting a post to become a viral 

success on social media.  

 

   The main result showed that of the three posts analyzed, all were built up around a 

factual thesis, argued for with foremost example arguments, not only appealing to the 

logical branch of argumentation but also to the ethical, and that they tended to be of 

high relevance and sustainability. The conclusion must therefore be that these are all 

qualities that tend to be of relevance for making a political post on social media into a 

viral success. 
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1 Inledning 

1995 hade 25% av Sveriges befolkning, över arton år, tillgång till en dator medan bara 

2% i samma grupp hade tillgång till internet
1
. De följande åren steg dessa siffror 

dramatiskt, inte minst efter bredbandsuppkopplingens utbredning från och med år 2000. 

2013 hade 90% av alla i den ovan nämnda gruppen tillgång till en dator och 86% av 

dem till bredbandsuppkoppling. På de tjugo år sedan persondatorn och så småningom 

internetuppkopplingen gjorde intåg i Sverige fram till idag har våra liv förändrats i 

grunden. Den svenska allmänheten använder sig av internet till allt från att läsa nyheter, 

söka reda på fakta, göra bankärenden, skriva skolarbeten eller som ett verktyg i arbetet. 

Det vanligaste användningsområdet och det som ofta visats sig vara dörren till att börja 

använda sig av internet, är e-mail, men tätt därefter följer sociala media så som 

facebook, instagram och twitter. Närmare bestämt var år 2013, 56% av Sveriges 

befolkning medlemmar på facebook
2
.  

   Man skulle kunna beskriva förändringen de senaste tjugo åren som ett byte av arena. 

Den svenska allmänheten har flyttat sina bankärenden från banken, sitt nyhetsläsande 

från papperstidningen och även till stor del sitt sociala liv i form av kontakter och 

diskussioner, från det traditionella samhället, till den värld som skapas med hjälp av 

datorer och internet. 

   Några av dem som ofta ligger i framkant när det gäller att se möjligheter i nya arenor 

är människor som arbetar med marknadsföring. Vartenda större företag (samt en stor del 

av alla andra företag av varierande storlek och seriositet) är idag representerade på 

internet. Många av dem med egna facebooksidor eller twitterkonton för att nå maximal 

spridning. Föga förvånande finns nu även politiska organisationer, debattörer och 

politiker, representerade på hemsidor och på sociala media.  

  

1.1 Problemformulering 

Flera är de uppmärksammade fall som genom stor, eller till och med enorm, spridning 

på sociala media lett till positiva händelseförlopp, som att ett barn återfunnit sina 

föräldrar
3
 eller ”mindre positiva” så som i fallet med en födelsedagsfest som spårade ur 

då över 1600 ungdomar infann sig efter att inbjudan som skett via facebook, råkat ta 

                                                 
1
 Finndahl, O. ”Svenskarna och internet 2013” :9 

2
 Ibid. 2013:32 

3
 http://nyheter24.se/nyheter/internet/737719-hittade-sina-biologiska-foraldrar-via-facebook 
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formen av ett ”öppet event”
4
. Men det är inte bara bilder, videoklipp och 

födelsedagsinbjudningar som delas. Varje dag, eller rättare sagt flera gånger per dag, 

dyker det upp nya ”posts” på sociala media. Inte sällan med en politisk koppling.  

   Ett exempel är författaren och debattören Jonas Hassen Khemiris öppna brev till 

Justitieminister Beatrice Ask
5
, i vilket han med anknytning kring Reva-debatten, 

beskriver hur han på grund av sin invandrarbakgrund genom hela livet har fått möta det 

svenska samhällets fördomar. Artikeln, som publicerades på Dagens Nyheters hemsida, 

blev delad på sociala media 120 000 gånger under det första dygnet den låg ute. De 

följande dagarna mångdubblades den siffran. Andra exempel på virala succéer är 

hemsidan ”33anledningar”
6
 som genom slagkraftiga bilder och statistik ger läsaren just 

trettiotre anledningar till varför feminism behövs. Den har genom sociala media delats, 

gillats och kommenterats över 258 371 gånger
7
 till dags dato. Ytterligare ett exempel 

bland material som genererat extrem spridning, är artikeln ”Pepparkaksgubbar förbjöds 

i Luciatåget” som först publicerades i Nerikes Allehandas nätupplaga. I artikeln 

intervjuar journalisten Fredrik Scherman, en tioårig pojke och hans mor efter att pojken 

förbjudits att klä ut sig till pepparkaksgubbe i skolans luciatåg på grund av att det, enligt 

skolan, skulle kunna uppfattas som stötande. Artikeln har till dags dato delats, gillats 

och kommenterats över 245 000 gånger
8
. 

 

   En stor majoritet av alla de artiklar, klipp, eller hemsidor som länkas via facebook når 

aldrig den spridning som beskrivits ovan. De passerar obemärkt förbi den stora 

allmänheten. Men vad har bidragit till att just dessa tre artiklar och hemsidor blivit 

virala succéer, varför har just de tre ”slagit” och väckt så mycket uppmärksamhet på 

facebook? Det är precis det som denna uppsats vill bidra till att förklara. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Som beskrivs i inledningen till detta kapitel, ”flyttar” Sveriges befolkning i allt större 

omfattning, sedan 1990-talets första hälft och fram till idag, ut på internet och på sociala 

media. Där nås vi av allt ifrån vänner, företag, nyheter, roliga klipp och politiska 

organisationer eller debatter. Vissa företag och organisationer satsar stora resurser på att 

                                                 
4
 http://www.svd.se/naringsliv/tysk-facebook-fest-sparade-ur_6221497.svd 

5
 http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask/ läst 20140407 

6
 http://www.trettiotreanledningar.com/ 

7
 http://emanuelkarlsten.se/12/lista-sveriges-mest-delade-artiklar-pa-facebook/ 

8
 Ibid. 

http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask/
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marknadsföra sig online och lyckas varierande bra med detta. Andra kanske inte alls har 

samma monumentära resurser till marknadsföring men hanterar ett ämne som berör och 

väcker på så vis ändå stor uppmärksamhet. Företag, politiker och debattörer är 

medvetna om den potentiella genomslagskraft som finns i en eventuell viral succé på 

facebook.  

   Denna uppsats vill undersöka om det finns någon koppling mellan de virala succéer 

som blivit delade flest gånger under 2012 och 2013. Detta för att försöka bidra till 

kunskapen kring hur ett verktyg med så mycket genomslagskraft kan hanteras och 

eventuellt användas för att få massmedial uppmärksamhet riktad mot exempelvis en 

politisk debatt. Att skapa större medvetenhet kring vad som ligger bakom en viral succé 

på sociala media kan vara en vital del i förståelsen av sociala media som politisk arena.  

   Analysens fokus kommer att ligga vid tes och argumentation i de i materialkapitlet 

presenterade artiklarna och hemsidan. Att studera vilken typ av argumentation som förs 

i texterna, om denna argumentation är relevant, hållbar och beviskraftig samt om det 

finns några likheter eller skillnader texterna i mellan är enbart en liten del av vad som 

skulle kunna föreligga närmare granskning på ämnet, men likväl en viktig sådan då just 

argumentation eller förmågan att övertyga är en av politikens grundpelare. 

   För att tydligare formulera vad som undersöks är följande frågeställning och 

arbetsfrågor uppställda: 

 

 

 

 

 

Följande arbetsfrågor är formulerade efter hur argumentationsanalysen som verktyg 

analyserar en text. Det vill säga att de är formulerade i den ordning som 

argumentationsanalysen traditionellt tar upp dem. 

 

 Vilken typ av tes kan utläsas i materialet? 

 Vilken typ av argument kan utläsas i materialet? 

 Är argumenten relevanta, hållbara och beviskraftiga?  

(Som begreppen beskrivs av Björnsson, Kihlbom och Ullholm (2009
9
)) 

                                                 
9
 Björnsson, G, Kihlbom, U, & Ullholm, A. ”Argumentationsanalys – Färdigheter för kritiskt tänkande”, 

2009. 

Finns det något samband, i form av typ av argumentation, mellan 

politisk anknutna virala succéer på sociala media, samt hur ser dessa 

eventuella samband ut? 
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Slutligen kommer följande fråga framför allt användas till slutsats och sammanställning: 

 Har de olika analyserade materialen några likheter som kan tyda på en egenskap 

som leder till viral succé på sociala media? 

 

1.3 Teorianknytning 

Som påvisades i problemformuleringen är internet och framför allt sociala media i form 

av facebook en ny växande arena för interaktion mellan människor. Interaktion mellan 

människor är enligt John Fiske
10

, en naturlig del av vår kultur. Men aldrig förr har en 

aktör haft möjlighet att kommunicera sitt budskap så fort med andra aktörer så långt 

borta. Framför allt har ett budskap innan den tekniska revolutionen, i hänsyftande till 

internet, aldrig kunnat få så stor spridning.  

 

1.3.1 Kommunikationsteori 

I John Fiskes bok ”Kommunikationsteorier – En introduktion” (2009)
11

 beskrivs hur 

kommunikation är allt ifrån samtal med vänner eller vad som sänds på TV och skrivs i 

tidningar, till vad vi har för frisyr. Allt som för med sig någon form av budskap, menar 

Fiske, är kommunikation. Att försöka skapa en vetenskapsgren med ett så brett 

fokusområde är problematiskt inser Fiske, men bemöter den kritiken genom att i boken 

beskriva ett antal förutsättningar som forskningen, för att kunna inräknas som del av 

forskningsgrenen, måste enas kring
12

. Dessa är bland andra; förutsättningen att 

kommunikation är möjligt att studera, att all kommunikation inbegriper tecken och 

koder som innehar en annan innebörd än enbart den i sig själva samt att kommunikation 

är en viktig och naturlig del av vår kultur och att den allmänna definitionen på 

kommunikation är ”social samverkan med hjälp av meddelanden”. Vidare beskrivs hur 

kommunikationsvetenskapen har två ledande skolor. Den första som Fiske kallar 

”processkolan” har fokus på kommunikationsteori i den mån det är ”överföring av 

meddelanden”. 

”Den inriktar sig på hur sändare och mottagare kodar och 

avkodar, hur sändarna använder olika kanaler och media för 

kommunikation. Den behandlar frågor som effektivitet och 

                                                 
10

 Fiske, J. ”Kommunikationsteorier – En introduktion”, 2009:11f 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
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noggrannhet. Den ser kommunikation som en process genom 

vilken en person påverkar någon annans beteende eller 

sinnesstämning.”
13

 

 

Medan den andra skolan, som framför allt använder sig av semiotik som 

forskningsmetod, fokuserar på kommunikation som ”skapande och utbyte av 

betydelser”.   

