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Abstract 

This study examines how youths discuss politics in online forums in relation to the conditions 

of deliberative communication. To assess if, and to which extend the communication is 

deliberative a theoretical framework by Todd Graham and Tamara Witschge is being used. 

One of the online forums in this study is focused on Swedish politics and the other one is 

focused on general discussions about any topic. Four topics are examined, and they are the 

same in both online forums. The topics have been categorized as subjects that are either 

traditional politics or personal politics. Discussions about nuclear power and political parties 

are considered traditional, whereas discussions about drugs and legislation for sexual consent 

are considered personal. 

The findings show that in the general online forum the topic being discussed matters. 

Discussions categorized as personal politics matched the conditions of deliberative 

communication more than discussions that were about traditional politics. In the political forum 

the subject did not matter, they were all equal in terms of deliberative communication. The 

forums are similar in terms of deliberative communication if you exclude the topics that were 

about traditional politics from the general online forum. 

Nyckelord: deliberativa samtal, diskussionsforum, ungdomar, politiska frågor
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1. Inledning 

Internet är idag en del av alla svenska ungdomars vardag, då alla elever från mellanstadiet till 

gymnasiet använde internet regelbundet 2016.1 Internets roll i skolan har också förstärkts vilket 

visas av att 83 % av högstadie- och 96 % av gymnasieeleverna använde internet som 

informationskälla minst en gång i veckan 2016.2 Att internet har en viktig roll i skolan blir ännu 

tydligare i och med att läroplanerna för både grund- och gymnasieskola har fått nya skrivningar 

om digitalisering som ska tillämpas senast 1 juli 2018. Källkritiken ska inkludera digitala 

medier och inte endast traditionella. Lärare har således inte behövt använda sig av digitalt 

källmaterial i undervisningen förut, men nu måste det inkluderas.3 Eleverna förväntas därmed 

att använda information från digitala källor även i skolan. Dagens ungdomar är själva aktiva på 

internet och de flesta ungdomarna besöker sociala nätverk minst en gång i veckan, medan 

endast hälften publicerar saker själva.4 Är det här en miljö för lärande genom utbytet av 

information? 

Digitala verktyg i lärandet har det forskats mycket om, och diskussionsforum specifikt har 

undersökts som ett hjälpmedel för andraspråksinlärning. I andraspråksinlärning fick eleverna 

skriva diskussionsinlägg och kommunicera med personer som har språket som modersmål.5 

Diskussionsforum är dessutom ett vanligt inslag i distansutbildningar, och ibland ett 

obligatoriskt redskap i studierna. Det har då en tudelad funktion, dels som kunskapsskapande, 

dels för att skapa och upprätthålla sociala relationer.6 

Diskussionsforum används även utanför skolmiljön. Judith Lind har undersökt hur föräldrar 

använder sig av forumet på hemsidan familjeliv.se för att integrera med varandra. Lind kommer 

fram till att forumet främst används för att få svar på frågor, men också för att utbyta 

erfarenheter och yttra sina åsikter.7 Lotta Collin har gjort en språklig analys av 

diskussionsinläggen i forum och undersökt dels om inläggen är knutna till fakta, egna 

                                                 
1 Internetstiftelsen i Sverige (2016), Eleverna och internet 2016, s. 12 f. 
2 Internetstiftelsen i Sverige (2016), s. 25. 
3 Regeringen (2017), Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. 
4 Internetstiftelsen i Sverige (2016), s. 82. 
5 Black, Catherine & Ritchie, Mathy (2012), “Public internet forums. Can they enhance argumentative writing 

skills of second language learners?” i Foreign Language Annals 45(3). 
6 Eklöf, Anita (2005), Diskussionsforum i en lärplattform. Ett socialt och kunskapsmässigt stöd för 

distansstudenter. 
7 Lind, Judith (2013), Föräldrastöd on-line. En analys av ett digitalt diskussionsforum för föräldrar. 
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erfarenheter, åsikter eller har en social funktion. Dels hur konventionellt skrivna inläggen är, 

alltså hur nära de ligger det vanliga skriftspråket.8  

Diskussionsforum används således dels som ett verktyg i lärandet, dels som en källa för lärande 

genom att det går att ta del av vad andra har skrivit. Det är därför intressant att undersöka hur 

ungdomar använder sig av diskussionsforum, eftersom att den främsta forskningen har bedrivits 

om antingen diskussionsforum som ett verktyg i skolmiljön eller vad diskussionsforum kan 

fylla för funktioner. Vad ungdomarna faktiskt skriver om utanför skolmiljön har det forskats 

mindre om, men det är intressant att undersöka i och med att det är en del av ungdomarnas 

vardag, vad de läser och uttrycker själva. Skolan är inte en skyddad från samhället i övrigt, utan 

det som finns utanför skolans väggar letar sig in i klassrummet och det som finns innanför 

väggarna letar sig ut utanför klassrummet. Att undersöka diskussionsforum utanför 

skolkontexten ger därmed lärare en möjlighet att veta vilka typer av erfarenheter några av 

eleverna kan tänkas ha sen innan och att det kan vara en del i formandet av elevernas åsikter. 

Diskussionsforum är således en del av det offentliga samtalet och intressant utifrån ett 

demokratiperspektiv. 

En av grunderna i skolans uppdrag är att fostra demokratiska medborgare, det är ett uppdrag 

som genomsyrar hela läroplanen både för grund- och gymnasieskolan. Den här uppsatsen 

använder sig av diskussionsforum på internet för att undersöka hur ungdomar diskuterar. Att 

använda diskussionsforum som källmaterial för diskussioner ger fördelen att materialet är 

skapat av ungdomarna själva och inte producerat i en forskningsmiljö som kan påverka vad och 

hur de uttrycker sig.9 Miljön är autentisk sett till att människor söker sig dit för att diskutera, 

utan att vara eller känna sig tvingade, så kontexten är mer vardaglig i det avseendet.10 Det är 

även intressant eftersom att ungdomarna kan förväntas komma i kontakt med vad andra har 

publicerat på grund av att internet används så pass flitigt, både privat och i skolsammanhang. 

Uppsatsens fokus kommer att vara på själva samtalsstrukturen, hur ungdomarna diskuterar 

politik med varandra i diskussionsforum. Ämnen som har en politisk anknytning är dessutom 

många, så det kan tänkas beröra många ungdomar eller åtminstone skapa tankar hos dem. Vad 

ämnet har för politisk anknytning är också intressant i och med att ungdomar kan tänkas vara 

intresserade av olika frågor beroende på hur stort deras politiska intresse är. Det kommer dock 

                                                 
8 Collin, Lotta (2005), Variation I webbdiskussion. En fallstudie av kontext, funktion och form i diskussionsforum 

om diabetes. 
9 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 196. 
10 Graham, Todd (2008), “Needles in a haystack” i Javnost – The Public 15(2), s. 11. 
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inte att gå att ge en generell bild av hur ungdomar diskuterar, för alla ungdomar använder sig 

inte av diskussionsforum och i Internetstiftelsen i Sveriges underökning var män mer aktiva 

användare av diskussionsforum.11 Det ges istället en möjlighet att få en inblick i hur ungdomar 

använder sig av diskussionsforum för att diskutera, hur de diskuterar utanför en skolkontext i 

frånvaro av lärare, men även i frånvaro av forskare. Att främst fokusera på samtalsstrukturen 

och inte innehållet bidrar till att abstrahera diskussionerna. Det blir lättare att jämföra olika 

diskussioner med varandra eftersom alla diskussioner består av ett samtal, men de innehåller 

inte samma innehåll. Samtalsstrukturen analyseras utifrån kriterierna för det deliberativa 

samtalet, det ger möjligheten att fånga diskussionernas essens genom att det går att se om de 

bemöter varandras argument, motiverar sina egna, om de kommer överens och hur de behandlar 

varandra. Det läggs ingen värdering huruvida det deliberativa samtalet är den ideala 

samtalsformen, utan det deliberativa samtalet används för att beskriva och kartlägga 

komponenterna i diskussionerna. Vilket det hjälper väl med. 

1.2 Syfte 

Undersökningens syfte är att undersöka hur ungdomar diskuterar politik på internet i 

förhållande till kriterierna för det deliberativa samtalet. Med andra ord: att undersöka hur 

deliberativa diskussionerna mellan ungdomarna är. Fokus ligger på själva samtalsstrukturen, 

hur de motiverar sina påståenden och hur de bemöter varandra. Uppsatsen applicerar ett 

ramverk av Todd Graham och Tamara Witschge för sin analys. Ramverket klargör hur inlägg i 

diskussioner ska kategoriseras för att sedan bedöma hur väl de lever upp till kriterierna för ett 

deliberativt samtal som presenteras i bakgrundsavsnittet. Oavsett om det anses vara den ideala 

samtalsformen eller ej ger det en möjlighet att beskriva hur diskussionen ser ut och hur 

deltagarna förhåller sig till varandra. I förlängningen hjälper ramverket till med att utvärdera 

diskussionsforumen som en offentlig plats för diskussion. Uppsatsen avser dessutom att 

undersöka huruvida den politiska frågan som är föremål för en viss diskussion har betydelse för 

hur ungdomarna diskuterar. Därför kommer traditionella politiska frågor att jämföras med mer 

privata frågor för att undersöka om och hur frågans karaktär påverkar diskussionen. 

Diskussionsforumen i den här undersökningen är två stycken som huvudsakligen används av 

ungdomar, med det ena som är inriktat på allmänna diskussioner och det andra på diskussioner 

om svensk politik. 

                                                 
11 Internetstiftelsen i Sverige (2017), Unga och medier 2017, s. 47. 
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Frågeställningar 

I vilken utsträckning uppfyller ungdomars diskussioner om politik kriterierna för det 

deliberativa samtalet? 

Påverkar diskussionsforumets inriktning hur ungdomar diskuterar politiska frågor i förhållande 

till kriterierna för det deliberativa samtalet? 

Påverkar traditionella respektive personliga politiska frågor hur ungdomar diskuterar i 

förhållande till kriterierna för det deliberativa samtalet? 

1.3 Disposition 

I nästa avsnitt, bakgrundsavsnittet, redogörs kriterierna för det deliberativa samtalet och 

diskussionsforumen som utgör det empiriska materialet. Bakgrunden följs av en 

forskningsöversikt som berör diskussionsforum och anonymitet på internet. 

Forskningsöversikten följs av metodavsnittet som beskriver innehållsanalysen, urvalet av 

diskussionsämnen samt etiska överväganden. Innan resultaten kan presenteras beskrivs två 

teoretiska ramverk, ett för att kategorisera diskussionsämnena som traditionella respektive 

personliga politiska frågor. Det andra teoretiska ramverket är ett ramverk för att både beskriva 

och utvärdera diskussioner utifrån kriterierna för det deliberativa samtalet. 

Det andra kapitlet innehåller undersökningens resultat. Här presenteras diskussionstrådarna 

växelvis, så när en diskussion är avhandlad i det allmänna forumet presenteras motsvarade tråd 

från det politiska forumet. Resultatet knyts samman med ett gemensamt resultat där de 

huvudsakliga likheterna och skillnaderna beskrivs. Resultatkapitlet följs av diskussionskapitlet. 

I diskussionen redogörs likheterna och skillnaderna ännu en gång, men med en närmre 

anknytning till undersökningens frågeställningar och beskrivningen av det deliberativa samtalet 

som återfinns i bakgrundsavsnittet. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning som redogör 

undersökningens huvudsakliga innehåll och slutsatser. 

1.4 Bakgrund 

Det här avsnittet redogör först för det deliberativa samtalet vilket följs upp av en beskrivning 

av diskussionsforumen undersökningen analyserar. 

1.4.1 Deliberativa samtal 

En övergripande bild av vad det deliberativa samtalet är för någonting kan hjälpas av Tomas 

Englunds definition av ett deliberativt samtal. Englund menar att samtalet inte har några 

bestämda kriterier, men det karakteriseras av tre övergripande riktlinjer. Det första är enligt 
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Englund att samtalet ska vara ett utrymme för argumentation kring skilda synsätt. Det andra är 

hur personerna i samtalet behandlas, de ska mötas med både respekt och tolerans, så alla ska ha 

rätt att framföra sina argument och synsätt. Argumenten ska inte bara framföras, utan lyssnas 

till också. Den sista riktlinjen är strävan att komma överens, men Englund poängterar att 

överenskommelsen kan vara temporär.12 

Det teoretiska ramverket som kommer att användas i den här undersökningen har som 

utgångspunkt att diskussionsforum är en plats för deliberation. Den här undersökningen 

kommer därmed att använda sig av samma definition av vad det deliberativa samtalet är för 

någonting som Todd Graham gör i sitt ramverk, för det bygger upp hela strukturen för det 

teoretiska ramverkets operationalisering. Todd Graham ställer upp fyra kriterier för den ideala 

offentligheten som till största del baseras på Jürgen Habermas teorier om deliberation. 

Kriterierna är processen för förståelse, ärlighet och jämlikhet/frihet.13 

Processen för förståelse kräver enligt Graham en (1) rationell och kritisk diskussion, (2) 

ömsesidighet, (3) reflexivitet och (4) empati.14 

1. En rationell och kritisk diskussion bygger på idén om att de bästa argumenten för ett 

synsätt är det som personerna i diskussionen ska enas om. För att vaska fram ett synsätt 

som deltagarna kan enas om krävs det aktiva deltagare. Personerna måste vara hängivna 

frågan, låta synsätt mötas av kritik och försvara dem till dess att det endast återstår ett 

synsätt. Synsättet som står emot kritiken är det som deltagarna bör enas om och 

konsensus nås. 

2. Ömsesidigheten är en form av inkluderingen och relationen mellan deltagarna. Alla 

synsätt ska tillåtas att framföras samt att de ska lyssnas till. Det går således inte att 

negligera ett synsätt utan att bemöta det. Det är kritiken och försvaret av synsätt som 

ska avgöra dess vara eller icke vara. 

3. Reflexiviteten är i förhållande till synsätten som presenteras. Personerna ska kritiskt 

granska sina egna synsätt i förhållande till andras. Sin egen världsbild är med och 

påverkar sina synsätt, så det krävs att inte bara lyssna till de andras argument utan även 

kritiskt granska sina egna värderingar. 

                                                 
12 Englund, Tomas (2000), Deliberativa samtal som värdegrund. Historiska perspektiv och aktuella 

förutsättningar, s. 6 f. 
13 Graham, Todd (2002), Deliberation in online forums. New hope for the public sphere?, s. 31 f. 
14 Graham (2002), s. 32. 
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4. Empatin är i förhållande till personerna i diskussionen, så deltagarna ska inte bara 

granska sin egna världsbild, utan också sätta sig i den andras skor och försöka se 

perspektivet utifrån hur de ser det.15 

Ärligheten ligger i att deltagarna måste kunna lita på varandra i samtalet för att nå konsensus. 

Att vara ärlig i diskussionen innebär att förklara sin utgångspunkt, vilka intressen individen 

själv har i den aktuella frågan. Ärligheten ligger också i presentationen av sina ståndpunkter 

och argument, där delar inte får uteslutas för att de inte passar in i sin agenda. Jämlikheten i 

delibrationen är uppdelad i en strukturell jämlikhet och en diskursiv jämlikhet. Den förra är att 

alla som berörs av frågan som diskuteras har möjlighet att vara med i diskussionen, så en form 

av öppenhet och inkludering. Inkluderingen omfattar dessutom att alla ska ha möjligheten att 

tillskansa sig färdigheterna som krävs för att delta i samtalet, så de är kapabla att föra sin talan. 

Den diskursiva jämlikheten går in i själva samtalet, med en struktur som ska vara platt på ett 

sådant sätt ingen på grund av sin sociala eller ekonomiska position har mer makt. Alla röster 

ska således värderas lika.16 Slutligen består friheten i vem som har kontroll över dagordningen 

och vem som har möjlighet att uttala sig. Kontrollen över dagordningen ska ligga hos 

medborgarna själva, så det ska inte påverkas av intressen från näringslivet eller staten. Inom 

diskussionen ska alla ha rätt att framföra sina synsätt och kritisera andras. Inom kravet på frihet 

ingår det att inte begränsa andras möjligheter att åtnjuta samma rättighet till frihet.17 

1.4.2 Diskussionsforum 

Huvudkriterierna för valet av diskussionsforum grundar sig i att de ska vara inriktade mot 

ungdomar samt att diskussionsforumen är aktiva, att det faktiskt finns användare som skriver 

inlägg i dem. Det andra kriteriet var att hitta två forum som skiljer sig från varandra, så därför 

gjordes valet att leta efter ett diskussionsforum som är av allmän karaktär och ett 

diskussionsforum som är inriktat på politik. 

