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The purpose of this study was to examine in which extent the comments about news in 
the comment fields, on Swedish news sites Facebook pages were deliberative. 
To fulfill this purpose we used a quantitative content analysis as a method to interpret 
the data that we collected about 2203 reader comments from three news sites Facebook 
pages. Jürgen Habermas theory about deliberative democracy together with theories 
about public space and Web 2.0 were the theories we based our study on. To determine 
that a comment was deliberative it had to contain an argument and be written with 
tolerance and respect. Our result showed that most comments lacked either one or both 
of these criteria’s and therefore weren’t deliberative. This study helps to show in which 
extent the comments about news on Facebook are deliberative. 
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1 Introduktion och problembakgrund  
Det har länge förts en debatt om kommentarsfältens vara eller icke vara. När 

nyhetssajterna införde kommentarsfälten var det första gången som ett obegränsat 

antal personer öppet kunde diskutera nyheter i realtid (Karlsson, 2010). 

Förhoppningen var att kommentarsfälten skulle bidra till ett forum för debatt, vilket är 

en av journalistikens huvuduppgifter i ett demokratiskt samhälle (Hadenius, Weibull 

& Wadbring, 2011). 

Detta forum skapades genom att publiken, i kommentarsfälten, fick ett utrymme till 

att dela med sig av sina tankar och åsikter. Dock har kommentarsfälten i många fall i 

stället använts till att sprida näthat, rasistiska åsikter och kränkningar. På så sätt har 

kommentarsfälten inte alltid främjat det deliberativa samtalet. Ett deliberativt samtal 

bygger på att man visar en ömsesidig tolerans och respekt mot den andres argument 

och synsätt, och att en själv med förnuft argumenterar för sin sak (Englund, 2000). 

2011 valde en del nyhetssajter, som exempelvis aftonbladet.se och expressen.se att 

göra förändringar i kommentarsfälten. För att kommentera på aftonbladet.se blev man 

nu tvungen att ha ett Facebook-konto, jämfört med tidigare då kommentatorerna 

kunde vara anonyma. Men trots att anonymiteten försvunnit finns fortfarande många 

av problemen kring kommentarsfälten kvar, vilket gjort att en del nyhetssajter valt att 

helt plocka bort möjligheten att kommentera. Detta gäller såväl större nyhetssajter 

som små (Journalisten.se, 2012). Men om fler kommentarer hade hållit sig inom 

ramarna för det deliberativa samtalet hade dessa nyhetssajter kanske inte behövt ta 

bort kommentarsfunktionen från sina webbsidor. 

Expressen.se är dock en av de nyhetssajter som helt tagit bort kommentarsfälten på 

sin hemsida. Tidningens chefredaktör Thomas Mattsson skrev följande när detta stod 

klart: 

”Det går tyvärr inte längre att skriva artikelkommentarer här. Inläggen innehöll 

alltför ofta svepande anklagelser mot en det ena och än det andra, och inte sällan 

personangrepp eller till och med smygrasism [...] Vi ska nu fundera på hur vi bäst 

kan erbjuda interaktivitet framöver” – Thomas Mattsson (Expressen, 2012). 
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Men att kommentarsfälten försvunnit från flera av de större svenska nyhetssajterna 

innebär inte att möjligheten till att föra ett deliberativt samtal kring det journalistiska 

material som nyhetssajterna publicerar helt tagits bort. Samtalet och interaktiviteten 

erbjuds nu i stället i sociala medier, där publiken på till exempel Facebook kan 

kommentera artiklar som nyhetssajterna själva väljer att dela på sina facebooksidor. 

Michael Karlsson (2010), docent vid Karlstads universitet, skriver att internationell 

forskning visar att läsarna får en allt större roll inom journalistiken. Utvecklingen av 

deltagarjournalistik, som innebär att användare genererar innehåll (Singer, 2011), har 

gjort att det framförts flera argument på att de traditionella mediernas roll mer eller 

mindre är överspelade. Dessa argument grundar sig i att det i stället är olika former av 

sociala medier som sätter eller påverkar agendan för den offentliga debatten 

(Karlsson, 2010). 

Genom att kommentera journalistiskt material i kommentarsfälten på sociala medier 

får publiken möjligheten att delta i den offentliga debatten där de kan tycka till och 

diskutera journalistiken. Med de sociala mediernas framfart har medborgarna i form 

av mediekonsumenter och publik fått en större roll och mer att säga till om i 

nyhetsprocessen (Hedman & Djerf-Pierre, 2013).  

Dan Colarusso, verkställande redaktör på Reuters, sammanfattar att det är problemen 

med kommentarsfält i kombination med sociala mediernas framfart som gjort att 

möjligheten att kommentera nyheter de senaste åren övergått mer till sociala medier 

(Reuters, 2014). Således har möjligheten till ett deliberativt samtal om journalistiskt 

material i hög utsträckning flyttat till sociala medier. 

“During the past few years, much has changed about how readers interact with news. 

They find coverage in diverse places and in new ways. [...] Much of the well-informed 

and articulate discussion around news, as well as criticism or praise for stories, has 

moved to social media and online forums. Self-policed by participants to keep on the 

fringes those who would abuse the privilege of commenting.” – Dan Colarusso 

(Reuters, 2014). 

Colarussos iakttagelse stämmer väl in på det svenska medielandskapets verklighet där 

många nyhetssajter tagit bort de svårhanterliga kommentarsfälten från sina webbsidor, 
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och i stället erbjuder publiken möjligheten att kommentera nyhetsmaterial på 

Facebook. 

Det har gjorts tidigare forskning på hur innehållet i kommentarsfälten ser ut på 

svenska nyhetssajter. Däremot har vi inte hittat någon tidigare forskning kring hur 

innehållet i kommentarsfälten ser ut på nyhetssajternas facebooksidor. Och än mindre 

om hur deliberativa samtalen kring nyhetsmaterial är på det sociala mediet Facebook. 

Därför finns det en kunskapslucka inom detta område. Kvarstår problemen som 

gjorde att många nyhetssajter stängde ner kommentarsfunktionen på sina webbsidor 

även i kommentarsfälten på Facebook? Eller har flytten av kommentarsfälten till det 

sociala mediet bidragit till en ökad möjlighet för ett deliberativt samtal och att 

kommentarerna om nyhetsmaterial i hög utsträckning är deliberativa? Ämnet är 

intressant i och med att kommentarsfälten är ett omdiskuterat ämne som bevisligen är 

svårhanterligt för nyhetssajterna. Att kommentarsfälten flyttat till sociala medier är en 

del av den snabba utvecklingen kommentarsfälten haft, och då området till stor del är 

outforskat placerar det vår forskning väl i tiden. Med denna studie hoppas vi kunna 

bidra till att fylla igen kunskapsluckan om hur deliberativa samtalen är kring nyheter 

när det sker genom kommentering på Facebook. 
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2 Teori och tidigare forskning  

2.1 Deliberativ demokrati och samtal 
En av förutsättningarna i en fungerande demokrati är att det ska finnas ett system för 

debatt och för en dubbelriktad informationsförmedling. Informationsförmedlingen 

vinner ur en demokratisk synvinkel på att vara så offentlig som möjligt eftersom 

informationen då kan ligga till grund för debatt, diskussion och dialog (Nord & 

Strömbäck, 2012). 

Tankarna om den offentliga och dubbelriktade informationsförmedlingen stämmer väl 

in på den demokratimodell som kallas deliberativ demokrati. Detta då den 

deliberativa demokratin bygger på diskussion, dialog och debatt mellan jämställda 

medborgare, ofta i ett politiskt och offentligt sammanhang (Premfors & Roth, 2004). 

Kommentarsfälten på Facebook kan liknas ett system för debatt där det sker en 

dubbelriktad informationsförmedling mellan nyhetssajt och läsare samt läsare 

emellan. Nyhetssajterna delar informationen offentligt i form av nyhetsartiklar medan 

läsarna genom att kommentera ger respons på informationen. På så sätt fyller 

kommentarsfälten på Facebook en av mediernas demokratiska funktioner, att vara 

forum för debatt och diskussion (Nord & Strömbäck, 2012). 

Diskussionen om det deliberativa samtalet har allt som oftast sin utgångspunkt i den 

tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas teori om den deliberativa 

demokratin. Habermas som är en av de främsta inspiratörerna bakom teorin lade den 

teoretiska grunden för deliberativ demokrati genom sin teori om kommunikativ 

rationalitet samt sin diskursteori (Premfors & Roth, 2004). Den kommunikativa 

rationaliteten är enligt Habermas hermeneutisk och är en rationalitetsform som 

existerar i människors vardagsliv och inom olika folkliga rörelser (Gripsrud, 2011). 

Rationalitetsformens medium är dialogen som enligt Habermas synsätt bör ske med 

en eftertänksamhet och förnuft (Habermas, 1990). Diskurs betyder samtal som sker 

muntligt eller talad kommunikation (NE) och lägger grunden för Habermas 

diskursteori. Han menar att den som talar måste göra det förståeligt och ha som avsikt 

att dela ett sant och intressant innehåll. Målet är att man ska uppnå samförstånd och 

ömsesidig förståelse (Habermas, 1990). I dag när sociala medier existerar i många 

människors vardagsliv blir kommentarsfälten på bland annat nyhetssajternas 
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facebooksidor en naturlig plats för att föra en dialog. Att man skriver förståeligt i 

kommentarsfälten blir ett krav för att en dialog mellan läsare ska kunna nå ett 

samförstånd. 

Båda dessa teorier har alltså lagt grunden för Habermas teori om deliberativ 

demokrati och den har i sin tur byggts vidare av flera andra efter honom. En av de 

som gjort en konkret lista på hur den deliberativa demokratin mynnar ut i praktiken är 

pedagogikprofessorn Tomas Englund. År 2000 gjorde Englund på uppdrag av 

Skolverket ett arbete om deliberativa samtal, i det arbetet finns det tre punkter som 

Englund anser är karaktäristiska för det deliberativa samtalet: 

1) Det är samtal ”där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges 

utrymme” 

2) Det är samtal som ”alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det 

handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument” 

3) Det är samtal ”med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma 

överens eller åtminstone komma till temporära överenskommelser” (Englund, 2000). 

Englunds lista över riktlinjer för ett deliberativt samtal är bara en av många tolkningar 

som gjorts utifrån Habermas ideal om kommunikationen i en deliberativ demokrati. 

Det som generellt inryms i listorna som strävar till att efterlikna Habermas ideal är att 

det ska ske ett genuint utbyte mellan deltagarna som bygger på tolerans och respekt 

samt att det ska förekomma en rationell argumentation (Stromer-Gallay & 

Wichowski, 2011). Englunds två första punkter ligger således väl i linje med hur 

tolkningarna av ett deliberativt samtal generellt ser ut. 

Englunds punkter går att föra över till det deliberativa samtalet i kommentarsfälten på 

sociala medier. De nya förutsättningarna i och med den tekniska utvecklingen har 

gjort att tankarna om deliberativa samtal utvecklats en hel del. Man behöver inte en 

egen tryckpress eller TV-mast för att delta i samtalet på en offentlig plats utan det 

räcker med en dator och internetuppkoppling (Nord & Strömbäck, 2012). Internet och 

kommentarsfälten ger människor en möjlighet att kunna interagera på ett sätt som 

tidigare inte var möjligt. 
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2.2 Det offentliga rummet  
Offentligheten har som roll att fungera som en plats där folkets opinion får komma till 

uttryck via utarbetade organ. Den är också ett rum som finns placerat i relation till 

andra platser och rum, något som skiljer sig emot när man pratar i det privata. 

Offentligheten är som Jostein Gripsrud skriver ”ett centralt element i kapitalistiska 

länders liberala demokrati” (Gripsrud, 2011). Den tekniska utvecklingen har gjort att 

kommentarsfälten på sociala medier blivit ett sådant offentligt rum där människor får 

uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd. Här blir de privata opinionerna offentliga 

för andra läsare och de styrande politikerna. 

Det är Jürgen Habermas som är den stora idéskaparen kring det offentliga rummet. I 

sin bok Borgerlig offentlighet (2003) förklarar han hur offentligheten utvecklats från 

det att den uppstod till dess att boken skrevs. Habermas binder ihop offentligheten 

med borgarklassen och menar att det genom detta uppkom en ny samhällssfär som 

öppnade vägarna för en deliberativ demokrati (Habermas, 2003). 

Den borgerliga offentligheten tog fart tack vare marknadsekonomin. Borgarna var 

missnöjda med hur kungar och grevar kunde bestämma vad de ville som berörde 

skatter, tullar och lagar utan att rådfråga borgarna. Borgarna som var rivaler till 

vardags fick i offentligheten arbeta tillsammans för att prata om gemensamma 

förhållanden till kungar och staten. Det spelade ingen roll vilken position i samhället 

man hade, allas åsikt var lika mycket värd (Gripsrud, 2011). Många av de idéer som 

fanns kring offentligheten då, som till exempel att varje medborgare skulle få delta i 

den offentliga opinionen på egna villkor, finns kvar än i dag. Med internets framväxt 

har det blivit lättare för folket att ta del av opinionsbildningen. Och med de sociala 

mediernas framfart är det nu enklare för människor att dela sina åsikter i det offentliga 

rummet. Kommentarsfälten blir en av de platser som ger möjligheten till ett 

deliberativt samtal där man kan debattera, diskutera och föra en dialog. 