   Fiske menar att det framför allt är processkolan som är sammankopplad med 

samhällsvetenskapen. Det är dessutom den skolan som stämmer bäst överens med det 

fokus på kommunikation som denna uppsats vill undersöka. Att studera de utvalda 

texterna med hjälp av semiotiken skulle visserligen vara mycket intressant då en vinkel 

förslagsvis skulle kunna vara hur olika människor uppfattar och utläser budskapet i 

texterna olika. Men då fokus i denna studie ligger på författaren eller skaparen som 

aktör och vilken argumentation hen vill använda sig av är det ändå processskolan som 

blir den teoretiska grunden för studien. 

 

1.3.2 Politisk kommunikationsteori 

Politisk kommunikationsteori är den del av kommunikationsvetenskapen som rör;  

 

”(..)politiska aspekter av kommunikation, eller 

kommunikativa aspekter av politik.”
14

 

 

I takt med insikten kring medias enorma makt i de västerländska demokratierna är detta 

en allt mer omfattande forskningsgren med en bred tolkning av begreppet ”politisk 

kommunikationsvetenskap”. En gemensam benämning som dock knyter grenen 

samman är det konsensus som råder kring vilka som är huvudaktörer i politisk 

kommunikation. Nämligen a) de politiska makthavarna, b) medierna och c) 

medborgarna. Med de politiska makthavarna menas, beroende på studiens nivå, först 

och främst de politiska partierna och de på ledande poster inom dem men vissa forskare 

lägger även till företag eller intresseorganisationer i detta fack. Medierna som aktör, 

utgörs av tidningar, radio, TV och framför allt internet, då alla de tidigare finns 

representerade online med en tillökning av sociala media som det primära fokuset i 

                                                 
13

Fiske, J. ”Kommunikationsteorier – En introduktion”, 2009:12 
14

 Strömbäck, J. ”Makt och Medier – En bok om samspelet mellan medborgarna, medierna och de 

politiska makthavarna”, 2000:42 
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denna uppsats ligger på. Alla som är med och publicerar politiskt anknutet innehåll i 

dessa kanaler är bidragande till media som aktör. Den tredje aktören, medborgarna, är 

precis som den borde vara i alla demokratier, den yttersta makten inom politisk 

kommunikation. (I viss mån eventuellt mer så i och med internets spridning, då den i 

allt större grad kan påverka vilka artiklar som sprids eller inte på sociala media.) 

  Strömbäck beskriver i sin bok hur det framför allt finns tre sätt för medborgarna att 

komma i kontakt med den politiska världen. För det första genom att använda sina egna 

erfarenheter för att införskaffa information och kunskap, för det andra genom 

kommunikation med andra från samma kommunikativa status, och för det tredje genom 

media
15

. 

 

1.3.3 Politisk kommunikation som forskningsperspektiv 

Politisk kommunikationsteori kan användas till mer än att bara identifiera de primära 

aktörerna. Som forskningsteoretisk anknytning vid studier är det framför allt två 

vinklingar som är användbara. 

   Den första menar att vi aldrig kan se politikerna, medierna eller medborgarna som en 

utan de andra. De är interdependenta aktörer och ett fel hos en av dem betyder att felet 

ligger hos dem alla. Denna vinkel är tätt sammankopplad med de demokratiteorier som 

beskriver hur demokratin är allas angelägenhet och ansvar.  

   Den andra vinkeln berör kommunikationens funktionalitet som en kvalitetsmätare på 

demokratin. Att den reella möjligheten för medborgarna att bilda åsikter, politiska 

intressegrupper och opinion för att påverka politikens praktik är tätt sammanbunden 

med demokratins kvalitet. 

   Samspelet mellan aktörerna sker dock inte slumpmässigt eller spontant. Det påverkas 

och omgärdas av faktorer som teknik, ekonomi och lagförordningar för både politikens 

utövande och det massmediala systemet
16

.  

   Sammanfattningsvis finns det alltså ett system av politisk kommunikation uppbyggd 

på samspelet mellan framför allt tre interdependenta aktörer; Politikerna, Massmedia 

och Medborgarna. Dessa är i sin tur påverkade i sitt agerande av; ekonomi, kultur, 

teknik och regelverk. Tillsammans utgör kvaliteten på dessa ett mått på en stats 

demokratiska kvalitet. 

 

                                                 
15

 Strömbäck, J. ”Makt och Medier – En bok om samspelet mellan medborgarna, medierna och de 

politiska makthavarna”, 2000:43f 
16

Nord, L. ”Spelet om opinionen : möten mellan makthavare, medier och medborgare”, 1997:124 
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1.4 Metod – Argumentationsanalys 

Förestående analyser är alltså av ett antal texter. Det finns otaliga metoder för att 

analysera en text, inriktade efter vilket syfte som föreligger alternativt vilken typ av text 

det är som ska analyseras. Fokus för argumentationsanalysen är texter som försöker 

påverka till en åsikt eller ett agerande.  Allt ifrån politisk propaganda till reklam kan 

klassas som argumenterande text.  Med hjälp av en argumentationsanalys kan man för 

det första finna vilken som är en texts huvudtes, det vill säga till vilken handling, åsikt 

eller ställningstagande texten försöker påverka. För det andra hjälper analysmodellen till 

att finna och strukturera upp de påståenden som skrivs ut i en text för att stödja 

alternativt förkasta tesen.  Det tredje användningsområdet är att sedan tes och 

argumentation är identifierade, granska dem och bedöma vilken beviskraft de besitter
17

. 

 

1.4.1 Historisk bakgrund 

Argumentation som en del av retoriken, läran om vältalighet, har som studieområde en 

historia som sträcker sig tillbaka till antikens Grekland och Rom och är tätt 

sammankopplad med samhällskunskaperna sedan dess. Genom att studera och utbilda 

sig i retorik kunde en politiker i dåtidens demokratier vinna stor fördel vid övertalandet 

av en majoritet av befolkningen alternativt senaten. 

   Den klassiska retoriken vilar på tre grundpelare som vart och ett fokuserar på olika 

delar av övertygandet. Logos, försöker sakligt tilltala en människas förnuft. Ethos, 

fokuserar på att legitimera en argumentation genom att belysa den legitimitet talaren 

själv besitter. Pathos, den sista grundpelaren, fokuserar på att övertyga genom att tilltala 

människornas ”hjärta” (Eng. ”passion”). 

   Argumentationsanalysen fokuserar framför allt på den del av retoriken som rör 

Logos
18

. 

    

1.4.2 Tillvägagångssätt 

Att finna tesen, strukturera upp argumentationen och sedan till sist värdera den, bör 

alltid föregås av att väl sätta sig in i den text som studien ska analysera.  Efter noggrann 

genomläsning bör en viss förståelse för vilken tes som författaren vill framföra uppstå. 

Texter kan ha fler än en tes, men för att få fram den eller de huvudsakliga teserna som 

                                                 
17

 Bergström, G & Borèus, K ”Textens mening och Makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys”, 2012:91f 
18

 Ibid. 
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texten grundar sin argumentation i, kan man undersöka om någon av de teser som 

spårats i texten skulle kunna användas som ett argument för en annan. Är så inte fallet 

är detta en grundtes. När grundteserna är funna ska de formuleras så de framstår så 

tydligt som möjligt, utan att förändra författarens ursprungliga tes. Sedan kan tesen om 

det är relevant för forskningen klassificeras efter om den är normativ, faktuell eller 

preskriptiv. 

   Därefter ligger fokus på att finna och strukturera upp argumentationen. I en deskriptiv 

analys finns det två traditionella metoder för uppstrukturering. Pro- et Contra-modellen 

och Toulminmodellen, varav den första kommer att användas i denna uppsats. Den går 

ut på att ställa upp tesen (T) för att sedan finna och markera argument för (P), alternativt 

emot (C). Vidare kan man i åtskilliga grader även finna argument som talar för 

alternativt emot det tidigare argumentet för alternativt emot och även märka dem. (Ex; 

P1C1 – Alltså det första argumentet för det första argumentet mot tesen.) För att förstå 

ett argument behövs ibland viss förförståelse. Den kallas här för premiss (Φ: uttalas fi) 

och kan både vara tydligt utskriven i texten eller underförstådd. I 

argumentationsanalysens schematiska uppstrukturering av argumentationen kommer Φ, 

att skrivas ut om det föreligger en överhängande risk att olika typer av förförståelse kan 

leda till olika tolkning av argumenten
19

 eller om ett förtydligande av det outskrivna är 

nödvändigt för en komplett förståelse för argumentationen. 

   När argumenten är uppstrukturerade och förtydligade, ska deras beviskraft värderas 

för att se hur väl de underbygger tesen. Hög beviskraft ger god grund att tro att tesen är 

sann och låg beviskraft ger motsatsen. Beviskraften hos argumenten värderas med hjälp 

av två faktorer; relevans och hållbarhet. Alla dessa tre begrepp är ofta relativt svåra att 

gradera, men som det beskrivs i Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009:23)
20

 kommer 

ändå en ”grovkornig” gradering enligt klasserna ”mycket låg”, ”låg”, ”måttlig”, ”hög” 

och ”mycket hög”, där ”mycket” betyder så gott som maximal, alternativt minimal 

relevans, hållbarhet eller beviskraft. 

 

Här kan det vara på sin plats att även nämna den distinktion eller ytterligare förgrening 

av argumentationsanalysen som Arne Næss, filosofiedoktor vid Oslo universitet, tar upp 

i sin bok ”Empirisk semantik” (1959)
21

. Han ställer upp Pro et Contra (för och emot) 

                                                 
19

 Bergström, G & Borèus, K ”Textens mening och Makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys”, 2012:102 
20

 Ibid. 2009:23 
21

 Næss, A. ”Empirisk semantik”, 1959 
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som en metod för att strukturera upp och förtydliga en argumentation kring en tes precis 

som beskrivits ovan. Men till den modellen lägger han även; Pro aut Contra (för eller 

emot). Skillnaden dem emellan är att i den tidigare utförs, enligt Næss, aldrig någon 

konklusion. Det är helt enkelt bara ett verktyg för att lättare förstå argumenten. I Pro aut 

Contra har den som utför analysen en större roll i bedömandet av materialet, analytikern 

skall lägga samman argumenten och nå den konklusion som argumenten leder till.  

 

1.4.3 Validitet och reliabilitet hos argumentationsanalysen 

Det finns ett flertal aspekter som påverkar validiteten i argumentationsanalysen. Till en 

början kan den utförande analytikern ses som den största risken då det i alla typer av 

textanalys finns ett stort utrymme för olika tolkning och därmed även ett stort utrymme 

för analytikern att ”färga” analysen, medvetet eller omedvetet, med sin förförståelse 

eller med sina personliga åsikter. Det kan därför bli mycket svårt att uppnå hög 

intersubjektivitet då rekonstruktioner av argumenten i en text om utförda av olika 

analytiker, kan bli mycket varierande. Men för att finna den analys som ligger närmast 

sanningen ska slutsatserna bedömas på samma sätt som i argumentationsanalysen. Det 

vill säga; relevanta, hållbara och beviskraftiga argument tyder på en relevant, hållbar 

och beviskraftig analys
22

. 