Det första forumet som kommer att undersökas är Reddit. Reddit är uppbyggt så att användarna 

skapar delforum, på webbsidan benämnda subreddits, som de själva modererar och skapar 

regler för. Reddit är en amerikansk webbsida, men sidan har användare från hela världen och 

delforum för specifika målgrupper. Delforumet som har valts för den här undersökningen är ett 

delforum med namnet svenskpolitik som de själva beskriver är ” […] ett forum för diskussioner 

som berör svensk politik. Vi strävar framförallt efter konstruktiv debatt. Alla politiska åsikter 

                                                 
15 Graham (2002), s. 34 ff. 
16 Graham (2002), s. 37 f. 
17 Graham (2002), s. 39 f. 
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är välkomna, men försök hålla en neutral och saklig nivå på diskussionen även om du inte håller 

med andras åsikter!”18 Diskussioner som berör politik är därmed själva syftet med 

diskussionsforumet, så användarna som söker sig dit är troligtvis intresserade av politik. 

Det andra forumet som kommer att undersökas är Ungdomar som drivs av Fryshuset. 

Webbsidan riktar in sig mot ungdomar och de själva beskriver att ” […] på sajten kan du snacka 

med andra ungdomar i vårt forum, läsa en massa artiklar och intervjuer och ställa frågor om allt 

möjligt till vår stödpanel.”19 Forumet är därmed av en mer allmän karaktär än delforumet 

svenskpolitik på Reddit, så att diskutera politik är inte diskussionsforumets primära syfte. 

Diskussionsforumen skiljer sig alltså vilket är intressant då det möjligtvis påverkar hur 

diskussionerna ser ut. 

Diskussionsforumen skiljer sig även i struktur. Reddit använder sig av en trädstruktur för 

diskussioner, med ett huvudinlägg och varje svar som en egen gren på trädet. Diskussionen kan 

fortsätta hur djupt som helst, där en ny gren skapas för varje svar till ett svar (se figur 1.4.1). 

Ungdomar använder sig istället av en platt och kronologisk struktur, så alla inlägg kommer efter 

varandra efter tidpunkt då de är insända (se figur 1.4.2). Det går dock att citera inlägg på 

Ungdomar, så det går fortfarande att tydliggöra till vem svaret riktar sig till. 

1.4.1 Figuer, Reddit 

 

                                                 
18 Reddit (2018), Svenskpolitik. 
19 Ungdomar (2018), Om Ungdomar.se. 
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1.4.2 Figur, Ungdomar 

 

De sista skillnaderna i strukturen på diskussionsforumen är att det finns en möjlighet att rösta 

på både trådstarten och svaren på Reddit. Användarna kan således uttrycka sina åsikter rörande 

ett inlägg med hjälp av en röstningsfunktion och alla andra kan se hur många poäng inlägget 

har. Den funktionen finns inte hos Ungdomar. Den andra skillnaden är att användarnas 

visningsbild syns bredvid varje diskussionsinlägg på Ungdomar, medan det på Reddit endast 

syns ett användarnamn. Visningsbilderna kan föreställa användaren själv, men användaren är 

fri att använda en bild på någonting annat än sig själv. Båda diskussionsforumen erbjuder 

således anonymitet. 

Röstningsfunktionen som finns till diskussionsinläggen kan komma att påverka diskussionerna 

i delforumet svenskpolitik genom att det är ett tydligt sätt att se vad andra användare tycker om 

diskussionsinlägget. I forumet Ungdomar finns inte den funktionen, så användarna borde 

påverkas av andra användare först när någon har svarat på inlägget. Det kan även påverka hur 

benägna användare är att svara på ett inlägg, genom att röstningsfunktionen används som ett 

substitut till att svara på diskussionsinlägg. Inläggens trädstruktur i forumet Reddit gör det 

möjligtvis lättare att hålla sig till flera underdiskussioner samtidigt och öka antalet svar eftersom 

att det blir tydligare vilka inlägg som inte har blivit besvarade och vem svaret riktar sig till. 

Diskussionen riskerar dock att bli utspridd på grund av att varje svar är en egen gren i trädet, så 

diskussion med flera deltagare samtidigt försvåras. Ungdomar med sin kronologiska struktur 

ger istället en ökad möjlighet till att det är ett ämne som diskuteras på grund av att alla inlägg 

placeras efter varandra, så det är lättare att hålla sig till endast en diskussion. Det finns en 

citatfunktion på Ungomar som möjliggör flera svar i varje inlägg, men här är det lättare att 

något inlägg i diskussionen glöms bort eftersom att det inte syns om det har fått ett svar. Det är 
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således troligtvis rösningsfunktionen som kan komma att påverka diskussionerna där den 

diskursiva jämlikheten och friheten kan påverkas genom att diskussionsinlägget nedvärderas 

eller åsidosätts på grund av hur många poäng inlägget har. Hur diskussionsinläggen presenteras 

i en trädstruktur respektive i kronologisk ordning har mindre påverkan. Diskussionsforumen 

har här sina styrkor och svagheter inom olika områden, så Reddit med trädstrukturen kommer 

troligtvis karakteriseras av en ökad ömsesidighet på grund av att fler synsätt först fram och 

besvaras. Ungdomar har istället en ökad möjlighet att hålla sig till ett huvudämne och färre 

underfrågor som diskuteras, så användarna kommer vara mer hängivna frågan vilket ökar 

möjligheten till att nå konsensus. 

1.5 Forskningsöversikt 

Diskussionsforums funktion kommer att belysas utifrån tre aspekter, hur de används, hur 

anonymitet påverkar diskussioner och de som är anonyma. Slutligen presenteras forskning om 

hur diskussionsforumet som en institution skapar en gemenskap och struktur kring användarnas 

förhållningssätt. 

1.5.1 Hur används diskussionsforum? 

Martin Karlsson har undersökt 28 nationella diskussionsforum från Europeiska kommissionens 

projekt European Citizens’ Consultations 2009 kvantitativt. Undersökningens utgångspunkt är 

att det är medlemmarna själva som styr hur den politiska diskussionen i forumet ser ut, snarare 

än de som står bakom forumet, moderatorerna och forumets uppbyggnad. Alla 28 

diskussionsforumen i den här undersökningen har därför samma grundförutsättningar. De är 

uppbyggda på samma sätt, modereras på samma sätt och det är EU som står bakom dem alla. 

Diskussionsforumen i undersökningen hade två funktioner för deltagarna, dels att de kunde 

diskutera förslag, dels rösta på dem. Målet med forumen var att medborgarna själva skulle 

kunna vara med och påverka dagordningen i EU.20 

Det är fyra hypoteser som prövas i undersökningen vilka lyder. Ju fler registrerade medlemmar, 

desto mindre diskussion. Ju mer forumen karakteriseras av konsensus, desto mindre diskussion. 

Ju fler deltagare som röstar, desto mindre diskussion. Slutligen, diskussionsforum med lite 

diskussion karakteriseras av fler försök att mobilisera anhängare till specifika frågor.21 

Resultatet visar att antalet deltagare inte påverkar i vilken grad deltagarna diskuterar eftersom 

ingen statistisk signifikans uppnåddes. De tre forum som hade flest registrerade deltagare stack 

                                                 
20 Karlsson, Martin (2012), ”Understanding divergent patterns of political discussion in online forums. Evidence 

from the European Citizens’ Consultations” I Journal of Information Technology & Politics 9(1), s. 64 ff. 
21 Karlsson (2012), s. 67 ff. 
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dock fortfarande ut genom att de karakteriserades av en lägre nivå av diskussion, så Karlsson 

framhåller att ett sådant mönster fortfarande kan förekomma. Den andra hypotesen som kunde 

avfärdas var att ett högt röstdeltagande gjorde att färre diskuterade, diskussionerna påverkades 

istället av konsensnivån. Det stärker hypotesen att ju mer konsensus som råder, desto mindre 

diskussion. För den hypotesen fanns det en statistisk signifikans, så diskussioner där deltagarna 

inte var överens innehöll således mer diskussion. Slutligen så stöddes även hypotesen om att 

mobiliseringsförsök leder till att fler röstar istället för att diskutera frågan.22 

Resultaten från Karlssons undersökning säger därmed att det går att förvänta sig att om 

konsensus råder, så kommer diskussionerna att vara mer sparsamma. Att undersöka 

diskussionsforum med en relativt snäv målgrupp jämfört med diskussionsforum som riktar sig 

till en bred målgrupp borde således resultera i olika långa diskussioner. Det förutsätter dock att 

den snäva målgruppen har någorlunda lik syn i ämnena som diskuteras. Det tycks inte heller ha 

någon större betydelse hur många medlemmar ett diskussionsforum har, så valet av 

diskussionsforum i det avseendet är mindre relevant. För att få en vidare förståelse av 

diskussionsforum följer en mer textnära analys av diskussionsinläggens funktioner. 

Lotta Collin (2005) har undersökt hur olika typer av diskussionsforum skiljer sig från varandra 

utifrån utformning och målgrupp, hur diskussionsinläggen skiljer sig från varandra utifrån 

kommunikativ funktion samt hur diskussionsinläggen skiljer sig från varandra i hur de är 

skrivna. Den sista frågan kommer jag inte gå in närmare på, på grund av att det språkliga inte 

anses vara relevant för den här undersökningen. Den frågan undersöker endast hur nära det 

skrivna språket i diskussionsforum ligger det formella skriftspråket. Något som inte bör påverka 

hur människor argumenterar och motivera. Det är värt att nämna att alla diskussionsforum i 

studien har personer som berörs av diabetes som målgrupp. Sjukvårdspersonal, sjuka, anhöriga 

och så vidare.23 

Inläggens funktion kategoriserades efter deras huvudsakliga funktion, med de fem kategorierna 

fakta, erfarenhet, åsikt, kontakt samt umgänge. Kategoriseringarna är gjorda med inspiration av 

Roman Jakobson. Fakta innebär personneutral information, erfarenhet i form av råd och tips 

utifrån egna erfarenheter, åsikter som karakteriseras av sina egna värderingar och känslor, 

                                                 
22 Karlsson (2012), s. 78 f. 
23 Collin (2005), s. 57. 
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kontakter som innebär att personen vill ta kontakten vidare utanför diskussionsforumet. 

Slutligen umgänge som är relationsbyggande, så diabetes behöver inte stå i fokus här.24 

Resultatet visar att inläggen har en jämn fördelning över kategorierna, bortsett från 

kontaktskapandet som endast utgör en knapp tiondel av diskussionsinläggen. Det är dessutom 

fler inlägg inom informationskategorierna (fakta, erfarenhet och åsikt) vilka utgjorde 70 % av 

materialet och de sociala kategorierna (kontakter och umgänge) utgjorde 30 %. Ämnet som 

diskuteras tycks vara av vikt för funktionen hos diskussionsinläggen. Inläggen som 

kategoriserats som fakta talade oftast om diabetes ur en medicinsk synvinkel, medan inlägg om 

vardagslivet som diabetiker istället använde sig av åsikter.25 

Diskussionsinlägg i forum med främst ungdomar (personer under 25 år) som deltagare 

innehåller färre inlägg som kategoriseras som fakta. Ungdomar använder sig mer av känslor 

och åsikter i sina diskussionsinlägg jämfört med forum som är allmänna, både ungdomar och 

vuxna i samma diskussionsforum. Ungdomsforumen används dessutom i större utsträckning 

för både kontaktskapande och umgänge. Det finns även en skillnad i diskussionsforumens 

uppbyggnad, vilket visar sig i att diskussionsforum som är ämnesstrukturerade är mer inriktade 

på informationsutbyte, medan i diskussionsforum med inläggen publicerade kronologiskt på 

samma plats karakteriseras av att vara av en mer social funktion.26 

Lotta Collin har gjort en till studie av diabetesforum och jämfört diskussionsinläggen över tid, 

med ett nerslag 2001, 2006 och 2011. Skillnaden sett till inläggens funktion är att den sociala 

funktionen i inläggen är färre 2006 och 2011 jämför med 2001. Det är framförallt sökandet efter 

kontakter som har minskat med tiden.27 

Resultatet från dessa undersökningar ger en inblick i hur personer använder sig av 

diskussionsforum och hur det skiljer sig beroende på ämnets karaktär. Collins undersökning ger 

dock inget svar på hur ungdomarna faktiskt diskuterar eftersom att inläggen är analyserade var 

för sig och inte relation till varandra samt att varje inlägg endast kategoriserades som att ha en 

funktion. Det är möjligt att när ett inlägg kategoriseras utifrån alla funktioner som det fyller 

samt i kontext till diskussionen skulle ge andra förklaringar till inläggen. Det som kan förväntas 

                                                 
24 Collin (2005), s. 87. 
25 Collin (2005), s. 198. 
26 Collin (2005), s. 204 f. 
27 Collin, Lotta (2012), ”Ett decennium av webbdiskussion. En jämförande analys av interaktion i två 

diskussionsforum på webben 2001, 2006 och 2011” i HumanIT 12(1), s. 45 f. 
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utifrån Collins resultat är att ungdomarna troligtvis använder mer personnära bevistyper som 

exempel än att hänvisa till fakta i sin argumentation. 

1.5.2 Anonymitet - ett sätt att lära? 

Att vara anonym kan dels innebära att all information som kan kopplas till personen tas bort, 

på internet kan det exempelvis vara att en pseudonym används istället för ens riktiga namn. 

Dels kan det vara en upplevd anonymitet, att personen inte tror sig kunna identifieras, trots att 

det fortfarande finns spår av personens identitet. Anonymiteten kan medföra båda positiva och 

negativa effekter. Människor kan uttrycka åsikter, känslor och ändra på sig själv utan att någon 

kan döma en personligen. Det här kan nyttjas till något gott genom att en person kan pröva sina 

åsikter eller få hjälp med sina problem, men även användas som något negativt som att sprida 

hat.28 

Teorier om anonymitet har enligt Kimberly M. Christopherson inte setts som tillräckliga för 

virtuella miljöer, eftersom att internet har speciella funktioner som inte återfinns i möten i det 

”verkliga livet”. ”Equalization” hypotesen utökar genom att säga att internet ger möjligheten 

att ta bort alla visuella signaler av identiteten, så det ger möjligheten till ett möte som inte 

påverkas av exempelvis kön eller hudfärg. Det öppnar upp för ett mer jämlikt möte och kan 

frigöra dem från deras vanliga roller som projiceras på dem. Hypotesen är att de ska ha en 

demokratiserande effekt och leda till att maktbalansen neutraliseras. Den demokratiserande 

effekten har dock inte kunnat bevisas enligt Christopherson, det finns några studier som ger 

stöd åt hypotesen, men även många som motbevisar den.29 

En annan teori, SIDE-teorin (social identity model of deindividuation effects) fokuserar på dels 

gruppdynamiken, dels på hur människor använder anonymitet strategiskt för att dra nytta av 

den. Teorin, som har fått stöd enligt Christopherson, menar att anonymiteten förstärker eller 

försvagar identifikationen med grupper mer än om det inte rådde anonymitet. En person som 

identifierar sig med gruppen kommer därmed få en förhöjd social identitet till bekostnad av den 

personliga identiteten. Identifierar personen sig inte med gruppen kommer det motsatta 

förhållandet att gälla. Människor drar sig således mer åt ytterligheterna när det råder 

anonymitet. Det strategiska användandet är ett sätt marginaliserade grupper att uttrycka sig i 

miljöer där den mer kraftfulla majoritetsgruppen vistas. Genom att använda anonymiteten kan 

de uttrycka sina åsikter och tankar, men enligt teorin är den marginaliserade gruppen endast 

                                                 
28 Christopherson, Kimberly M. (2007), ”The positive and negative implications of anonymity in Internet social 

interactions. ’On the Internet, Nobody Knows You’re a dog’” i Computers in Human Behavior 23(5), s. 3040 ff. 
29 Christopherson (2007), s. 3045 ff. 
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benägen att göra så om de uppfattar det som okej att uttrycka sådana saker i den kontexten. 

Annars låter de generellt sett bli.30 

Möjligheten att vara anonym gör att ungdomar möjligtvis presenterar en annan syn i frågorna 

som diskuteras än vad de skulle göra om deras identitet var känd. Som Christophersons översikt 

av undersökningar så har människor vågat pröva vingarna som anonyma och givit uttryck för 

saker som de annars inte skulle våga yttra. En möjlighet är därmed att en större bredd i synsätt 

kommer fram om ungdomarna väljer att vara anonyma i diskussionen. 