2.3 Webb 2.0 och sociala medier  

Många av den första generationens IT-företag med Internet som en del av affärsidén 

gick i konkurs när IT-bubblan sprack år 2000. Men ur den första generationens (som 

även kallas Web 1.0) misslyckande föddes Webb 2.0. 
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Webb 2.0 hade ny ekonomisk och demokratisk potential som gjorde att folk vågade 

investera för att starta upp ”det nya Internet”. Mannen som myntade uttrycket för 

Webb 2.0 var Tim O’Reilly. När han 2004 beskrev innebörden av Webb 2.0 hade han 

en lista med punkter som förtydligade vad Webb 2.0 egentligen är. Några av de 

punkter som fanns med var: deltagande istället för publicerade, användare bidrar, 

webb som plattform, kollektiv intelligens och bättre hårdvara som används av fler 

(Fuchs, 2014). Kortfattat kan man beskriva det som ett kollektiv av hårdvaror som gör 

det möjligt för människor att kommunicera, dela och samarbeta. Användarna ska ha 

möjligheten att interagera med varandra och samarbeta. Att medborgarna har en 

deltagarrättighet i den offentliga kommunikationsprocessen är enligt Jürgen 

Habermas den viktigaste delen av deliberativ demokrati (Premfors & Roth, 2004). 

Den offentliga kommunikationsprocessen som Web 2.0 erbjuder har också gjort att 

interaktiviteten ökat i den offentliga sfären. Några av de webbtjänster O’Reilly 

använder som exempel och som har blivit ett populärt uttryck för den moderna typen 

av webbtjänster är Facebook, Twitter och Google (Fuchs, 2014). 

Många företag använder sig av Webb 2.0-teknologin och drar stora fördelar av det 

genom informationsspridning, samarbete och planering. Några av dessa företag är 

nyhetssajterna som använder de sociala medierna som plattform för att dela nyheter 

och ge människorna chansen att interagera (Lytras, Damiani, de Pablos, 2009). Webb 

2.0 har öppnat dörren till journalistiken för användarna som allt mer deltar i både 

produktionen och svarsprocessen. Framförallt kommentarsfälten i sociala medier har 

växt enormt mycket de senaste åren och gjort att användarna kunnat ge sina åsikter 

och diskutera direkt i stället för att skicka brev (Canter, 2012). Utan Webb 2.0 hade 

detta aldrig varit möjligt. 

En annan funktion allt fler Webb 2.0 webbtjänster erbjuder är möjligheten att ”gilla” 

olika saker på webbsidan. Först ut med mekanismen var friendfeed.com, men det var 

när Facebook presenterade ”gilla-knappen” på sin hemsida som gilla-fenomenet fick 

genomslag. Knappens funktion är att användarna ska kunna uttrycka sina positiva 

associationer med innehållet de ser på Facebook, i form av bilder, 

statusuppdateringar, sidor och kommentarer (Kosinski, Stillwell & Graepel, 2012). 

Gilla-knappen har gett ytterligare ett sätt för människor att interagera i 

kommentarsfälten och fått fler människor att involvera sig. I stället för att människor 
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skriver samma åsikt eller att man håller med någon annans åsikt kan man enkelt gilla 

en kommentar för att visa att man håller med den specifika kommentaren. Funktionen 

ger en ny dimension till det deliberativa samtalet som inte existerat tidigare. Det går 

snabbare att visa vems argument man gillar med ett knapptryck i stället för att skriva 

det, och det syns för samtliga läsare vems kommentar som har flest gilla-markeringar. 

De kommentarer som är de mest gillade och besvarade kommentarerna i 

kommentarsfältet kallas för toppkommentarer. Dessa kommentarer hamnar i toppen 

av kommentarsflödet och är de kommentarer som människor ser först och ofta de 

kommentarer som folk brukar reagera på och diskutera. Personen som skrivit den 

kommentar med flest gilla-markeringar kan på ett sett ses som den med bäst 

argument, och det är något man inte kunnat visa lika tydligt förr. En del av det 

deliberativa samtalet är att sträva efter att komma överens och nå en samförståelse 

(Premfors & Roth, 2004). Gilla-knappen ger den möjligheten. 

Med Webb 2.0 har vi fått en klarare inblick i vilken roll den teknologiska 

utvecklingen spelat för hur deltagandet, delandet och interagerandet utvecklats till där 

de är i dag. Det har också gett oss en förståelse för hur det kan se ut i 

kommentarsfälten med den tidigare forskningen om gilla-knappen vilket är ett område 

vi kommer beröra i vår studie. 

2.4 Tidigare forskning om kommentarsfält  
Internet har gett möjligheterna till interaktivitet på en helt ny nivå än tidigare och det 

är kanske just interaktiviteten som ses som den mest lovande aspekten av internet. 

Främst genom hur internet bryter barriären för avståndet, som inte längre spelar någon 

roll för samtalen. Möjligheten till den typen av samtal har gjort att forskare studerat 

en hel del kring kommentarsfält. Flera av dessa studier har tittat på hur deliberativa 

diskussionerna är online, men vad vi vet har ingen undersökt hur deliberativa 

diskussionerna är på sociala medier. Anledningen till att många tittat på just 

deliberationen är för att internet och de forum som finns där erbjuder möjligheten till 

ett deliberativt samtal (Stromer-Galley & Wichowski, 2011). Men de resultat som 

tidigare studier, från bland annat Nederländerna och USA, visat är att samtalen i störst 

utsträckning inte varit deliberativa utifrån Habermas synsätt. Dels har det funnits 

brister i argumenteringen men många gånger har kommentarerna inte heller varit 

toleranta och respektfulla mot andras åsikter (Stromer-Galley, Wichowski, 2011). 



  
 

 11 

Däremot måste man ta i beaktning att resultaten är svåra att jämföra med varandra 

eftersom alla har olika definitioner för hur de ska tolka vad som är deliberativt 

(Stromer-Galley & Wichowski, 2011). 

I boken Participatory Journalism ägnar den israeliske professorn Zvi Reich, ett helt 

kapitel åt läsarkommentarer. I en studie från 2011 som kapitlet bygger på har 

journalister från 25 olika nyhetsorganisationer intervjuats om deras syn på 

kommentarsfält. På nio av de 25 tillfrågade nyhetsorganisationerna, var det minst en 

journalist som belyste fördelarna med kommentarsfält. En av fördelarna som nämndes 

var hur kommentarerna bidrar till en mångfald av åsikter (Reich, 2011). Det 

deliberativa samtalet uppmanar till att alla ska få komma till tals och det bidrar till den 

stora mångfalden av åsikter. Och i kombination med det offentliga rummet kan alla 

göra sin röst hörd. 

Vidare i Reichs studie var det en betydligt större del av de tillfrågade som i stället såg 

kommentarerna som problematiska och valde att belysa dessa problem. En av 

redaktörerna på den kanadensiska nyhetssajten Globe and Mail såg följande problem 

med kommentarer. “Mostly the comments you get on individual stories on the website 

are not terribly well-thought through or just vitriolic… Very few of them make 

intelligent comments or have intelligent things to say. It’s very deceiving, because it 

essentially makes you look like your readers are idiots, to be quite honest” 

(Reich, 2011 s.103). 

Vidare ansåg journalisterna att det största problemet med läsarkommentarer är deras 

låga kvalité som kan äventyra webbsidans rykte och i värsta fall skrämma bort andra 

läsare från webbsidan (Reich, 2011). Habermas tankar om den deliberativa 

demokratin har bevisligen inte fungerat så väl som nyhetssajterna hade hoppats i sina 

kommentarsfält, och interaktiviteten som anses som internets styrka har i stället blivit 

en svaghet. Dessa åsikter ger oss kunskap om delar av de problem som gjort att flera 

nyhetssajter i Sverige tagit bort möjligheten att kommentera på sin egen sida, och i 

stället erbjuder kommentering genom att dela sitt material i sociala medier. 

2.4.1 Kommentarston  

En studie som berört hur innehållet i kommentarsfälten sett ut på nyhetssajter är 

Arthur D. Santanas studie från 2013. I sin studie har han jämfört hur innehållet skiljer 
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sig beroende på om man kan kommentera anonymt eller inte. Där jämförde han 

anonyma kommentarsfält med icke-anonyma kommentarsfält i USA. Han kollade 

sammanlagt 900 kommentarer där hälften var anonyma och hälften icke-anonyma. 

Utifrån tre variabler, otrevliga, trevliga och varken eller/oklart kunde han presentera 

ett resultat som visade att det blir en trevligare tongång på icke-anonyma 

kommentarsfält. Men drygt var fjärde kommentar tillhör fortfarande den mer negativa 

jargongen (Santana, 2013). Eftersom det enligt Expressens editionschef M. Lundell 

(personlig kommunikation, 1 december 2014) råder en tydlig efterhandsmoderering i 

nyhetssajternas kommentarsfält på Facebook är det viktigt för nyhetssajterna att 

läsarna försöker hålla en god ton i kommentarerna. 

En av grundstenarna i ett deliberativa samtal är att kunna diskutera med tolerans och 

respekt med andra (Premfors & Roth, 2004). Att föra fram sina argument på ett 

otrevligt sätt är i många fall en brist på respekt och gör diskussionen mindre 

deliberativ. Men genom att hålla en trevlig ton blir möjligheten 

för ett deliberativ samtal större. Med hjälp av Santanas studie kan vi använda samma 

variabler för att undersöka hur tonen är i kommentarsfälten på svenska nyhetssajters 

facebooksidor. 

2.4.2 Kommentarslängd  

I en tidigare forskning som gjorts av Andrea Jucker och Daniela Landert jämförde 

man hur feedbacken från läsarna var till amerikanska The Times 1985 och sedan igen 

2008 med fokus på längden. 1985 var läsarna tvungna att svara via brev men 2008 

kunde läsarna delge sin feedback i kommentarsfälten på Internet. Tidigare behövde 

läsarna förklara vilken artikel de ville ge feedback på och först efter det skriva sina 

åsikter. Men 2008 då kommentarsfälten låg i direkt koppling till texten behövde 

läsarna inte förklara vilken artikel det rörde sig om utan i stället direkt skriva sina 

tankar och åsikter, vilket gjort att feedbackslängden var mycket kortare 2008 är 1985 

(Jucker & Landert, 2008). 

En annan anledning till varför inläggen i kommentarsfälten generellt är kortare än 

längden i breven är att publiken i kommentarsfälten snabbt kan se vad andra skrivit 

och inte behöver upprepa vad som redan diskuterats (Mossberger, Tolbert & McNeal, 

2007). Men att kommentarerna blir kortare kan vara ett problem för det deliberativa 
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samtalet. I dag är det kortare meddelanden, snabbare svar och en inkonsekvens av en 

tydlig indikation av vem som talar med vem. Detta kan sänka kvalitén på samtalen i 

kommentarsfälten (Stromer-Galley & Wichowski, 2011). På vissa sociala medier 

finns en maxgräns för hur många tecken en kommentar eller inlägg får vara. På 

Facebook finns dock ingen maxgräns och det blir därför intressant att se 

kommentarslängden generellt ser ut och vilken påverkan längden spelar för ett 

deliberativt samtal. 

Längden har även visat sig påverka publikens engagemang. En studie från 2011 visar 

att engagemangen förändras beroende på ett inläggs längd. Där kom man fram till att 

desto kortare inläggen var desto större engagemang skapades (socialamedier.com, 

2011). Fokus i denna studie låg på statusuppdateringar, men det är intressant att kolla 

om samma tendenser finns kring längden på kommentarerna i kommentarsfälten. 

Habermas tankar om deliberativ demokrati går inte in på längden i människors 

åsikter, utan det viktigaste enligt honom är att alla har rätt att delta (Premfors & Roth, 

2004). Men eftersom tidigare forskning visar att längden påverkar läsarnas vilja att 

delta finner vi det intressant att undersöka längden. 
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3 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka kvalitén på kommentarerna om nyheter i 

kommentarsfälten på Facebook, i förhållande till det normativa idealet om den 

deliberativa demokratin. För att undersöka detta använder vi oss av en huvudfråga och 

två underfrågor. Studiens huvudfråga är:  

1. I vilken utsträckning är kommentarerna som finns i nyhetssajternas 

kommentarsfält på Facebook deliberativa och vad skiljer dessa från de icke-

deliberativa?  

Denna fråga planerar vi att besvara genom att i första hand se hur många av 

kommentarerna som uppfyller Englunds två första punkter för ett deliberativt samtal.  

1. Det är samtal ”där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges 

utrymme”  

2. Det är samtal som ”alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det 

handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument” (Englund, 2000). 

Dessa två punkter är de som generellt brukar användas vid försöken att definiera och 

konkretisera vad ett deliberativt samtal ska inrymma (Stromer-Galley & Wichowski, 

2011). Så blir fallet även i denna studie. Därför är det utifrån dessa två punkter vi 

ämnar besvara huvudfrågan. I denna studie utgår vi från att en kommentar måste 

uppfylla båda punkterna för att vi ska anse den vara deliberativ. 

För att bättre kunna besvara vår huvudfråga kommer vi även titta djupare på 

kommentarernas innehåll för att se vad som kännetecknar de deliberativa 

kommentarerna och hur de skiljer sig från de kommentarer som är icke-deliberativa. 

Underfrågorna som i sin tur ämnar komplettera vår huvudfråga är: 

2. Hur skiljer sig tonen och längden på kommentarerna beroende på om 

kommentaren är deliberativ eller inte?  

3. Vad kännetecknar toppkommentarerna och hur skiljer de sig från hur 

kommentarerna generellt ser ut i kommentarsfältet? 

