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En analys den debattartikel som delades mest på sociala medier under 2014

Inledning

Internet har förändrat nyhetsjournalistiken på många sätt. Traditionella medier så som radio, TV och

papperstidningar, erbjuder inte samma möjligheter som internet i nyhetsförmedlingen. Både TV- 

och radio har sedan tidigare erbjudit ett begränsat antal kanaler, med program som är bestämt av 

vissa producenter, både i fråga om innehåll och tidpunkt för sändning. Internet däremot erbjuder 

många fler valmöjligheter, där konsumenter kan välja mellan en uppsjö av olika nyhetsproducenter, 

och konsumenter kan också välja när och hur de vill ta del av nyheter. Nyheter på nätet är också till 

skillnad från papperstidningar mycket enklare att producera, kopiera och sprida.1

Eftersom stor del av befolkningen har tillgång till internet, och det är lätt att producera, kopiera och 

sprida innehåll på internet, finns det förutsättningar för mycket snabb och vidsträckt 

nyhetsförmedling. Ett fenomen som detta öppnar upp för är så kallade ”virala nyheter”, 

nyhetsartiklar som ”sprids som virus” och får många delningar på kort tid på sociala medier.2  I 

detta arbete kommer jag granska den svenska artikel som fick flest delningar på Facebook och 

Twitter under 2014, med utgångspunkt i teorier om internets påverkan på samhället.

Teorier om internet, sociala medier och politiskt deltagande

Ett flertal teoretiker har analyserat hur nyhetsförmedling har viktig betydelse i demokratiska 

processer, och inte minst har då internet och sociala medier uppmärksammats.3 Vissa teoretiker är 

mer benägna att se positiva aspekter med internet och sociala medier, medan andra är mer benägna 

att uppmärksamma negativa aspekter. Ett ökat antal mediekanaler och medieplattformar ger 

individer möjlighet att göra aktiva val. De som betonar positiva aspekter med internet och sociala 

medier nämner ofta nya möjligheter för ”gräsrotsrörelser” och skapande av en deltagarkultur, där 

många individer får möjlighet att påverka.4 Henry Jenkins har bland annat studerat fan communities

1 Se exempelvis Lindgren (2012), s. 10-13. Här problematiseras detta delvis, med påpekanden om att de 
”traditionella” medierna till i vissa avseenden kan erbjuda liknande funktioner och möjligheter som internet.

2 Dahlgren (2014), s. 2.
3 Se exempelvis Carlsson (2012), s. 87-105 eller Lindgren (2012) s. 107-124
4 Lindgren (2012), s. 212-213
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på nätet, där han menar att individer utvecklar kreativitet och samarbetsförmåga, och att det är 

egenskaper som också kan vara till nytta för att mobilisera ideologiskt motstånd mot sociala 

orättvisor.5 

Bland negativa aspekter som lyfts fram är att digitala kulturen skapar en snuttifiering i samhället. 

Nicholas Carr refererar till empiriska studier som visar att vi inte spenderar mer än i genomsnitt 

omkring 20 sekunder på webbsidor vi besöker.6 Carr hänvisar också till studier som visar att 

internet uppmuntrar till ytligt skumläsande, utan fördjupning, vilket kan leda till att vi blir 

fördummade, och utvecklar koncentrationsproblem.7 Anders Mildner har skrivit om nyheter på 

nätet, och enligt honom utvecklas det en ”internetlogik” där nyhetsproducenter anpassar sin 

nyhetsförmedling efter vad dess konsumenter läser och delar på sociala medier. Det som läses mest 

och delas på sociala medier ger dock ingen heltäckande bild av verkligheten, till exempel menar han

att vi nästan aldrig vill sprida vidare ”bilder av hopplöshet”. Han menar att detta kan leda till att 

”vissa bilder av verkligheten helt riskerar att försvinna inom journalistiken”.8

Analys av mest delade artikeln 2014, med utgångspunkt i Mildners teori om internetlogiken

Nedan kommer jag analysera den mest delade debattartikel i Sverige med utgångspunkt i Anders 

Mildners teori om internetlogiken. Mildner nämner vissa egenskaper som kännetecknar 

debattartiklar som når viral spridning. Sammanfattnings kan det delas upp i fem punkter (1) det är 

ett "hyperaktuellt" ämne, (2) skriven av känd och populär författare, (3) konfrontativ text med känd 

måltavla, (4) texten är enkel och polariserande och (5) texten är personlig.9 Jag kommer att granska 

hur den mest delade artikeln svarar mot dessa kriterier.