 

1.5 Material 

Följande kapitel kommer att ta upp till uppsatsen relevant material i två hänseenden. 

Dels det material som används som utgångspunkt i analysens utförande i form av 

formulering av argumentationsanalysen och dess genomförande och dels i form av det 

material som ska analyseras. 

 

1.5.1 Argumentationsanalysens grund 

Det är framför allt i den form som argumentationsanalysen som textanalysverktyg är 

formulerad av Björnsson m.fl (2009)
23

 som utgångspunkten för analysen i denna 

uppsats ligger. 

                                                 
22

 Bergström, G & Borèus, K ”Textens mening och Makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys”, 2012:133 
23

 Björnsson, G, Kihlbom, U, & Ullholm, A. ”Argumentationsanalys – Färdigheter för kritiskt tänkande”, 

2009 
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   Viss inspiration och förtydliganden har även tagits från Bergström och Boréus 

(2012)
24

. Samt ur ”Empirisk semantik” skriven av Arne Næss
25

 där framför allt en 

ytterligare förgrening av Pro et Contra-modellen till Pro aut Contra-modellen beskrivs. 

 

1.5.2 Material att analysera 

Det material som kommer att analyseras i denna uppsats är uppdelat i tre separata 

analysobjekt som alla publicerades och diskuterades flitigt i alla större svenska 

onlinedebattforum under 2012 och 2013. 

 

1.5.2.1 DN-Debattartikeln ”Bästa Beatrice Ask” 

”Bästa Beatrice Ask” är en debattartikel publicerad på Dagens Nyheters debattsida den 

13/3-2013 i anknytning till debatten ”Jakten på papperslösa”
26

 som blossade upp i 

samband med projekt-REVA
27

, under första kvartalet av 2013.  

   Artikeln som är skriven av författaren och debattören Jonas Hassen Khemiri, består av 

dryga 2000 ord och är formulerad som ett brev till den moderata justitieministern 

Beatrice Ask. Khemiri försöker genom ett hypotetisk identitetsbyte mellan sig själv och 

Justitieministern belysa dels de likheter som finns dem i mellan men framför allt hur 

han, dessa likheter till trots, har upplevt rasism från samhället på nära håll sedan 

barndomen. 

 

1.5.2.2 Den feministiska hemsidan ”33anledningar” 

”Trettiotre anledningar till varför feminism behövs”
28

 är som namnet antyder en 

feministisk hemsida som genom bilder och slagkraftiga påståenden ger just trettiotre 

anledningar till varför feminism behövs i samhället. Hemsidan är uppbyggd med 

budskapen tydligt förklarade med både exemplifierande text, statistik samt bilder från 

bland annat reklam, facebook, twitter, kända modemagasins framsidor, m.fl. Under 

fliken ”Om och kontakt” kan man läsa att upphovsmannen till hemsidan skapat den för 

                                                 
24

 Bergström, G & Borèus, K ”Textens mening och Makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys”, 2012 
25

 Næss, A. ”Empirisk semantik”, 1959 
26

 http://www.dn.se/stories/jakten-pa-papperslosa/ 

 
27

Projekt-REVA var ett sammarbetesprojekt mellan polisen, kriminalvården och migrationsverket, som på 

uppdrag från regeringen, arbetade med fokus på att få människor som fått beslut om avvisning eller 

utvisning men ändå inte frivilligt lämnade landet, att göra just det. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Organisation/Redovisning-av-

verksamheten/Myndighet-i-utveckling/Projekt-Reva.html  
28

 www. trettiotreanledningar.se/ 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Organisation/Redovisning-av-verksamheten/Myndighet-i-utveckling/Projekt-Reva.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Organisation/Redovisning-av-verksamheten/Myndighet-i-utveckling/Projekt-Reva.html
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att sprida medvetenhet kring jämställdhet och feminism samt kring hur denna 

medvetenhet kan bidra till små förändringar som sedan kan påverka samhället i stort.   

 

1.5.2.3 NA:s artikel ”Pepparkaksgubbar förbjuds i Luciatåget” 

Nerikes Allehanda (NA) är en lokaltidning som utgår ifrån Örebro. Artikeln i fråga; 

”Pepparkaksgubbar förbjöds i Luciatåget” är författad av journalisten Fredrik 

Scherman och publicerad på NA:s hemsida den 8/12-2012. 

   I Artikeln berättar Mio, 10 år, och hans mor Jenny om hur den förste tillsammans med 

sina klasskamrater i Kanalskolans årskurs 4, blivit förbjudna att klä ut sig till 

pepparkaksgubbar under årets luciatåg då detta, enligt skolan, kunde uppfattas som 

stötande. Artikeln omfattar dryga 500 ord
29

. 

 

1.6 Tidigare forskning 

1.6.1 Sociala media och dess anknytning till politiken 

Trots att sociala media och dess anknytning till politiken är en relativt ny del av den 

statsvetenskapliga och medievetenskapliga forskningen finns det redan stora mängder 

empirisk forskning kring hur den påverkar samhället. I Sverige är det framför allt Nils 

Gustafsson, forskare och doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet, som är ledande 

på ämnet. I sin doktorsavhandling ”Leetocracy. Political participation, social network 

sites and inequality” publicerad i Lunds Political Studies (2013) studerar han sociala 

medias påverkan på jämlikheten i politiskt engagemang. Av forskningen drar 

Gustafsson slutsatsen att sociala media inte ökar det politiska engagemanget bland 

lågutbildade eller bland sådana som annars inte heller skulle intressera sig för politik. 

Politiska kampanjer är, menar Gustafsson, precis som andra typer av organisationer 

hierarkiska. Den förändring som sociala medier medfört rör snarare formerna för 

engagemang än vem det är som deltar. Vidare beskriver Gustafsson att även om sociala 

medier i sig inte bidrar till jämställdhet inom politisk engagemang så är det ändå en 

viktig kanal som förenklat arbetet för dem som är intresserade av politik och förändring 

av samhället
30

.   

   Tillsammans med Lars Höglund (nu seniordoktor vid Göteborgs universitet) har 

Gustafsson skrivit artikeln ”Sociala medier och politiskt engagemang”
31

 i vilken de 

                                                 
29

 http://na.se/nyheter/laxa/1.1909703-pepparkaksgubbar-forbjuds-i-luciataget 
30

 Gustafsson, N. ” Leetocracy. Political participation, social network sites and inequality”, 2013 
31

 Gustafsson, N. M.fl. ”Sociala medier och politiskt engagemang”,  LUP 2011 
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bland annat tar upp just det utbyte av arena som beskrivits i denna uppsats inledning. I 

kapitlet ”Sociala media som politisk kanal” beskrivs hur namninsamlingar och 

debattinlägg förflyttats från de traditionella arenorna i samhället till sociala media. 

Vidare beskrivs också hur sociala media öppnat ytterligare en kanal för medborgare att 

kontakta förtroendevalda politiker genom. 

 

   På den internationella arenan tar forskarna Loader och Merca 2012
32

 upp sociala 

medias påverkan på politiken. De försöker med samtida exempel från bland annat 

Barack Obamas presidentsvalskampanj, de politiska demonstrationerna under den 

”arabiska våren” och protesterna mot höjda avgifter för universitet i Storbritannien 

analysera sociala medias påverkan på politiken. I inledningen beskrivs hur författarna 

erkänner sociala medias stora genomslagskraft som påverkande medel, men också att de 

ställer sig tvekande till den samma i hänseende av ett ”utopiskt verktyg” i en demokrati. 

   Ytterligare en vinkel, från den internationella vetenskapliga diskussionen kring ämnet, 

är den som formuleras av Bryer 2013
33

. I sin artikel ”Designing Social Media Strategies 

for effective Citizen Engagement – A Case Example and Model”, tar Bryer upp en 

vinkel som är högst aktuell i anknytning till analysen i denna uppsats i det att han 

försöker utreda hur beslutande instanser, i detta fall i form av städer, kan utnyttja sociala 

media för att påverka medborgerlig politisk aktivitet. Bland annat tar Bryer upp hur 

olika typer av medborgare, klassade efter grad av engagemang i samhällsfrågor online, 

på olika sätt nås av politisk anknuten information. Detta är tätt sammankopplat till vad 

denna uppsats försöker utreda, det vill säga om det finns någon gemensam nämnare hos 

politiska texter som fått enorm spridning genom social media.  

 

1.6.2 Tidigare användning av argumentationsanalysen 

Argumentationsanalysen används flitigt inom den samhällsvetenskapliga forskningen. 

Bland annat för att studera partipolitiskt anknutna politiska texter så som i Isabell 

Thunbergs magisteruppsats ”Socialdemokratin och välfärdspolitiken i Sverige – En 

argumentations- och ideologianalys om det Socialdemokratiska arbetarpartiets 

                                                 
32

 Loader, B. D. & Merca, D. “Social Media and Democracy : innovations in participatory politics”, 

2012 
33

 Bryer, T.A. ”Designing Social Media Strategies for Effective Citizen Engagement – A Case Example 

and Model”, 2013 
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välfärdspolitiska förändringar från 1960-talet fram till idag” (2011)
34

, eller vid studier 

av hela politiska debatter media så som ibland annat Viktoria Starks magisteruppsats 

”Kampen mot högerpopulismen – En argumentationsanalys av centrala argument i 

debatten om Sverigedemokraterna (2009)
35

. Traditionellt verkar 

argumentationsanalysen i samhällsvetenskapliga sammanhang användas framför allt för 

att djupanalysera logiska argument och deras beviskraft. 

 

 

1.7 Begreppsdefinitioner 

Vissa termer är så vanligt förekommande bland nyttjare av sociala media att de kan 

förefalla onödigt att förklara dem, men då nästan halva befolkningen fortfarande inte är 

medlemmar kan de ändå behövas några förtydliganden. 

 ”Post” – Ett samlingsnamn för allt som publiceras i sociala media. Allt från 

artiklar, videoklipp, eller statusuppdateringar, är ”posts”. 

 ”Delad” alt. ”Shared” – Svensk alt. Engelsk term för att sprida en ”post” på 

sociala media och till sina vänner. 

 ”Viral Succé”- För att sätta en tydligare gräns så kommer med termen ”virala 

succéer” i denna text, syfta till material som delats, kommenterats och gillats 

mer än 120 000 gånger. 

Vidare kan det även vara på sin plats att förtydliga de i argumentationsanalysen så flitigt 

använda begreppen; 

 Relevans – Ett argument kan vid en första anblick se relevant ut bara för att de 

beskriver någonting som är tätt sammanknutet med den tes som argumenteras 

för. Men om argumentet inte specifikt ger en anledning att styrka eller förneka 

tesen är det irrelevant. 

 Hållbarhet – Stämmer argumentet håller det hög hållbarhet. Är det däremot 

baserat på lösa eller falska grunder erhåller det lägre grad av hållbarhet. 