Anonymitetsundersökningarna visar dock hur gruppdynamik fungerar, så ungdomarna kan i 

hög grad påverkas av varandra till att tycka samma saker ifall de identifierar sig med gruppen. 

Identifierar sig däremot inte alla med gruppen, så torde mer livliga diskussioner att förekomma. 

Det sambandet liknar det i Karlssons undersökning i och med att diskussionerna var längre om 

konsensus inte rådde än när det rådde konsensus. Det går också att se anonymiteten ur ett 

lärandeperspektiv, att ungdomar får möjlighet att testa sina argument i en miljö med endast en 

anonym identitet som blir dömd, men ingen vet vem som gömmer sig bakom. I klassrummet 

finns det både lärare och skolkamrater som kan leda till att man är tyst eller säger något annat. 

1.5.3 Diskussionsforum som en gemenskap 

Erik Andersson har undersökt en nätgemenskap och specifikt diskussionsforumet i 

nätgemenskapen utifrån tre områden. Vilka kommunikativa villkor som finns för politiskt 

handlande, vad karakteriserar det politiska handlandet i samtalen samt vilka villkor som 

existerar för situationspolitisk socialisation. Målgruppen forumet riktar sig till är ungdomar 14 

till 28 år gammal.31 

Resultatet visar att det förekommer fem kommunikativa villkor i nätgemenskapen. Det första 

villkoret är den digitala infrastrukturen som styr samtalsstrukturen dels genom dess 

begränsningar, dels genom dess funktioner som att användarna kan citera varandra.32 

Administratörspedagogen är den institutionella styrningen genom moderatorer som 

upprätthåller regler och normer.33 Det tredje villkoret är innehållsfokusering, med regler för att 

användarna ska hålla sig till ämnet, krav på användarna att kunna bidra med och hantera 

information. Det fjärde villkoret är polemisk gemenskap vilket innebär att samtalet behöver 

                                                 
30 Christopherson (2007), s. 3047 ff. 
31 Andersson, Erik (2013), Det politiska rummet. Villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av 

och för ungdomar, s. 20. 
32 Andersson (2013), s. 183 f. 
33 Andersson (2013), s. 190. 
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innehålla meningsskiljaktigheter mellan användarna för att legitimera det.34 Det sista villkoret 

är kommunikativ gemenskap som är att bekräfta varandras inlägg, vara trevliga mot varandra, 

engagemang och följa med i diskussionen.35 Det politiska handlandet innebär kortfattat fyra sätt 

att förhålla sig i diskussionen. Det vanligaste var att öppet och tydligt deklarera sin ståndpunkt. 

Ett annat förhållningssätt är att kritisera andra inläggs riktighet och ett tredje att nedvärdera en 

annan ståndpunkt. Det fjärde förhållningssättet att använda sina egna erfarenheter som 

argumentation i diskussionen.36 

Villkoren för den situationspolitisk socialisation är hur diskussionsforumet som institution 

formar hur användarna diskuterar. Intuitionen styr med hjälp av de kommunikativa villkoren 

med administratörer som reglerar diskussioner efter reglerna, och via användare som hänvisar 

till reglerna för att försöka påverka en annan användares beteende. Användarna kan styra 

diskussionen genom att hänvisa till institutionens normer, att man exempelvis måste motivera 

sin påståenden. 37 Det finns fortfarande utrymme för användarna att göra motstånd eller tänja 

på gränserna. Med förtrogenhet till institutionen kan användarna exempelvis använda sig av 

subtila nedvärderingar så att de precis inte bryter mot reglerna. Ett annat sätt är att ifrågasätta 

institutionen med en diskussionstråd om reglerna i forumet.38 

Genom Anderssons studie kan det förväntas vara skillnad mellan diskussionsforumen i vilken 

kultur och vilka normer som råder. Det kan finnas en skillnad i hur förtrogna användarna är 

med det specifika forumets normer, vilket påverkar deras möjligheter att vara med i 

diskussionen på samma villkor som användare som vet hur det kan nyttjas till sin fördel. 

2. Metod 

Undersökningen kommer att använda sig av en metod som är utvecklad av Todd Graham och 

Tamara Witschge som Graham menar ” […] attempts to detetect, describe, and assess political 

talk in non-political discussion forums”.39 Ramverket som de har producerat använder sig av 

kriterierna för det deliberativa samtalet för att både beskriva och utvärdera diskussionerna. 

Todd Graham har förfinat ramverket, så det är versionen från 2008 som kommer att användas. 

                                                 
34 Andersson (2013), s. 185 ff. 
35 Andersson (2013), s. 188 ff. 
36 Andersson (2013), s. 202. 
37 Andersson (2013), s. 219. 
38 Andersson (2013), s. 207 ff. 
39 Graham (2008), s. 17. 
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Diskussionerna i den här undersökningen kommer således att undersökas med 

kodningsschemat utvecklat av Witschge och Graham för att identifiera, beskriva och utvärdera 

politiska samtal i diskussionsforum. Metoden är kvalitativ sett till att inläggen behöver 

kategoriseras in i ramverket, och kvantitativ sett till att inläggen analyseras på en aggregerad 

nivå vilket gör det till främst en kvantitativ innehållsanalys. Alan Bryman beskriver syftet med 

metoden som ” […] där man på ett systematiskt och replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet 

utifrån kategorier som utformats i förväg”.40 Bryman menar att metoden är objektiv i den 

meningen att kodningsschemat styr hur materialet kategoriseras, så kodningsschemat styr mer 

än vad forskaren som kategoriserar materialet gör. Innehållsanalysen beskrivs som systematisk 

på grund av att kodningsschemat styr kategoriseringen, men det betyder att kodningsschemat 

behöver vara väl utformat. 41 Kriterierna för kodningsschemat är att det inte ska finnas någon 

överlappning, så det som operationaliseras ska skilja sig både mellan och inom kategorierna. 

Annars riskerar kategoriseringen att bli felaktig, dels mäts möjligtvis fel sak, dels kan 

kategoriseringen bli inkonsekvent. Kategorierna ska dessutom vara heltäckande, så allt som är 

relevant och kan mätas inom en kategori ska vara med. Slutligen ska instruktionerna vara 

tydliga genom att kategorierna beskrivs utförligt, för annars riskerar tolkningen att bli 

annorlunda från fall till fall och mellan olika personer.42  

Fördelen med att använda ett färdigt kodningsschema är att det redan har prövats och i det här 

fallet även reviderats efter kritik och lärdomar, så validiteten får ses som hög i det avseendet. 

Det andra problemet är om det som mäts faktiskt stämmer överens med det som representeras, 

vilket det för teoretiska begrepp aldrig gör enligt Mimmi Barmark och Göran Djurfeldt. Att 

operationalisera ett begrepp innebär därmed alltid en viss grad av skevhet gentemot 

verkligheten. Det är därför fördelaktigt att mäta en sak med flera indikatorer och övertyga 

läsaren om att det är bra indikatorer för det teoretiska begreppet.43 Vissa av kategorierna har 

flera indikatorer, men flera har bara en. Alla teoretiska begrepp går heller inte att mäta rakt av, 

så som om en användare har reflekterat över ett annat inlägg. Validiteten är i det avseendet inte 

perfekt, men det är heller inte möjligt att mäta utan att ha intervjuat personerna i samband med 

att de svarade i diskussionstråden. 

                                                 
40 Bryman (2011), s. 281. 
41 Bryman (2011), s. 282. 
42 Bryman (2011), s. 294. 
43 Barmark, Mimmi & Djurfeldt. Göran (2015), Statistisk verktygslåda 0. Att förstå och förändra världen med 

siffror, s. 48 ff. 
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Den risken som är kvar är tolkningen av kategorierna, men det finns tydliga instruktioner för 

hur materialet ska kategoriseras vilket presenteras under rubriken teoretiskt ramverk. För att 

öka tillförlitligheten i kodningen kommer exempel till de olika kategorierna att ges i en bilaga, 

de placeras i en bilaga (se bilaga 1) på grund av att inläggen i den här undersökningen först och 

främst analyseras på en aggregerad nivå. Det gör kategoriernas gränser tydligare samt ger en 

bild av hur jag har tolkat ramverket. Möjligheterna att replikera den här undersökningen och ha 

en god reliabilitet är därmed goda, trots att det alltid finns ett utrymme för att tolka saker 

annorlunda. 

Totalt sett är det 742 stycken diskussionsinlägg som har kategoriserats, där inläggen är 

fördelade på åtta stycken diskussionstrådar. Fyra diskussionstrådar i respektive 

diskussionsforum. Inläggen har flera koder inom olika kategorier (vilket presenteras i det 

teoretiska ramverket), så i vissa fall har diskussionsinläggen behövts läsas flera gånger för att 

ge dem alla koder som de ska ha samtidigt som hänsyn behövts tas till kontexten inlägget är 

skrivet i. Noggrannhet har således varit viktigt för att inte missa någon del av kodningsarbetet. 

2.1 Urval 

Urvalet av diskussionsforum har först och främst gjorts utifrån att det huvudsakligen är 

ungdomar som använder dem. Möjligheten att vara anonym i båda diskussionsforumen har gjort 

att det är omöjligt att veta om så är fallet. Att forumet Ungdomar riktar sig till just ungdomar 

får antas, dels på grund av att det är deras målgrupp, dels för att användarna själva inte antyder 

att de inte skulle vara ungdomar. Det politiska delforumet svenskpolitik på Reddit har antagits 

att främst användas av ungdomar utifrån att en användare i diskussionsforumet gjorde en enkät 

som 299 användare svarade på, som visade att över tre fjärdedelar av användarna är 

ungdomar.44 Det är också troligtvis fler män som använder sig av diskussionsforumen, vilket 

redan nämnts i inledningen i samband med undersökningen gjord av Internetstiftelsen i Sverige. 

Det är dessutom troligt att det endast är ungdomar som är intresserade av ämnena som 

diskuteras som kommer att delta i diskussionerna, för deltagandet är helt frivilligt. Ett perfekt 

urval går därmed inte att göra på grund av att all information om användarna inte finns 

tillgänglig, men det är även det som bidrar till att undersökningen av diskussionsforum är 

intressant. Ungdomarna själva har inte heller den här informationen och får anta att det är andra 

ungdomar som de faktiskt diskuterar med. 

                                                 
44 Reddit (2014), Här är resultaten av undersökningen som var här för några veckor sen. 
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Diskussionstrådarna kommer att analyseras genom att välja ämnen som diskuteras i båda 

diskussionsforumen, för att kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan diskussionerna. Att 

slumpmässigt välja ut diskussionstrådar skulle leda till ett missvisande resultat eftersom att 

diskussionsforumen i undersökningen har två skilda syften, där Ungdomar är en mötesplats för 

ungdomar och delforumet svenskpolitik på Reddit riktar in sig på diskussioner om svensk politik 

med en målgrupp som är ungdomar. Variationsvidden av möjliga diskussionstrådar är således 

mycket större i forumet Ungdomar. Trådarna som väljs ut blir således nödvändigtvis inte 

representativa för hela forumet, men det är inget mål eftersom att det endast är diskussionstrådar 

som rör politik som ska analyseras. Att välja samma typ av ämnen är även viktigt i jämförelsen 

eftersom att människor kan antas argumentera och diskutera på olika sätt i olika diskussioner. 

Det är en av frågeställningarna i undersökningen, att undersöka om det politiska ämnet som 

diskuteras påverkar diskussionen. En uppdelning görs mellan traditionella och privata frågor, 

hur den uppdelningen ser ut presenteras i det teoretiska ramverket. Urvalet av diskussioner att 

undersöka kommer av den anledningen vara lika många ämnen som berör traditionella frågor 

som privata frågor. 

Urvalet utförs genom att läsa rubrikerna på alla diskussionstrådar där det senaste inlägget är 

publicerat efter 2017-01-01 och före 2017-12-10 i forumet Ungdomar. En första sortering av 

trådarna sker genom att begränsa sig till diskussioner som innehåller minst 20 stycken inlägg, 

för med för få inlägg i diskussionstråden är det ingen diskussion. Det andra urvalet görs genom 

att undersöka trådarna som kan antas beröra politik tittas närmare på för att se om så är fallet 

för att sedan spara dem. Nästa steg är att undersöka de senaste forumstrådarna i delforumet 

svenskpolitik på Reddit och leta efter trådar som berör samma ämnen och om de hör till 

traditionella eller privata politiska frågor. 

2.2 Etik 

En forskningsetik för material inhämtat från internet har man ännu inte enats om enligt 

CODEX. Det finns därmed inga specifika riktlinjer att luta sig mot mer än att integritet och 

personuppgifter ska skyddas i möjligaste mån.45 Magnus, Bergquist, Mia, Levheim och Malin 

Sveningsson diskuterar kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande i 

förhållande till internetforskning. Informationskravet, att deltagarna är medvetna om vad 

undersökningen handlar om, menar de är svårt att leva upp till om det är många deltagare. Det 

går nödvändigtvis inte att få tag i alla deltagare. Ett alternativ enligt dem är att kontakta ägarna 

                                                 
45 Codex (2017), Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, Hämtad 2017-12-10 från 

http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml 
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av sidan eller publicera ett informationsmeddelande på hemsidan, men som de poängterar själva 

kan inte ägaren för sidan svara för alla användare. Ett informationsmeddelande på hemsidan är 

inte heller möjligt i det här fallet eftersom att det inte skulle nå alla berörda, för inläggen är 

redan skrivna. Samma sak gäller för samtyckeskravet, att få användarnas samtycke till att delta 

i undersökningen.46 Konfidentialitetskravet är dock mer realistiskt, som innebär att sparad 

information om användarna ska lagras från obehöriga och personer inte ska kunna identifieras. 

Det största problemet som de ser är att användarnamn som kan tyckas vara anonyma egentligen 

inte är det, men användarnamn kommer inte att användas i den här undersökningen.47 I den här 

undersökningen är risken för att känslig information publiceras låg eftersom att all data i första 

hand presenteras på en aggregerad nivå i och med kodningen. Det kommer dock att presenteras 

exempel på inlägg, men då går det att välja exempel som inte innehåller känslig information 

alternativt att dölja den. Det sista kravet, nyttjandekravet, går att uppfylla eftersom att det säger 

att materialet endast får användas till forskning.48 

En huvudfråga blir istället om diskussionsforumen i det här fallet är offentliga eller privata 

enligt författarna. Det är ett mindre etiskt problem om platsen är offentlig och vem som helst 

kan läsa, utan att det krävs inloggning. Båda de undersökta diskussionsforumen är offentliga 

med den definitionen, men användarna kan trots det uppfatta att diskussionen är privat. 

Integriteten behöver forskaren också ta hänsyn till, så den andra aspekten är hur känslig 

informationen i diskussionsinläggen är.49 Ett offentligt diskussionsforum med okänslig 

information är med andra ord mindre problematiskt än ett privat diskussionsforum med känslig 

information. Undersökningen borde därmed inte innebära några etiska problem i och med att 

diskussionsforumen är offentliga och att känslig information skyddas genom aggregerade data 

och att de exempel som ges inte ska innehålla känslig information. 

3. Teoretiskt ramverk 

Först presenteras ramverket för att kategorisera diskussionstrådarna som berör politik som 

traditionella respektive personliga politiska frågor, för att sedan presentera 

delibrationsramverket som används för att kategorisera själva diskussionsinläggen. 