Den svenska artikel som delades mest under 2014 har rubriken ”Fy fan för er som ser på när det går 

åt helvete” skriven av Alex Schulman, och publicerades 21 september.10 Vid årsslutet 2014 hade den

sammanlagt 155319 delningar på Facebook och Twitter.11 Artikeln handlar om missnöje över främst 

Allianspartiernas agerande i regeringskrisen som utlöstes då den socialdemokratiskt ledda 

minoritetsregeringens budgetproposition nedröstades, till följd av att Sverigedemokraterna röstade 

på Alliansens budget. 

5 I Jenkins (2012) s. 179-209 studeras till exempel hur medlemmar ur Harry Potter fan-community på olika sätt 
mobiliserar motstånd mot var de ser som sociala orättvisor i samhället.

6 Carr (2011), s. 132. Vårt läsmönster på internet liknar bostaven F, där vi läser första raden/raderna, men övergår 
snabbt till skumläsning. Även nätsidor med mycket text får vanligtvis kortvariga besök. 

7 Ibid., s. 130-138
8 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/delbart-inte-lika-med-kvalitet_7982574.svd
9 http://www.andersmi.se/2013/03/internetlogiken-och-khemiri/
10 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/alexschulman/article19569393.ab
11 http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3872795.ece
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Artikeln skrevs av Axel Schulman, som är en känd person i Sverige. Bland annat kan hans 

kändisskap konstateras i att han har varit den med tredje flest antal följare bland svenska twittrare. 

Han har en populär podcast tillsammans med Sigge Eklund. Men han är också känd inom andra 

medier. Schulman har bland annat haft en talkshow i tv, han har regelbundet medverkat i 

radioprogram, samt publicerat en bok. 12

Ämnet för denna artikel var vid denna tiden ett hyperaktuellt ämne i samhällsdebatten. När 

Schulman skrev sin artikel hotade denna kris att utlösa ett nyval i Sverige, vilket skulle få 

uppenbara konsekvenser för alla medborgare i Sverige.13

Att texten är konfrontativ råder det ingen tvekan om. Rubriken inleds med orden ”Fy fan för er...”, 

vilket innehåller en svordom och utskällning. I den löpande texten fortsätter Schulman i samma 

aggressiva anda, med uttryck som ”hysterisk uppvisning i total politisk ansvarslöshet”. Måltavlan är

i första hand allianspartiernas politiker, men han skriver också nedsättande om Vänsterpartiets Jonas

Sjöstedt, och före detta statsminister Fredrik Reinfeldt som avgick strax innan krisens utlösande. 

Vid upprepade tillfällen jämför han dessa politiker med omogna och ansvarslösa barn. 

Texten är relativt kort (413 ord, 2308 tecken) och innehåller ingen nyanserande argumentation. Han 

bryr sig till exempel inte om att redovisa sina motståndares ståndpunkter, och han försöker inte 

pröva tänkbara motargument till sina egna påståenden. Artikeln slutar med orden, ”Vi har röstat och

visst blev det knepigt, men vi har gjort vårt. Nu är det er tur. Ta ert ansvar!”. Han skapar här en 

polarisering mellan folket och (Allians-)politikerna, där han lämnar allt ansvar på politikerna. I 

detta stycke riktar han sig specifikt mot just Alliansens politiker. Han försöker inte motivera varför 

krisen skulle vara just Alliansens fel, men ändå är det dem han riktar sin kritik emot.14

Texten är åtminstone till viss del personlig. Det är publicerat som en krönika, och krönikor har ofta 

en personlig prägel. Han beskriver vad han personligen känner inför dessa politiker som han 

kritiserar. Han berättar inte närmare om sitt eget liv, men å andra sidan är det en kort text han 

skrivit, och då finns det inte mycket utrymme för utsvävningar.

Diskussion

En analys av den mest delade artikeln under 2014 visar att den stämmer överens med vad Mildner 

beskriver som internetlogikens följder. Texten berör ett hyperaktuellt ämne och den är personligt 

skriven av en känd författare, dessutom är texten enkel och polariserande, konfrontativ och med 

12 https://sv.wikipedia.org/wiki/Alex_Schulman
13 https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/alexschulman/article19569393.ab
14 Ibid.
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känd måltavla. 

Det kan vara intressant att notera att artikelns författare, Alex Schulman, inte har någon formell 

journalistisk eller samhällsvetenskaplig utbildning (den enda högre utbildningen han har är enstaka 

kurser i litteratur- och filmvetenskap).15 Om hans politiska uttalanden väcker stor uppmärksamhet 

och popularitet, tror jag kan utgöra en fara då det förefaller mig som att han inte är någon expert 

som besitter stor kunskap inom området han uttalar sig om. Det han uttrycker menar jag kan tolkas 

som en form av folklig missnöjesyttring. Min egen övertygelse är att vissa politiska problem är 

komplexa, och när det inte uppmärksammas eller erkänns kan det bli en grogrund för farlig 

populistisk extremism. 

15 https://sv.wikipedia.org/wiki/Alex_Schulman
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