Vi väljer att undersöka hur tonen och längden på kommentarerna skiljer sig beroende 

på om den är deliberativ eller inte för att ge bredare kunskap om vad som skiljer de 

deliberativa kommentarerna från de icke-deliberativa. Vidare visar tidigare forskning 
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kring kommentarsfält att var fjärde kommentar är skriven med en otrevlig ton, vilket 

inte är önskvärt för det deliberativa samtalet. Den studien handlade dock om 

kommentarstonen i nyhetssajternas kommentarsfält på sin webbsida och inte i 

nyhetssajternas kommentarsfält på Facebook, vilket är det vi vill undersöka. 

Anledningen till att vi även ska kolla längden är att tidigare forskning visat att 

läsarkommentarerna generellt är korta. Då kortare kommentarer kan vara negativt för 

det deliberativa samtalet (Stromer-Galley & Wichowski, 2011) är det intressant att 

undersöka huruvida längden på kommentarerna har någon påverkan på det 

deliberativa samtalet i kommentarsfälten på Facebook. 

Den tredje punken på Englunds lista över vad som är ett deliberativt samtal leder oss 

in på vår sista underfråga som berör toppkommentarer. 

3. Det är samtal ”med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma 

överens eller åtminstone komma till temporära överenskommelser” (Englund 2000). 

Toppkommentarerna är de kommentarer som fått störst erkännande av de andra 

deltagarna genom gilla-markeringar och ligger därför överst i kommentarsflödet. 

Att enstaka kommentarer blir toppkommentarer kan ses som ett inslag av kollektiv 

viljebildning där deltagarna genom att gilla en kommentar strävar efter att nå 

samförstånd. Därför vill vi undersöka vad som kännetecknar dessa toppkommentarer. 
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4 Metod  
4.1 Kvantitativ innehållsanalys  

När man i USA under tidigt 1900-tal utformade en teknik för att kunna föra statistik 

om mediernas innehåll och dess förändringar såddes det första fröet till det som i dag 

kallas för den kvantitativa innehållsanalysen. Dock var det först i början av 1950-talet 

som den kvantitativa innehållsanalysen förädlades till en mer teoretisk förankrad och 

fruktbar analysmetod (Nilsson, 2010). 

Bernard Berelsons definition av den kvantitativa innehållsanalysen, myntad i studien 

”Content Analys in Communication Research”(1952), utgör ofta utgångspunkten i 

diskussionerna kring metoden. ”Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det 

objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av manifest 

kommunikationsinnehåll” (Refererad i Bryman, 2011) 

Begreppen objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll är alla 

grundläggande för den kvantitativa innehållsanalysen. Objektiviteten bygger på att 

forskarens personliga värderingar ska påverka processen i så liten utsträckning som 

möjligt. Detta uppnås genom att det klart och tydligt framgår hur man ska bära sig åt 

för att kategorisera råmaterialets innehåll (Bryman, 2011). Att innehållsanalysen ska 

göras systematiskt är i sin tur en förutsättning för objektiviteten och innebär att 

reglerna för tillvägagångssättet konsekvent ska följas för att varje form av skevhet 

eller felkälla ska bli så liten som möjligt (Nilsson, 2010; Bryman, 2011). 

Kvantitet i sin tur innebär att de variabler som ingår i analysschemat beskrivs 

kvantitativt, det vill säga att de bestämts i termer av frekvens eller omfång som gör 

det möjligt att fastställa statistiska samband mellan variablerna. Och med begreppet 

manifest innehåll åsyftas det faktum att forskaren bara ska analysera det som är 

tillgängligt för varje iakttagare att klart kunna utläsa i texten (Nilsson, 2010). 

Vidare skriver Nilsson (2010) att den kvantitativa innehållsanalysen alltid syftar till 

att lyfta upp det enskilda till det generella med ambitionen att kunna uttala sig om ett 

större material. Att kunna generalisera denna studies resultat kring kommentarsfälten 

på Facebook till hur det ser ut i stort är den främsta styrkan vi ser med att använda 

den kvantitativa innehållsanalysen. Dessutom är denna metod effektiv då vi utifrån 
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förutbestämda variabler systematiskt kan kategorisera in vår stora mängd råmaterial 

bestående av 2203 kommentarer. 

 

4.2 Urval  
Till vår studie valde vi att undersöka kommentarsfälten på tre svenska nyhetssajters 

officiella facebooksidor. Facebook är det största sociala mediet i världen med över en 

miljard användare. I Sverige finns över fem miljoner aktiva Facebook-konton vilket 

gör att det blir det största mediet i landet (IDG, 2013). Facebook blev därför en bra 

representant för de sociala medierna och det är dessutom ett socialt medium som 

nästan alla nyhetssajter använder sig av. 

De tre nyhetssajter vi bestämde oss för var Aftonbladet, Expressen och Nyheter24 (se 

bilaga 8.2). Förutom att dessa tre tillhör Sveriges största nyhetssajter har de dessutom 

flest följare på Facebook bland de svenska nyhetssajterna vilket motiverar vårt val  

(Kia-index, 2014). 

Desto fler följare en facebooksida har, desto mer kommentarer förekommer det 

sannolikt, därför valde vi de tre nämnda nyhetssajterna. Valet av tre nyhetssajter gav 

oss också en bredare publik eftersom olika tidningar har olika läsare. Aftonbladet och 

Expressen är sedan länge väletablerade nyhetssajter med stadiga läsarkretsar. Men 

Nyheter24 som bara funnits i sex år vänder sig i första hand till de som är uppvuxna 

med Internet och digitala medier (Nyheter24, 2014). Detta fick oss att tro att 

Nyheter24 i första hand vänder sig till en yngre målgrupp än Aftonbladet och 

Expressen. 

Totalt undersökte vi 2203 kommentarer hämtade ur kommentarsfält till 126 artiklar. 

När populationen är stor brukar 100-200 individer vara en nedre gräns på 

urvalsstorleken (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Då vi har 2203 

analysenheter är urvalsstorleken med marginal tillräckligt stor för att generalisera 

resultaten till populationen. Däremot blir det svårt att sätta en siffra på hur stor 

felmarginalen är då det är svårt att räkna ut urvalet i förhållande till populationen 

eftersom det ständigt skrivs nya kommentarer. 
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4.3 Avgränsningar  

Eftersom vi valde Aftonbladet och Expressen att ingå i vårt urval dök det upp en 

problematik i att dessa nyhetssajter har separata facebooksidor för sina sport- och 

nöjesartiklar. Exempelvis har Sportbladet en egen facebooksida och Aftonbladets sida 

delar därför ytterst sällan artiklar om sport på sin sida. Det såg likadant ut för 

Expressen som också har en separat sida för sportnyheter (Sportexpressen) och för 

nöjesnyheter (Expressen nöje). För att underlätta vår forskning valde vi att slå ihop 

Sportbladet och Nöjesbladets facebooksidor med Aftonbladets facebooksida. 

Likadant gjorde vi med Sportexpressen och Expressen Nöje som ingår i Expressens 

facebooksida. 

Vi gjorde även en avgränsning på vilken typ av artiklar vi skulle kolla 

kommentarsfälten på. Vi undersökte bara de kommentarsfält som var kopplade till 

skrivna artiklar. Webb-TV program och virala klipp som nyhetssajterna delade på 

sina facebooksidor föll därför bort från vår undersökning då vi endast ville kolla 

läsarkommentarer. 

För att avgränsa vårt empiriska material slumpade vi ut sex artiklar om dagen från 

varje nyhetssajt under en veckas tid. Då Aftonbladet och Expressen har tre 

facebooksidor, en för nyheter, en för nöje och en för sport slog vi ihop dessa tre sidor 

till en enhet där vi kollade två artiklar från vardera sida. Alltså hämtade vi 

kommentarerna ur två artiklar från huvudsidan, två från sportsidan och två från 

nöjessidan. På Nyheter 24:s facebooksida skötte vi genreindelningen själva vilket 

gjorde att vi även där hämtade kommentarer från kommentarsfälten kring två 

nyhetsartiklar, två sportartiklar och två artiklar om nöje/kultur. När det inte fanns två 

artiklar ur varje genre slumpade vi fram en eller flera artiklar ur kategorin övriga 

nyheter. Det gjorde att vi tittade på 18 artiklar per dag under en veckas tid. Vi 

slumpade fram artiklarna genom att först räkna ut det totala antalet artiklar per dag 

och sedan använda oss av Excels slumpgenerator. För Aftonbladet och Expressen som 

har separata facebooksidor för olika genrer slumpade vi ut två artiklar per 

facebooksida. Men på Nyheter24:s facebooksida placerade vi själva in alla delade 

artiklar från en dag i genrerna nyheter, sport, nöje/kultur och övriga nyheter. Därefter 

slumpade vi i den mån det gick fram två artiklar ur genrerna nyheter, sport och 

nöje/kultur. Eftersom många av artiklarna på sidorna kan ha flera hundra 
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kommentarer satte vi ett tak på att undersöka max 20 kommentarer per artikel. Vi 

slumpade kommentarer från hela kommentarsfältet och använde även här Excels 

slumpgenerator. 

Då en av våra underfrågor handlade om vad som kännetecknar toppkommentarerna 

hade vi specifika avgränsningskriterier kring just dessa kommentarer. I alla artiklar 

hittade vi minst en toppkommentar, men i vissa fall förekom det två kommentarer 

som kunde sägas vara en toppkommentar. 

 

4.4 Kodschema  

För att samla in vårt empiriska material upprättade vi ett kodschema där vi med hjälp 

av totalt 28 variabler ställde frågor till varje enskild kommentars innehåll. 

Kommentarerna utgör därmed i denna studie analysenheterna som jämte variabler och 

variabelvärden är centrala beståndsdelar i alla kvantitativa undersökningar då dessa 

tillsammans skapar den datamängd som senare ska analyseras (Nilsson refererad i 

Ekström & Larsson, 2010). 

Enkelt förklarat kan man se en variabel som en specifik fråga som ställs till ett 

innehåll. De olika svarsalternativen till frågan blir i sin tur variabelvärdena. När man 

utformar ett kodschema är det viktigt att variabelvärdena inte överlappar varandra 

utan att de är ömsesidigt uteslutande. Därför är det bra att ha med svarsalternativen 

oklart och övrigt. 

Förutom de självklara variablerna vars syfte är att generera intressanta resultat 

behöver man också variabler av en mer teknisk karaktär för att kunna identifiera 

materialet (Nilsson refererad i Ekström & Larsson, 2010). 

I vårt kodschema ingår sex variabler av teknisk karaktär där den första är 

identifikationsnummer. Detta nummer är unikt för varje analysenhet och syftar till att 

identifiera varje enskild kommentar. Resterande tekniska variabler är kodar-ID, 

kodardatum, facebooksida, publiceringsdatum och genre. Variablerna kodar-ID och 

kodardatum syftar till att identifiera vem som kodade respektive vilket datum 

kodningen ägde rum. Variabeln facebooksida svarar på frågan från vilken av 

Aftonbladet, Expressen eller Nyheter24:s facebooksida kommentaren är tagen ifrån. 
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Publiceringsdatum berättar vilken dag den delade artikeln är publicerad och variabeln 

genre berättar ur vilken av artikelgenrerna nyheter, sport, nöje/kultur eller övriga 

nyheter, som kommentaren är hämtad ifrån. 

För att se om en kommentar levde upp till ett av kriterierna för ett deliberativt samtal 

hade vi med en variabel som visar om kommentaren innehåller tolerans och respekt. I 

samma syfte hade vi också en variabel som visar om kommentaren innehåller ett eller 

flera argument för sin åsikt. 

För att se om kommentarer innehöll rasism, kränkningar eller näthat hade vi med en 

variabel för detta. Kommentarer som innehöll detta är inte deliberativa och därför 

blev det aktuellt i vår studie. Samma sak gjorde vi för att se om kommentarer innehöll 

humor eller egna erfarenheter alternativt fakta. Därför hade vi två separata variabler 

för detta. 

Vi använde också en variabel för att se i vilken utsträckning kommentarer hade en 

åsikt om artikelns innehåll. Dessutom hade vi påföljande variabler för att se om 

åsikten var trevlig eller otrevlig. Likadant gjorde vi när det handlade om åsikter om 

skribenten, nyhetssajten eller andra kommentarer och kommentatorer. Dessa variabler 

hade vi med för att skilja på de olika kommentarerna och få en tydligare bild av hur 

det ser ut i kommentarsfälten. Om kommentarer inte passade in på någon av alla de 

ovanstående variabler vi använt hade vi en variabel för kommentarer som innehöll 

annat. 

För få en bild av den generella tonen i kommentarsfälten hade vi en variabel för om 

kommentaren var skriven med en trevlig eller otrevlig ton. Vi tog med en variabel för 

hur långa kommentarerna var eftersom kommentarerna enligt tidigare forskning blivit 

kortare. För oss blev det intressant att se hur detta påverkat det deliberativa samtalet. 

I vår studie ville vi också se hur toppkommentarerna skiljde sig från resterande 

kommentarer och hade därför en variabel som pekade ut om kommentaren var en 

toppkommentar. 

 



  
 

 21 

4.5 Procedur 

Innan vi på allvar tog oss an insamlingen av data kring vårt empiriska material 

genomförde vi den 8 december 2014 en provkodning. Genom att vi båda två 

provkodade samma 20 kommentarer och sedan jämförde våra resultat märkte vi att vi 

på vissa håll behövde skriva tydligare definitioner av våra variabler. Detta för att 

undvika eventuella tolkningsskillnader av variablerna när vi sedan skulle koda på 

egen hand. Efter provkodningen kom vi även fram till att vi behövde lägga till en del 

variabler i vårt kodschema för att få ut den information vi behövde om 

kommentarerna. 