                                                 
46 Bergquist, Magnus, Lövheim,Mia & Sveningsson, Malin (2003), Att fånga nätet. Kvalitativa metoder för 

internetforskning, s. 178 ff. 
47 Bergquist, Lövheim,Mia & Sveningsson (2003), s. 181 ff. 
48 Bergquist, Lövheim,Mia & Sveningsson (2003), s.184. 
49 Bergquist, Lövheim,Mia & Sveningsson (2003), s. s. 185 ff. 
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3.1 Traditionella eller personliga frågor 

Det finns många typer av politiska frågor som diskuteras på forum online. För att skapa ordning 

i denna mångfald kommer denna uppsats att skapa en distinktion mellan traditionella politiska 

frågor å ena sidan och personliga politiska frågor å andra sidan. Denna distinktion härrör till 

två olika distinktioner i den statsvetenskapliga litteraturen, dels den feministiska kritiken av 

traditionell statskunskapsdefinition av politik, dels Roland Ingelharts distinktion mellan 

materiella och post-materiella frågor och Stig Montins uppdelning av tre generationers 

politikerområden. Carol Hanisch beskriver hur frågor om kvinnors rättigheter i förhållande till 

sex, utseende och abort har viftats bort av motståndare för någonting som inte rör politiken. Det 

är personliga problem som kan lösas genom att stå upp för sig själv. Motståndarna accepterade 

dock att exempelvis lönediskriminering var en politisk fråga i och med att den berör 

systemnivån först och främst. Därmed är den frågan traditionell.50 

Ronald Inglehart gör en uppdelning mellan materiella frågor och post-materiella frågor. Genom 

att utgå från Maslows behovstrappa gör Inglehart en uppdelning av vad nästa mål för individen 

är. De traditionella frågorna är här det materiella, att trygga sin välfärd, de basala behoven, så 

livet blir tryggt och säkert. När välfärden är tryggad flyttas fokus till nästa trappsteg med nya 

mål som gemenskap, självförverkligande, kultur och intellektuella utmaningar blir viktigare.51 

Stig Montin delar upp frågor på liknande sätt, men med staten i fokus och i tre steg. Den första 

generationens politikområden är grundandet av demokratin, det andra generationens områden 

är välfärdsstatens uppbyggnad. Montin exemplifierar med politikområdena socialpolitik, 

utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, kulturpolitik och miljöpolitik. Den tredje 

generationens politikområden fokuserar istället på regional utvecklingspolitik, stadspolitik, 

demokratipolitik, folkhälsopolitisk och klimatpolitik. Det gemensamma med dessa frågor enligt 

Montin är att det handlar om att organisera redan befintliga resurser och använda dem mer 

effektivt.52 Både Inglehart och Montin gör därmed en uppdelning mellan basbehov, där det 

traditionella hos båda är den grundläggande välfärden. När välfärden är tryggad flyttas fokus 

för individen på mer personliga frågor och för staten effektivisering av nuvarande resurser för 

att nå nya mål. Det stämmer även väl med Hanisch beskrivning av motståndet till de personliga 

                                                 
50 Hanisch, Carol (2006), The personal is political, s. 1 f. 
51 Inglehart, Roland (1971), ”The silent revolution in Europe. Intergenerational change in post-industrial 

societies” I American Political Science Review 65(4), s. 991 f. 
52 Montin, Stig (2007), ”Kommunerna och klimatpolitiken. Ett exempel på tredje generationens politikområden” 

i Statsvetenskaplig Tidskrift 109(1), s. 38 f. 
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frågorna rörande kvinnors rättigheter, där de personliga frågorna inte ansågs politiska. De var 

inte de traditionellt sett politiska frågorna. 

3.2 Delibrationsramverk 

Inlägg i diskussionerna kategoriseras i tre huvudkategorier vilka är motiverat påstående, icke-

motiverat påstående och icke-påståenden. Inom dessa tre kategorier kategoriseras inläggen 

ytterligare. Den första huvudkategorin, motiverat påstående, har fyra underkategorier vilka är 

alternativt påstående, motpåstående, försvarspåstående och bekräftelsepåstående. Alla dessa 

underkategorier förutsätter att inlägget innehåller motiveringar och/eller argument för sina 

påståenden. Ett alternativt påstående ifrågasätter inte direkt något annat påstående som har 

presenterats i diskussionen, utan är bara ett till påstående i diskussionen. Ett motpåstående är 

ett diskussionsinlägg som motsätter sig ett annat inläggs påstående direkt, så det är ett svar till 

ett annat inlägg i diskussionen. Försvarspåståenden är ett inlägg som svarar på kritiken som 

har lyfts fram mot ett påstående, så det behöver inte vara personen som ursprungligen skrev 

inlägget som försvarar påståendet. Slutligen kan ett inlägg som innehåller motiveringar vara ett 

bekräftelsepåstående, vilket innebär att inlägget motiverar för att de håller med ett påstående i 

diskussionen. Underkategorierna för ett icke-motiverat påstående är likadana som de i 

motiverat påstående, men de motiverar inte sina påståenden. Namnen på dessa kategorier följs 

av prefixet icke-motiverat.53 

Den tredje kategorin icke-påståenden rymmer fyra underkategorier vilka är informativ, 

medhåll, rättning och uttrycksfull. Diskussionsinlägg som bidrar med information i tråden 

kategoriseras som informativa. Medhåll skiljer sig från bekräftelsepåstående då medhåll är när 

en annan närmar sig en ståndpunkt de inte hade från första början, så de börjar att komma 

överens. Personerna behöver dock inte komma överens helt och det kan vara att vara överens 

om att de tycker olika saker. Rättning innebär att personen försöker förklara en missuppfattning 

eller förtydligar. Slutligen kan ett inlägg vara uttrycksfullt, då det används tillkännagivanden, 

känslomässiga kommentarer eller humor i inlägget. Tillkännagivande innebär att 

uppmärksamma en annan användares närvaro genom att hälsa, tacka, gratulera, förlåta och så 

vidare. Ett inlägg kategoriseras som känslomässig kommentar om det innehåller ett utryck för 

känslor eller en viss attityd. Slutligen omfattar humor inlägg som genom att försöka vara roliga, 

skämtar eller använder sig av ironi.54 Underkategorierna informativ, rättning och uttrycksfull 

                                                 
53 Graham, Todd (2008), s. 24 f. 
54 Graham, Todd (2008), s. 25. 
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kommer endast användas som komplement i undersökningen för att beskriva inlägg som inte 

innehåller påståenden när det behövs. 

Det andra steget i kategoriseringen är att titta närmare på inläggen som har kategoriserats som 

att vara ett motiverat påstående och hur de motiverar sitt påstående. Bevistyperna som ett inlägg 

kan använda är fakta, jämförelse, erfarenhet och exempel. För att kategoriseras som fakta 

behöver inlägget presentera fakta av något slag, exempelvis genom att hänvisa till en källa eller 

använda sig av ett faktapåstående. Inom kategorin jämförelse kategoriseras inlägg som gör en 

jämförelse med någonting annat eller använder en analogi för att stödja sitt påstående. Exempel 

är ett anekdotiskt exempel, men Graham framhåller att händelsen inte behöver ha hänt på riktigt 

utan kan vara påhittad eller hypotetisk. Den sista kategorin är erfarenhet som omfattar 

motiveringar som knyter han till egenupplevda händelser.55 

En författarens inlägg bedöms i helhet genom att analysera ett eller flera inlägg av en författare 

i samma diskussionstråd. Inläggen kommer att kategoriseras som reflexiva motiveringar om 

inlägget eller inläggen tillsammans innehåller ett motiverat påstående, ett försvar för sitt 

påstående samt svarar med motiveringar på kritik påståendet får.56 

Den sista kategoriseringen av inlägg som kommer att göras är utifrån kommunikativ empati, 

diskursiv jämlikhet, diskursiv frihet och ärlighet. Kommunikativ empati kategoriseras som 

empatiskt utbyte om personen säger sig ha satt sig i den andres position och tredjepersons 

empati om personen säger sig ha tänkt sig i någon annans skor, men personen är inte med i 

diskussionen. Diskursiv jämlikhet kategoriseras utifrån nedvärdering vilket är att nedvärdera 

ett annat inläggs ståndpunkt. Inläggen kan i den här kategorin också kategoriseras som 

åsidosatta, vilket indikeras genom att ett inlägg som kategoriserats som alternativt påstående 

inte bemöts. Den näst sista kategorin diskursiv frihet bedöms utifrån hindrande, om ett inlägg 

försöker tysta ner ett annat kategoriseras det som hindrande. Slutligen kategoriseras ärlighet 

utifrån termen ifrågasätta ärlighet, vilket innebär att ett inlägg ifrågasätter sanningshalten i ett 

annat inlägg.57 

När inläggen är kategoriserade kommer diskussionerna att utvärderas utifrån kraven som ställs 

på det deliberativa samtalet när det gäller en rationell och kritisk diskussion, som presenterats i 

bakgrundsavsnittet. Det omfattar således även ömsesidigheten, reflexiviteten och empatin. 

                                                 
55 Graham, Todd (2008), s. 25. 
56 Graham, Todd (2008), s. 25. 
57 Graham, Todd (2008), s. 25 f. 
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För att utvärdera hur rationell diskussionen är kommer antalet motiverade inlägg att jämföras 

både med det totala antalet inlägg och med antalet inlägg som innehåller påståenden. Det ger 

en möjlighet att jämföra hur stor plats de motiverade påståendena har i diskussionen. Kritisk 

reflektion utvärderas genom att utvärdera hur oense deltagarna är genom att analysera antalet 

inlägg som kategoriserats som både motiverade och icke-motiverade motpåståenden, 

försvarspåståenden och bekräftelsepåståenden. Graham poängterar att oense inte är samma sak 

som att ha reflekterat över vad den andra har skrivit, så därför borde man också analysera endast 

de motiverade motpåståenden, försvarspåståenden och bekräftelsepåståenden för sig själva. 

Motiverar de sina svar kan de antas ha reflekterat över vad den de svarar på har skrivit.58 

Samstämmighet utvärderades utifrån hur väl inläggen håller sig till ämnet som diskuteras. 

Enligt Graham bör diskussionen hålla sig till ämnet som ursprungligen diskuteras tills 

deltagarna når enighet. Antalet ämnen som diskuteras i diskussionstråden kommer därmed att 

undersökas tillsammans med om ämnet är relevant eller irrelevant i förhållande till 

huvudfrågan. Relevanta sidospår anses här hålla sig inom ramen, för det kan krävas att diskutera 

de frågorna för att föra huvuddiskussionen vidare.59 

Kontinuitet, att diskussionen fortgår som krävs för att nå samstämmighet, mäts genom att se 

hur länge en diskussion i diskussionen fortgår. Tre inlägg som svarar till varandra, håller sig till 

ämnet och är kategoriserade som alternativt påstående, motpåstående samt försvarspåstående 

kommer att kategoriseras som kontinuitetskedja, vilket innebär att påståendet både har utmanats 

och behövt försvarats. Kontinuiteten utvärderas ytterligare utifrån graden av medhåll, om 

deltagarna kommer överens eller inte överens i diskussionen. Det är dock värt att poängtera en 

gång till att deltagarna kan säga att de är överens om att inte vara överens i frågan och det 

kategoriseras som ett medhållande.60 

Ömsesidigheten utvärderas genom att undersöka antalet svar i diskussionstrådarna och vem 

personerna svarar. En tråd kommer att kunna klassificeras som centraliserad eller 

decentraliserad. En centraliserad diskussionstråd är när de flesta bara svarar en person i 

diskussionen, medan decentraliserad är en diskussion där diskussionen är utspridd på flera 

deltagare. Sett till ömsesidighet är det således den decentraliserade som uppvisar på mest 

ömsesidighet, för då läser och svarar deltagarna på varandras inlägg i diskussionen.61 

                                                 
58 Graham, Todd (2008), s. 26. 
59 Graham, Todd (2008), s. 26. 
60 Graham, Todd (2008), s. 26 f. 
61 Graham, Todd (2008), 27 ff. 
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Reflexiviteten utvärderas genom antalet diskussionsinlägg som har kategoriserats som reflexiva 

motiveringar, för de visar att personerna har satt sig in i motdebutanters argument och 

reflekterat över dem. Empati utvärderas också genom den motsvarande kodningskategorin som 

är kommunikativ empati.62 

Den diskursiva jämlikheten analyseras utifrån antalet inlägg per användare i varje diskussion, 

för att se om inläggen är spridda jämt mellan deltagarna eller om det är någon eller några 

deltagare som tar upp ett större utrymme i diskussion. Det här utvärderas även tillsammans med 

om tråden är centraliserad eller decentraliserad. Graham analyserade hela materialet för att se 

om det bara är några få användare i urvalet som fick svar på sina inlägg eller om det var jämt 

fördelat, men det är inte aktuellt i den här undersökningen eftersom att enskilda trådar kommer 

att analyseras och inte ett slumpmässigt urval. Den diskursiva jämlikheten analyseras ytterligare 

genom att analysera andelen inlägg som kategoriserats som nedvärdering eller åsidosatta. Den 

förra indikerar att inlägget värderas lägre och den senare att inlägget inte uppmärksammas.63 

Den diskursiva friheten analyseras genom inläggen som har kategoriserats som hindrande. 

Graham poängterar dock att inläggen som har kodats så behöver analyseras mer i detalj, för ett 

hindrande är nödvändigtvis inte destruktivt, utan kan bidra till att hålla diskussionen på en bra 

nivå. Antalet inlägg som har kategoriserats som hindrande kommer därmed att följas av en 

diskussion om på vilken typ av hindrande det rör sig om. Slutligen kommer ärligheten att 

analyseras utifrån inläggen som har kategoriserats som att ifrågasätta ärligheten hos en annan 

deltagare, men även här behöver inläggen diskuteras eftersom att den upplevda ärligheten kan 

återställas om en person väljer att lita på den andra efter att de exempelvis har förklarat sig.64 

En översikt av hur inläggen kategoriseras visas i tabell 3.2.1 här nedanför. Huvudrubriken talar 

om vilket eller vilka inlägg som ska kategoriseras under den rubriken, medan underrubriken 

visar vad det är som operationaliseras. Alla diskussionsinlägg undersöks därför utifrån huruvida 

de innehåller kommunikativ empati eller inte och det visas genom om det antingen finns ett 

empatiskt utbyte eller tredjepersons empati i diskussionsinlägget. 

  

                                                 
62 Graham, Todd (2008), 29 f. 
63 Graham, Todd (2008), s. 30 f. 
64 Graham, Todd (2008), s. 31 
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3.2.1 Tabell, kodningsmall 

Inlägg  
Motiverat påstående Icke-motiverat påstående 

Alternativt påstående Icke-motiverat alternativt påstående 

Motpåstående Icke-motiverat motpåstående 

Försvarspåstående Icke-motiverat försvarspåstående 

Bekräftelsepåstående Icke-motiverat bekräftelsepåstående 

  

Icke-påstående Uttrycksfull 
Informativ Tillkännagivande 

Medhåll Känslomässig kommentar 

Rättning Humor 

Uttrycksfull (se till höger)  

Alla inlägg  
Kommunikativ empati Diskursiv jämlikhet 

Empatiskt utbyte Nedvärderande 

Tredjepersons empati Åsidosättande 

  
Diskursiv frihet Ärlighet 

Hindrande Ifrågasätta ärlighet 

  
Alla motiverade påståenden  
Bevistyper i motiverade 

påståenden 

Reflexiva motiveringar (ett eller flera 

inlägg) 

Fakta Ett motiverat påstående 

Jämförelse Ett försvar för påståendet 

Erfarenhet Svarar motiverat på kritik 

Exempel  

4. Resultat 

Ämnena som undersöks är två stycken ämnen som har kategoriserats som huvudsakligen 

traditionella politiska frågor, kärnkraft och de politiska partierna. De andra två ämnena som är 

huvudsakligen personliga politiska frågor är droger och samtyckeslagstiftning. 

Kärnkraft och de politiska partierna har kategoriserats som traditionella frågor sett till att 

frågorna berör samhället i stor först och främst med Hanisch uppdelning. Sett till att fylla eller 

säkra basbehov är kärnkraftsfrågan också traditionell, både sett till energiförsörjning och 

säkerhetsaspekten. De politiska partierna går inte att koppla till ett uppfyllande av basbehov, 
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utan är traditionellt utifrån att det är en institution redan från första politikområdet. Det finns 

personliga frågor kopplade till båda, med miljöfrågan som livsstil och att personer röstar på 

partier utifrån personliga frågor. De båda är dock huvudsakligen traditionella. 

Samtycke har kategoriserats som en personlig fråga, där det enligt Hanisch kritik definitivt rör 

sig om en personlig fråga, där sex är någonting privat, något som individer på tu man hand 

klarar av att garantera utan statens inblandning. Enligt Montins uppdelning är det också en 

personlig fråga sett till tredje generationens område, ingen fråga för att säkra en välfärd. 

Slutligen har droger kategoriserats som en personlig fråga utifrån att droger inte fyller något 

basbehov hos individen, utan är en fråga först när de materiella behoven har tryggats sett till 

Inglehart definition. Enligt Montin skulle det röra sig om en folkhälsopolitisk fråga, en fråga 

fokus kan flyttas till när de basala behoven är upprättade. 

4.1 Kärnkraft – allmänna forumet 

Alla inlägg, 20 stycken, i diskussionen om huruvida vi borde använda kärnkraft eller inte 

innehöll ett påstående.65 Inget av inläggen innehöll flera olika typer av påståenden, så av alla 

20 inlägg var det 13 stycken motiverade påståenden. Diskussionen är ganska rationell, med 65 

% av inläggen som motiverar sina påståenden. 