 Beviskraft – Relevans och hållbarhetsgraderingarna sammanlagda avgör ett 

arguments beviskraft. 

 

                                                 
34

 Thunberg, I. ” Socialdemokratin och välfärdspolitiken i Sverige – En argumentations- och 

ideologianalys om det Socialdemokratiska arbetarpartiets välfärdspolitiska förändringar från 1960-talet 

fram till idag”, 2011 
35

 Stark, V. ”Kampen mot högerpopulismen – En argumentationsanalys av centrala argument i debatten 

om Sverigedemokraterna”, 2009 
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1.8 Avgränsningar och urval 

För att realisera en forskningsstudie inom given tidsram och med givna resurser är 

tydliga avgränsningar för studien en vital del av utförandet. Det denna uppsats vill 

utreda är om det finns några gemensamma egenskaper hos politiskt anknutna virala 

succéer på sociala media. Detta för att i eventuell senare forskning kunna utreda om 

sådana likheter är bidragande till det stora genomslag som, exempelvis artikeln, fått. 

Den första logiska avgränsningen är att fokus kommer att ligga vid Sverige som land. 

Både studiematerial och det forum de spridits i, kommer vara begränsade till Sverige, 

genom språkets automatiska avgränsning. Nästa avgränsning är den av från vilka sociala 

media de virala succéerna kommer att hämtas. Här kommer fokus ligga på ”posts” som 

delats flitigt på facebook. Visserligen finns det inom sociala media andra stora arenor så 

som twitter eller instagram, men då dessa fortfarande är betydligt mindre samt att de 

representerade där i mycket hög utsträckning också är representerade på facebook, 

kommer studien uteslutande fokusera på posts publicerade på facebook
36

. Vidare måste 

studiematerialet också begränsas i hänseende till antalet jämförda posts. Av dem 

publicerade listorna över mest delade artiklar återfinns sammanlagt runt 10-15 olika 

publikationer. Av dessa är den stora majoriteten direkt knutna till politik. Det finns dock 

inte utrymme i uppsatsen att analysera och jämföra ett dussin artiklar och därför har ett 

urval gjorts. Urvalet fokuserar först och främst på störst spridning i sociala media i och 

med att det är tätt sammanknutet med studiens primära fokus och det är det första 

kriteriet. Den andra urvalsprocessen är mer subjektiv och formuleras som ”grad av 

politisk anknytning”. Det tredje urvalskriteriet är viss spridning på typ av material. Efter 

att ha graderat efter de första två urvalsprocesserna fanns fortfarande ett visst behov av 

ytterligare avgränsning. Målet var att ha tre analysobjekt. Det tredje analysobjektet 

valdes därför för att få viss spridning på typ av analysobjekt. 

   I den andre analysen, som är den av hemsidan ”33 anledningar”, finns det trettiotre 

uppställda pro-argument. Då de begränsade utrymmet inte lämnar plats att ta upp alla 

samt att de kan te sig aningen repetativa kommer här utföras ytterligare en avgränsning 

inom materialet. Detta med hjälp av en slumpgenerator
37

. Efter att ha studerat materialet 

noggrannare beslutades att lite under en tredjedel av argumenten torde räcka för att få en 

bild av hur argumentationen är uppbyggd och vilken typ av argument som används. 

                                                 
36

 Finndahl, O. ”Svenskarna och internet 2013”, :32 
37

 http://www.slump.nu/ 



  
 

15 

Efter att ha matat in detta i slumpgeneratorn tar den fram siffrorna 4, 6, 9, 13, 16, 18, 

23, 25, 29. Dessa argument kommer att analyseras. 

 

2 Argumentationsanalys 

2.1  ”Bästa Beatrice Ask” 

(Tes, argumentation och premisser finns att läsa i Bilaga A.) 

   Efter en första noggrannare läsning av texten, konstateras att det i texten finns en 

grundtes och en sidotes (sidotes som begrepp hämtat från Björnsson m.fl.
38

).  

   Med god insyn i debatten kring projekt Reva är tesen relativt uppenbar redan vid en 

första granskning, men även om förförståelsen är minimal blir denna tes tydlig i de 

avslutande styckena i artikeln.  

   För en tolkning av samtliga teser finns det flera premisser som måste förtydligas för 

att förförståelsen ska bli så komplett som möjligt och i sin tur efter det tolkningen.  

 

2.1.1 Argumentation 

Debattartikeln har sin utgångspunkt i ett hypotetiskt byte av kropp mellan 

Justitieministern och Khemiri. Genom att placera Justitieministern i sin egen kropp och 

med berättelser om egna upplevelser leda henne genom sin egen uppväxt och sitt eget 

liv, vill Khemiri, belysa de orättvisor han menar sig ha blivit utsatt för på grund av sin 

mörkare hud och mörkare hårfärg.  

   Den huvudsakliga tesen (T1) lyder: Det finns ett konstant pågående förtryck mot 

”icke-vita” i Sverige. 

 

  De första två argumenten är aningen svåra att särskilja då de oundvikligen hamnar i 

samma mening och bygger på varandra (se Bilaga A – C1 och P1) och skrivs därför 

samman. 

   Med de följande argumenten i form av exemplifierande påståenden (se Bilaga A – 

P1C1 – P4C1) belyser författaren den gemensamma grund som Justitieminister Ask och 

han själv delar.  

   I nästa del av argumentationen (se Bilaga A - P1P1 och framåt) tar han dock upp hur 

han själv, på grund av sitt utseende under hela sin uppväxt, men också som vuxen har 

                                                 
38

 Björnsson, G.  Kihlbom, U. & Ullholm, A. ”Argumentationsanalys – färdigheter för kritisk tänkande”, 

2009:130 
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vitt skilda erfarenheter från Justitieministerns, av myndigheternas syn på honom och 

andra med samma ”icke-vita” utseende. 

 

2.1.2 Analys nr1 – Av argumenten för och emot huvudtesen.  

   Ovan formulerade tes (T1) är alltså faktuell då den påstår sig beskriva ett visst 

sakförhållande. På inget sätt är detta ett bevis för att faktan i tesen är korrekt, utan det 

syftar enbart till vilken typ av påstående som görs. Det som skiljer ett faktuellt 

påstående från ett normativt, som istället hävdar en värdering, är att faktuella teser ofta 

är möjliga att bekräfta eller förkasta vilket kan vara mycket svårare eller omöjligt när 

det gäller normativa
39

. Det borde alltså gå att finna ett svar på om det finns ett konstant 

förtryck mot ”icke-vita” i Sverige.  

   Argumentationen för detta förtryck tas i texten upp med hjälp av exempelargument
40

. 

I störst utsträckning i exempel av skillnaden mellan Khemiri och Justitieministern. Den 

inledande argumentationen, C1, beskriver hur dem båda är lika i myndigheternas och 

samhällets ögon. Detta exemplifieras med argument kring deras nationella tillhörighet 

och gemensamma språk. Bägge dessa argument håller enligt den ”grovkorniga” 

klassificering som beskrivs i metodkapitlet ovan, mycket hög relevans då det är just 

likheter i nationalitet i hänseende av medborgarskap samt identitet, som 

språktillhörighet borde ses som en del utav, är det som diskuteras. P3C1 som talar om 

deras likvärdiga utbildning kan anses hålla aningen lägre relevans då den är längre ifrån 

ämnet, men utbildningsnivå kan vara och är mycket sannolikt i detta fall, en stor del i 

den gemensamma identitet som författaren försöker tydliggöra. Argumentet klassas 

därför inneha hög relevans. 

Även hållbarheten i dessa argument är mycket hög då det inte finns någon anledning att 

misstro Khemiri i dessa grundläggande påståenden om honom själv och Justitieminister 

Asks gemensamma nämnare i nationalitet och identitet. Den sammanlagda 

klassificeringen låter alltså den första gruppen av argument erhålla mycket hög 

beviskraft. 

   Den andra delen av det första argumentet som rör huruvida Justitieministern och 

Khemiri behandlas olika av det svenska samhället och av svenska myndigheter är en 

aning mer mångfacetterad argumentation med bland annat fler outtalade, men i de flesta 

fall uppenbara, premisser. 

                                                 
39

 Björnsson, G.  Kihlbom, U. & Ullholm, A. ”Argumentationsanalys – färdigheter för kritisk tänkande”, 

2009:31) 
40

 Ibid. 2009:106 
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Även i denna del av argumentationen är det exempelargument som används. Dessa 

används för argumentera för att Khemiri och Justitieministern har olika erfarenheter av 

hur de behandlats av det svenska samhället och av svenska myndigheter. En premiss 

som är uppenbar om än outskriven är att deras erfarenheter är olika på grund av deras 

utseende. 

En sammanfattning av argumenten är följande; under hela sitt liv har Khemiri själv, 

samt hans nära av samma ”icke-vita” ursprung blivit förföljda och misstänkta för brott 

endast på grund av deras ”icke-vita”-utseende.  

   Graden av relevans i detta sammanhang är inte alldeles självklar om man följt 

debatten och Justitieministerns uttalande, som bland annat nämns i orginalartikeln. 

Justitieministern menar att incidenter, som dem Khemiri beskriver, är enskilda fall som 

upplevs olika av olika individer. Ser man på argumenten P1P1-P6P1 ur 

Justitieministerns synvinkel skulle man säkert kunna gradera dem hög eller mycket hög 

hållbarhet. Justitieministern borde inte heller ha någon anledning att misstro Khemiri. 

Men ur denna synvinkel skulle man samtidigt gradera dem mycket låg relevans, då de 

helt friställs från denna påstådda ”samhällets konstant pågående förtryck mot ’icke-

vita’” och istället är individuella fall som inte kan kopplas varken till varandra eller till 

ett strukturalistiskt förtryck. 

   I viss mån, som i P1P6 och stycket kring inspärrningen i piketbussen, går det att ställa 

sig frågande till Khemiris argument. Först beskriver han hur han blev gripen och inlåst i 

bussen på grund av att han stämde in på ett signalement som han delade med vad som 

måste ha varit en misstänkt och eftersökt brottsling. I just detta fall är det mycket svårt 

att argumentera emot att Khemiri behandlas på ett visst sätt på grund av sitt utseende, 

men på samma gång är det mycket svårt att härleda detta till ett ”konstant pågående 

förtryck” då ett signalement inte går att omformulera eller arbeta kring. Vidare skriver 

Khemiri att han inte fick någon förklaring till gripandet trots att han några få rader ovan 

beskriver att han greps på grund av att han stämde in på ett signalement. Detta är alltså 

exempel på självmotsägande argumentation som måste graderas ha mycket låg eller låg 

hållbarhet och därmed lika lågt graderad beviskraft. 