Efter att ha lagt till fler variabler och tydligare definierat dem gjorde vi en ny 

provkodning på 20 andra kommentarer. Våra resultat blev identiska vid det försöket 

och vi kunde då gå vidare till att genomföra den riktiga kodningen. Totalt hade vi 28 

variabler som vi undersökte på varje kommentar. Anledningen till att det blev så pass 

många variabler var att vi försökte täcka alla möjliga typer av kommentarer. 

Kodningen av de 2203 kommentarer vi sammanlagt undersökte tog fem dagar och all 

empirisk data skrev vi in i Excel. När vi sedan samlat in all data förde vi över det till 

SPSS där vi kunde korsvariera variabler med varandra lättare. 

4.6 Forskningsetik  

När vi gör vår forskning måste vi eftersträva att följa Vetenskapsrådets 

rekommendationer för forskningsetik. Sammanfattat finns det åtta punkter som i 

princip är de åtta budorden inom forskningsetik. Vår studie lever upp till alla 

punkterna på ett eller annat sätt som vi tänkte förklara i denna del.  

1. Du ska tala sanning om din forskning.  

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra (Vetenskapsrådet, 2011). 

Det är en självklarhet för alla forskare att tala sanning och så även i denna studie. Att 

granska och redovisa våra utgångspunkter samt att öppet redovisa vår metod och vårt 

resultat faller sig naturligt in i forskningen och vi kommer leva upp till dessa 
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rekommendationer. Vi kommer att ta fram ett eget forskningsresultat i vår studie och 

inte kopiera någons resultat. Däremot är det som Isaac Newton en gång sade, att vi 

“står på giganternas axlar”. Vi kommer få fram ett eget resultat men sanningen vi får 

fram bygger på tidigare upptäckter.  

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering.  

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö.  

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011). 

När vi undersöker kommentarsfälten kommer vi att arkivera dem genom att kopiera 

länken till den delade artikeln och därmed kan man hitta kommentarsfälten i 

efterhand. Allt vi gör i samband med studien kommer att dokumenteras i elektronisk 

form. När vi samlat in kommentarer har vi inte tagit med någon information om vem 

som är avsändare till kommentaren. Detta för att anonymisera personer som skrivit 

kommentarer så att vi inte skadar personerna på något sätt. 

När vi gör vi studie har vi tittat på vad tidigare studier kommit fram till och hur de 

gått till väga. När vi refererar till deras studier i vår uppsats gör vi det på ett rättvist 

sätt och förvränger ingenting. 

4.7 Metodkritik  

I vårt urval valde vi att inte undersöka kommentarsfälten på virala videoklipp då vi 

endast undersökte skrivna artiklar. Virala klipp är videoklipp som sätts av ett stort 

antal människor och får en spridning i sociala medier. Nyhetssajterna vi undersökte 

delar varje dag sådana klipp och hade vi undersökt kommentarsfälten på dessa hade vi 

fått en bredare bild av nyhetssajternas kommentarsfält på Facebook. Men då vi ansåg 

att vissa klipp inte var nyheter, och vi endast ville kolla nyhetskommenteringen valde 

vi att inte ha med de virala klippen från vårt urval. 

Vi inser även att det kan vara ett problem att nyhetssajterna själva väljer ut vilka 

artiklar de delar på sina facebooksidor. Detta gör att vissa artikeltyper kan bli 

överrepresenterade vilket riskerar att göra vårt urval lite skevt. Ett annat problem med 

vårt urval är att den tidsperiod som vi hämtade artiklar från präglades till stor del av 

artiklar om politik och omval. Därmed blev det fler artiklar om politik än i vanliga fall 
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vilket inte riktigt representerar hur artikelfördelningen ser ut generellt under en 

tidsperiod där omval inte är aktuellt. 

Att vi inte valde att ta med kommentarer om åsiktstexter kan innebära skevheter i vårt 

urval. Med tanke på att de ofta väcker känslor och engagerar läsarna blir 

åsiktstexterna ofta kommenterade. Dessa kommentarer kom dock inte med bland vårt 

insamlade material då vi endast ville undersöka kommentarer om nyheter. Då vi inte 

klassificerar dessa texter som nyheter blev så fallet. 

Vårt val av nyhetssajter föll på Aftonbladet, Expressen och Nyheter24 då de har flest 

följare på Facebook. Aftonbladet och Expressen är båda kvällstidningar och 

Nyheter24 finns endast på webben. För att få en bredare representation av svenska 

nyhetssajter hade man kunnat ta med en dagstidning. Men då dagstidningarna har 

betydligt färre följare på Facebook finns det fog att tro att de inte heller har lika 

många kommentarer i sina kommentarsfält. Då vi ville få ett så stort empiri som 

möjligt valde vi därför de tre nyhetssajterna med flest följare på Facebook. 

Vi är medvetna om att vårt sätt att mäta längden kan ha sina brister. Särskrivning 

förekommer vilket kan göra kommentarer längre än de i själva verket skulle varit mätt 

i antal ord. Det finns också stora skillnader i längden på ord och vissa kommentarer 

som till exempel innehöll åtta ord skulle kunna vara teckenmässigt längre än en 

kommentar med elva ord. Men den teckenmässigt kortare kommentaren skulle ändå 

mätas som längre i vår studie. Då det tidsmässigt hade tagit längre tid att mäta antal 

tecken och att vi anser att mätning av antal ord ändå ger en fingervisning på hur det 

ser ut, tycker vi att valet att mäta antal ord var korrekt. 

Vi förstår att de material som vi har undersökt kan vara svårbedömt då varje 

kommentar är skriven på ett specifikt sätt. Kommentarerna blir därmed svårare att 

bedöma utifrån olika variabler. I vår tolkning av deliberation krävdes det att en 

kommentar bland annat innehöll variabeln argumentera för sin åsikt. Denna variabel 

kan vara sårbar för tolkning, då vår tolkning av ett argument kan skilja sig från andras 

tolkning. Därmed kan vår definition av deliberation skilja sig från hur andra definierat 

deliberation, vilket i sin tur kan göra att det bli svårt att jämföra vår studie med både 

tidigare och framtida forskning. Vi anser dock att variablerna vi valde täcker vårt 
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material och att vår tolkning av deliberation stämmer väl in på Habermas tankar som 

om det deliberativa samtalet. 

Vårt metodval av den kvantitativa innehållsanalysen kan vi också vara kritiska mot. 

En svag sida som finns med den kvantitativa innehållsanalysen är att det alltid 

förekommer ett visst mått av egen tolkning av innehållet från kodarna. Det är nästan 

omöjligt att undvika detta. Det är också svårt att utifrån en innehållsanalys försöka få 

svar på varför-frågor (2011). Man kan spekulera kring svaren men i sanningens namn 

är det begränsat till att undersöka det som faktiskt går att mäta. Men för vår studie var 

den kvantitativa innehållsanalysen bäst lämpad för att analysera en så stor mängd 

empiri för att sedan kunna dra generella slutsatser. 
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5 Resultat och analys 
Med hjälp av informationen vi samlat in om 2203 kommentarer presenteras i detta 

avsnitt resultat och analyser som syftar till att besvara huvudfrågan och de två 

underfrågor studien grundar sig på. För att besvara våra frågeställningar inleder vi 

med att presentera våra resultat för att sedan i slutet av varje frågedel sammanfatta 

och knyta an resultaten till vår litteraturgranskning och tidigare forskning.  

I samtliga diagram som redovisas har vi gjort om siffrorna till hela procenttal för att 

lättare kunna analysera de resultat vi fått fram. 

Tabeller samt de fullständiga siffror och procenttal som diagrammen baserar sig på 

finns att titta på som bilaga.  

5.1 I vilken utsträckning är kommentarerna som finns i nyhetssajternas 

kommentarsfält på Facebook deliberativa och vad skiljer dessa från de icke-

deliberativa? 

Enligt Habermas (2003) är en av de viktigaste punkterna i ett deliberativt samtal att 

det mellan deltagarna sker ett samtal där skilda synsätt ställs mot varandra och olika 

argument ges utrymme. Det är också den första punkten i Englunds (2000) lista. 

För att besvara vår huvudfråga har vi därför bland annat kollat hur många av de 2203 

kommentarerna vi undersökt som innehåller ett eller flera argument för sin åsikt. 

Resultatet (se figur 1) visar att varannan kommentar innehåller ett eller flera argument 

för sin åsikt. Därmed uppfyllde inte hälften av kommentarerna vi undersökte ett av de 

två kriterierna vi utgår ifrån när vi bedömer vilka kommentarer som är deliberativa.  

 

 
Figur 1. Innehåller kommentaren ett eller flera argument för sin åsikt.  

Vi har även kollat hur många av de 2203 kommentarerna vi undersökt som höll sig 

inom ramarna för Englunds andra punkt om att ett samtal alltid innehåller tolerans och 
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respekt. Därför har vi kollat huruvida kommentarerna innehåller tolerans och respekt 

mot andra kommentatorer, skribenten, nyhetssajten och artikelns innehåll.  

Vårt resultat (se figur 2) visar att två av tre kommentarer är skrivna på ett tolerant och 

respektfullt sätt. Samtidigt innehåller 19 procent, motsvarande 430 kommentarer, inte 

tolerans och respekt mot andra. Tillsammans med resterande 14 procent där det var 

oklart huruvida kommentaren innehåller tolerans och respekt, visar vårt resultat att en 

tredjedel av kommentarer vi kollat på inte uppfyller en av de grundstenar som ett 

deliberativt samtal bygger på.  

 

  
Figur 2. Innehåller kommentaren tolerans och respekt mot andra kommentatorer, 

skribenten, nyhetssajten och artikelns innehåll.  

För att sedan kunna se hur deliberativa samtalen var i kommentarsfälten på 

nyhetssajternas facebooksidor kollade vi hur många av kommentarerna som uppfyllde 

båda punkterna för ett deliberativt samtal. Vårt resultat visade att 841 kommentarer, 

motsvarande 38 procent (se figur 3), innehöll både tolerans och respekt samt en 

argumentation för sin åsikt. Därmed var det 62 procent av kommentarerna som inte 

uppfyllde båda punkterna för ett deliberativt samtal. 

 

 
Figur 3. Innehåller både argument för sin åsikt samt tolerans och respekt mot andra.  
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Totalt undersökte vi 126 artiklar som delats på tre nyhetssajters facebooksidor.  

En av variablerna vi kollade på var hur många kommentarer som höll sig till artikelns 

innehåll. När vi endast kollade på de 841 kommentarerna som höll sig inom ramarna 

för det deliberativa samtalet var de 737 kommentarer, motsvarande 88 procent som 

höll sig till artikelns innehåll (se figur 4). 

 

 
Figur 4. Innehåller de deliberativa 

kommentarerna en eller flera åsikter om 

artikelns innehåll.                               

Figur 5. Innehåller de icke-deliberativa 

kommentarerna en eller flera åsikter om 

artikelns innehåll.  

När vi sedan kollade hur stor andel av de resterande kommentarerna, alltså de 1362 

icke-deliberativa kommentarerna, som höll sig till artikelns innehåll visade resultatet 

(se figur 5) att det var 56 procent som gjorde detta.  

Vi ville även se i vilken utsträckning kommentarerna som handlade om andra 

kommentatorer eller tidigare kommentarer var deliberativa. Totalt var det nästan en 

tredjedel, motsvarande 719 av alla 2203 kommentarer vi samlade information om som 

innehåll en åsikt om en annan kommentator eller om en tidigare kommentar (se tabell 

6 i bilaga). Av de 719 kommentarerna som innehöll en åsikt om andra kommentarer 

eller kommentatorer var det 301 stycken som var deliberativa (se tabell 6 i bilaga).  

När vi sedan jämförde hur det såg ut mellan de deliberativa och icke-deliberativa 

kommentarerna fick vi fram att av de 841 deliberativa kommentarerna var det 36 

procent som innehöll en eller flera åsikter om andra kommentarer eller 

kommentatorer (se figur 6). Procentfördelningen bland de icke-deliberativa 

kommentarerna var snarlik där 31 procent av kommentarerna berörde en annan 

kommentator eller det en annan kommentator skrivit, medan 69 procent inte gjorde 

det. 
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Figur 6. Innehåller de deliberativa 

kommentarerna en eller flera åsikter 

om andra kommentarer eller 

kommentatorer.                                

Figur 7. Innehåller de icke-deliberativa 

kommentarerna en eller flera åsikter 

om andra kommentarer eller 

kommentatorer. 

 

Förutom att undersöka huruvida de deliberativa och de icke-deliberativa 

kommentarerna innehöll en eller flera åsikter om artikelns innehåll eller andra 

kommentatorer, har vi också valt att se hur många kommentarer som innehåller en 

åsikt om skribenten eller nyhetssajten.  

Sammanlagt var det 129 kommentarer som innehöll en åsikt om antingen skribenten 

eller nyhetssajten (se tabell 7 och 8 i bilaga).  

Av dessa kommentarer var det 31 procent höll sig inom ramarna för det deliberativa 

samtalet då de innehöll tolerans och respekt samt en argumentation (se figur 8). 

Således var sju av tio kommentarer som handlade om nyhetssajten eller skribenten 

icke-deliberativa. 