4.1.1 Tabell, påståendetyper i kärnkraftsdiskussionen – allmänna forumet 

Typ av påstående 

Motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 9 4 0 0 13 

% av påståenden 69 31 0 0 100 

Icke-motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 6 0 0 1 7 

% av påståenden 86 0 0 14 100 

 

Användarna interagerar dock inte särskilt mycket, vilket syns genom att den största delen av 

inläggen innehöll alternativa påståenden som utgjorde 75 % av alla diskussionsinlägg. De få 

motpåståenden som finns är alla motiverade och utgör 20 % av inläggen, utöver det finns ett 

icke-motiverat bekräftelsepåstående. Inget av dessa motpåståenden bemöts med ett svar, så den 

                                                 
65 Ungdomar (2017), Kärnkraft – behålla eller avveckla. 
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kritiska reflektionen är låg. Användarna väljer alltså att säga sin åsikt i frågan istället för att 

ställa den i relation till andras åsikter i diskussionen, så det finns ingen indikation på att de 

reflekterat över vad de andra har sagt. 

Alla ämnen som diskuteras i relation till kärnkraften är relevanta för diskussionen, så 

samstämmigheten är hög. Ämnena som berörs är säkerhetsaspekten, alternativ till kärnkraft och 

dess effektivitet. Kontinuiteten saknas istället helt, vilket är en förutsättning för att nå 

konsensus, eftersom det saknas försvarspåståenden i diskussionen. Ingen bemöter den kritik ett 

påstående får direkt, vilket gör att reflexivitet saknas på grund av påståendena inte utvecklas 

tillräckligt mycket. 

Diskussionstråden är väldigt centraliserad med endast 25 % inläggen som antingen kommer 

med ett motpåstående eller ett bekräftelsepåstående. Försvarspåståenden saknas. Resterande 

inlägg hänvisar inte till något annat vilket gör att ömsesidigheten är låg. Den diskursiva 

jämlikheten är stark sett till talutrymmet per användare, det är sammanlagt 18 stycken 

användare i diskussionstråden och alla har skrivit ett inlägg utom en som har skrivit tre stycken. 

På grund av att diskussionsinläggen inte bemöts är majoriteten av de alternativa påstående 

åsidosatta (73 %) vilket minskar den diskursiva jämlikheten. Inget av inläggen innehåller dock 

någon nedvärdering mot en annan användare i diskussionen. Slutligen så är den diskursiva 

friheten hög på grund av ingen användare har försökt hindra någon annan i diskussionen. De 

ifrågasätter heller inte ärligheten i varandras inlägg, men kopplat till att de knappt svarar 

varandra kan det bero på att de inte läst varandras inlägg ordentligt. 

Sammanfattningsvis karakteriseras tråden av att vara ganska rationell med en majoritet av 

motiverade påståenden, inläggen håller sig dessutom till ämnen som berör kärnkraft så 

samstämmigheten är hög. Den kritiska reflektionen är låg eftersom inte ett enda motpåstående 

bemöts med ett försvar. Bristen på interaktion mellan användarna gör att ömsesidigheten är låg 

och den diskursiva jämlikheten är på en medelnivå sett till att den låga ömsesidigheten och 

avsaknaden av nedvärderingar tar ut varandra. Kontinuiteten och reflexiviteten saknas eftersom 

användarna inte försvarar sina påståenden. 

4.2 Kärnkraft – politiska forumet 

Diskussionstråden om kärnkraft i delforumet svenskpolitik på Reddit innehåller 87 stycken 

inlägg.66 Två av diskussionens inlägg är borttagna, men de utgör bara en liten del av materialet 

                                                 
66 Reddit (2017a), Reflektion kring kärnkraft. 
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och bör därför inte påverka. Drygt hälften av diskussionens inlägg innehåller ett påstående. De 

motiverade påståenden gör 82 % av alla påståenden i diskussionen. Att endast hälften av 

inläggen innehåller påståenden förklaras av att användarna inte diskuterade hela tiden utan kom 

med information eller rättade till missförstånd, exempelvis vilka reaktorer som finns nu och hur 

framtiden ser ut för reaktorer. I diskussionen finns är det 22 stycken inlägg som är icke-

påståenden som bidrar med information eller reder ut missförstånd. Med hänsyn till det är 

diskussionen rationell med en hög andel motiverade påståenden. Diskussionen innehåller 

många mot- och försvarspåståenden, det var de vanligaste typerna av motiverade påståenden 

och näst vanligaste bland de icke-motiverade påståendena (se tabell 4.2.1). Diskussionen 

innehåller även sex stycken bekräftelsepåståenden, hälften motiverade och andra hälften icke-

motiverade. Användarna kan således antas ha reflekterat över och läst vad motdebattören skrivit 

på grund av att de diskuterar med varandra, så diskussionen präglades av en hög kritisk 

reflektion. 

4.2.1 Tabell, påståendetyper i kärnkraftsdiskussionen – politiska forumet 

Typ av påstående 

Motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 8 15 16 3 42 

% av påståenden 19 36 38 7 100 

Icke-motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 2 2 2 3 9 

% av påståenden 22 22 22 33 99 

 

Ämnena som diskuteras i relation till kärnkraften är hur den kan och inte kan ersätta andra 

fossila bränslen, fjärde generationens reaktor, miljöpåverkan, kostnad och andra alternativ. Alla 

dessa ämnen ligger håller sig inom ramen för kärnkraft. Det enda ämnet som ligger utanför 

kärnkraftsdiskussionen är en om kommunism och den innehåller 25 stycken inlägg, 28,7 % av 

alla inlägg. Samstämmigheten är således hög sett till ämnena som diskuteras, men lägre i 

förhållande till andelen inlägg. 

Diskussionstråden innehåller tre stycken kontinuitetskedjor med sammanlagt 30 stycken inlägg, 

vilket utgör 34 % av diskussionens inlägg. Diskussionen om kommunism räknas inte in här 

eftersom att den inte är relevant för diskussionen om kärnkraft. Av inläggen i 
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kontinuitetskedjorna innehåller 18 stycken inlägg påståenden, medan övriga främst är inlägg 

innehållandes information, men också några som endast är av en social karaktär i form av 

tackande. Två av kontinuitetskedjorna innehåller medhåll mellan debattörerna som är ett 

resultat av att de ändrar uppfattning efter någon annans inlägg. Den första handlar om huruvida 

det är lönsamt att bygga nya och behålla nuvarande reaktorer kontra andra alternativ. En 

användare håller då med om att det inte är lönsamt att behålla de äldre rektorerna samt i ett 

senare inlägg att han förstår varför personen är emot vindkraft som han själv förespråkar, men 

att han tror på det i framtiden. Användarna är därför inte helt överens. Den andra 

kontinuitetskedjan diskuterar huruvida kärnkraften kan ersätta alla fossila bränslen inom 

industrisektorn, där får en användare medhåll två gånger av samma användare om att det inte 

går att ersätta med el rakt av, men opponerar sig i sista inlägget med att opinionen om kärnkraft 

fortfarande påverkar mer. De håller således inte med varandra helt och hållet. Kontinuiteten i 

diskussionen är därmed högre än kärnkraftsdiskussion i det allmänna forumet, speciellt med 

hänsyn till att den inkluderar inlägg med personer som ändrar uppfattning. 

Diskussionen är mer decentraliserad än diskussionstråden om kärnkraft på forumet Ungdomar. 

Av alla alternativa påståenden i diskussionen är det endast två stycken som inte bemöts, 22 % 

av dem är således åsidosatta. Det är med andra ord inte bara några få användare som får svar 

på sina alternativa påståenden vilket stärker både ömsesidigheten och den diskursiva 

jämlikheten. Ömsesidigheten är därmed högre i den här diskussionen än kärnkraftsdiskussionen 

i det allmänna forumet. Att diskussionstråden visar på ömsesidighet bidrar till att stärka den 

diskursiva jämlikheten, men den diskursiva jämlikheten minskas av att 21 av 34 användare 

endast skrivit ett inlägg var av de totala 87 stycken. De fem användarna som skrivit mest står 

för 42 stycken inlägg, knappt hälften, så fördelningen på inlägg per användare är inte jämn. Det 

beror på att de användarna haft längre diskussioner med andra användare. Den diskursiva 

jämlikheten minskas av att diskussionen innehåller fyra stycken nedvärderingar, som alla 

försöker trycka ner på motdebattörens åsikt eller kunskap. Alla är i det här fallet kopplade till 

sidodiskussionen om kommunism. Ärligheten ifrågasätts i den sidodiskussionen genom att en 

användare undrar om motdebattören är ett troll (inte seriös), men det förtroendet återupprättades 

senare i diskussionen. 

Reflexiviteten i diskussionen är hög i de underdiskussioner där debattörerna svarar varandra 

och kommer med kritik, så alla reflexiva argument befann sig inom kontinuitetskedjorna som 

presenterats innan, plus diskussionen om kommunism. Det är sex stycken användare och totalt 

25 stycken inlägg som tillsammans lever upp till kravet för att vara reflexiva argument vilket 
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utgör 29 % av inläggen. Användarna har således publicerat motiverade påståenden samt svarat 

på kritik påståendet får i form av motiverade försvarspåståenden. Det var dessutom vanligt att 

de som försvarade sig kom med kritik på motdebattörens påståenden. 

Sammanfattningsvis är tråden rationell när hänsyns tas till att flera av inläggen som inte innehöll 

påståenden gav information eller rättade till missförstånd. Diskussionen karakteriseras även av 

en kritisk reflektion då diskussion uppstår med motiverade påståenden. Samstämmigheten är 

hög överlag, men minskas av en sidodiskussion om kommunism. Kontinuiteten i diskussionen 

är hög när hänsyn till diskussionen om kommunism tas och att diskussionen innehåller fyra 

medhåll. Ömsesidigheten är hög med endast drygt en femtedel åsidosatta påståenden vilket 

visar att användarna svarar varandra. Talutrymmet är dock inte helt jämnt och det är fyra 

nedvärderingar, så den diskursiva jämlikheten är något lägre. Ärligheten ifrågasätts men 

förtroendet återställs. Reflexiviteten är hög i diskussionen, med knappt en tredjedel av inläggen 

kategoriserade som reflexiva argument. Försök till hindrande förekommer inte, så den 

diskursiva friheten är hög. Empatiskt utbyte saknas också i diskussionen. 

4.3 Droger – allmänna forumet 

Diskussionstråden om droger på Ungdomar innehåller 121 stycken inlägg varav tre fjärdedelar 

av dem består av minst ett påstående.67 Av det totala antalet påståenden är 65 % av dem 

motiverade, diskussionen är därmed rationell eftersom att 39 % av de icke-motiverade 

påståendena är motpåståenden. Sett till att tre fjärdedelar av inläggen innehöll minst ett 

påstående, att mot-, försvars och bekräftelsepåståendena utgör 70 % av alla påståenden samt att 

de motiverade påståendena utgör den största andelen av påståenden så kan användarna antas ha 

reflekterat. Diskussionen karakteriseras av en stark kritisk reflektion. Diskussionen liknar 

därmed kärnkraftsdiskussionen i det politiska forumet med att användarna diskuterar med 

varandra. Ämnena som diskuteras i tråden om legalisering av marijuana är alla relevanta utom 

ett om att en användare planerar att resa till Holland. Det sidospåret har fem stycken inlägg. 

Resterande inlägg som innehåller påståenden behandlar marijuana i relation till andra droger så 

som alkohol, både positiva och negativa hälsoeffekter, hur medicinföretag tjänar eller inte tjänar 

pengar på att det är olagligt, skillnaden mellan länder och avkriminalisering. Samstämmigheten 

i diskussionen är därmed hög i och med att relevanta ämnen i förhållande till legalisering 

diskuteras. 

                                                 
67 Ungdomar (2016a), Borde man legalisera marijuana i Sverige? 
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4.3.1 Tabell, påståendetyper i drogdiskussionen – allmänna forumet 

Typ av påstående 

Motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 16 24 28 3 71 

% av påståenden 23 34 39 4 100 

Icke-motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 17 15 2 4 38 

% av påståenden 45 39 5 11 100 

 

Diskussionen innehåller sex stycken kontinuitetskedjor, där ett alternativt påstående har 

bemötts och försvarats minst en gång. Kontinuitetskedjorna står för 65 % av diskussionens 

inlägg, så den präglas av en högre kontinuitet än kärnkraftsdiskussionen i det politiska forumet 

i det avseendet. Diskussionen innehåller dock endast ett medhåll med användare som 

ursprungligen hade olika åsikter i frågan kommer överens på en punkt. En användare påstår att 

Gabriel Wikström är mutad alternativt ett "stolpskott" i diskussion om att huruvida 

lagstiftningen är till för att gynna företagen, de möts i det senare påståendet vilket avslutar deras 

diskussion om huruvida företag kan muta politiker i Sverige. I det har kärnkraftsdiskussionen i 

det politiska forumet högre kontinuitet i och med att användarna uttrycker mer medhåll i den 

diskussionen. 

Diskussionens decentralisering liknar den om kärnkraft i det politiska forumet. Det är dock färre 

som får svar på sina inlägg i den här diskussionen vilket syns på den högre andelen alternativa 

påståenden och att 20 stycken, 65 %, av dessa påståenden inte har fått något svar, de är 

åsidosatta. Av de åsidosatta inläggen är dock endast sju stycken motiverade, medan flera av de 

icke-motiverade endast innehåller ett påstående om att det borde legaliseras. Det kan vara en 

förklaring till varför inläggen inte bemötts. De tillfällen användarna svarar varandra leder oftast 

till längre diskussioner som syns på kontinuitetskedjorna med två tredjedelar av diskussionens 

inlägg. Den andelen leder till en viss centralisering, med inlägg koncentrerade till vissa ämnen. 

Centraliseringen stärks ytterligare av att de fem användarna (totalt 40 stycken) som skrivit flest 

inlägg står för knappt hälften av alla inlägg i diskussionen, så det finns en koncentration till 

både ämnen och användare i diskussionen. 25 användare har endast skrivit ett inlägg. 
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Ömsesidigheten liknar således den i kärnkraftsdiskussionen i det politiska forumet men är något 

svagare. 

Den diskursiva jämlikheten är lägre än den i det politiska forumet sett till åsidosatta inlägg. 

Även om hänsyn endast tas till de alternativa påståenden som var icke-motiverade, för flera av 

dem innehöll endast ett påstående om att det borde legaliseras. De åsidosatta motiverade 

inläggen utgjorde 44 % av de motiverade alternativa påståendena. Diskussionen innehåller 13 

nedvärderingar vilket minskar den diskursiva jämlikheten ytterligare, men 10 stycken av dem 

är framåt och tillbaka mellan två användare där de anklagar den andra för att inte vara påläst 

eller inte kunna fantisera ihop ett riktigt försvar. De resterande tre är en användare som blir 

kallad "människa liten", en andra som anklagar en annan användare för att vara 

"hardecorekommunist" och att det är demoraliserande samt en tredje som menar att en annan 

är oförmögen att förstå och diskutera. Den diskursiva jämlikheten är trots nedvärderingarna 

fortfarande hög om en exkludering av nedvärderingarna mellan de två användarna som stod för 

10 stycken av dem görs. Samma användare som publicerar flertalet nedvärderingar står 

dessutom för fyra stycken ifrågasättanden av varandras ärlighet, ett förtroende mellan varandra 

som aldrig återupprättas. Samma sak gäller för en av personerna som endast nedvärderade en 

gång, den användaren står för två ifrågasättande av andras ärlighet. Inga andra eller ingen annan 

användares ärlighet ifrågasätts. 

I diskussionen finns det åtta stycken kedjor av inlägg som har kategoriserats som reflexiva 

argument. Det är sex stycken användare som skrivit dessa kedjor varav två av användare har 

författat två kedjor av reflexiva argument i separata underdiskussioner. Antalet inlägg i dessa 

kedjor är 35 stycken, 32 % av alla inlägg i diskussionen. Andelen inlägg som har kategoriserats 

som reflexiva argument är således nästan identiskt med andelen inlägg i kärnkraftsdiskussionen 

i det politiska forumet. 