   Ser man till argument P1P1-P5P1 blir dock slutsatsen en annan. Med flera exempel på 

hur Khemiri själv blivit behandlad av samhället i form av skinheads och poliser som 

förföljer honom på grund av vad som mycket svårligen kan vara något annat än hans 

utseende samt hur hans far vid åtskilliga gånger i tullen misstänks för brott enbart, som 

också mycket tyder på, på grund av sitt utseende, beskrivs vad som Justitieministern 
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påstår är specifika händelser men som svårligen kan vara annat än ett konstant pågående 

förtryck mot ”icke-vita”. Argumenten är av mycket hög relevans då de alla tydligt 

återkopplas till förtrycket mot ”icke-vita” och bedöms inneha mycket hög hållbarhet 

eftersom berättelser likt dessa är långt ifrån unika och ofta beskriver mycket snarlika 

erfarenheter hos andra av samma minoritet. 

   Sammanfattningsvis ges argumentationen, baserat på ovan redovisade resonemang, 

graderingen hög beviskraft. 

 

2.1.3 Analys nr2 – Av argumenten för och emot sidotesen. 

Sidotesen i argumentationen (T2) lyder: Projekt Reva är en del av det konstant 

pågående förtryck som finns mot ”icke-vita” i Sverige. (Se hela argumentationen i 

Bilaga A – T2 och framåt.) 

   Även denna tes är av faktuell typ då den påstår sig beskriva en sanning. Den skulle 

dock vid viss omformulering även kunna ses som normativ då den tydliga följden till 

påståendet är att Khemiri menar att projekt Reva bör slopas. Just termen ”bör” blir då en 

tydlig indikator på att tesen är normativ.  

   Argumentationen som försöker stödja T2 är av mycket varierande slag och skiljer sig 

från den till T1 då den på kort utrymme försöker täcka ett stort område, att den inte 

följer ett direkt tema och att den verkar anspela mer på vad de gamla grekerna kallade 

ethos, än på de Logos-argument som argumentationsanalysen traditionellt sett används 

för att studera. Det vill säga att den mer försöker övertyga genom att anspela på moral 

och känslor som i exempelvis i P2: ”Svenskfödda barn blir utvisade till länder de aldrig 

varit i”. Att tvinga barn som levt hela sina liv i Sverige att lämna landet ”känns” 

troligtvis inte rätt vid en första anblick. Men vi har inte en sådan lagstiftning som den i 

exempelvis USA, där alla som föds på amerikansk mark automatiskt blir amerikanska 

medborgare, så logiskt sett är det inget argument mot att barn som föds av människor 

som är i landet illegalt tillsammans med sina föräldrar ska utvisas.  

   C1 och P1C1 menar alltså att projekt Reva är ett rättsäkert och effektivt sätt att utvisa 

människor som vistas illegalt i Sverige och kan näst intill ses på som en antites till T2. 

För att kunna mäta relevansen i argumentet måste det särskrivas ytterligare. Relevansen 

i argumentet att projekt Reva är effektivt är låg till mycket låg, då effektiviteten i 

avvisandet av människor utan uppehållstillstånd inte är relevant till debatten om 

huruvida projektet bidrar till förtyck mot ”icke-vita”. Att det är rättsäkert är dock mer 

relevant eftersom det säger rakt emot tesen, men eftersom det inte exemplifierar eller 
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argumenterar utan snarare bara säger motsatsen så är beviskraften även låg till mycket 

låg. Därmed innehar argumenten även låg till mycket låg beviskraft 

  Argumentet P1 skulle eventuellt om helt taget ur sitt sammanhand och om man bortser 

till den förförståelse som de flesta som läst någonting som rör Reva-debatten bör 

besitta, kunna klassas som irrelevant. Men som premissen Φ1P1 samt andra vittnesmål i 

debatten förtydligar är det allstå svenska medborgare av ”icke-vitt” utseende som 

kontinuerligt måste uppvisa legitimation för att bevisa sin rätt att uppehålla sig i landet. 

Med denna förförståelse blir argumentets relevans direkt mycket högre och klassas här 

vara av hög till mycket hög relevans.  Förförståelsen i form av flera vittnen med 

liknande erfarenheter ger samma klassifikation till hållbarheten i argumentet som därför 

måste anses ha hög beviskraft. Att upprepade gånger inom en relativt snar tidsrymd 

behöva bevisa sin rätt till att vistas i landet på grunder som svårligen kan vara andra än 

ett visst utseende, måste anses som ett argument av hög beviskraft för T2. 

   Den följande argumentationen kretsar kring huruvida de erfarenheter som beskrivits 

ovan är unika företeelser som uppfattas olika av olika personer eller strukturellt 

förtryck. Relevansen är hög till mycket hög då argumenten, med vissa undantag som 

kommer kommenteras ytterligare längre ner, håller sig nära ämnet. På ena sidan står 

alltså Justitieministern med påståenden om ”personliga upplevelser” och att statsmakten 

bara gör sitt arbete och på andra står Khemiri med flertalet egna erfarenheter och 

berättelser från andra som delar dem, samt att statsmakten arbete är att skapa trygghet 

och inte som nu rädsla. C2 är av låg hållbarhet. Det finns för många vittnen i debatten 

som berättar om liknande erfarenheter som dem Khemiri beskriver. Bevisligen tyder 

mycket på att det handlar mer om ett strukturellt förtryck än enstaka händelser. Att 

statsmakten i form av Polisen, tulltjänstemän, väktare och politiker bara gör sitt jobb är 

däremot av högre hållbarhet. Framför allt de tre första borde bara göra vad de är 

utbildade och beordrade att göra, det vill säga verkställa en ökad effektivisering av 

utvisningar. Frågan är snarare om politikerna som även dem bara gör sitt jobb genom att 

besluta hur vi ska uppnå de mål som satts upp för landet i detta fall har skött sitt arbete 

dåligt. De har eventuellt med ett gott mål i sikte riktat de tre andra yrkesgruppernas 

arbetsfokus på en metod som bidrar till förtryck. I vilket fall är ändå argumentet av både 

hög relevans, hållbarhet och beviskraft. Även argumentet C3 kan passas in under 

samma motivering. 
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   P1, P1P1 och P2P1 som alla rör den påstådda förtryckande strukturen är alla precis 

som beskrivit tidigare av hög hållbarhet på grund av alla de olika vittnesmål som pekar 

åt samma håll. Därför är dem också av hög beviskraft. 

   Med argumenten C1C3 och P1C1C3 blir diskussionen aningen svårare då det dels 

handlar om att författaren använder sig av retoriska verktyg i sin spetsiga formulering, 

men också eftersom det snarare rör sig om ett ethos-argument än ett logos. 

Argumentationsanalysen kan ifrågasättas som den bäst lämpade analysverktyget i en 

argumentation likt denna då den kan vara allt för endimensionell i sina slutsatser. Med 

detta i beaktande är ett argument som uppenbarligen är ohållbart som att lagen i sig är 

olaglig eftersom en människa aldrig kan vara illegal ologiska. En människa kan vara i 

Sverige illegalt och är då som person illegalt i Sverige. En filosofisk diskussion om 

huruvida gränser är verkliga eller bara gemensamt accepterade föreställningar hör inte 

hemma i denna argumentation. Därför erhåller dessa argument låg till mycket låg 

beviskraft. 

   C4 är visserligen av mycket hög hållbarhet då begränsade resurser onekligen leder till 

vissa prioriteringar. Men av låg relevans då detta inte säger någonting om det inom 

landet konstanta förtrycket. 

   P5, Φ1P5 och P6 är av måttlig till hög relevans då de visserligen rör sig bort från 

tesens ämne, men ändå tar upp något så viktigt som med vilka ögon befolkningen ser på 

polisen och väktare. Att detta dessutom påverkas av vilken grad av ”icke-vitt”-utseende 

medborgaren har, vilket verkar vara fallet, ger det en högre relevansklassificering. Är 

det så att polisen i och med projekt Reva skapar rädsla bland landets egen befolkning är 

det mycket som tyder på att någonting i grunden är fel. Enligt de erfarenheter som 

beskrivs i artikeln och i debatten kring Reva tyder mycket på att argumenten håller 

mycket hög hållbarhet och därför även mycket hög beviskraft. 

 

2.1.4 Teorianknytning till analys nr1 och nr2. 

Analysen ovan är ett exempel på en textanalys som fokuserar på det som John Fiske 

(2009) refererar till som ”processkolan” . Det vill säga att den analyserar texten som en 

form av överföring av ett meddelande, i detta fall i en argumentation för att det i Sverige 

finns ett konstant pågående förtryck mot ”icke-vita” och att projekt Reva är en del av 

detta förtryck. Då ämnet rör hur Sverige styrs samt hur medborgare upplever staten i 

form av politiker, väktare, tulltjänstemän och poliser är det också lätt att koppla 

analysen till den del av kommunikationsvetenskapen som rör politisk kommunikation.   
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   Det är relativt lätt att i texten utskilja de tre aktörerna som den politiska 

kommunikationsvetenskapen har som gemensam utgångspunkt. Khemiri och hans far 

och vänner med liknande erfarenheter som medborgaraktören, Justitieminister Beatrice 

Ask tillsammans med polisen, tulltjänstemännen och väktare som politisk och reell 

makthavaraktör och DN:s webtidning som i detta fall står som arena, men i och med sitt 

val att publicera artikeln också kan påstås vara en aktör. 

   I hänseende till politisk kommunikationsteori som forskningsperspektiv (se kap. 

1.7.3.) har först aktörerna tydligt utmärkts. Att se dem som interdependenta och 

gemensamt ansvariga för de fel och brister som finns i samhället går att koppla tillbaka 

till valet och medborgarnas rätt att tillsätta ledande politiker med tydliga agendor, 

mediernas val av artiklar som stödjer det ena eller andra blocket och politikernas 

tydlighet med vilken politik de vill föra. Men den kopplingen kan också ses på som 

mycket långdragen. Lättare då att ta ovan analyserade text som, enligt politisk 

kommunikationsteori, tydligt tecken på en god demokrati. Medborgarna, med Khemiri 

som språkrör och DN:s webbilaga samt den massiva spridningen på facebook, fått en 

arena att kritisera de ledande politikerna i form av Justitieminister Beatrice Ask. En 

tydlig politisk kanal mellan alla tre aktörer. 

 

2.2 ”Trettiotre Anledningar” 

Hemsidan ”33 anledningar” har en mycket tydlig tes som står övers på sidan om än 

aningen omskriven. 

T1: Feminism behövs. 

   För att kunna genomföra analysen behövs först en definition av begreppet feminism 

och vilken innebörd som utläses i termen i den analyserade artikeln ur denna uppsats 

perspektiv. I nationalencyklopedin beskrivs feminism som en;  

 

”(..)social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.”
41

 

 

Detta är i viss mån också vad som kan utläsas i tolkningen av betydelsen i begreppet på 

hemsidan ”33 anledningar”. Men med en ytterligare fokusering på just skillnaden 

mellan hur samhället ser på kvinnligt och manligt samt hur denna skillnad är strukturell. 