 

 
Figur 8. Är kommentaren som innehåller en åsikt om nyhetssajt eller skribent 

deliberativ eller icke-deliberativ.  
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Vi har även jämfört skillnaden mellan i vilken utsträckning deliberativa och icke-

deliberativa kommentarer innehåller egna erfarenheter eller fakta. Resultatet (se figur 

9) visar att 36 procent av de deliberativa kommentarerna antingen innehöll egna 

erfarenheter eller bidrog med relevanta faktauppgifter. Bland de icke-deliberativa 

kommentarerna var andelen som bidrog med egna erfarenheter eller ny fakta desto 

mindre. Endast 15 procent gjorde detta vilket i sin tur innebär att 85 procent av de 

icke-deliberativa kommentarerna inte innehöll egna erfarenheter eller fakta.  

 

  
Figur 9. Innehåller de deliberativa 

kommentarerna egna erfarenheter eller 

bidrar med fakta.                              

Figur 10. Innehåller de icke-deliberativa 

kommentarerna egna erfarenheter eller 

bidrar med fakta.  

 

Att det i kommentarsfälten alltför ofta förekom rasism, kränkningar och näthat bidrog 

till att nyhetssajterna lade ner kommentarsfälten på sina hemsidor och i stället flyttade 

kommentarsfälten till sociala medier (Expressen, 2012).  

Eftersom de deliberativa kommentarerna bygger på tolerans och respekt innehåller de 

automatiskt inte rasism, kränkningar eller näthat. Därför undersökte vi hur många av 

de icke-deliberativa kommentarerna som innehöll rasism, kränkningar eller näthat. 

Vårt resultat (se figur 11) visar att nästan var fjärde kommentar som inte var 

deliberativ innehöll antningen rasism, kränkningar eller näthat. 
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Figur 11. Innehåller de icke-deliberativa kommentarerna rasism, kränkningar eller 

näthat.  

Sammanfattning: 

För att vi ska klassa en kommentar som deliberativ måste de uppfylla båda de två 

första punkterna på Englunds (2000) lista. Den första punkten om att samtalet, i vårt 

fall kommentaren, innehåller en argumentation uppfyllde hälften av kommentarerna. 

Det förekom ingen argumentation i den andra hälften av kommentarerna. 

Den andra punkten på Englunds lista är att samtalet alltid ska innehålla tolerans och 

respekt vilket 67 procent av kommentarerna vi tittade på gjorde. 

När vi sedan tittade på hur många av kommentarerna som uppfyllde båda punkterna 

och därmed är deliberativa visade det sig att 38 procent, av de 2203 kommentarer vi 

tittade på innehöll både tolerans och respekt samt en argumentation för sin åsikt. 

Därmed kan vi se att en klar majoritet, i form av 68 procent, av diskussionerna i 

kommentarsfälten på nyhetssajternas facebooksidor inte sker inom ramarna för det 

deliberativa samtalet. 

I våra resultat kan vi också se att 88 procent av de 841 kommentarerna som höll sig 

inom ramarna för det deliberativa samtalet innehöll en åsikt om artikelns innehåll och 

därmed höll sig till ämnet. Bland de 1362 icke-deliberativa kommentarerna var det 

däremot 56 procent som innehöll en åsikt om artikelns innehåll. 

Detta visar att de deliberativa kommentarerna i en betydligt högre utsträckning 

innehöll en åsikt om artikelns innehåll i jämförelse med de icke-deliberativa. 

Dessa resultat leder oss in på en del av problematiken kring kommentarsfält som Zvi 

Reich (2011) tog upp i sin studie. En stor del av de tillfrågade journalisterna som 

ingick i Reich studie gjorde gällande att det största problemet med kommentarsfälten 

var den låga kvalitén på kommentarerna som ledde till att äventyra hela tidningens 

rykte. De 44 procenten av de icke-deliberativa kommentarerna som tydligt inte höll 
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sig till artikelns ämne är kommentarer som bidrar till att sänka kvalitén i 

kommentarsfälten.  

Att var tredje kommentar vi undersökte på något sätt berörde andra kommentatorer 

eller kommentarers innehåll visar att medborgarna till viss del utnyttjar sin 

deltagarrättighet i den offentliga kommunikationsprocessen till att interagera med 

andra deltagare i kommentarsfälten. Just rätten att delta i den offentliga 

kommunikationen är enligt Jürgen Habermas (2003) den viktigaste delen i den 

deliberativa demokratin.  

Interaktiviteten som sker mellan deltagarna är i 42 procent av fallen deliberativa då 

drygt två av fem kommentarer som innehöll en åsikt om andra kommentarer eller 

kommentatorer var deliberativa.  

Det var endast 129 av de 2203 kommentarerna vi undersökte som innehöll en åsikt 

om nyhetssajten eller artikelns skribent. Av dessa 129 kommentarer var det 31 

procent som var deliberativa. Resterande 69 procent av kommentarerna vars innehåll 

berörde antingen nyhetssajten eller artikelns skribent höll sig därför inte inom ramen 

för det deliberativa samtalet.  

Habermas (1990) menar att en viktig del i det deliberativa samtalet är att en har för 

avsikt att dela ett intressant innehåll. Då detta bland annat kan göras genom att 

kommentatorerna delar med sig av tidigare erfarenheter eller bidrar med ny intressant 

fakta jämförde vi hur det såg ut mellan de deliberativa och de icke-deliberativa 

kommentarerna. Resultatet visade att de deliberativa kommentarerna i högre 

utsträckning (36 procent) innehöll egna erfarenheter eller fakta än de icke-deliberativa 

(15 procent). 

Habermas (2003) ideal om den deliberativa demokratin har långt ifrån alltid stämt in 

på hur det i verkligheten har sett ut i nyhetssajternas kommentarsfält. Problemen med 

att alltför många kommentarer innehöll rasism, kränkningar eller näthat gjorde att 

många nyhetssajter till slut stängde ner sina kommentarsfält. När vi kollade hur ofta 

problemen förekom i kommentarsfälten på Facebook visade det sig att det förekom 

rasism, kränkningar eller näthat i var fjärde icke-deliberativ kommentar.  
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5.2 Hur skiljer sig tonen och längden på kommentarerna beroende på om de är 

deliberativa eller inte?  

Av 2203 kommentarer vi undersökte var 58 procent skrivna med en trevlig ton, 26 

procent var skrivna med en otrevlig ton och i resterande 16 procent var det oklart 

huruvida kommentaren var skriven med en trevlig eller otrevlig ton (se figur 12). 

 

 
Figur 12. Vilken ton innehåller kommentarerna i kommentarsfälten.

När vi jämförde hur tonen såg ut bland de deliberativa och icke-deliberativa 

kommentarerna visade resultatet (se figur 13 och 14) att 83 procent av de deliberativa 

kommentarerna var skrivna med en trevlig ton, medan bara 42 procent av de icke-

deliberativa var skrivna med en trevlig ton. Resultatet (se figur 14) visar också att var 

tredje icke-deliberativ kommentar är skriven med en otrevlig ton. 

 

  
Figur 13. Kommentarstonen bland de 

deliberativa kommentarerna.            

Figur 14. Kommentarstonen bland de 

icke-deliberativa kommentarerna.

 

Totalt var 51 procent, motsvarande 1119 kommentarer mellan ett till tio ord långa  

(se figur 15). Det var därmed den i särklass vanligaste längden på de 2203 
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kommentarer vi undersökte. Den näst vanligaste längden, med 581 kommentarer, var 

mellan 11-20 ord långa.  

Det innebär att nästan fyra av fem (77 procent) kommentarer maximalt var 20 ord 

långa.  

 
Figur 15. Längden på kommentarerna i Aftonbladets, Expressens och Nyheter24:s 

kommentarsfält på Facebook.  

Avslutningsvis mätte vi även hur kommentarslängden var bland de deliberativa och 

de icke-deliberativa kommentarerna. Vårt resultat (se figur 16) visar att längden på de 

deliberativa kommentarerna generellt är längre än de icke-deliberativa 

kommentarerna. Av de 841 deliberativa kommentarerna var 262, motsvarande 31 

procent, skrivna mellan 1-10 ord. Den största andelen av de deliberativa 

kommentarerna var skrivna mellan 11-20 ord då 273, motsvarande 32 procent var så 

långa. Resterande 37 procenten av de deliberativa kommentarerna var därmed längre 

än 20 ord. 

Bland de icke-deliberativa kommentarerna visar resultatet (se figur 17) att en klar 

majoritet var mellan 1-10 ord långa då 857, motsvarande 63 procent, av 1362 

kommentarer var skrivna med den mängden ord. Den näst vanligaste längden bland 

de icke-deliberativa kommentarerna var mellan 11-20 ord och 23 procent av 

kommentarerna var så långa. 

Därmed var det bara 14 procent bland de icke-deliberativa kommentarerna som var 

längre än 20 ord, en stor skillnad jämfört med hur det såg ut bland de deliberativa 

kommentarerna. 
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Figur 16. Längden på de deliberativa 

kommentarerna i kommentarsfälten.                                                                                               

Figur 17. Längden på de icke-

deliberativa kommentarerna i 

kommentarsfälten

 

Sammanfattning:  

När vi undersökte tonen i kommentarsfälten på Aftonbladet, Expressen och 

Nyheter24:s facebooksidor utgick vi ifrån samma variabler som Arthur D. Santana 

(2013) använde i sin studie. Således delade vi in tonen i de 2203 kommentarerna vi 

undersökte i kategorierna trevlig, otrevlig och oklart. 

Vårt resultat visar att drygt var fjärde kommentar av de 2203 vi undersökte var 

skrivna med en otrevlig ton. Detta ligger i det närmaste exakt i linje med de resultat 

Santana (2013) fick fram i sin studie då en fjärdedel av de icke-anonyma 

kommentarer han undersökte innehöll en otrevlig ton.   

Bland de deliberativa kommentarerna var det 83 procent som innehöll en trevlig ton 

medan det bland de icke-deliberativa kommentarerna endast var 42 procent som 

gjorde detta. Detta visar att de deliberativa kommentarerna i en bredare omfattning är 

skrivna med en trevligare ton än de icke-deliberativa. 

I denna underfråga har vi också undersökt hur längden på kommentarerna i det sociala 

mediet Facebook skiljer sig beroende på nyhetsgenre. Övergripande visade vårt 

resultat att nästan fyra av fem kommentarer var 20 ord eller kortare.  

Som tidigare forskning redan kommit fram till har deltagarnas längd på svar kopplat 

till journalistiskt innehåll blivit kortare med åren (Jucker & Landert, 2008 ; 

Mossberger, Tolbert & McNeal, 2007). Den tidigare forskningen har gjorts på 

kommentarsfält från nyhetssajter. Vårt resultat som visar hur det ser ut i 

kommentarsfält i ett socialt medium ligger i linje med de resultat som tidigare 

forskning fått fram.  
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Slutligen kollade vi om kommentarslängden skilde sig bland de deliberativa och de 

icke-deliberativa kommentarerna. Det resultatet visade var att de deliberativa 

kommentarerna i större utsträckning är längre. 37 procent av de 841 deliberativa 

kommentarerna vi undersökte var skrivna med över 20 ord, medan det motsvarande 

resultatet hos de icke-deliberativa kommentarerna endast var 14 procent. 

 

5.3 Vad kännetecknar toppkommentarerna och hur skiljer de sig från hur 

kommentarerna generellt ser ut i kommentarsfältet? 

Vår tredje frågeställning berör fenomenen gilla och toppkommentar som är två 

skeenden som vuxit fram i takt med Facebooks framfart och etablering. 

Av de 2203 kommentarerna vi undersökte i sammanlagt 126 olika kommentarsfält 

hittade vi 150 stycken som kan klassificeras som toppkommentarer (se tabell 13 i 

bilaga).  

Således förekom det i vissa kommentarsfält mer än en kommentar som kunde 

definieras som en toppkommentar. 

 

 
Figur 18. Längden på toppkommentarerna i kommentarsfälten.  

Precis som med övriga kommentarer visade sig den största andelen av 

toppkommentarerna vara mellan ett och tio ord långa (se figur 15 och 18).  

Vårt resultat (se figur 18) visar att toppkommentarerna i 69 procent av fallen är 20 ord 

eller kortare. Endast fyra procent av toppkommentarerna innehöll 50 ord eller mer.  

Vi har också tittat på hur många av toppkommentarerna som är deliberativa och vårt 

resultat (se figur 19) visar att ungefär hälften av toppkommentarerna är deliberativa 

och att den andra halvan är icke-deliberativa. Då det bland alla 2203 kommentarer var 
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38 procent (se figur 3) som var deliberativa är det bland toppkommentarerna en större 

andel kommentarer som håller sig inom ramarna för det deliberativa samtalet. 

 

  
Figur 19. Är toppkommentarerna i kommentarsfälten deliberativa. 

 

Något som blev väldigt utmärkande av resultatet (se figur 20) vi fått fram om 

toppkommentarer är hur många av dessa som innehöll en åsikt om artikelns innehåll. 

Hela 91 procent av de 150 toppkommentarerna berörde eller höll sig till ämnet på ett 

eller annat sätt. Resterande nio procent höll sig därmed inte till ämnet.  

När det gäller hur många av toppkommentarerna som har en eller flera åsikter om 

andra kommentatorer är det ombytta roller. Resultatet visar (se figur 21) att det var 

väldigt få toppkommentarer som handlade om andra kommentatorer eller tidigare 

kommentarer då endast nio procent innehöll en åsikt om andra kommentatorer eller 

kommentarer. 91 procent av toppkommentarerna innehöll därmed inte en åsikt om 

andra kommentarer eller kommentatorer. 