Den diskursiva friheten är hög, det är endast tre stycken inlägg av två användare som har 

kategoriserats som hindrande. Båda dessa har kommit med nedvärderingar och ifrågasatt 

ärligheten, men i deras hindrade försöker de i alla tre fall få motdebattören att svara på deras 

fråga, annars inte svara den andra något mer. Hindrandet är därmed konstruktivt menat och den 

diskursiva friheten påverkas inte. Diskussionen innehåller också fem stycken inlägg som 

uttrycker empati och alla dessa inlägg är i förhållande till missbruk och har kategoriserats som 

tredjepersons empati, antingen nämner användaren att de har personer i omgivningen som 

hamnat i missbruk eller så är det ett svar till ett annat inlägg som tagit upp det. Det empatiska 

utbytet är således lågt även i denna diskussion. 
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Sammanfattningsvis är tråden både rationell och kritisk där användarna motiverar sina 

påståenden och diskuterar med varandra. Samstämmigheten är hög på grund av att ämnena som 

diskuteras är relevanta i förhållande till legalisering av droger. Inom ämnena som diskuteras är 

kontinuiteten hög med över hälften av inläggen i kontinuitetskedjor, men det är endast ett svagt 

medhåll i diskussionen. Ömsesidigheten är något lägre än kärnkraftsdiskussionen i det politiska 

forumet eftersom flera användare inte får svar på sina alternativa påståenden, men flera av dessa 

påståenden är inte motiverade. Den diskursiva jämlikheten är hög eftersom nästan alla 

nedvärderingar är mellan två personer där de även ifrågasätter ärligheten. Reflexiviteten är hög 

och liknar drogdiskussionen i det politiska forumet. Alla försök till hindrande var konstruktiva, 

så den diskursiva friheten är hög. Slutligen innehåller diskussionen fem empatiska utbyten. 

4.4 Droger – politiska forumet 

Diskussionen om droger i delforumet svenskpolitik på Reddit innehåller 94 stycken inlägg.68 

Två av inläggen i diskussionen är borttagna, men de utgör bara en liten del av diskussionen. Av 

dessa inlägg innehåller 92 % av dem minst ett påstående. Av alla påståenden är 80 % av dem 

motiverade. Diskussionstråden liknar drogdiskussionen i det allmänna forumet med att nästan 

alla skriver ett påstående i sina inlägg och kärnkraftsdiskussionen i det politiska forumet med 

att fyra femtedelar av påståendena är motiverade. Diskussionen är därmed rationell. 

4.4.1 Tabell, påståendetyper i drogdiskussionen – politiska forumet 

Typ av påstående 

Motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 15 34 24 4 77 

% av påståenden 19 44 31 5 99 

Icke-motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 11 5 1 2 19 

% av påståenden 58 26 5 11 100 

Sett till påståendetypernas fördelning liknar den drogdiskussionen i allmänna forumet. Mot- 

och försvarpåståendena är de vanligaste motiverade påståendena och bland de icke-motiverade 

är alternativa påståenden vanligast. På grund av den höga andelen motiverade påståenden och 

                                                 
68 Reddit (2017b), Hur tycker ni sveriges drogpolitik ska se ut? 
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likheten med fördelningen av påståenden i den förra drogdiskussion kan användarna antas ha 

reflekterat, diskussionen karakteriseras därmed av en kritisk reflektion. 

Ämnena som diskuteras är alla relevanta för frågan om drogpolitiken, så samstämmigheten är 

hög. Användarna diskuterar minskad kriminalitet, ökad samhällsnytta, tvångsvård för missbruk, 

konsekvenser för hälsan och att missbruk drabbar fattiga. Diskussionstråden innehåller fem 

stycken kontinuitetskedjor med totalt 67 inlägg, 71 % av trådens inlägg och 84 % av dem är 

motiverade påståenden.69 Diskussionen liknar därmed drogdiskussionen i det allmänna forumet 

även i det avseendet med en hög kontinuitet. Diskussionen innehåller dessutom tre medhåll, 

men alla får ses som svaga. En användare ger två medhåll angående att missbruk borde leda till 

fängelsestraff något som användaren var emot från början, men garderar sig med att då behöver 

det bevisas att bruket finansieras med kriminalitet. Det tredje medhållet är endast en tumme upp 

i form av en emoji (känsloikon) som svar till en motdebattör i en diskussion om 

skadeverkningar av olika droger och läkemedel. Inlägget kategoriseras som ett medhåll 

eftersom att användaren i ett annat inlägg skämtar och säger att skaparen av tråden betalade 

honom för att skapa diskussion. Kontinuiteten får fortfarande ses som hög eftersom användarna 

i hög grad diskuterar ämnena med varandra. 

Diskussionen är centraliserad till de fem kontinuitetskedjorna som presenterats innan, men fem 

andra inlägg får också ett svar, dock leder det inte till någon diskussion. Inom 

kontinuitetskedjorna är det flera deltagare vilket presenteras längre ner, så diskussionens är 

därmed ganska decentraliserad eftersom att de inläggen utgör 71 % av diskussionens inlägg. 

Diskussionen innehåller 15 inlägg som är åsidosatta, 65 % av alla alternativa påståenden. I det 

avseendet liknar tråden den om droger i det allmänna forumet, men nio av inläggen innehåller 

motiverade påståenden. Det går därmed inte att förklara att inlägget inte fått ett svar med att de 

endast innehåller ett påstående om att legalisera eller inte utan motivering. Av de totala 94 

inläggen har 26 användare (totalt 40) endast skrivit ett inlägg och de fem användarna som skrivit 

flest står för 40 % av inläggen. Diskussionens decentralisering och därmed ömsesidigheten är 

även i det här avseendet mest lik drogdiskussionen i det allmänna forumet. 

Den diskursiva jämlikheten är lägre än drogdiskussionen hos Ungdomar sett till åsidosatta 

inlägg som presenterades ovanför, för här var en större andel av inläggen motiverade. 

Diskussionen innehåller dock endast en nedvärdering av en som användare svarar på ett inlägg 

i en diskussion om samhällsnyttan med att legalisera droger. Den nedvärderade påstår att 

                                                 
69 Ett av inläggen är markerat som borttaget, så det är inte kategoriserat som ett motiverat påstående. 
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diskussionen är löjlig. Till svar får användaren att den argumenterar utifrån ett känsloperspektiv 

utan fakta eller logiska resonemang. Den diskursiva jämlikheten liknar här 

kärnkraftsdiskussionen i det politiska forumet. Ärligheten ifrågasätts endast två gånger och 

både gångerna från samma användare (personen som nedvärderade) om samma användare. 

Personen påstår att den andra ljuger. Användaren får aldrig något svar tillbaka. Användarna 

ifrågasätter med andra ord inte varandras ärlighet i någon stor utsträckning. 

Reflexiviteten i diskussionen är hög och liknar både kärnkraftsdiskussionen i det politiska 

forumet och drogdiskussionen i det allmänna forumet. 33 % av alla inlägg är klassificerade som 

reflexiva argument och är fördelade i nio kedjor av reflexiva argument. Alla användare som är 

unika, så ingen användare står för två eller fler kedjor av reflexiva argument. Diskussionen 

innehåller också tre stycken inlägg som utrycker empati. Alla av dem är svar till en som 

beskriver sina upplevelser av att arbeta inom vården, där empati till både användaren och 

missbrukarna uttrycks. 

Sammanfattningsvis är diskussionen både rationell och kritisk, majoriteten av inläggen är både 

påståenden och motiverade samt att majoriteten av alla påståenden är mot-, försvars- och 

bekräftelsepåståenden. Samstämmigheten är hög genom att endast relevanta ämnen diskuteras. 

Kontinuiteten också hög genom att användarna bemöter varandras påståenden med mot- och 

försvarspåståenden. Diskussionens ömsesidighet och den diskursiva jämlikheten liknar 

drogdiskussionen på Ungdomar, men den diskursiva jämlikheten är här något lägre på grund av 

att fler av de alternativa påståendena är motiverade. Det kompenseras något av att det endast 

finns en nedvärdering. Personen som nedvärderar ifrågasätter även ärligheten två gånger. 

Reflexiviteten är hög och liknar både kärnkraftsdiskussionen i det politiska forumet och 

drogdiskussionen i det allmänna forumet. Inget hindrande förekommer så den diskursiva 

friheten är hög. Slutligen förekommer det tre fall av empatiskt utbyte i diskussion, något lägre 

än drogdiskussionen på Ungdomar. 

4.5 Parti – allmänna forumet 

Av diskussionens 86 inlägg innehåller 72 % av dem minst ett påstående, av alla påståenden i 

diskussionen är 46 % av dem motiverade.70 Diskussionen innehåller därmed många påståenden, 

men de icke-motiverade påståendena är större till antal och utgörs främst av alternativa 

påståenden. Diskussionens rationalitet är av den anledningen lägre än tidigare diskussioner. 

Den kritiska reflektionen är låg i tråden vilket visas med att alternativa påståenden utgör 67 % 

                                                 
70 Ungdomar (2016b), Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? 
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av alla påståenden. Användarna är mer benägna att yttra sin ståndpunkt än att bemöta eller 

bekräfta någon annans ståndpunkt. De flesta användarna kan därför inte antas ha reflekterat 

över vad andra har skrivit. Diskussion är lik kärnkraftsdiskussionen i det allmänna forumet i 

det avseendet, trots att det i den här diskussionstråden leder till några diskussioner med 

motpåståendena som försvaras. 

4.5.1 Tabell, påståendetyper i partidiskussionen – allmänna forumet 

Typ av påstående 

Motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 16 5 6 1 28 

% av påståenden 57 18 21 4 100 

Icke-motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 25 4 2 2 33 

% av påståenden 76 12 6 6 100 

 

Ämnena som diskuteras är alla relevanta vilket resulterar i en hög samstämmighet. De 

diskuterar vad och varför folk ska rösta på ett parti, Miljöpartiets politik, huruvida 

Sverigedemokraterna är nazister, Vänsterpartiet har varit kommunister, hur man kan rösta på 

Sverigedemokraterna samt om människor som inte har koll borde rösta. Inget ämne diskuteras 

dock särskilt djupgående utan i diskussionstråden återfinns endast tre stycke kontinuitetskedjor 

totalt innehållandes 14 stycken inlägg, 16 % av diskussionens inlägg. Inte ett enda inlägg har 

kategoriserats som medhåll heller, så kontinuiteten i diskussionen är låg och ligger närmast 

kärnkraftsdiskussionen hos Ungdomar som inte hade några kontinuitetskedjor. 

Diskussionen är centraliserad sett till att så få användare får svar på sina påståenden vilket visas 

med att endast en tredjedel av alla påståenden är mot-, försvars- eller bekräftelsepåståenden. 

Det resulterar i att 71 % av de alternativa påståendena är åsidosatta. Att de inte fått något svar. 

Ömsesidigheten är i det avseendet låg, men det är värt att poängtera att majoriteten av de 

alternativa påståendena är icke-motiverade. Precis som i drogdiskussionen i det allmänna 

forumet är flera av de icke-motiverade alternativa påståendena endast ett inlägg som säger 

vilket parti de skulle rösta på, likadant som användare endast skrev att de var för eller emot 

legalisering utan motivering. Centraliseringen och den höga andelen åsidosatta påståenden 
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minskar den diskursiva jämlikheten. Det gör även fördelningen av inlägg som liknar de båda 

drogdiskussionerna med 24 användare (totalt 42) som skrivit ett inlägg och de fem som skrivit 

mest står för 36 % av inläggen, vilket gör att några få användare har ett större talutrymme. Den 

diskursiva jämlikheten påverkas inte nämnvärt av nedvärderingar, för de är endast två i antal 

där den ena menar att ingen i diskussionstråden kan argumentera och att deras åsikter är 

ogenomtänkta, så de borde inte skriva i tråden. Det är dessutom det enda hindrandet. Den andra 

skriver att "[…] vi lämnar bevisligen dina fantasier här och nu. Möjligtvis är du en drömmarnas 

man?" som svar för att motdebattören inte bemötte inlägget. Hindrandet ses här som ett försök 

till att lyfta debatten genom att fler ska motivera sina påståenden, trots att det är i form av en 

nedvärdering. Den diskursiva friheten är oavsett hög eftersom det bara finns ett hindrande. 

Ärligheten ifrågasätts en gång i ett svar till ett inlägg som menar att Sverigedemokraterna har 

ett stort stöd i forumet. Användaren svarar att stödet varit lägre om den andra inte hade flera 

användarkonton på sidan. Inlägget får inget svar. 

Reflexiviteten i diskussionen är väldigt låg med endast en kedja av inlägg, innehållandes tre 

motiverade inlägg, som har klassificerats som reflexiva argument. Användaren motiverar ett 

påstående, försvarar det och bemöter kritik med motiverade svar. 

Sammanfattningsvis är diskussionens rationalitet lägre än tidigare diskussioner på grund av att 

mindre än hälften av inläggen är motiverade och majoriteten är alternativa påståenden. Den 

kritiska reflektionen är något högre än kärnkraftsdiskussionen i det allmänna forumet på grund 

av att det kommer igång lite diskussion, men lägre än i övriga diskussioner. Samstämmigheten 

är dock hög med relevanta ämnen. Kontinuiteten, reflexiviteten och ömsesidigheten är låg till 

en följd av att användarna diskuterar i låg utsträckning och istället kommer med egna alternativa 

påståenden. Den diskursiva jämlikheten är också låg till en på grund av det, men stärks av att 

det endast förekommer två nedvärderingar som är relativt lindriga. Slutligen förekommer ett 

konstruktivt hindrande och ett ifrågasättande av ärligheten, men inget inlägg som kategoriserats 

som kommunikativ empati. 

4.6 Parti – politiska forumet 

Diskussionstråden om partier i delforumet svenskpolitik på Reddit innehåller 43 stycken 

inlägg.71 Alla inlägg utom tre stycken innehåller minst ett påstående, av alla påståenden i 

diskussionstråden är 81 % av dem motiverade, diskussionen är därmed rationell. Alla mot-, 

                                                 
71 Reddit (2017c), Vad är eran känsla inför valet 2018? Hur ser ni på partier och partiledare? Har ni 

förtroende? 
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försvars- och bekräftelsepåståenden utgör de 60 % av alla påståenden, ser man bara till de 

motiverade mot-, försvars- och bekräftelsepåståenden är det 45 % av alla påståenden. 

Användarna motiverar såldes i hög grad sina inlägg och diskussionen karakteriseras av en något 

svagare kritisk reflektion på grund av att 41 % av påståendena utgörs av alternativa påståenden. 

De väljer med andra ord i hög utsträckning att skriva sin egen ståndpunkt istället för att 

diskutera med andra. 

4.6.1 Tabell, påståendetyper i partidiskussionen – politiska forumet 

Typ av påstående 

Motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 16 11 8 1 36 

% av påståenden 44 31 22 3 100 

Icke-motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 2 5 0 1 8 

% av påståenden 25 63 0 13 101 

 

Samstämmigheten är hög på grund av att alla ämnen som diskuteras är relevanta. 

Diskussionerna tar upp analyser av partierna inför nästa val, att ideologi tycks försvinna, vilka 

rötter partier har, asylinvandring och en vilja att förstöra välfärden genom politiken. 

Partidiskussionen innehåller tre stycken kontinuitetskedjor med totalt 22 stycken inlägg, drygt 

hälften av alla inlägg i diskussionen. Två av kedjorna innehåller fem respektive tre inlägg, 

medan den tredje innehåller 14 stycken. Av dessa inlägg är 77 % motiverade påståenden. Det 

finns dock inget medhåll i diskussionen, användarna står fast vid sina ståndpunkter och kommer 

inte överens om att de är oense. Kontinuiteten i diskussionen är således något lägre än tidigare 

diskussioner i det politiska forumet, men högre än parti- och kärnkraftsdiskussionerna i det 

allmänna forumet. 

Diskussionen är delvis centraliserad eftersom att en stor del av inläggen befinner sig i endast 

en kontinuitetskedja som presenterats ovanför, med två användare som står för majoriteten av 

inläggen. Inläggen är dock inte helt koncentrerade till kontinuitetskedjorna, för tre alternativa 

påståenden utöver de i kontinuitetskedjorna får också svar på sina inlägg, även om det inte leder 
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till några längre diskussioner. Tio stycken inlägg är dock åsidosatta, 63 % av alla alternativa 

påståenden vilket är något lägre än de båda drogdiskussionerna, så diskussionen har likvärdig 

ömsesidighet med de båda drogdiskussionerna och högre ömsesidighet än partidiskussionen i 

det allmänna forumet.72 Den diskursiva jämlikheten är att jämföra med drogdiskussionen i det 

politiska forumet sett till åsidosatta inlägg, för i båda fallen var majoriteten av de alternativa 

påstående motiverade till skillnad från de åsidosatta inläggen i drog- och politikdiskussionerna 

i det allmänna forumet. Den diskursiva jämlikheten minskas av de åsidosatta inläggen. I 

diskussionen finns däremot inga nedvärderingar, ifrågasättande av ärlighet eller försök till 

hindrande. Det stärker både den diskursiva jämlikheten och friheten. Sett till användarnas 

talutrymme så är det ganska jämt sett till att 21 av 27 användare endast skrivit ett inlägg. De 

resterande sex användarna står dock för andra hälften av alla diskussionens inlägg, så det liknar 

drogdiskussionen i det politiska forumet med ett snedfördelat talutrymme vilket försämrar den 

diskursiva jämlikheten. 