Feminism finns till för att belysa och motarbeta denna skillnad. 

 

                                                 
41

 http://www.ne.se/feminism 
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2.2.1  Argumentationsschema och analys 

T1: Feminism behövs. 

 

P1: Därför att en tecknad bild på ett 

kvinnligt kön, med uppenbart syfte att 

utbilda, samt en bild på en ammande 

kvinna är förbjudna på facebook. 

   Ett viktigt påpekande är att detta 

första argument förlorade, i och med 

urvalet, lite av sin slagkraft då de i den 

ursprungliga texten ställdes som motpol 

till två andra bilder av kvinnor i 

underkläder med texten ”tape her and 

rape her” publicerade i 

facebookgruppen ”Lets Expose These Hoes”. Men kan ändå efter ett poängterande av 

ovan analyseras friställt från detta.  

   Argumentet är av typen exempelargument då det ger ett exempel på bilder på kvinnor 

med ickesexuell innebörd och menar att dessa borde (speciellt i jämförelse med ovan 

beskrivna bilder som inte är förbjudna) vara tillåtna då de trots att de delvis visar nakna 

kvinnor är inte har någon sexuell innebörd. 

Argumentet är av hög relevans då det har en tydlig koppling till debatten om synen på 

den kvinnliga kroppen. Hållbarheten är även den hög då facebook uppenbarligen i sina 

riktlinjer för vad som ska tillåtas att publiceras och inte, enligt visselblåsaren Amine 

Derkaoui
42

, accepterar bilder på amning medan bilder på öppna sår eller 

droganvändning är okej. Det är alltså ett tydligt exempel på en felriktad syn på den 

kvinnliga kroppen. Sammanfattningsvis är alltså beviskraften i argumentet hög. 

 

P2: Därför att 97 % av alla våldtäktsmän inte behöver sitta i fängelse. 

Φ1P2: 100 % av alla våldtäktsmän borde få sitta av fängelsestraff. 

                                                 
42

http://www.theguardian.com/technology/2012/feb/21/facebook-nudity-violence-censorship-guidelines  
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   P2 är ännu ett exempelargument och 

tar upp den extremt låga procentandel 

av våldtäktsmän som faktisk måste 

avtjäna ett fängelsestraff för sitt brott.  

Relevansen i argumentet kan diskuteras 

kring på samma grund som 

diskussionen kring ”personliga 

upplevelser” kontra ”samhälleligt 

förtryck” som i analysen av ”bästa 

Beatrice Ask” ovan. Är anmälningarna, 

domstolsbedömningarna och straffen 

för våldtäkt bristfälliga i sig själva, eller är de en del av en större patriarkal struktur där 

brott mot kvinnor inte får samma utrymme, uppföljning, resurser, granskning, osv.? Om 

man ser till debatten om kvinnligt och manligt vare sig det handlar om språkbruk, 

lönestatistik, utsatthet för våldsbrott i hemmet och så vidare så talar mycket för att det 

förtryck som utspelar sig i alla dessa samhällets delar är en del av ett större förtryck. 

Därför kan även argumentet P2 ses på som innehållande mycket hög relevans. 

Hållbarheten är även den hög eller mycket hög även om den är svår att granska precist. 

Enligt undersökningar gjorda av brottsförebyggande rådet (BRÅ)
43

 anmäldes 18 % av 

alla sexualbrott i Sverige. Med största sannolikhet är denna statistik lägre i andra länder 

med mindre jämställdhet och där kvinnor utsätts för än mer förtryck. Att dessutom en 

mycket liten del av anmälningar leder till fängelsestraff för en dömd förövare gör att 

siffran 97 % inte alls är en otrolig siffra.  

   Beviskraften i argumentet är alltså hög 

till mycket hög. 

 

P3: Därför att kvinnor har lägre lön än 

män för samma arbete. 

   Ytterligare ett exempelargument. Det är 

dessutom ett tydligt sådant då kvinnors 

lägre lön, dels om man ser till yrken som 

traditionellt sett utförts av kvinnor men 

även om man ser till skillnaderna i lön 

                                                 
43

 http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html 
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mellan kvinnor och män med samma yrke, är ett faktum med så mycket bakomliggande 

bevisföring att det är svårt att förbise. P3 är på grund av detta ett argument med mycket 

hög relevans och hållbarhet vilket även betyder mycket hög beviskraft.  

 

P4: Därför att 1/6 kvinnor i USA har blivit utsatta för våldtäkt eller försök till våldtäkt. 

P4 är en upprepning av P2 om än med aningen annorlunda fakta. Diskussionen kring P2 

skulle även kunna åsyfta detta argument och upprepas därför inte och bilden som hör till 

argumentet försvinner i detta urval. 

 

P5: Därför att kvinnors kroppar ständigt 

diskuteras, förolämpas och 

objektifieras. 

    Argumentet är av exempelarguments-

typ och exemplifieras dessutom med en 

bild av en framsida från en av Sveriges 

största skvallertidningar med texten 

”Stjärnorna som är för tjocka och för 

smala” med enbart kvinnor på de 

omkringliggande inklippta bilderna. 

Argumentet är egentligen tre argument i 

ett med den kvinnliga kroppen i fokus. Visserligen ligger det i tiden att diskutera kring 

både manliga och kvinnliga kroppar med de förolämpningar som hör därtill. Men 

tonläget måste ändå ses som mycket hårdare mot kvinnor. Sedan är den sista delen av 

argumentet som rör objektifieringen av kvinnor många gånger värre än den minimala 

sträng av samma diskurs som finns kring män. I media som tidningar och TV, på sociala 

media och framför allt i reklam objektifieras kvinnor ständigt. Argumentet är därför av 

hög relevans samt av mycket hög hållbarhet och är därför också av hög till mycket hög 

beviskraft.  

 

P6: Därför att flera män kan våldta en kvinna, twittra om det under tiden och sedan bli 

försvarade av samhället då offret var berusad. 
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Exempelargument av hög relevans och 

hållbarhet. Våldtäkten i Steubenville 

och agerandet därikring är exempel på 

den värsta typen av kvinnoförnedrande 

sexism och manschauvinism som finns 

i moderna samhällen. Ett gäng killar 

som burit omkring på en medvetslös 

flicka, tagit av henne kläderna, 

penetrerat henne med fingrar och 

samtidigt själva filmat, twittrat och 

instagrammat bilder på händelsen blir 

försvarade av samhället de lever i på grund av att de var framstående fotbollsspelare och 

för att flickan var berusad. Bland annat CNN har kritiserats för att efter rättegången 

fokuserat på hur de dömda sexförbytarnas liv som varit så lovande nu var förstörda på 

grund av domen till ungdomsvårdsanstalt
44

. Visserligen blev de dömda i en statlig 

domstol. Men en betydande del av det civila samhället där våldtäkten ägde rum frikände 

dem. Detta kan argumenteras för vara en snedvriden syn på hos vem skulden ligger i ett 

sådant agerande av män mot en kvinna. 

 

P7: Därför att 28 000 fall av kvinnomisshandel anmäls varje år och det bara är 

uppskattningsvis 1/5 av alla fall. 

Ytterligare en upprepning av samma typ av argument som i P2, men med viss 

förändring i fakta. D.v.s.. ytterligare 

som exemplifiering av mäns våld mot 

kvinnor i samhället. Samma diskussion 

som passar till P2 och P4 stämmer 

alltså överens med även detta argument. 

Bilden väljs även i detta fall bort att 

publiceras med argumentet upprepande. 

 

P8: För att flickfoster aborteras i Kina 

då pojkar är mer önskvärda. 
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 http://www.rawstory.com/rs/2013/03/17/cnn-grieves-that-guilty-verdict-ruined-promising-lives-of-

steubenville-rapists/ 
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   Ännu ett exempelargument som belyser samhällets, i detta fall det kinesiska 

samhällets skillnad i syn på manligt och kvinnligt då en son är mer önskvärd än en 

dotter. Det har skrivits mycket inom den vetenskapliga världen om könsskillnader i 

Kina ofta med fokus på ”ettbarnspolitiken” som många menar har lett till fler 

könsrelaterade aborter där flickebarn väljs bort för att lämna plats åt en son. I en artikel 

av Zhou m.fl. (2012)
45

 beskrivs hur det håller på att ske en positiv förändring men att 

det fortfarande föds 120 manliga barn på 100 kvinnliga samtidigt som det naturliga är 

106-100. (Som utjämnas till 100-100 i trettioårsåldern.) De argument som talar för att 

man faktiskt skulle föredra ett kvinnligt barn är dock inte alltid ett bevis på en bättre 

kvinnosyn. En tillfrågad uttrycker sig som följer; 

 

”Where I live there are men who can’t get married because there are not 

enough women, so I think daughters are much better. They can go to the 

city and marry rich men and take good care of their parents”
46

 

 

Argument P8 är alltså av hög till mycket hög relevans och hållbarhet. Därmed också av 

hög till mycket hög beviskraft. 

 

P9: Därför att det borde vara lika 

självklart för alla att kämpa för 

feminismen som det är att kämpa mot 

rasism, krig och fattigdom. 

Φ1P9: Den utskrivna premissen lyder 

alltså att kampen för jämställdhet mellan 

könen är lika viktig som kampen mot 

rasism, krig och fattigdom. 

   Det sista argumentet av de av 

slumpgeneratorn utvalda är även det ett 

exempelargument. Det skiljer sig dock 

lite från de tidigare då innehållet i argumentet är normativt. Det påstår att det är 

självklart att kämpa mot rasism, krig och fattigdom samt att i jämförelse med detta att 

kampen för feminism bör vara lika självklar. Som forskare är det här och på många 
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 Zhou, C. Wang,X. L. Zhou, X. D. & Hesketh,T. “Son preference and sex-selective abortion in China: 

informing policy options”, 2012. 
46

 Ibid. 2012:462 



  
 

27 

andra ställen svårt att förbise de grundläggande värderingar och den förförståelse som 

oundvikligen påverkar en analys av ovan. Men bortsett från den finns det uppenbarligen 

stora krafter i Europa i modern tid som inte alls tycker att det är självklart att kämpa mot 

exempelvis rasism. 

   Argumentet håller sig dock till ämnet och är därför av hög relevans men det 

påpekandet ovan i åtanke av enbart måttlig till hög hållbarhet och därför också av 

måttligt till hög beviskraft. 

 

Argumentationen för T1 är alltså uteslutande bestående av exempelargument i det att 

dem använder sig av fakta eller påståenden om specifika fall, specifik statistik eller 

jämförande med andra ”självklara mål att kämpa för”, för att försöka påtala en 

strukturell skillnad mellan samhällets syn på manligt och kvinnligt där det senare könet 

är förtryckt. Enligt Bergström och Borèus
47

 skulle man även kunna kategorisera 

argumenten som generaliseringsargument då detta ger innebörden att man ur enstaka 

fall försöker säga någonting om en helhet. 