 

  
Figur 20. Innehåller toppkommentaren 

en åsikt om artikelns innehåll.                                                                                        

Figur 21. Innehåller toppkommentaren 

en åsikt om andra kommentarer eller 

kommentatorer.
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En annan variabel vi tittat på var huruvida toppkommentarerna innehöll egna 

erfarenheter eller fakta. Resultatet visar (se figur 22) att en av fyra toppkommentarer 

bidrar med fakta eller egna erfarenheter.  

För att få en ännu bredare kunskap om vad som kännetecknar toppkommentarer har vi 

även undersökt i vilken utsträckning det förekommer humor bland dessa 

kommentarer. Av toppkommentarerna var det 15 procent som var skrivna på ett 

humoristiskt sätt (se figur 23). En överväldigande majoritet, 83 procent av 

toppkommentarerna, innehöll inte någon humor. 

 

  
Figur 22. Innehåller toppkommentaren 

i kommentarsfälten egna erfarenheter 

eller fakta.  

Figur 23. Innehåller toppkommentaren 

i kommentarsfälten humor.

          

Vi har också valt att undersöka vilken ton toppkommentarerna generellt har. Vårt 

resultat (se figur 24) visade att två av tre toppkommentarer var skrivna med en trevlig 

ton. Var fjärde toppkommentar var däremot skriven med en otrevlig ton och i 

resterande tio procent var det oklart huruvida tonen var trevlig eller otrevlig.   

Slutligen undersökte vi hur stor andel av de icke-deliberativa kommentarerna som 

antingen innehöll rasism, kränkningar eller näthat. Vi tittade bara på de 80 icke-

deliberativa toppkommentarerna då de 70 deliberativa automatiskt inte kan innehålla 

någon rasism, kränkningar eller näthat. Vårt resultat (se figur 25) visar att nästan var 

fjärde icke-deliberativ toppkommentar innehöll antingen rasism, kränkningar eller 

näthat. 
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Figur 24. Kommentarstonen på 

toppkommentarerna.            

Figur 25. Innehåller de icke-deliberativa 

toppkommentarerna rasism, kränkning 

eller näthat. 

 

Sammanfattning: 

Ett av målen med det deliberativa samtalet är att man ska uppnå samförstånd och 

ömsesidig förståelse (Habermas, 1990). Englund (2000) konkretiserar detta mål i sin 

tredje punkt om att en kollektiv viljebildning och strävan att komma överens ska 

uppnås. Toppkommentarerna kan ses som ett nytt fenomen där samförstånd uppnås då 

människor genom att gilla en kommentar uttrycker sina positiva associationer med 

innehållet de ser (Kosinski, Stillwell & Graepel, 2012).  

När vi undersökte vad som kännetecknar toppkommentarerna visade vårt resultat att 

69 procent av toppkommentarerna är 20 ord eller kortare. Detta visar att korta 

kommentarer i många fall skapar ett stort engagemang genom att människor gillar 

kortare kommentarer oftare än längre. Tidigare forskning visar att korta 

statusuppdateringar skapar större engagemang (socialamedier.com 2011). Vårt 

resultat visar att samma tendenser finns i kommentarsfälten. 

Då det i hela fältet var 77 procent (se figur 19) av kommentarerna som max var 20 ord 

långa kan vi se att toppkommentarerna i en något större utsträckning är längre.
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47 procent av toppkommentarerna var deliberativa och i jämförelse med hela fältet där 

38 procent var deliberativa kan vi se att toppkommentarerna i en högre utsträckning 

uppfyller Englunds (2000) två första punkter.  

När vi kollade i vilken utsträckning toppkommentarerna höll sig till artikelns innehåll 

visade det sig att hela 91 procent gjorde detta. Detta visar att de kommentarer som håller 

sig till artikelns ämne mycket ofta är de som får flest gilla-markeringar och på så sätt 

blir toppkommentarer. I jämförelse med hela fältet där 68 procent (se tabell 4 i bilaga) 

av de 2203 kommentarerna vi undersökte höll sig till artikelns innehåll kan vi också se 

att toppkommentarerna oftare håller sig till artikelns ämne.  

Något som tydligt kännetecknar toppkommentarer är däremot att dessa kommentarer 

inte innehåller en åsikt om andra kommentarer eller kommentatorer. Bara i nio procent 

av toppkommentarerna var så fallet. 

 

En av fyra toppkommentarer innehöll egna erfarenheter eller fakta vilket var väldigt likt 

för hur det såg ut i hela fältet där 23 procent (se tabell 9 i bilaga) av alla kommentarer 

innehöll egna erfarenheter eller fakta.  

Vårt resultat visar att skämtsamma och humoristiska inlägg sällan blir 

toppkommentarer. Vårt resultat visar att bara 15 procent av toppkommentarerna 

innehöll humor.  

Andelen toppkommentarer skrivna med en otrevlig ton (24 procent) skiljer sig inte 

nämnvärt från hur det generellt ser ut i kommentarsfälten (26 procent). Därmed visar det 

sig att resultatet från Arthur D. Santanas (2013) studie, där var fjärde kommentar var 

skriven med en otrevlig ton ligger i linje med resultatet vi fick fram kring tonen bland 

toppkommentarerna. 

 

Var fjärde toppkommentar som var icke-deliberativa innehöll antingen rasism, 

kränkningar eller näthat. Fördelningen såg likadan ut (se tabell 10 i bilaga) bland de 

1362 icke-deliberativa kommentarerna i hela fältet där 24 procent av de icke-

deliberativa kommentarerna innehöll antingen rasism, kränkningar eller näthat. 
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6 Diskussion och slutsats 
Problemen med kommentarsfälten på nyhetssajternas hemsidor i kombination med 

sociala mediers framfart har gjort att många nyhetssajter valt att flytta kommentarsfälten 

till sociala medier (Reuters 2014). Hade samtalet i kommentarsfälten i högre 

utsträckning hållit sig inom ramarna för det deliberativa samtalet hade flytten av 

kommentarsfälten kanske aldrig behövt ske. Då vi med denna studie ämnade kolla om 

problematiken kring kommentarsfälten följt med till sociala medier blev studiens syfte 

att se hur deliberativa samtalen kring nyheter är i det sociala mediet Facebook.  

 

För att tillgodose detta syfte utgick vi från en huvudfråga och två underfrågor som vi 

fördjupade oss i. Huvudfrågan grundar sig i att se i vilken utsträckning kommentarerna i 

nyhetssajternas kommentarsfält på Facebook är deliberativa och vad som skiljer dessa 

från de icke-deliberativa. Underfrågorna i sin tur är till för att ge bredare kunskap om 

bland annat kommentarernas längd, ton samt vad som kännetecknar toppkommentarer. 

Sammanlagt samlade vi in information om 2203 kommentarer från Aftonbladet, 

Expressen samt Nyheter24:s kommentarsfält på Facebook. Med hjälp av dessa data kan 

vi nu dra ett antal slutsatser om våra frågeställningar. 

En del av svaret på huvudfrågan, visade att 38 procent av de 2203 kommentarerna vi 

undersökte var deliberativa. Därmed kan vi se att en klar majoritet av kommentarerna på 

Facebook inte levde upp till de två första punkterna på Englunds (2000) lista, om vad 

som är ett deliberativt samtal. Den första punkten Englund anger för hur ett deliberativt 

samtal bör gå till är att det alltid ska innehålla tolerans och respekt. Den andra punkten 

är att man ska argumentera för sin åsikt. Det man generellt kan säga utifrån vårt resultat 

är att Englunds lista, som utgår från Habermas ideal om deliberativ demokrati, inte 

fungerar fullt ut på samtalen som sker i kommentarsfälten på nyhetssajternas 

facebooksidor. 

Genom att jämföra de deliberativa kommentarerna med de icke-deliberativa kan vi till 

viss del uttala oss om varför endast 38 procent av kommentarerna är deliberativa. 

Bland de 841 kommentarerna som stämde in på Englunds två första punkter var det 88 

procent som höll sig till artikelns innehåll. Därmed kan vi se att huruvida kommentaren 

håller sig till ämnet i generellt sett går hand i hand med om kommentaren är deliberativ. 
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Således kan vi dra slutsatsen att läsarna som skriver deliberativa kommentarer ofta 

utnyttjar sin demokratiska rätt till att argumenterar om artikelns innehåll, i det forum för 

debatt nyhetssajterna erbjuder (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). Och på så sätt 

bidrar till att öka kvalitén i kommentarsfälten. 

I fallet med de 1362 icke-deliberativa kommentarerna var det däremot bara drygt hälften 

av kommentarerna som utnyttjade sin demokratiska rätt att argumentera om artikelns 

innehåll. 

Kommentarsfälten, som forum för debatt, används också till att få läsarna att interagera 

med varandra. Generellt så innehöll en tredjedel av kommentarerna vi 

undersökte en interaktion med andra läsare genom att ha en åsikt om andra 

kommentatorer eller kommentarer. Men vårt resultat visar att nästan tre av fem 

kommentarer som bidrar till en interaktion mellan läsarna inte är deliberativa. Vi tror att 

detta beror på att när det uppstår meningsskiljaktigheter mellan läsare väljer många 

läsare att strida emot Habermas (1990) synsätt om att dialogen bör ske med 

eftertänksamhet och förnuft. I stället svarar de då på ett ohövligt sätt snarare än att 

argumentera för sin åsikt på ett tolerant och respektfullt sätt. 

Resultaten på underfrågan som bland annat berör tonen och längden på kommentarerna 

visar att drygt hälften av alla kommentarer var skrivna med 10 ord eller färre. Och totalt 

fyra av fem var skrivna med mellan ett och tjugo ord. Tidigare forskning (Juckert & 

Landert, 2008) har visat att läsarkommentarer blir kortare med åren då 

kommentarsfälten i dag ligger i direkt koppling till texten. Vårt resultat visar att 

kommentarsfälten på Facebook generellt ligger väl i linje med teckenlängden som tagits 

fram i tidigare forskning. Detta kan betyda att kommentarsfälten i många fall mer 

påminner om en chatt snarare än ett forum för diskussion. Att det är så kan bero på att 

det i sociala medier är enkelt att snabbt att skicka iväg en kommentar utan vidare 

eftertanke. 

Dock fanns det intressanta skillnader vad gäller kommentarslängden mellan de 

deliberativa och icke-deliberativa kommentarerna. Bland de 841 deliberativa 

kommentarerna var den största andelen skrivna med mellan 11-20 ord. Därtill var 37 

procent av de deliberativa kommentarerna längre än 20 ord. För de icke-deliberativa var 

den motsvarande siffran för kommentarer över 20 ord endast 14 procent. Vi tror att de 
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deliberativa kommentarerna generellt i en högre utsträckning håller sig till Habermas 

(1990) tankar om att förnuftigt argumentera för en åsikt, och därmed blir längre än de 

icke-deliberativa. 

Vad gäller tonen var drygt var fjärde kommentar skriven med en otrevlig ton. Det 

resultatet visar att tonen generellt sett inte skiljer sig nämnvärt i nyhetssajternas 

kommentarsfält på Facebook, jämfört med det tidigare forskning visat genom bland 

annat Arthur D. Santanas (2013) stuide om kommentarsfält på nyhetssajters hemsidor. 

Detta kan förklaras genom att Internet är en plats där det är snabbt och enkelt för 

människor att delge sin missbelåtenhet, vare sig det är hemsidor eller sociala medier. 

Ett intressant resultat är att de deliberativa kommentarerna i högre utsträckning (88 

procent) är skrivna med en trevlig ton jämfört med de icke-deliberativa (42 procent). 

Anledningen till detta är enligt oss att då de deliberativa kommentarerna innehåller 

tolerans och respekt leder de naturligt till att dessa får en trevligare ton. Då stora delar 

av de icke-deliberativa kommentarerna inte innehåller tolerans och respekt bekräftar det 

vår slutsats, detta då bara 42 procent av dessa var skrivna med en trevlig ton. Något vi 

måste ta i beräkning är att nyhetssajterna kan ha plockat bort en stor del otrevliga 

kommentarerna i sin efterhandsmoderering. Annars hade siffran för de icke-deliberativa 

kommentarerna med en otrevlig ton kunnat vara ännu större. 

Den sista underfrågan handlar om vad som kännetecknar toppkommentarer och hur 

dessa skiljer sig emot hur det generellt ser ut i kommentarsfälten. Utifrån de variabler vi 

undersökt och fått fram resultat på kan vi slå fast att det som generellt kännetecknar en 

toppkommentar är att den i bred utsträckning inte är längre än 20 ord, håller sig till 

artikelns innehåll, inte innehåller en åsikt om andra kommentarer eller andra 

kommentatorer samt att den i knappt hälften av fallen är deliberativ. 

Av de 150 toppkommentarer vi samlade in information om var det 47 procent som var 

deliberativa och resterande var icke-deliberativa. Toppkommentarerna visar vilka 

kommentarer som fått störst erkännande av andra läsare i form av gilla-markeringar. 

De slutsatser vi kan dra utifrån vårt resultat är att människor inte bara samtycker med de 

deliberativa kommentarerna genom att gilla dessa. Utan de uppmuntrar även till icke-

deliberativt samtal genom att uttrycka sina positiva associationer genom att gilla 

kommentarer som inte är deliberativa. 
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Då det i över hälften av fallen vi undersökte är en icke-deliberativ kommentar som 

hamnar överst i kommentarsfältet kan det bli så att den kommentaren smittar av sig och 

lägger grunden för hur diskussionerna ser ut i hela kommentarsfältet. Denna negativa 

effekt kan vara en av de bakomliggande faktorerna till att fler kommentarer i 

kommentarsfälten på Facebook är icke-deliberativa än deliberativa. 