Reflexiviteten i diskussionen liknar kärnkraftsdiskussionen i det politiska forumet samt de båda 

drogdiskussionerna sett till andelen inlägg som kategoriserats som reflexiva argument. Det är 

12 stycken inlägg, 28 % av alla inlägg, som har kategoriserats som reflexiva argument i 

diskussionen. Antalet kedjor är tre stycken av tre olika användare. Reflexiviteten får därmed 

ses som likvärdig dessa diskussioner i förhållande till hur många inlägg diskussionstrådarna 

har. 

Sammanfattningsvis är diskussionen rationell med användare som skriver påståenden och 

motiverar dem i hög utsträckning, men den kritiskas reflektionen är lägre på grund av 

användarna i skriver egna alternativa påståenden i högre utsträckning än de bemöter varandra. 

Samstämmigheten är hög då användarna håller sig till ämnet som diskuteras. Kontinuiteten är 

något lägre än tidigare diskussioner i det politiska forumet, men högre än parti- och 

kärnkraftsdiskussionerna i det allmänna forumet. Ömsesidigheten liknar de båda 

drogdiskussionerna och den diskursiva jämlikheten liknar drogdiskussionen på i det politiska 

forumet. Reflexiviteten i diskussionen är hög med en knapp tredjedel av inläggen som är 

reflexiva argument. Slutligen finns det inget hindrande så det råder hög diskursiv frihet, ingen 

ifrågasätter heller en annan användares ärlighet samt att inga inlägg har kategoriserats som att 

innehålla kommunikativ empati. 

                                                 
72 Ett inlägg innehåller både ett motiverat och ett icke-motiverat påstående. Det räknas här endast som ett 

alternativt påstående här. 
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4.7 Samtycke – allmänna forumet 

Av diskussionens 182 inlägg innehåller 70 % av dem minst ett påstående och av alla påståenden 

är 79 % motiverade vilket gör diskussionen till rationell, där användarna både kommer med 

påståenden och motiverar dem.73 På grund av att mot-, försvars- och bekräftelsepåståendena 

utgör 72 % av alla påståenden samt att över en tredjedel av påståendena är motiverade är det en 

stark kritisk reflektion i diskussionen, användarna kan antas ha reflekterat. Diskussionen ligger 

här närmast de båda drogdiskussionerna och partidiskussionen i det politiska forumet eftersom 

att en klar majoritet av inläggen innehåller påståenden samt att majoriteten av dem är 

motiverade. 

4.7.1 Tabell, påståendetyper i samtyckesdiskussionen – allmänna forumet 

Typ av påstående 

Motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 31 37 31 6 105 

% av påståenden 29 35 30 6 100 

Icke-motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 6 9 2 11 28 

% av påståenden 21 32 7 39 99 

 

Samstämmigheten är hög eftersom att ämnena som diskuteras är relevanta. Ämnena som berörs 

är att det inte går att komma undan med att inte förstå vad den andra menar, ord kommer stå 

mot ord, oskyldigt dömd, verkningslös lagstiftning, fler kommer tänka till, behöva skriva 

kontrakt och omvänd bevisbörda. 

Diskussionen innehåller sex stycken kontinuitetskedjor, inläggen i dessa utgör 58 % av 

diskussionens inlägg.  Inom kontinuitetskedjorna är nästan alla inlägg motiverade utom i den 

längsta som innehåller 49 stycken inlägg. I den är drygt hälften av inläggen motiverade. 

Kontinuiteten är ganska hög sett till att användarna diskuterar flera ämnen och länge, men 

minskas av att inte ett enda inlägg innehåller ett medhåll. De användarna som är oense kommer 

med andra ord inte överens med varandra. 

                                                 
73 Ungdomar (2014), Samtyckeslagstiftning - ja eller nej? 
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Diskussionens centralisering liknar de båda drogdiskussionerna, men är något mer 

centraliserad. Likheterna är dels genom att kontinuitetskedjorna utgör majoriteten av inläggen. 

Dels av att två tredjedelar av de alternativa påståendena är åsidosatta, även om det är mer än 

någon annan diskussion. Det är dock fler än två användare som diskuterar i 

kontinuitetskedjorna, där den längsta av dem har sju användare som skrivit fler än ett inlägg så 

helt centraliserad är inte diskussionen. Ömsesidigheten liknar därmed de båda 

drogdiskussionerna, men är något lägre på grund av en större andel åsidosatta inlägg. 

Den diskursiva jämlikheten liknar drogdiskussionen i det politiska forumet med en hög andel 

åsidosatta inlägg som dessutom är motiverade. I drogdiskussionen i det allmänna forumet var 

majoriteten av dem icke-motiverade. Sett till talutrymmet så har de fem som skrivit mest av 

diskussionens 43 användare, skrivit knappt hälften av inläggen. Den diskursiva jämlikheten 

minskar således. 20 stycken användare har endast skrivit ett inlägg, vilket är ytterligare en likhet 

med drogdiskussionerna och partidiskussionen i det politiska forumet. Diskussionen innehåller 

även fem stycken nedvärderingar av tre användare, men de minskar inte den diskursiva 

jämlikheten nämnvärt eftersom att de är ganska lindriga och ömsesidiga. Två av användarna 

kommer inte överens om vad som räknas som uppsåt, så utbytet i deras diskussion är fyra 

nedvärderingar med att den första inte tänker vara någon privatlärare åt den andra för att den 

ska förstå. Till svar skrivs det att användaren klarar det bättre själv, vilket den första opponerar 

sig emot och avslutas från den andra med att personen sett mycket ”dumt” skrivet av den första 

och tänker inte ta åt sig. Sista nedvärderingen är av en tredje användare som svarar en annan 

användare om vem det är som påstår att omvänd bevisbörda vore något bra. Användaren svarar 

och säger att det är den självtitulerade diktatorn och nämner personen vid sitt användarnamn. 

De första nedvärderingarna avslutar deras diskussion där de förblir oense, medan den andra 

diskussionen fortgår. Sett till den diskursiva jämlikheten minskas den något, men 

nedvärderingarna är ingen stor del av diskussionen. Den diskursiva jämlikheten hamnar dock 

på en medelnivå sett till diskussionens centralisering och höga andel åsidosatta inlägg. 

Ärligheten ifrågasätts aldrig i diskussionen och inget försök till hindrande heller. Den 

diskursiva friheten är således hög. 

Reflexiviteten är något lägre än alla diskussioner hittills i politiska forumet och 

drogdiskussionen i det allmänna forumet, men högre än både kärnkrafts- och partidiskussionen 

i det allmänna forumet. Det är 36 inlägg som har bedömts att vara reflexiva argument, 20 % av 

alla inlägg. Inläggen befinner sig i sex kedjor skriva av sex olika användare. De användarna 

lyckas därmed att både motivera sitt påstående, försvara det och bemöta kritiken påståendet får. 
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Sammanfattningsvis är diskussionen både rationell och kritisk. Användarna kommer med 

påståenden och bemöter varandras inlägg samt att påståendena i hög utsträckning är 

motiverade. Kontinuiteten är relativt hög 58 % av inläggen inom en kontinuitetskedja, men 

medhåll saknas. Ömsesidigheten och den diskursiva jämlikheten är på en medelnivå på grund 

av många åsidosatta inlägg som är motiverade och ett snedfördelat talutrymmet. Reflexiviteten 

är högre än alla diskussioner i det allmänna forumet bortsett från drogdiskussionen, men lägre 

än alla diskussioner i det politiska forumet. Slutligen finns det inget hindrande så det råder hög 

diskursiv frihet, ingen ifrågasätter heller en annan användares ärlighet samt att inga inlägg har 

kategoriserats som att innehålla kommunikativ empati. 

4.8 Samtycke – politiska forumet 

Av 114 stycken inlägg innehåller 96 stycken av dem minst ett påstående, 84 % av alla inlägg.74 

Ett inlägg i diskussionen var borttaget. Andelen motiverade påståenden av alla påståenden är 

91 %, så när användarna kommer med ett påstående är så gott som alla motiverade. Den kritiska 

reflektionen är mycket hög eftersom att användarna motiverar sina åsikter i hög grad och att 

mot-, försvars- och bekräftelsepåståenden tillsammans utgör 79 % av alla påståenden. 

Användarna kan antas ha reflekterat. 

4.8.1 Tabell, påståendetyper i samtyckesdiskussionen – politiska forumet 

Typ av påstående 

Motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 18 39 35 4 96 

% av påståenden 19 41 36 4 100 

Icke-motiverat påstående 

 Alternativt Mot- Försvars- Bekräftelse- Totalt 

Frekvens 4 4 0 2 10 

% av påståenden 40 40 0 20 100 

 

Ämnena som diskuteras är alla relevanta så samstämmigheten är hög. Användarna diskuterar 

omvänd bevisbörda, begreppet våldtäkt, aktivt deltagande under akten, gråzoner, vanligaste 

sexualbrotten och att lagen redan finns. Diskussionen innehåller åtta stycken kontinuitetskedjor 

                                                 
74 Reddit (2017d), Vad tycker ni om den nya samtyckeslagen? 
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med totalt 85 stycken inlägg, så tre fjärdedelar av diskussionens inlägg befinner sig i en 

kontinuitetskedja. 82 % av dessa inlägg innehåller motiverade påståenden. Kontinuiteten är i 

det avseendet hög, men det finns bara ett medhållande i diskussionen och det är en användare 

som poängterar att de har skilda åsikter i frågan och att det därmed inte är lönt att diskutera 

mer. Kontinuiteten är lägre i det avseendet eftersom att diskussionen inte kommer vidare där. 

Kontinuiteten får ändå ses som hög eftersom att de håller sig till ämnena och diskuterar med 

varandra. 

Diskussionen är decentraliserad sett till att majoriteten av användarna får svar på sina 

alternativa påståenden, med endast 42 % som får sina alternativa påståenden åsidosatta vilket 

är det näst lägsta andelen åsidosatta inlägg. Bara kärnkraftsdiskussionen i det politiska forumet 

har lägre andel. Sett till talutrymmet har de fem användarna som skrivit mest skrivit 35 % av 

inläggen. 33 användare av totalt 52 stycken har endast skrivit ett inlägg. Fördelningen av 

talutrymmet är således ganska väl jämfört med de andra diskussionstrådarna där topp fem har 

stått för ungefär hälften av inläggen, bortsett från i kärnkraftsdiskussionen och 

partidiskussionen i det allmänna forumet. Diskussionen har en hög ömsesidighet. Den 

diskursiva jämlikheten stärks av decentraliseringen och den lägre andelen åsidosatta inlägg, 

men diskussionen innehåller sex stycken nedvärderingar. Tre av nedvärderingarna är i en 

diskussion om rättssäkerheten, där den ena menar att lagen antingen blir vidrig eller meningslös. 

Utbytet mellan användarna är att ”det säger mycket om dig” kopplat till att den ena ser den som 

meningslös och den andra att den inte förstår. Den sista nedvärderingen är att den andra inte 

förstår och argumenterar barnsligt. Två andra nedvärderingar är att den ena kallar en för 

kvinnohatare vilket den andra svarar på med att den förstas syn på samtycke är farlig och att 

människor borde ta avstånd från sådana som användaren. Den sista nedvärderingen är att en 

användare ska sluta plocka poänger på sådant som den inte förstår, det är senare i den här 

diskussionen mellan användarna medhållet kommer. Den diskursiva jämlikheten hamnar på 

grund av nedvärderingarna på en medelnivå. 

Vid fem tillfällen ifrågasätts ärligheten. Vid fyra av tillfällen kallas den andra troll, att den 

spelar dum eller ljuger eftersom den inte kommer med bevis och vid inget av fallen kommer 

förtroendet tillbaka. I det femte fallet säger en användare att den andra inte behöver ljuga och 

citera något som inte finns, men förtroendet återupprättas på grund av att det endast var en 

felaktig källhänvisning. 

Den diskursiva friheten är hög trots två hindrande. Båda fallen är i en diskussion om huruvida 

samtyckeslagen hjälper att stävja sexualbrotten. Diskussionen börjar diskutera var och av vem 
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sexualbrotten begås, där den ena tycker att invandringsdiskussion hör hemma i en separat 

diskussion, medan den andra tycker att den första inte borde svara om personen inte vill 

diskutera invandring. Båda har en vilja att den andra ska hålla sig till ämnet, så hindrandet är 

konstruktivt. Reflexiviteten är hög med åtta stycken kedjor med motiveringar från separata 

användare som lever upp till kriterierna för reflexiva argument. Totalt sett är det 40 stycken 

inlägg som lever upp till kriteriet, 35 % av alla inlägg. Reflexiviteten liknar alltså de övriga 

diskussionerna i det politiska forumet och drogdiskussionen på i det allmänna forumet. 

Sammanfattningsvis är diskussionen både rationell och kritisk, majoriteten av inläggen är både 

påståenden och motiverade samt att majoriteten av alla påståenden är mot-, försvars- och 

bekräftelsepåståenden. Samstämmigheten är hög genom att endast relevanta ämnen diskuteras. 

Kontinuiteten är hög sett till att tre fjärdedelar av inläggen befinner sig i kontinuitetskedjor, 

men det finns bara ett svagt medhåll. Diskussionen har en hög ömsesidighet och diskursiv 

jämlikhet sett till både talutrymme och att användarna svarar varandra. Den diskursiva 

jämlikheten minskas något av sex stycken nedvärderingar. Ärligheten ifrågasätts fem gånger 

och förtroendet återupprättas en gång. Det förekommer två hindrande, men båda konstruktiva, 

så den diskursiva jämlikheten är hög. Slutligen liknar reflexiviteten alla andra diskussioner i 

det politiska forumet och kommunikativ empati saknas. 

4.9 Gemensamt resultat 

Sett till ämnet som diskuteras så är det större skillnader i det allmänna forumet Ungdomar än i 

det politiska delforumet på Reddit. Diskussionerna i det allmänna forumet är något mindre 

rationella när traditionella frågor diskuteras. Kritisk reflektion, hur stor andel av alla påståenden 

som utgjordes av mot-, försvars- och bekräftelsepåståenden, var betydligt lägre i de traditionella 

frågorna. Användarna var mer benägna att komma med alternativa påståenden än att ge sig in i 

diskussion med någon annan. Att användarna inte började diskutera med varandra i de 

traditionella frågorna speglar sig i kontinuiteten, reflexiviteten och ömsesidigheten, eftersom 

att alla är beroende av att diskussion uppstår och att användarna svarar varandra. De var därför 

mycket lägre i de traditionella frågorna. Samstämmigheten påverkades inte av huruvida frågan 

var traditionell eller personlig, för samstämmigheten var hög i alla diskussioner.  Den diskursiva 

jämlikheten var även den hög i alla diskussioner, trots att nedvärderingar förekom så var de ett 

litet inslag i diskussionerna och ofta fram och tillbaka mellan två användare. Den diskursiva 

friheten var hög i alla diskussioner, när det förekom hindrande var alla konstruktiva och ville 

föra tillbaka diskussionen. 
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I det politiska forumet på Reddit förekommer det mindre skillnader. Skillnaderna som finns är 

att partidiskussionen, alltså bara en av de traditionella frågorna, karakteriseras av lägre kritisk 

reflektion. Användarna kom istället med fler alternativa påståenden. Utöver det karakteriseras 

diskussionerna av hög samstämmighet, kontinuitet, reflexivitet, ömsesidighet, diskursiv 

jämlikhet samt frihet. En sammanfattning görs nedanför i tabellen (se tabell 4.9.1). 