   Argumenten tycks övervägande vara av hög till mycket hög relevans, hållbarhet och 

beviskraft, men tenderar till att vara upprepande. Att upprepningen blev så framstående 

i argumentationsschemat ovan kan dock vara påverkat av urvalet som eventuellt skulle 

kunna ha belyst andra typer av argument om det slumpats fram annorlunda. 

 

2.2.2 Teorianknytning till analysen av ”33anledningar” 

Det fokus som John Fiske
48

 menar att kommunikationsteorins första gren 

”processkolan” lägger vid en aktörs process att påverka en eller flera andra stämmer 

även in på tesen och argumenten på hemsidan ”33anledningar”. Feminism är en politisk 

inriktning som vill lägga ett större fokus vid arbetet för jämställdhet mellan könen, i 

Sverige just nu aktuellt och på frammarsch i och med det politiska partiet Feministiskt 

Initiativ (Fi). Detta tydliggör kopplingen mellan hemsidan och politisk 

kommunikationsvetenskap.  

   Då hemsidan inte uppger vem som upprättat den mer än en mening i jag-form, finns 

det ingen tydlig medborgerlig aktör att knyta samman med publiceringen. Snarare 

skulle man kunna argumentera för att hemsidan framför allt får sin kraft som en del av, 

eller åtminstone publicerad på, sociala media. Medan artiklarna ovan och under har 
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 Bergström, G. & Boreus, K. ”Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text och 

diskursanalys”, 2012:122 
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större välkända klassiska tidningar bakom sig som alltid når en minimumpublik på 

många tusen, har denna ”post” ingen sådan bakomliggande kraft och därför också en 

mycket tydligare koppling till sociala media. Det är media som aktör som försöker 

påverka de politiska makthavarna, medborgarna och inte minst sig själv. Alltså ett 

tydligt exempel på den interdependens och gemensamma ansvar som ligger hos alla de 

tre aktörer som lägger grunden för politisk kommunikationsvetenskap (se kap; 1. 7. 2. - 

1. 7. 3. ). 

   Politisk kommunikationsteori har alltså ovan används för att uttyda de tre aktörernas 

roll bakom och i den analyserade texten. Men också för att belysa hur de tre alltid är tätt 

sammankopplade. Som beskrivs i kapitel 1. 7. 3. är den kopplingen inte spontan eller 

slumpmässig utan tätt beroende av exempelvis teknik. Hemsidan ”33anledningar” är ett 

exempel på hur tekniken, i detta fall internet och sociala media som ny medial kanal och 

aktör gett en ”post” utan bakomliggande redan erkänd publicering i form av exempelvis 

erkänt stor dagstidning, ett enormt utrymme att sprida sitt budskap. Ytterligare ett 

tecken som tyder på hög kvalitet på demokratin. 

 

2.3 ”Pepparkaksgubbar förbjöds i Luciatåget” 

Den sista virala succén vars argumentation här ska analyseras, skiljer sig från de bägge 

tidigare då tesen är mycket mer bakomliggande. Det gör den förutom svårare att uttyda 

också mer subjektiv då olika analytiker med olika förförståelse eventuellt kommer att 

formulera den olika. Precis som beskrivs i metodkapitlet ovan ska dessa eventuella olika 

uttolkningar värderas efter vilka argument de uppger. 

   Artikeln skiljer sig även i formen då det inte är en text formulerad av en aktör till en 

eller flera andra. Istället är det media i form av en webtidning som beskriver en händelse 

eller en situation med citat från både förespråkare och motsåndare till ett visst agerande.  

   Tesen är inte utskriven. Men av artikeln i helhet där man bland annat använder 

begrepp som ”stötande”, ”Ku Klux Klan-tåg” (syftande till de traditionella vita dräkter 

och strutar som bärs i Luciatåg), osv. bör det inte vara ett allt för djärvt påstående att 

artikeln handlar om huruvida det är rasism mot människor med afrikanskt ursprung eller 

liknande, eller inte, att fira lucia med Pepparkaksgubbetraditionen. 

 

2.3.1 Argumentationsschema 

Tesen i artikeln ”Pepparkaksgubbar förbjöds i Luciatåget” är en tudelad faktuell och 

normativ tes (se Bilaga B) i det att den beskriver ett påstått faktum, nämligen att 
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”Pepparkaksgubbetraditionen” är rasism, och hänvisar normativt till en viss handling, 

att ”Pepparkaksgubbetraditionen” bör förbjudas. Tesen är alltså formad av kanalskolans 

lärare och rektor och beskrivs tillämpas på skolans årskurs fyra. De som motsätter sig 

tesen i artikeln är framför allt en förälder till en elev i klassen samt eleven själv. 

 

2.3.2 Analys 

Argument P2 och C1P2 som berör huruvida pepparkakorna förbjudits på grund av 

allergi och varför då inte också lussekatter förbjudit är av mycket låg relevans då mycket 

tyder på att argumentet är en efterkonstruktion. Detta påpekas också i texten. De har inte 

att göra med huruvida kakorna är stötande eller inte och passar inte in i sammanhanget. 

Som beskrivits ovan är det meningslöst att undersöka hållbarhet i argument som inte är 

relevanta och därför bedöms de bägge utan en analys av deras hållbarhet direkt besitta 

mycket låg beviskraft. 

   Det första argumentet C1 menar att ett förbud mot ”pepparkakstraditionen” är att 

belysa skillnader mellan människor. Detta är ett argument som, taget ur sitt 

sammanhang vid en första anblick kan ses på som totalt irrelevant. Men med den 

förförståelse om diskursen kring pepparkaksgubbar syftande till människor med 

afrikansk ursprung, samt med de följande två argumenten ställs dock C1 i annan dager.  

P1C1 och P2C2 är på samma gång exempelargument och premisser för C1 då dem visar 

hur man kan tolka C1. Därför håller dem alla tre hög till mycket hög relevans till tesen 

då de pekar på ett motsatt orsaksförhållande. Att den rasistiska diskursen snarare 

förstärks av ett förbud då olikheter mellan ”bruna” och ”vita” förtydligas istället för att 

bägge ingå i gemenskapen. 

   Erkänner man den förförståelse som säger att det finns en rasistisk diskurs som ligger 

bakom förbudet, vilket denna uppsats gör, är även hållbarheten hög till mycket hög. 

Argumenten håller där också hög till mycket hög beviskraft. 

   Argumentationen kring P1 som rör huruvida ”någon kan ta illa upp” vid Luciafirande 

är svårklassificerat då det är relevant och det huvudsakliga argumentet till tesen. Det 

kan också anses vara mycket troligt att det med den rasistiska diskurs som med största 

sannolikhet finns på skolan, finns människor som tar illa vid sig av 

pepparkaksgubbetraditionen och är därför också hållbart. Men samtidigt väger det som 

argument dåligt i jämförelse med C1 som enligt den bedömning som utför i denna 

analys väger tyngre. Det är alltså av hög relevans och hög hållbarhet. Men slutsatsen 

blir ändå att ur dessa två dras en felaktig bedömning av konsekvenserna av att förbjuda 
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traditionen som beskrivs i C1. Det leder till att man istället för att motverka barnens 

eventuella rasistiska diskurs styrker den med ett förbud och därför innehåller 

argumenten kring P1 låg beviskraft. 

   Jämförelseargumentet C3 borde kunna anses vara av låg beviskraft. Med 

förförståelsen kring den rasistiska diskursen kring pepparkaksgubbetraditionen är det 

just den som skolan försöker motverka med sitt förbud. Inte färgen brun i sig. 

 

2.3.3 Teorianknytning till artikeln ”Pepparkaksgubbar förbjöds i Luciatåget” 

Den tydligaste egenskapen som skiljer denna post från de tidigare två är att tesen inte är 

formulerad av den författande aktören. Media i form av webbupplagan av NA, samt 

sociala media har två huvudsakliga kopplingar till texten. NA, eller reportern på NA, 

som författare till texten skapar möjligheten för debatten att lyftas fram till medborgarna 

genom sin formulering i tidningen och sociala media är sedan den aktör som utför själva 

spridningen. Begreppen om de tre huvudaktörerna som tas upp i kapitel 1. 1. 2, blir här 

aningen diffus då medborgarna dels är dem som beskrivs i texten, men dem är även en 

stor del av den kraft som finns i sociala media. Sociala media skulle i detta fall kanske 

bättre beskrivas som en arena och medborgarna som på sociala media sprider artikeln 

som aktör. 

   Den tredje aktören, de politiska makthavarna, kan anses representeras av läraren och 

rektorn på kanalskolan då det är deras beslut som debatteras. 

   Att som det beskrivs i teorikapitlet koppla dessa aktörer samman till interdependenta 

av varandra är inte heller helt enkelt i hänseende till artikeln. Men en vinkel skulle 

kunna vara att skolan som beslutade om förbudet inte nog diskuterat frågan innan 

beslutet togs. Det vill säga att ett beslut togs på bristande grunder. Då kommer 

medborgaraktören in i form av den upprörda modern och hennes son. Men deras kanal 

för kontakt är inte tillräkligt stark för att påverka skolan och därför vävs även media in 

för att förstärka medborgarnas röst
49

. Sammanfattningsvis kan man alltså även i detta 

fall se debatten, spridningen och förändringen av beslutet som en indikator på god 

kvalité av demokrati. 

 

                                                 
49

 Uppföljande efterforskningar visade att det massmediala trycket som tog form i och med artikelns 

enorma spridning fick skolan att ompröva sitt beslut och sedan förkasta det. Tillsammans kunde de tre 

aktörerna alltså besluta, motarbeta, förstärka kritiken och förkasta ett beslut. Cirkeln är sluten. 

http://na.se/nyheter/laxa/1.1909915-skolan-backar-mio-far-vara-pepparkaksgubbe 
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3 Avslutning 

3.1 Slutsats 

Som beskrevs i syftet och förtydligades med arbetsfrågorna i inledningen, är denna 

uppsats ändamål att finna tes och argument i analysobjekten för att sedan värdera dessa 

efter relevans, hållbarhet och beviskraftighet. Slutligen ska dessa som i frågeställningen 

beskrivs; jämföras för att finna likheter och skillnader och eventuellt utläsa om någon av 

dessa likheter kan kopplas till den enorma spridning objekten fått på sociala media. 

   Efter att ha analyserat de tre texterna syns en tydlig tendens av att de använder sig av 

faktuella teser. Det vill säga teser som hävdar ett faktum. De senare två har även viss 

normativ klang i det att de framför en åsikt eller uppmanar till en handling.  

   Den kanske tydligaste slutsatsen är den att alla de tre texterna näst intill enbart 

använder sig av exempelargument. Dessutom finns vissa tendenser till att 

exempelargumenten som används knyter an till den del av retorik och argumentation 

som rör ”ethos”. Det vill säga att de tenderar att vilja föra fram tesen med argument som 

inte bara bygger på logiska grunder utan som även finner styrka i det att de tilltalar 

människors känslor eller som det bättre uttrycks på engelska; ”passion”. 