Precis som det såg ut bland hela kommentarsfältet var det flest toppkommentarer som 

var skrivna med 10 ord eller mindre och sammanlagt 69 procent innehöll 20 ord eller 

mindre. Resultatet visar att korta kommentarerna generellt tenderar att bli mer gillande 

och då uppnå Englunds (2000) tredje punkt, om samförstånd och kollektiv viljebildning.  

 

Att korta kommentarer blir de mest gillade kan vara en följd av att människor i sociala 

medier vill att allt ska gå snabbt. Kommentarsfälten blir som vi tidigare nämnt mer aven 

chatt med korta kommentarer och korta svar som ska gå snabbt att läsa. De 

kommentarer som är längre skrivna kan ignoreras av många då man inte orkar läsa 

igenom dessa, vilket kan göra att de längre kommentarerna inte blir gillade lika ofta. 

Toppkommentarerna hade i 91 procent av fallen en åsikt om artikelns innehåll. En siffra 

som är mycket högre än hur det såg ut bland alla kommentarer där knappt en tredjedel 

hade en åsikt om artikelns innehåll. Det visar att människor i kommentarsfälten på 

Facebook generellt samtycker med sådant som berör ämnet och försöker nå ett 

samförstånd kring artikelns innehåll. 

För att slutligen sammanfatta vår studie och det syfte samt frågeställningar vi jobbat 

efter kan vi slå fast att delar av de problem som gjorde att många nyhetssajter flyttade 

sina kommentarsfält till sociala medier fortfarande finns kvar trots flytten. Våra resultat 

visar att samtalen i nyhetssajternas kommentarsfält på Facebook i störst utsträckning 

inte är deliberativa. 

Vi kan också konstatera att tonen i de deliberativa kommentarerna generellt är trevligare 

och att dessa kommentarer även tenderar att vara längre än de icke-deliberativa 

kommentarerna. 

Resultaten vår studie fått fram har gett en bild av hur det ser ut i kommentarsfälten på 

nyhetssajternas facebooksidor. Då alltfler människor använder sig av sociala medier och 

nyhetssajterna använder dessa medier för att erbjuda forum för debatt i det 
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demokratiska samhället, är kunskapen studien bidragit relevant för att svara på hur 

medborgarnas sätt att kommentera ser ut i sociala medier. Därmed har studien bidragit 

med att till viss del fylla igen kunskapsluckan om hur deliberativa samtalen om nyheter 

är i sociala medier. 

6.1 Framtida forskning  

Som vi tidigare skrivit har vi hittat väldigt lite tidigare forskning om nyhetssajternas 

kommentarsfält i sociala medier. Då alltfler nyhetssajter i allmänhet använder sig av 

sociala medier genom att i synnerhet på Facebook erbjuda ett forum för debatt kan det 

tänkas att det i framtiden kommer göras en del forskning i ämnet. En intressant 

infallsvinkel för framtida forskning är att undersöka vilka motiv som ligger bakom om 

kommentatorerna skriver kommentarer inom ramarna för det deliberativa samtalet eller 

inte. 

Detta kan göras genom en kvalitativ ansats där man genom samtalsintervjuer mer 

djupgående kan ta reda på och sedan resonera kring vad som gör att en kommentator 

skriver inom ramarna för det deliberativa samtalet eller inte. 

Vi har kollat nyhetskommenteringen på Facebook som är det i särklass största sociala 

mediet sett till antalet användare. Men man hade även kunnat kolla i vilken grad 

nyhetskommenteringen i exempelvis det sociala mediet Twitter sker inom ramarna för 

det deliberativa samtalet. 

I vår studie ingick två rikstäckande kvällstidningar samt den snabbast växande svenska 

nyhetssajten. I en framtida studie skulle man i stället kunna se i vilken utsträckning en 

morgon- eller lokaltidnings kommentarsfält på Facebook präglas av deliberativa 

kommentarer. Man skulle även kunna jämföra hur det ser ut i kommentarsfälten hos 

morgon eller lokaltidningars facebooksidor med hur det ser ut i de rikstäckande 

kvällstidningarnas dito. 

Under arbetets gång märkte vi att långt ifrån alla publicerade artiklar på nyhetssajternas 

hemsidor delades av dem själva på Facebook. Därför är en annan intressant aspekt att ur 

en etisk synvinkel undersöka vad som avgör vilka artiklar nyhetssajterna delar på sina 

Facebook sidor och därmed öppnar upp för kommentering. 
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8 Bilagor 
 
8.1 Kodschema 
 
V1.  ID-nummer 
 1–… 
 
V2. Kodar-ID 

1. KB 
2. MO 
3. KB & MO 

 
V3.  Kodardatum 
 MMDD 
 
V4. Facebooksida 
 1. Aftonbladet  (inkl. Sport- och Nöjesbladet) 
 2. Expressen   (inkl. SportExpressen och Expressen Nöje) 
 3. Nyheter24 
 
V5. Publiceringsdatum 
 MMDD 
 
V6. Genre 

1. Nyheter 
2. Sport 
3. Nöje/Kultur 
4. Övrigt 

 
V7. Innehåller tolerans och respekt mot andra 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart 

 
V8. Argumenterar för sin åsikt 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V9.    Innehåller rasism, kränkningar, näthat. 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V10. Innehåller humor 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 
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V11. Innehåller egna erfarenheter 
1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V12. Innehåller åsikt om artikelinnehåll 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V13. Innehåller trevlig åsikt på artikelinnehållet 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V14. Innehåller otrevlig åsikt på artikelinnehållet 

1. Ja 
2. Nej  
3. Oklart/Varken eller 

 
V15. Innehåller åsikt om skribenten 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V16. Innehåller trevlig åsikt om skribenten 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V17. Innehåller otrevlig åsikt om skribenten 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V18. Innehåller åsikt om mediehuset 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V19. Innehåller trevlig åsikt om mediehuset 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V20. Innehåller otrevlig åsikt om mediehuset 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V21. Innehåller åsikt om andra kommentatorer 



  
 

 III 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V22. Innehåller trevlig åsikt om andra kommentatorer 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V23. Innehåller otrevlig åsikt om andra kommentatorer 

1. Ja 
2. Nej 
3. Oklart/Varken eller 

 
V24. Innehåller annat 

1. Ja 
2. Nej 

 
V25. Ton 

1. Trevlig 
2. Otrevlig 
3. Oklart/Varken eller 

 
V26. Längd 

1. 1-10 ord 
2. 11-20 ord 
3. 21-30 ord 
4. … 

 
V27. Är kommentaren en toppkommentar 

1. Ja 
2. Nej 

 
 
Definitioner 
 
V7. Innehåller tolerans och respekt mot andra.  

Om kommentaren är skriven med tolerans och respekt mot andra 
kommentatorer, skribenten, mediehuset och artikelns innehåll. 

 
V8.    Argumenterar för sin åsikt. 

Om kommentaren är skriven med ett eller flera tydliga argument för att 
övertyga andra om att en åsikt är rätt. 

 
V9.   Innehåller rasism, kränkningar eller näthat. 

Om kommentaren innehåller rasism, kränkningar eller näthat. Med 
rasism menar vi att man delar upp människosläktet i särskilda raser och 
ser ner på dessa människor utifrån deras hudfärg, religion och etniska 
bakgrund. Med kränkning menar vi att man förolämpar någon eller 
något. Det kan vara genom att ha svepande anklagelser mot en specifik 
person, exempelvis skribenten, någon i artikeln eller en annan 



  
 

 IV 

kommentator. Näthat är hat över internet där kommentaren riktar hatiskt 
innehåll mot en annan kommentator, mediehuset, skribenten eller någon i 
artikeln. Mobbing går också in under definitionen av näthat. 

 
V10. Innehåller humor 

Om kommentarer innehåller humoristiskt material eller skämtsam ton. 
Exempelvis vitsar och skämt. 

 
 
V11.  Innehåller egna erfarenheter 
  Om kommentaren berättar om något som personen själv upplevt. 
 
V12.  Innehåller åsikt om artikelinnehåll 
  Om kommentaren håller sig till artikelns innehåll och det ämne artikeln 

berör. 
 
V13.  Innehåller trevlig åsikt om artikelinnehåll 

Om kommentaren som håller sig till artikelns innehåll och det ämnet 
artikeln berör har en trevlig ton. 

 
V14. Innehåller otrevlig åsikt om artikelinnehåll 

Om kommentaren som håller sig till artikelns innehåll och det ämnet 
artikeln berör har en otrevlig ton. 
 

V15. Innehåller åsikt om skribenten 
Om kommentaren innehåller en åsikt om artikelns skribent eller 
skribenter. Skribenten är den eller de personer vars byline står under 
texten. 

 
V16. Innehåller trevlig åsikt om skribenten 

Om kommentaren som innehåller en åsikt om artikelns skribent eller 
skribenter har en trevlig ton. Skribenten är den eller de personer vars 
byline står under texten. 

 
V17. Innehåller otrevlig åsikt om skribenten 

Om kommentaren som innehåller en åsikt om artikelns skribent eller 
skribenter har en otrevlig ton. Skribenten är den eller de personer vars 
byline står under texten. 

 
V18. Innehåller åsikt om nyhetssajten 

Om kommentarer innehåller en åsikt om nyhetssajten. Nyhetssajterna det 
berör är Aftonbladet, Expressen och Nyheter24. 

 
V19. Innehåller trevlig åsikt om nyhetssajten 

Om kommentaren som innehåller en åsikt om nyhetssajten har en trevlig 
ton. 

 
V20. Innehåller otrevlig åsikt om nyhetssajten 

Om kommentaren som innehåller en åsikt om nyhetssajten har en otrevlig 
ton. 
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V21. Innehåller åsikt om andra kommentarer eller kommentatorer 
Om kommentaren innehåller en åsikt om kommentarer andra läsare skrivit 
eller om andra läsare som kommenterat. 

 
V22.  Innehåller trevlig åsikt om andra kommentarer eller kommentatorer 

Om kommentaren innehåller en trevlig åsikt om kommentarer andra läsare 
skrivit eller om andra läsare som kommenterat. 
 

V23.  Innehåller otrevlig åsikt om andra kommentarer eller kommentatorer 
Om kommentaren innehåller en otrevlig åsikt om kommentarer andra 
läsare skrivit eller om andra läsare som kommenterat. 
 

V24. Innehåller annat 
Om kommentaren består av annat innehåll och inte kan placeras in på 
någon annan variabel. Exempelvis taggningar. Med taggningar menas när 
någon skriver en annan persons namn i kommentarsfälten så att personen 
får en notifikation om det. 

 
V25. Ton 
 Vilken ton kommentaren har. 
  
V26. Längd 
 Hur lång kommentaren är i antal ord. 
 
V27. Är kommentaren en toppkommentar 

Med toppkommentar menas den kommentar som fått flest gillningar av 
andra användare och därmed ligger överst i kommentarsfältet. 
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8.2 Bakgrundsfakta 

I vår studie kommer vi undersöka tre nyhetssajters facebooksidor. Aftonbladet och 

Expressen är Sveriges två största kvällstidningar och är aktiva i sociala medier. En 

intressant skillnad mellan dessa är att Aftonbladet har kommentarsfält på ungefär 

hälften av sina artiklar på sin hemsida, medans Expressen valt att helt plocka bort 

kommentarsfälten. Men Expressen uppmanar till att man ska diskutera och kommentera 

på Facebook där allt som delas kan kommenteras. Nyheter24 har ingen papperstidning 

utan finns bara på webben. På väldigt kort tid har de växt fort och de har nu fler följare 

än Expressen på Facebook. 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta och ägs i dag av mediekoncernen 

Schibstedt. Aftonbladet har störst räckvidd av samtliga svenska tidningar och hade i 

augusti 2014 en räckvidd på över tre och en halv miljoner läsare/besökare när man 

lägger ihop antalet tryckta tidningar sålda och besökare på webben (www.tns-sifo.se). 

Den 2 december 2014 hade Aftonbladet drygt 138 000 gilla-markeringar på sin 

facebooksida vilket gör dem störst av nyhetssajterna på Facebook.  

Expressen kom mycket senare än sin konkurrent Aftonbladet och grundades 1944 av 

Albert Bonnier, Ivar Harrie och Carl-Adam Nycop och ägs av Bonnierkoncernen. 

Expressen hade augusti 2014 en räckvidd på knappt två och en halv miljon (www.tns-

sifo.se). Den 2 december 2014 nästan 71 000 gilla-markeringar på sin facebooksida. 

Nyheter24 grundades 2008 av Douglas Roos och är en svensk nyhetssajt. Det är 

företaget 24 Media Network som äger sajten och har på bara sex år växt till att bli en av 

de största nyhetssajterna i Sverige. Nyheter24.se har drygt en halvmiljon besökare i 

veckan (www.kiaindex.se). De har även växt sig starka på sociala medier och är 

Sveriges näst största nyhetssajt på Facebook, med över 80 000 gilla-markeringar på sin 

facebooksida. 

Facebook är världens största medie med över 1,2 miljarder aktiva användare 

(www.statista.com). Aktiv användare innebär att man är inloggad minst en gång i 

månaden. Nätverkstjänsten grundades 2004 av Harvardstudenten Mark Zuckerberg. 