4.9.1 Tabell, kvalitéer utifrån politisk fråga och diskussionsforum   

 Forum 

Ämne Allmänt Politiskt 

Traditionellt politiskt Låg rationalitet, 

Låg kritisk reflektion, 

Låg kontinuitet, 

Låg reflexivitet, 

Låg ömsesidighet 

Hög rationalitet, 

Hög kritisk reflektion, 

Hög kontinuitet, 

Hög reflexivitet, 

Hög ömsesidighet 

Personligt politiskt Hög rationalitet, 

Hög kritisk reflektion, 

Hög kontinuitet, 

Hög reflexivitet, 

Hög ömsesidighet 

Hög rationalitet, 

Hög kritisk reflektion, 

Hög kontinuitet, 

Hög reflexivitet, 

Hög ömsesidighet 

 

Bevistyperna som används när användarna motiverar sina inlägg liknar varandra mellan det 

allmänna forumet och det politiska forumet. Bevistypernas andel av inläggen är även relativt 

jämnt fördelade mellan ämnena som diskuteras (se tabell 4.9.2). 
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4.9.2 Tabell, bevistyper 

Diskussion Bevistyp, andel av alla bevistyper 

 Fakta Jämförelse Erfarenhet Exempel 

Kärnkraft, allmänt 40 36 0 24 

Kärnkraft, politiskt 61 22 4 14 

Droger, allmänt 39 16 12 33 

Droger, politiskt 47 23 7 23 

Parti, allmänt 46 20 11 24 

Parti, politiskt 55 8 4 33 

Samtycke, allmänt 58 4 3 35 

Samtycke, politiskt 47 11 8 34 

5. Diskussion 

En diskussion förs i det här avsnittet i förhållande till undersökningens tre frågeställningar. I 

vilken utsträckning ungdomars diskussioner om politik uppfyller kriterierna för det deliberativa 

samtalet. Den andra frågan är om diskussionsforumets inriktning påverkar hur ungdomar 

diskuterar politik i förhållande till kriterierna för det deliberativa samtalet. Den tredje om 

traditionella respektive personliga politiska frågor påverkar hur ungdomar diskuterar politik i 

förhållande till kriterierna för det deliberativa samtalet. 

Resultatet visar att skillnaderna mellan diskussionerna främst finns mellan traditionella 

respektive personliga politiska frågor i det allmänna forumet. I det politiska forumet finns inte 

dessa tydliga skillnader utan alla diskussioner, både traditionella och personliga, liknar 

diskussionerna som har kategoriserats som personliga politiska frågor i det allmänna forumet. 

En uppdelning av diskussionerna görs därför genom benämning av diskussionerna i det 

politiska forumet inklusive de personligt politiska frågorna i det allmänna forumet. De benämns 

som rika (på diskussion) och de traditionella diskussionerna i det allmänna som fattiga (på 

diskussion) för att underlätta uppdelningen. De rika diskussionerna karakteriseras av en 

rationell och kritisk diskussion. De ger sig in i diskussion med varandra, genom att både bemöta 

och försvara argument samtidigt som de motiverar sina ståndpunkter. Här skiljer sig de fattiga 

diskussionerna genom att de i en lägre utsträckning ger sig in i diskussioner med varandra, utan 

främst skriver sin egen åsikt i frågan utan att den sätts i relation till en annan ståndpunkt. Det 

berodde inte på att användarna höll med varandra, som i Martin Karlssons undersökning vilken 

visade att det var mindre diskussion om konsensus rådde. Varken i de rika eller fattiga 
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diskussionerna vaskas det fram ett synsätt ungdomarna kan enas kring, när de väl håller med 

varandra är det bara delvis. Konsensus nås således inte, men vägen dit är närmare i de rika 

diskussionerna genom att ungdomarna diskuterar mer. En längre diskussion där synsätten ställs 

mot varandra är en förutsättning för att se vilket av synsätten som står emot kritik bäst. 

Ömsesidigheten kan endast analyseras utifrån om inläggen bemöts, huruvida synsätten tillåts 

att framföras går inte att svara på eftersom modereringen inte har undersökts och inte är synlig. 

Om inlägget har blivit läst av deltagarna går heller inte att svara på om inget svar till inlägget 

finns. Det vanligaste för bland både fattiga och rika diskussioner är att ungefär hälften till en 

tredjedel av påståenden som presenterar sin ståndpunkt, fristående från någon annans 

ståndpunkt, inte får ett svar. Diskussionerna koncentreras dessutom dit diskussion uppstår 

mellan användare, så talutrymmet och den diskursiva jämlikheten är inte jämn. Vissa användare 

kan i det avseendet ses ha mer makt än andra genom att allas påståenden, sett till om de får svar 

eller inte, värderas olika av ungdomarna. Den strukturella jämlikheten, att alla som berörs ska 

kunna delta, har inte undersökts, men den får antas vara jämlik eftersom att de båda forumen 

tillåter vem som helst att registrera sig. Reflexiviteten är högre och god i de rika diskussionerna, 

men även det beror på att användarna diskuterar mer med varandra. Det blir lättare att granska 

sina egna värderingar om ens synsätt möter kritik, vilket det görs mer sällan i de fattiga 

diskussionerna. Ungdomarna kan dock ha granskat sina egna värderingar när de har läst andras 

inlägg, bara att de inte har uttryckt det i diskussionen. 

Synlig empati i form av att användarna uttrycker att de satt sig in i någon annans perspektiv 

saknas så gott som i både rika och fattiga diskussioner, men det förekommer i båda 

drogdiskussionerna. Det kan dock bero på att det först och främst är en inre process, någonting 

som mer sällan uttrycks i text. Ärligheten har undersökts utifrån om ungdomarna ifrågasätter 

hur ärlig en annan användare är i förhållande till om de ljuger, kommer med falska påståenden 

eller inte klargör sin utgångspunkt. Det förekommer främst i de rika diskussionerna, men även 

här beror det troligtvis främst på att det krävs diskussion mellan användarna för att 

ifrågasättande ska ske. Utan diskussion tvingas inte användarna försvara sig i samma 

utsträckning. Oavsett så är det ett ovanligt inslag i diskussionerna, så de tycks lita på varandra. 

Friheten sett utifrån att alla inlägg är välkomna har inte undersökts på grund av att modereringen 

inte var synlig. Friheten har däremot undersökts i förhållande till användarnas försök att 

inskränka rätten för andra att uttrycka sig. Det var inget vanligt inslag, men vanligare i de rika 

diskussionerna. Alla försök till att inskränka friheten har dock varit konstruktiva genom att de 

försökt hålla diskussionen till huvudämnet och bett om mer motiverade påståenden, så alla 
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diskussioner lever upp till kriteriet för frihet i det deliberativa samtalet. De rika diskussionerna 

lever därmed relativt väl upp till kriterierna för det deliberativa samtalet, trots att konsensus inte 

nås, snedfördelat talutrymme och att alla användare inte får svar på sina diskussionsinlägg. De 

fattiga diskussionerna gör det inte i samma utsträckning eftersom diskussionerna saknar både 

reflexivitet och kontinuitet  

Diskussionsforumets inriktning, huruvida det är allmänt eller politiskt, har i denna 

undersökning och till dessa fyra ämnen främst betydelse i samband med om den politiska frågan 

som diskuteras är klassificerad som traditionell eller politisk. Det finns en annan skillnad i att 

andelen motiverade påståenden är något högre i alla diskussioner från det politiska forumet, 

men den skillnaden grundar sig troligtvis främst i normerna för diskussionsforumet. Erik 

Anderssons undersökning visade att användarna själva tillsammans med forumet som en 

institution har en inverkan på hur användarna förhåller sig i diskussionen. Det politiska forumet 

beskriver själva som att de strävar efter en konstruktiv debatt vilket har presenterats i 

bakgrundsavsnittet, så det kan vara en sådan norm. En möjlig orsak till skillnaden mellan 

ämnena som diskuteras är att intresset för de traditionella frågorna är lägre i det allmänna 

forumet, medan de som söker sig till ett diskussionsforum som är inriktat på politik har intresse 

även för traditionella frågor. Det kan också vara en fråga om kunskap inom frågorna, att de som 

diskuterar i ett politiskt forum är mer insatta i traditionella frågor eller mer van att diskutera 

dessa. Det skulle dock behövas en undersökning med medlemmarna för att få svar på dessa 

frågor. 

Slutsatserna måste tolkas med försiktighet eftersom fyra diskussioner i respektive 

diskussionsforum inte är ett tillräckligt stort urval för att vara representativt för diskussionerna 

där. Diskussionsforumen kan heller inte ses som representativa för alla allmänna eller politiska 

diskussionsforum. 

6. Sammanfattning 

Den här uppsatsen har undersökt hur ungdomar diskuterar politik på internet i förhållande till 

kriterierna för det deliberativa samtalet. Fokus har legat på själva samtalsstrukturen, hur de 

motiverar sina påståenden och hur de bemöter varandra i diskussionen. För att kategorisera 

diskussionsinläggen har ett ramverk av Todd Graham och Tamara Witschge använts som har 

kommit till för att analysera deliberation i diskussionsforum. I undersökningen undersöks 

dessutom om det är någon skillnad i delibrationen i diskussionsforum med olika inriktningar. 

Det ena diskussionsforumet är ett politiskt diskussionsforum som är inriktat på diskussioner om 
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svensk politik och det andra diskussionsforumet ett allmänt, där vilket ämne som helst kan 

diskuteras. En uppdelning har även gjorts mellan de politiska frågorna som diskuteras, för att 

undersöka om den politiska frågan har betydelse för hur ungdomar diskuterar politik på internet 

i förhållande till kriterierna för det deliberativa samtalet. Diskussionsämnena har delats upp i 

traditionella politiska respektive personligt politiska frågor. Totalt sett är det fyra 

diskussionsämnen som har undersökts, två traditionella frågor vilka är kärnkraft och politiska 

partier och två personliga frågor, legalisering av droger och samtyckeslagstiftning. 

Undersökningen visar att skillnaderna mellan diskussionerna finns mellan traditionella 

respektive personliga politiska frågor i det allmänna diskussionsforumet. I det politiska 

diskussionsforumet ser diskussionerna likadana ut oavsett om frågan är att se som traditionell 

eller politisk. Diskussionerna som bäst lever upp till kriterierna för delibration är de båda 

personligt politiska frågorna i det allmänna diskussionsforumet och alla diskussioner i det 

politiska diskussionsforumet. Mellan dessa diskussioner finns få skillnader, så att det ena 

diskussionsforumet är politiskt spelar mindre roll i dessa frågor. Ungdomarna presenterar sina 

ståndpunkter, motiverar dem och ger sig in i diskussioner med varandra i dessa diskussioner. I 

de traditionella frågorna i det allmänna diskussionsforumet är det färre diskussioner mellan 

användarna, för de presenterar oftare sin egen ståndpunkt i frågan än att börja säga emot någon 

annans ståndpunkt. Ingen av diskussionerna lever dock upp till ett idealt deliberativt samtal, för 

konsensus nås aldrig i någon diskussion. Alla diskussioner karakteriseras även av att flera 

inlägg med ett synsätt inte bemöts, utan diskussionerna samlas till vissa inlägg. 
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Bilaga 1. Kategorisering av inlägg 

Alla inlägg som exemplifieras här är från diskussionsforumet Ungdomar. 

Motiverade påståenden 

Ett exempel på ett motiverat alternativt påstående är att marijuana ”[g]ör mer skada mot 

befolkningen än nytta. Vi har alcohol och tobak, lägg inte till något som förstör ditt och 

andras dna också.” Användaren svarar inte till någon annan, så det är ett alternativt påstående. 

Inlägget använder sig av fakta som bevistyp i och med påståendet att det förstör brukaren och 

omgivningens dna. Det här inlägget möts av ett motiverat motpåstående som också använder 

sig av fakta som bevistyp genom att påstå att ”[a]lkohol är den tyngsta drogen som finns....”. 

Inlägget räknas som ett motpåstående genom att det dels innehåller fakta som bevistyp, dels 

för att det är ett argument mot det första påståendet på grund av att marijuana skulle vara ett 

bättre alternativ. Användaren försvarar inte här något tidigare påstående utan kritiserar endast 

det första påståendet. Den första användaren försvarar sig mot det här påståendet genom att 

svara. 

 

”Kanske det kanske, men effekterna utav alcholen isäg påverkar enbart 

personen som konsumerar det. 

Marijuana påverkar både rökaren och folk runt omkring, varutav effekterna 

utav Marijuana är allt ifrån en lugnande känsla och tillfällig förlust utav 

finmotorik, till lägre spermantal, muterat dna(framföralt I sperma), tappat 

långtids och kortidsminne, förlust utav kännslor, långvariga hallucinationer, 

etc. 

Marijuana, hur kul det än är att använda som interiserad, så är effekterna 

extremt destruktiva för populationen på sikt.” 

Användaren försvarar sig genom att påstå att alkoholen enbart påverkar brukaren, medan 

marijuana påverkar omgivningen följt av dess effekter på hälsan. Även här är det fakta som 

används som bevistyp i och med effekterna, men det är också en jämförelse i och med att 

alkohol och marijuana jämförs med varandra. 

Ett motiverat bekräftelsepåstående finns i samband med att en användare påstår att de som tar 

medicin för ADHD skulle kunna odla hemma istället. Anledningen till att det är olagligt att 

odla marijuana är för att läkemedelsföretag ska kunna tjäna pengar. En användare bekräftar 
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det här med att ”[j]a t.o.m. han som myntade begreppet ADHD sade väl på dödsbädden att det 

i princip bara var ett samlingsbegrepp för att kunna kränga läkemedel och särbehandla 

odrägliga barn och ungdomar? Eller något åt det hållet var det iaf.” Användaren bekräftar här 

påståendet genom sitt påstående vad den som myntande begreppet ska ha sagt genom både 

fakta, att det ska ha hänt, men bevistypen är dessutom exempel eftersom det är ett anekdotiskt 

exempel som ska ha hänt. 

Icke-motiverat påstående 

Ett icke-motiverat alternativt påstående motiverar inte varför personen har den ståndpunkten, 

ett sådant exempel är ”Ja klart som fan och bort med spriten ist!”. Varför det ska legaliseras 

och varför sprit ska förbjudas förklaras inte. 

Ett exempel på ett icke-motiverat motpåstående är en fråga om ”[v]arför skulle det vara 

samma? Vad är likheten på Sverige och USA i detta avseende? […] ” efter en användare gjort 

en jämförelse mellan Sverige och USA. Inlägget innehåller ingen motivering till varför det 

skulle vara några skillnader, så inlägget är därmed inte motiverat. 

Ett icke-motiverat försvarspåstående kan exemplifieras med en användare som försvarar sig 

mot ett motpåstående med endast att den ” […] tycker detta är ett värdelöst argument”. 

Icke-motiverade bekräftelsepåståenden är oftast bara ett medhåll till en annan persons inlägg 

som ”Agreed, speciellt med det sista”. 

Icke-påstående 

Ett inlägg som har kategoriserats som informativt bidrar med information i diskussionen, som 

det här inlägget där användaren endast nämner ” […] att hela Canada kommer fullt legalisera 

Cannabis i 2017!”.  

Rättningar förekommer när missuppfattningar reds ut eller när ett inlägg förtydligas. Ett 

exempel på det är när en användare får frågan vilka liberaler den syftar till och svarar 

”[t]änker mest i Sverige. Varken C eller L vill legalisera. Trots att de är ’liberala’ partier”. 

Vilket är ett förtydligande av det tidigare påståendet. 

Medhåll exemplifieras inte här eftersom att det finns flera exempel av det i undersökningens 

resultat. Uttrycksfulla kommentarer beskriver det teoretiska ramverket tillräckligt bra med 

följande text. Tillkännagivande innebär att uppmärksamma en annan användares närvaro 

genom att hälsa, tacka, gratulera, förlåta och så vidare. Ett inlägg kategoriseras som 

känslomässig kommentar om det innehåller ett utryck för känslor eller en viss attityd. 
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Slutligen omfattar humor inlägg som genom att försöka vara roliga, skämtar eller använder 

sig av ironi. 

Bevistyp 

Alla bevistyper har exemplifierats utom erfarenhet, ett exempel på ett sådant inlägg är när en 

användare förklarar att den ”har sett vad långvarigt missbruk av ganja har gjort med 

människor.” Användaren använder därmed sina erfarenheter som ett argument i inlägget om 

varför användaren inte vill se en legalisering. 

Övriga 

Kommunikativ empati, hindrande, nedvärderingar och ifrågasättande av ärlighet behöver inte 

exemplifieras här eftersom att alla dessa finns det exempel av i resultatet. Det är även utförligt 

sett till att majoriteten av alla dessa inlägg är med. 