   Angående relevansen finns en tydlig problematik i alla de tre analysobjekten som 

lämnar en ingång för kritik. För att bedöma relevansen som hög till mycket hög vilket i 

en övervägande mängd gjorts ovan, måste analytikern erkänna premissen om ett 

strukturellt förtryck mot ”icke-vita” eller kvinnor, eller som i den sista texten; att det 

finns en rasistisk diskurs kopplad till Pepparkaksgubbetraditionen på kanalskolan. 

Visserligen argumenterar alla texterna inte bara för tesen utan även för dessa premisser. 

Men åsiktsmotståndare kommer alltid, vilket är tydligt exemplifierat av 

Justitieministern i det första analysobjektet, hävda att det snarare rör sig om personligt 

och unikt upplevda incidenter snarare än strukturella missförhållanden. 

   Denna uppsats erkänner alla de ovan beskrivna premisserna då det i dem första två 

fallen finns överväldigande antal exempel på upplevelser som tyder på samma sak och 

för att den förförståelse och de upplevelser som ligger till grund för uppsatsen inte ger 

någon anledning att misstro heller den sista exemplifierade premissen.  

   Den samlade tendensen hos argumentens hållbarhet tyder även den på klassificering i 

någon av de högre kategorierna. Argumenten håller sig i de flesta fall till logiska 

uppbyggda och sanna argument för att stödja tesen. 

   Därmed är också beviskraften i majoriteten av fallen hög till mycket hög. 
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Sammanfattningsvis kan man alltså tydligt se att dessa tre virala succéer tyder på att ett 

samband finns mellan posts som sprids flitigt på sociala media. För att en post ska bli en 

viral succé blir slutsatsen att tesen lämpligen ska vara faktuell, men även ha vissa 

normativa tendenser. Argumenten kan fördelaktigt bestå av exempelargument. Dessa 

kan bygga på logiska grunder men får gärna tilltala även ”ethos”. Argumenten ska vara 

relevanta och hållbara, det vill säga besitta hög beviskraft. 

 

För att återkoppla till teoriavsnittet så kan en ytterligare slutsats dras ur analyserna. Den 

politiska kommunikationsteorin har inte bara gett uppsatsen en utgångspunkt där de 

politiska makthavarna, media och medborgarna är de tre huvudsakliga aktörerna, samt 

att dessa är interdependenta. Den beskriver även hur man genom att studera förhållandet 

mellan dessa tre kan se tendenser till vilken kvalitet en demokrati håller.  

   Enligt denna uppsats analyser bekräftas tesen att de huvudsakliga aktörerna är 

interdependenta samt att samspelet dem i mellan tyder på en god kvalitet på den svenska 

demokratin. Det är inte bara medborgarna och media som granskar de politiska 

makthavarna utan även vice versa. Finns det inte tillräkliga kanaler för att sprida kritik 

skapas dessa traditionellt genom media, men nu också genom medborgarna på sociala 

media.  

 

3.2 Exempel på vidare forskning 

Det finns många kvarvarande studier att utföra på ämnet social media som politisk arena 

alternativt aktör. Påbyggande studier till den ovan utförda skulle exempelvis kunna röra 

hur stor påverkan den aktuella redan existerande debatten har. Alla de ovan beskrivna 

virala succéerna berör ämnen som då de publicerades lågt högt om inte högst, på 

agendan i den aktuella politiska debatten. Finns det några exempel på politiskt anknutna 

virala succéer som skapat en debatt mer än skapats av en debatt? Och vad bidrog i så 

fall till framgången? Vid en sådan undersökning skulle textens innehåll vara av än mer 

avgörande karraktär då den inte har en aktuell samhällsdebatt som automatiskt kommer 

att underlätta spridning utan helt står och faller på innehållet. 
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5 Bilagor 
 

Bilaga A - Argumentationsschema av ”Bästa Beatrice Ask” 

T1:  Det finns ett konstant pågående förtryck mot ”icke-vita” i Sverige. 

Φ1T1:  Av texten som helhet samt mer förtydligat i andra styckets nedersta två 

rader, får man förståelse kring Khemiris användning av begreppet ”icke-

vita” som hänsyftande till invandrare och svenskar med ”(..)(mörka, icke-

blonda, svarthåriga) utseende”´(n: red. Anm.). 

 

C1:  Ask och Khemiri är lika i myndigheterna och samhällets ögon.,  

P1:  ..men Ask och Khemiri behandlas av myndigheterna och samhället olika. 

P1C1:  Ask och Khemiri är bägge födda i Sverige. 

P2C1:  Ask och Khemiri talar samma språk. 

P3C1:  Ask och Khemiri har likvärdig utbildning. 

P4C1:  Ask och Khemiri är bägge fullvärdiga medborgare i Sverige. 

 

P1P1:  Khemiri fick vid sex tillfällen, innan han var arton år, se sin far bli intagen 

i tullens slumpmässiga rutinkontroller. 

Φ1P1P1:  Khemiris far är även han svensk medborgare. 

Φ2P1P1:  Khemiris far är av ”icke-vitt” utseende. 

Φ3P1P1:  Det är Khemiris fars ”icke-vita” utseende som gör att han stoppas i tullen. 

Φ4P1P1:  Det är inte troligt att Justitieministern har samma upplevelser från 

liknande resor med sin egen far som är av mer ”vitt”-utseende. 

P2P1:  Khemiri blev upprepade gånger under sin uppväxt jagad av skinheads. 

P3P1:  Khemiri upplevde upprepade gånger under sin uppväxt rädsla på grund av 

sitt utseende. 

Φ1P2P1:  Khemiri blev jagad av skinheads på grund av sitt ”icke-vita” –utseende. 

Φ2P2P1(/ P3P1): Det är inte trolig att Justitieministern har upplevt samma förföljelse  

och rädsla på grund av sitt utseende. 

P4P1: Khemiri upplevde som ungdom sig förföljd av väktare, som enbart på 

grund hans utseende misstänkte honom för stöld. 

Φ1P4P1: Det är inte troligt att Justitieministern har samma erfarenheter. 

P5P1: Khemiri blev under sin uppväxt ett flertal gånger uppmanad av polisen att 

legitimera sig. 
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 Φ1P5P1: Khemiri blev under sin uppväxt ett flertal gånger uppmanad av polisen att 

legitimera sig enbart på grund av sitt ”icke-vita”-utseende. 

P6P1: Khemiri blev i vuxen ålder instängd i 20minuter i en polispiketbuss, helt 

utan förklaring (, eller ursäkt) från polisen. 

ΦP6P1: Khemiri i vuxen ålder instängd i 20minuter i en polispiketbuss, helt utan 

förklaring (eller ursäkt) från polisen, på grund av sitt ”icke-vita”-utseende. 

 

T2:  Projekt Reva är en del av det konstant pågående förtryck som finns mot       

”icke-vita” i Sverige. 

Φ1T2: Projekt Reva är en av regeringen påbjuden effektivisering av 

verkställandet av utvisning av människor som fått ett nekande beslut till 

uppehållstillstånd i Sverige. Uppdraget att effektivisera denna verksamhet 

gavs till migrationsverket, polisen och kriminalvården. Enligt 

migrationsverkets hemsida, är projekt Reva:  

”(..)ett nationellt utvecklingsprojekt som handlar om att 

förbättra förutsättningarna för en rättssäker och effektiv 

hantering av myndigheternas arbete som följer, när en person 

utan uppehållstillstånd måste lämna landet.”
50

 

 

C1:  Projekt Reva är ett rättssäkert och effektivt verkställningsarbete av 

utvisning av papperslösa. 

P1C1: Projekt Reva fick poliser att söka efter papperslösa i köpcentrum och 

utanför kliniker som hjälper papperslösa. 

P1:  Svenska medborgare blev tvungna att legitimera sig för att visa sin oskuld. 

Φ1P1: Svenska medborgare med ”icke-vitt” utseende blev tvungna att legitimera 

sig för att visa sin oskuld. 

P2:  Svenskfödda barn blir utvisade till länder de aldrig varit i. 

Φ1P2: Svenskfödda barn som kommit med illegala flyktigföräldrar. 

P3:  Det är fel av Justitieministern att kalla dessa händelser för ”personliga 

upplevelser”. 

P4:  Projekt Reva är rasprofilering. 

C1P4:  Polisen, tulltjänstemän, väktare, politiker och folket som är en del av 

projekt Reva, gör bara sitt jobb. 
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III 

P1P4:  Projekt Reva är en del av ”maktens rutin” och ”våldets praktik”. 

C2:  Alla måste följa lagen. 

C1C2: Lagen är olaglig. 

P1C1C2: En människa kan aldrig vara illegal. 

C3: Att prioritera välfärd inom landet betyder att vi måste prioritera bort viss 

hjälp till människor som kommer som invandrare eller flyktingar. 

C1C3: Det finns alltid resurser till att förfölja fattiga, men aldrig till att försvara 

fattiga. 

P5: Poliser och väktare sprider på grund av projekt Reva rädsla i samhället. 

Φ1P5:  Det är meningen att polisen ska sprida trygghet. 

P6: Projekt Reva gör att lagen vänder sig mot den egna befolkningen. 

 

 



  
 

IV 

Bilaga B - Argumentationsschema av ”Pepparkaksgubbar förbjöds i 

Luciatåget” 

 

T1:  ”Pepparkaksgubbetraditionen” i hänseende av sång, utklädnad och kakor 

under luciafirande är rasism och bör förbjudas. 

Φ1T1:  Att klä ut sig till pepparkaksgubbe, äta pepparkakor och sjunga 

”Pepparkaksgubbesången” är en luciatradition i Sverige. 

Φ2T2:  Det finns en rasistisk diskurs där begreppet ”pepparkaksgubbe” syftar till 

människor med afrikanskt ursprung.  

 

C1:  Ett förbud markerar skillnader mellan människor. 

P1C1: Är bruna inte lika oss?  

P2C1: Får bruna inte vara med? 

P1: Någon kan ta illa vid sig vid det traditionella sättet att fira Lucia. 

Φ1P1: Med ”någon” menas människor som anser att 

”pepparkaksgubbetraditionen” anspelar på rasism mot människor med 

afrikanskt ursprung. 

P1P1: Det traditionella firandet av lucia kan uppfattas som stötande. 

C2: Kan pepparkaksgubbar i luciatåget anses stötande, så kan även Lucian, 

tärnorna och stjärngossarna gör det, syftande till hur deras klädsel 

påminner om Ku Klux Klans- vita dräkter och huvor. 

P2: Pepparkakorna förbjuds på grund av allergi hos barnen. 

C1P2:  Det finns barn som är allergiska mot lussekatter, men de är inte förbjudna. 

C3: Är pepparkaksgubbar förbjudna i luciatåget, borde alla bruna kläder vara 

förbjudna i skolan. 