Facebook har blivit en stor maktfaktor och väldigt många företag använder tjänsten för 

att marknadsföra sig själva och få kontakt med sin ”publik”, bland annat nyhetssajter 

som använder sidan för att kunna dela med sig av sina nyheter och nå en större publik. 
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8.3 Tabeller 
 
Tabell 1: Argumenterar för sin åsikt 

Facebooksida 
Argumenterar för sin åsikt 

Total Ja Nej Oklart 
 Aftonbladet 379 360 5 744 

Expressen 348 322 1 671 
Nyheter24 378 410 0 788 

Total 1105 1092 6 2203 

 

Tabell 2: Innehåller tolerans och respekt 

Facebooksida 

Innehåller tolerans och respekt mot 
andra 

Total Ja Nej Oklart   
 Aftonbladet 531 121 92 744 

Expressen 459 125 87 671 
Nyheter24 476 184 128 788 

Total 1466 430 307 2203 

 
Tabell 3: Innehåller tolerans och respekt/Argumenterar för sin åsikt 

 

Innehåller tolerans och respekt mot 
andra 

Total Ja Nej Oklart   
Argumenterar för 
sin åsikt 

Ja 841 242 22 1105 
Nej 623 185 284 1092 
Oklart 2 3 1 6 

Total 1466 430 307 2203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 VIII 

Tabell 4: Innehåller åsikt om artikelns innehåll 

 
Facebooksida 

Total Aftonbladet Expressen Nyheter24 
Innehåller åsikt 
om artikelns 
innehåll 

Ja Count 530 500 465 1495 
% of 
Total 24.1% 22.7% 21.1% 67.9% 

Nej Count 180 133 292 605 
% of 
Total 

8.2% 6.0% 13.3% 27.5% 

Oklart Count 34 38 31 103 
% of 
Total 1.5% 1.7% 1.4% 4.7% 

Total Count 744 671 788 2203 
% of 
Total 33.8% 30.5% 35.8% 100.0% 

 
 

Tabell 5: Argumenterar för sin åsikt/Innehåller tolerans och respekt/Innehåller 
åsikt om artikelns    innehåll 

Innehåller åsikt om artikelns 
innehåll 

Innehåller tolerans och respekt 
mot andra 

Total Ja Nej Oklart   
Ja Argumenterar 

för sin åsikt 
Ja 737 186 15 938 
Nej 425 111 20 556 
Oklart 0 1 0 1 

Total 1162 298 35 1495 
Nej Argumenterar 

för sin åsikt 
Ja 103 56 6 165 
Nej 196 74 168 438 
Oklart 0 2 0 2 

Total 299 132 174 605 
Oklart Argumenterar 

för sin åsikt 
Ja 1  1 2 
Nej 2  96 98 
Oklart 2  1 3 

Total 5  98 103 
Total Argumenterar 

för sin åsikt 
Ja 841 242 22 1105 
Nej 623 185 284 1092 
Oklart 2 3 1 6 

Total 1466 430 307 2203 
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Tabell 6: Innehåller tolerans och respekt/Argumenterar för sin åsikt/ Innehåller 
åsikt om andra kommentarer eller kommentatorer 
Innehåller åsikt om andra kommentarer 
eller andra kommentatorer 

Argumenterar för sin åsikt 
Total Ja Nej Oklart 

Ja Innehåller tolerans och 
respekt mot andra 

Ja 301 211 0 512 
Nej 110 64 2 176 
Oklart   9 22 0 31 

Total 420 297 2 719 
Nej Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 540 412 2 954 
Nej 132 121 1 254 
Oklart   13 260 1 274 

Total 685 793 4 1482 
Oklart Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Oklart    2  2 

Total  2  2 
Total Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 841 623 2 1466 
Nej 242 185 3 430 
Oklart   22 284 1 307 

Total 1105 1092 6 2203 
 
 
Tabell 7: Innehåller tolerans och respekt/argumenterar för sin åsikt/Innehåller 
åsikt om nyhetssajten 

Innehåller åsikt om nyhetssajten 
Argumenterar för sin åsikt 

Total Ja Nej Oklart 
Ja Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 37 28  65 
Nej 19 20  39 
Oklart   1 5  6 

Total 57 53  110 
Nej Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 804 595 2 1401 
Nej 223 165 3 391 
Oklart   21 278 1 300 

Total 1048 1038 6 2092 
Oklart Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Oklart    1  1 

Total  1  1 
Total Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 841 623 2 1466 
Nej 242 185 3 430 
Oklart   22 284 1 307 

Total 1105 1092 6 2203 
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Tabell 8: Innehåller tolerans och respekt mot andra/Argumenterar för sin 
åsikt/Innehåller åsikt om skribenten 

Innehåller åsikt om skribenten 
Argumenterar för sin åsikt 

Total Ja Nej Oklart 
Ja Innehåller tolerans 

och respekt mot 
andra 

Ja 6 5  11 
Nej 7 1  8 

Total 13 6  19 
Nej Innehåller tolerans 

och respekt mot 
andra 

Ja 834 618 2 1454 
Nej 235 184 3 422 
Oklart   22 283 1 306 

Total 1091 1085 6 2182 
Oklart Innehåller tolerans 

och respekt mot 
andra 

Ja 1 0  1 
Oklart   0 1  1 

Total 1 1  2 
Total Innehåller tolerans 

och respekt mot 
andra 

Ja 841 623 2 1466 
Nej 242 185 3 430 
Oklart   22 284 1 307 

Total 1105 1092 6 2203 
 
Tabell 9: Argumenterar för sin åsikt/Innehåller tolerans och respekt/Innehåller  
egna erfarenheter och fakta 

Innehåller egna erfarenheter och 
fakta 

Innehåller tolerans och respekt 
mot andra 

Total Ja Nej Oklart   
Ja Argumenterar 

för sin åsikt 
Ja 304 89 7 400 
Nej 78 24 5 107 

Total 382 113 12 507 
Nej Argumenterar 

för sin åsikt 
Ja 537 153 15 705 
Nej 545 161 275 981 
Oklart 2 3 1 6 

Total 1084 317 291 1692 
Oklart Argumenterar 

för sin åsikt 
Nej   4 4 

Total   4 4 
Total Argumenterar 

för sin åsikt 
Ja 841 242 22 1105 
Nej 623 185 284 1092 
Oklart 2 3 1 6 

Total 1466 430 307 2203 
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Tabell 9: Argumenterar för sin åsikt/Innehåller tolerans och respekt/Innehåller egna  
erfarenheter  
och fakta 

Innehåller egna erfarenheter och fakta 

Innehåller tolerans och respekt 
mot andra 

Total Ja Nej Oklart   
Ja Argumenterar 

för sin åsikt 
Ja 304 89 7 400 
Nej 78 24 5 107 

Total 382 113 12 507 
Nej Argumenterar 

för sin åsikt 
Ja 537 153 15 705 
Nej 545 161 275 981 
Oklart 2 3 1 6 

Total 1084 317 291 1692 
Oklart Argumenterar 

för sin åsikt 
Nej   4 4 

Total   4 4 
Total Argumenterar 

för sin åsikt 
Ja 841 242 22 1105 
Nej 623 185 284 1092 
Oklart 2 3 1 6 

Total 1466 430 307 2203 
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Tabell 11: Innehåller tolerans och respekt mot andra/argumenterar för sin åsikt/Ton 

Ton 
Argumenterar för sin åsikt 

Total Ja Nej Oklart 
Trevlig Innehåller tolerans 

och respekt mot 
andra 

Ja 697 531  1228 
Nej 10 19  29 
Oklart   2 12  14 

Total 709 562  1271 
Otrevlig Innehåller tolerans 

och respekt mot 
andra 

Ja 114 57 0 171 
Nej 226 155 3 384 
Oklart   3 11 0 14 

Total 343 223 3 569 
Oklart Innehåller tolerans 

och respekt mot 
andra 

Ja 30 35 2 67 
Nej 6 11 0 17 
Oklart   17 261 1 279 

Total 53 307 3 363 
Total Innehåller tolerans 

och respekt mot 
andra 

Ja 841 623 2 1466 
Nej 242 185 3 430 
Oklart   22 284 1 307 

Total 1105 1092 6 2203 
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Tabell 12: Innehåller tolernas och respekt mot andra/argumenterar för sin 

åsikt/Längd 

Längd 

Argumenterar för sin åsikt 

Total Ja Nej Oklart 

1–10 Innehåller tolerans och 
respekt mot andra 

Ja 262 427 2 691 

Nej 65 110 1 176 

Oklart   1 250 1 252 

Total 328 787 4 1119 
11-20 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 273 159  432 
Nej 66 53  119 
Oklart   5 25  30 

Total 344 237  581 
21-30 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 123 24  147 
Nej 43 15  58 
Oklart   4 7  11 

Total 170 46  216 
31-40 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 74 5  79 
Nej 25 4  29 
Oklart   7 1  8 

Total 106 10  116 
41-50 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 46 2 0 48 
Nej 15 0 1 16 
Oklart   1 0 0 1 

Total 62 2 1 65 
51-60 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 26 1  27 
Nej 12 2  14 
Oklart   1 0  1 

Total 39 3  42 
61-70 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 8 2  10 
Nej 4 1  5 
Oklart   2 1  3 

Total 14 4  18 
71-80 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 7  0 7 
Nej 5  1 6 

Total 12  1 13 
81-90 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 6 1  7 
Nej 4 0  4 
Oklart   1 0  1 

Total 11 1  12 
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91-100 Innehåller tolerans och 
respekt mot andra 

Ja 
5   5 

Total 5   5 
101-110 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 1   1 
Nej 1   1 

Total 2   2 
111-120 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 

2 1  3 

Total 2 1  3 
121-130 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 2   2 
Nej 1   1 

Total 3   3 
131-140 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Nej 

1   1 

Total 1   1 
141-150 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 

2   2 

Total 2   2 
>150 Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 

4 1  5 

Total 4 1  5 
Total Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 841 623 2 1466 

Nej 242 185 3 430 

Oklart   22 284 1 307 

Total 1105 1092 6 2203 

 
  
 
Tabell 13: Är kommentaren en toppkommentar 

 

Är kommentaren en 
toppkommentar 

Total Ja Nej 
Facebooksida      Aftonbladet 60 684 744 

     Expressen 36 635 671 
     Nyheter24 54 734 788 

Total 150 2053 2203 
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Tabell 14: Är kommentaren en toppkommentar/Längd  

 

Är kommentaren en 
toppkommentar 

Total Ja Nej 
Längd 1–10 54 1065 1119 

11-20 49 532 581 
21-30 26 190 216 
31-40 10 106 116 
41-50 5 60 65 
51-60 2 40 42 
61-70 0 18 18 
71-80 1 12 13 
81-90 2 10 12 
91-100 1 4 5 
101-110 0 2 2 
111-120 0 3 3 
121-130 0 3 3 
131-140 0 1 1 
141-150 0 2 2 
>150 0 5 5 

Total 150 2053 2203 
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Tabell 15: Innehåller tolerans och respekt mot andra/Argumenterar för sin åsikt/Är 
kommentaren en toppkommentar 

Är kommentaren en toppkommentar 
Argumenterar för sin åsikt 

Total Ja Nej Oklart 
Ja Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 70 42  112 
Nej 15 14  29 
Oklart   3 6  9 

Total 88 62  150 
Nej Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 771 581 2 1354 
Nej 227 171 3 401 
Oklart   19 278 1 298 

Total 1017 1030 6 2053 
Total Innehåller tolerans och 

respekt mot andra 
Ja 841 623 2 1466 
Nej 242 185 3 430 
Oklart   22 284 1 307 

Total 1105 1092 6 2203 
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Tabell 16: Är kommentaren en toppkommentar/Innehåller åsikt om artikelns 
innehåll 

 

Innehåller åsikt om artikelns 
innehåll 

Total Ja Nej Oklart 
Är kommentaren en 
toppkommentar 

Ja 137 13 0 150 
Nej 1358 592 103 2053 

Total 1495 605 103 2203 
 
 
Tabell 17: Är kommentaren en toppkommentar/Innehåller åsikt om andra 
kommentarer eller andra kommentatorer  

 

Innehåller åsikt om andra 
kommentarer eller andra 

kommentatorer 
Total Ja Nej Oklart 

Är kommentaren en 
toppkommentar 

Ja 14 136 0 150 
Nej 705 1346 2 2053 

Total 719 1482 2 2203 
 

 
 
 
Tabell 18: Är kommentaren en toppkommentar/Innehåller egna erfarenheter och 
fakta  

 

Innehåller egna erfarenheter och 
fakta 

Total Ja Nej Oklart 
Är kommentaren en 
toppkommentar 

Ja 37 113 0 150 
Nej 470 1579 4 2053 

Total 507 1692 4 2203 
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Tabell 19: Är kommentaren en toppkommentar/Innehåller humor  

 
Innehåller humor 

Total Ja Nej Oklart 
Är kommentaren en 
toppkommentar 

Ja 23 124 3 150 
Nej 198 1834 21 2053 

Total 221 1958 24 2203 
 
 
Tabell 20: Är kommentaren en toppkommentar/Ton  

 
Ton 

Total Trevlig Otrevlig Oklart 
Är kommentaren 
en 
toppkommentar 

Ja 99 36 15 150 
Nej 1172 533 348 2053 

Total 1271 569 363 2203 
 
 
Tabell 21:Är kommentaren en toppkommentar/Innehåller rasism, kränkningar 
eller näthat  

 

Innehåller rasism, kränkningar 
eller näthat 

Total Ja Nej Oklart 
Är kommentaren en 
toppkommentar 

Ja 19 129 2 150 
Nej 301 1735 17 2053 

Total 320 1864 19 2203 
 
 
 


